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Sammanfattning
Detta examensarbete har gått ut på att ta fram förslagshandlingar för en unik järnvägsstation för 
blivande Linnéuniversitetet i Växjö med placering i området Brände udde. Efter enklare 
platsundersökningar i området har placering valts och jag har anpassat den regionala skönheten i 
byggnadernas arkitektur. Detta har gjorts genom att välja typiskt Småländska material så som trä, 
glas och natursten. Byggnaden har även kompletterats med ett grönt och vackert sedumtak, som 
är en modernare variant av torvtak som använts på byggnader i generationer. Tillsammans är 
förslagshandlingarna för järnvägsstationen en vacker och unik byggnad som är representativ för 
regionen samtidigt som den är en ståtlig port för Linnéuniversitetet och ger ett starkt 
välkomnande till Växjö och Sverige. Byggnadens karakteristiska drag går i mjuka och organiska 
former, inspirerat av arkitekturstilen Jugend som kom till Sverige runt sekelskiftet 1900. 

Stationsbyggnaden har en öppen planlösning som även är mycket väl tillgänglighetsanpassad för 
funktionshindrade människor. Det finns även utrymme i byggnaden för skolans elever att ställa 
ut arbeten och det finns två konferensrum att tillgå. 

Jag har även anpassat ytorna utanför stationen i ett dekorativt och funktionellt syfte. Det finns 
en mindre extern byggnad som kommer att användas som cykelgarage, både denna och 
perrongen har fått ett organiskt utseende i linje med huvudbyggnaden. Cykelgaraget är tänkt att 
vara till för hyrcyklar då transportfrågan mellan universitetets huvudbyggnad och området för 
stationen uppgår till drygt 1,2 km. 

Arbetet har resulterat i ett spännande utformningsförslag för en framtida järnvägsstation vid 
Brände udde i Växjö där arkitekturen är unik samtidigt som den smälter in i den omgivande 
miljön. 
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Summary
The purpose of this examination paper is to present proposals for a unique train station located 
in the area of Brände udde at Linné University in Växjö. After simple investigations of the area 
the locations has been selected and I adopted the beauty of the area in the architecture of the 
buildings. This have been done by selecting material typical for the Småland area, such as wood, 
glass and natural stone. 

The building has also been supplemented with a green and beautiful green roof, something that 
has been used for buildings in generations. In relation to each other, these proposals for the 
train station plan for a beautiful and unique building that represents the region at the same time 
as it would make a grand gate to Linné University and states a warm ”Welcome” to Växjö and 
Sweden. 

The characterizing features of the building are soft and organic shapes, inspired by the Jugend-
style that arrived to Sweden sometime around the beginning of the 20th century. The station 
building has an open construction that is also very well-adjusted for people with disabilities. 
There are also area inside the building for the students to display art and projects and there are 
two conference rooms to access. 

I also adjusted the areas outside the station for decorative and functional purpose. There is one 
small external building intended to be used as a garage for bicycles. Both this building, as well as 
the platform have been given an organic appearance corresponding to the main building. The 
Bicycle-garage is ment for rental bicycles, since the distance between the main building of the 
university and the station area is more than 1,2 km. 

This project has resulted in an exciting design plan for a future train station in the area of 
Brände udde in Växjö with an architecture that is unique, but also corresponds to the 
surrounding environment.
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Abstract
Arbetet har gått ut på att enkelt se över möjligheterna för en järnvägsstation och göra ett 
utformningsförslag för stationsbyggnaden vid Brände Udde, Växjö. Stationen skall vara kopplad 
till Linnéuniversitetet och underlätta pendlingen för studenter och personal vid 
Linnéuniversitetet och andra högskolor i Sverige. Förslaget skall vara en påverkande faktor att 
utveckla skolans "campusvision" och vara en tilltalande byggnad för hela regionen Växjö 
samtidigt som den har ett tilltalande och representativt utseende och en spännande arkitektur. 

Arkitektur, byggteknik, kommunikation, design, järnvägsstation.
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Förord
Uppdraget att projektera fram förslagshandlingar för en järnvägsstation vid Brände udde, Växjö, 
togs fram av Mats Elgström på LBE Arkitekt i Växjö. Då han var inhyrd konsult på Växjö 
universitet presenterade han uppgiften för oss och tillslut tilldelades jag och två andra elever att 
genomföra arbetet. Vi arbetade i två grupper och har tagit fram två olika förslag, där jag står för 
ett utav dem. 

Jag ansåg att detta var en rolig och spännande uppgift och har under hela arbetets gång känt ett 
brinnande intresse. Jag har även utvecklat min egen kompetens inom arkitektur, byggteknik, cad 
och samarbete. 

