
Geologen

TRÄBYGGNADSPRISET 2019

Precis vid sjön Trummen har GBJ Bygg 
byggt ett modernt stadskvarter i tre 
etapper varav den sista etappen ska 
vara klar i november 2019.

Kvarteret Geologen har en spännande arkitektur 
och är byggt i miljövänliga material. Geologen är 
byggt som ett stadskvarter kring en gemensam 
innergård med plats att umgås i. Här är de boende 
omgivna av vacker natur och med sjöutsikt från 
lägenheten. 

På Geologen har GBJ fokuserat på att trä ska  
genomsyra allt – utifrån och in.

- Det ska synas att det är en träkonstruktion, 
på balkonger, fasaden, och inne i lägenheterna. 
Vi har jobbat mycket med att få ihop helheten, 
berättar Catharina Lundin Haglund, adminis-
trativt ansvarig på GBJ Bygg.

Processen
Med perfekt läge vid sjön och med cykelavstånd 
in till centrum såg GBJ detta som ett projekt de 
inte kunde tacka nej till. GBJ har även en lång 
erfarenhet av att arbeta med massivträ som var 
ett krav för att få bygga på Geologen. 

- Det har varit en spännande resa med ett stort 
intresse från allmänheten. Det beror på en kom-
bination av flera bra faktorer så som läget, att 
det är ett spännande massivträprojekt, genom-
tänkta planlösningar och vår kvalitet på material- 
valen, berättar Catharina Lundin Haglund.

Geologen består av 144 lägenheter i olika storlekar 
och planlösningar – alltifrån 1:or till 4:or. På området 
finns det gemensam innergård, övernattningsrum 
för gäster samt festlokal.

Tips: Du kan läsa mer om  
träbyggnation på www.vaxjo.se



- Man vill inte se bilarna och då är det bättre 
att använda parkeringsytorna till bostäder och 
istället bygga garage under bostäderna, berättar 
Henrik Berg, projektansvarig på GBJ Bygg.

- Att implementera förskola i bostad är en utma-
ning för att få till en bra lekmiljö. Utanför Geo-
logen finns bland annat Geometriparken som är 
en stadspark som kommunen anlagt och sedan 
finns det en anpassad cykelparkering för att de 
även ska kunna cykla runt och leka på andra 
platser i Växjö, berättar Henrik Berg. 

Tekniken
Geologen som är ett 8-våningshus är byggt i 
korslaminerat trä och fasaden är i cederträ.

- Cederträet var lite dyrare i inköp men det är 
underhållsfritt i 50 år och kräver inte samma 
underhåll som målat trä. Det blir även vackrare 
och vackrare med åren, berättar Henrik Berg.  

Träet till stommen kom med tåg från StoraEnso i 
Österrike till Alvesta. Det har sammanlagt gått åt 
6 300 kubikmeter massivträ. Att Geologen byggs 
med en stomme av massivt trä ger fördelar både 
för miljön och för boende, dels är massivträ ett 
naturligt och förnyelsebart material, dels har det en 
täthet som gör att inomhustemperaturen blir stabil.

I arkitekturen samarbetade man med FOJAB där 
man lockades av konturen av de höga tornen på 
husen samt ambitionen att alla ska ha utsikt över 
sjön. 

På bottenplan finns det även en kommunal för-
skola, efter önskemål från kommunen. 

Resultat
Resultatet blev ett massivträhus med en karak-
teristisk utformning för att flera av lägenheterna 
ska ha sjöutsikt. I byggnaden finns även en inte-
grerad förskola i stadsmässig bebyggelse. 

- Vi kan sammanfatta projektet med urban lyx. 
Det vill säga en prisvärd och välplanerad bo-
stad, där funktionella och kreativa lösningar 
gör att varje kvadratmeter tas väl tillvara. Ett 
bra läge med tillgång till goda kommunikatio-
ner i kombination med noggrant utvalt material 
ända inifrån stommen till inredningen, avslutar 
Catharina Lundin. 

Verksamhet: 144 bostadsrätter, 
99 garageplatser, gemensamhets- 
anläggning, kommunal förskola

Antal våningar: 8 våningar

Fasadmaterial: Cederträ

Kostnader: Insats per kvadratmeter 26 601 
kronor. Årsavgift per kvadrat 647 kronor.

Byggherre: GBJ Bygg

Arkitekt: FOJAB 

Miljövinst: Husen är projekterade med 
krav enligt Miljöbyggnad Silver men GBJ 
Bygg kommer inte att certifiera byggnaden.

LiVskvalitet & hållbart = växjö

- Det som har varit tongivande för utformning-
en har varit att så många som möjligt ska få 
utsikt över sjön. Det gör att man kapat delar av 
fasaden för att nå detta mål. Resultatet blev att 
70 procent av lägenheterna nu har sjöutsikt, 
berättar Henrik Berg.

Alla lägenheter utom 1:orna har även en egen par-
keringsplats. På Geologen ville GBJ Bygg nämligen 
testa att bygga garage i plan 1, bland annat för att 
få plats med så många lägenheter som möjligt.