Jag vill tacka de personer som hjälp till under arbetets gång och gett mig givande tips. Ett varmt 
tack till

• Mats Elgström, LBE Arkitekt

• Maria Runesson, Ingenjörskompaniet i Växjö AB

• Miguel Salinas, Växjö Universitet
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1. Introduktion
Detta är ett examensarbete där förslagshandlingar för en järnvägsstation vid Brände 
udde, Växjö tagits fram i samarbete med LBE Arkitekt och Ingenjörskompaniet i 
Växjö AB.

1.1 Bakgrund

Mats Elgström, arkitekt vid LBE Arkitekt, tilldelade oss uppgiften om att utforma en 
stationsbyggnad för blivande Linnéuniversitet vid Brände udde, Växjö. Uppgiften gick 
ut på att göra en förslagshandling för byggnaden och att se över möjligheterna för 
byggnation i området samt att ta reda på vad skolan och kommunen redan hade för 
planer för området. 

Vi var tre personer som valdes ut för denna uppgift. Tillsammans gjorde vi 
förundersökningar och utformade ett lokalprogram för byggnaden, sedan delade vi på 
oss och arbetade i två olika grupper. Lokalprogrammet kan ses i bilaga 9.1.

1.2 Syfte och mål

Grundtanken har hela tiden varit att lyfta fram den lokala arkitekturen och typiskt 
Småländska material, glas och trä. Byggnaden skulle ha ett tilltalande utseende som 
representerar regionen samtidigt som den har en internationell prägel och ses som en 
välkomnande port till Sverige och Växjö. Det fanns även en förhoppning om att 
kunna lyfta fram känslan av att stå i en skog när man befann sig i byggnaden.

Jag ville även jämföra mina planer för järnvägsstationen mot kommunens och 
universitetets befintliga visioner.

Målet var att utveckla och bredda mina kunskaper inom arkitektur och byggteknik 
samt att framkalla tankeställningar kring byggande i trä och glas. Jag ville även lyfta 
fram mitt förslag som en positiv del inför framtida byggnationer vid Universitetets 
område i Växjö. Byggnaden skulle anses som lockande, spännande och unik.

1.3 Avgränsningar

Arbetet har avgränsats i två aspekter. För det första är det begränsat geografiskt då 
området där stationsbyggnaden förslagsvis bebyggs är beläget cirka 1 km från 
Universitetets huvudbyggnad. Detta skulle kräva att man gör vissa åtgärder med 
transportsträckan mellan byggnaderna för att de ska höra ihop så som en dekorativ 
miljö, asfalterade vägar samt fler byggnader i anknytning till skolan. Underlaget för 
byggnaden har även begränsats genom att studien inte är fokuserat på byggnadens 
konstruktion eller hållbarhet utan är specialiserat på byggnadens design. Detta medför 
att vissa ritningar för byggnaden ej är framtagna, så som detaljritningar för infästningar 
vid fönster och dörrar. Arbetet är alltså fokuserat på byggnadens utformning.
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2. Teoretisk referensram
Jag valde att syna vissa delar som jag ville lägga extra fokus på under arbetets gång. 
Själv ville jag uppnå en vacker arkitektur på byggnaden som matchade omgivningen. 
Därför valdes mina inspirationskällor först och främst från byggnader i stilarten 
Jugend som representeras av organiska former, som jag anser smälter in i den 
Småländska miljön. Till det vill jag även komplettera byggnadens utseende med ett så 
kallat Sedumtak. 

Jag ville även se till att med marginal klara av kraven för tillgänglighet, både i och 
utanför byggnaden. Även järnvägens historia ser jag som en viktig grund att stå på. 
Dessa fyra delar är viktiga dels för byggnadens utseende men även för att dess 
funktion ska uppnå en kvalitativ nivå. 

2.1 Arkitekturstilen Jugend

Omkring sekelskiftet 1900 introducerade man i Sverige den stil som i Europa kallats 
Art Nouveau, den nya konsten. I Sverige och Tyskland kallades stilen däremot för 
Jugend, efter en tidsskrift med samma namn.

Man löste nu upp alla strikta former inom arkitekturen och skapade ett helt nytt 
formspråk med utgångspunkt i naturens organiska mjukhet. (Björk et al. 2006, s. 94-
95)

2.2 Tillgänglighetsfrågor 

2.2.1 Trösklar

Både dörrar och portar ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse – eller 
orienteringsförmåga. Det innebär att tröskelns höjd får vara max 25 millimeter om 
tröskeln är avfasad. Det är viktigt att poängtera att även en sådan tröskel kan innebära 
stora svårigheter speciellt i kombination med en smal passage som en dörr är. Trösklar 
ska därför i största möjliga mån undvikas. (Svensson. 2001, s.96)

2.2.2 Skyltning

För att en skylt ska vara lätt att upptäcka och läsas krävs det att det går att komma 
väldigt nära den. Skylten bör placeras inom höjdintervallet 1,4 – 1,6 meter över 
marken. Om skylten lutar ut från väggen behöver den placeras lägre för att möjliggöra 
läsning för en person i rullstol. Då ska placeringen vara inom intervallet 0,8 – 0,9 
meter ovan mark. (Svensson. 2001, s.157)
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2.2.3 Parkeringsmöjligheter

En parkering bred nog för att rymma en bil som har en ramp som fälls ut på sidan bör 
finnas. För att rymma en sådan behövs en bredd på minst 5 meter, alternativt att ytan 
intill är fri. Parkeringen får inte luta mer än 1:50 och beläggningen bör bestå av ett 
material som är fast och jämnt samt har en yta som förhindrar risken att halka.
(Boverket. 2005, s.177).

Det skall finnas en handikappsanpassad parkeringsplats inom 25 meter från en 
tillgänglig entré. (Svensson. 2001, s.57)

2.3 Svenska järnvägens historia

I Mars 1856 invigde man Sveriges första järnvägslinje mellan Nora och Örebro. Detta 
var grunden för Sveriges industriella utveckling under den andra halvan av 1800-talet. 
(Industrihistoria.se, Järnvägen i Sverige 150 år. 2009) Från detta gick utvecklingen 
snabbt framåt och redan år 1870 har Sverige nästan 200 mil järnväg och ytterligare 40 
år senare har man lagt ytterligare 1000 mil järnväg i landet. (Banverket, Järnvägens 
historia. 2008)

Idag är järnvägen lika aktuell som den var 1856 och regeringens och riksdagens tilltro 
till järnvägens förmåga att medverka till de transportpolitiska målen är stor och man 
har påbörjat en stor satsning på järnvägens infrastruktur i Sverige. (Kristersson. 2004, 
s.1)

2.4 Sedumtak

Sedan många generationer tillbaka har vi i Sverige använt oss av gröna och vackra tak. 
Man använde torv och gräs för att täta och skydda taken på våra byggnader. Dock 
behövdes då ett tjockt jordlager och taken blev väldigt tunga. Idag använder man 
växter som inte kräver den mängden jord och medför därmed tunnare och lättare tak. 
Ett sedumtak väger omkring 50 kr per kvadratmeter i vattenmättat tillstånd, vilket på 
ett ungefär motsvarar viken på betongpannor. 

Sedumtakets karaktär varierar under året beroende på de olika sedumarternas 
blomningstid. Oftast skiftar takets färger mellan grönt, gult, rött och vitt. Sedumtak 
anses av många vara väldigt estetiskt tilltalande och vackra. Utöver det är dem även bra 
för miljön genom att växterna på taket fångar upp stora mängder av det sura regn som 
hamnar i våra dagvattenbrunnar. Sedumtaket har den effekten att ca 50% av det 
regnvatten som faller på taket avdunstar direkt. Sommartid är effekten omkring 75%. 

Sedumtaket gör även stor nytta utan att ta plats och är en mycket effektiv metod att 
förbättra vår stadsmiljö. Utöver att det minskar mängden regnvatten i våra 
dagvattenbrunnar så för bättrar taket stadens klimat, luften renas från partiklar och 
fungerar som ett ljuddämpande element mot till exempel trafikbuller. (Garden 
Aquatica Sweden AB, Sedumtak/Gröna tak. 2009)

http://(Industrihistoria.se
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2.5 Material

Då målet byggnaden är att den skall se representativ ut för Sverige som land och även 
för Småland och Växjö, har jag valt att i majoritet använda mig av materialen trä och 
glas i byggnaderna och natursten på marken. Stationsbyggnaden har stora glasfasader 
mot väst och öst. Det finns även stora inslag av trä, både i bärande delar och i 
dekorativt syfte. Istället för att ha asfalterade vägar mellan byggnaderna har jag valt en 
högre standard i form av marksten. 

2.5.1 Trä

”Trä torde vara det byggnadsmaterial som har de äldsta traditionerna i vårt land. Materialet har 
alltjämt stor plats inom byggnadsindustrin, där det används för de mest skiftande ändamål; 
stomkonstruktioner, golvbeläggningar, ytter- och innerväggsbeklädnader, inredningar, formar, 
ställningar etc.” (Burström. 2007, s.363)

Byggnadsmaterialet trä har många fördelar om man jämför med andra material. Oftast 
är det både lättare och billigare att bygga i trä, det finns även ett flertal miljöfördelar 
med träkonstruktioner. Det krävs dock att man känner till materialets speciella 
egenskaper och förutsättningar för att kunna bruka det på bästa sätt, både 
arkitektoniskt och konstruktionsmässigt. (Träguiden 2009)

Trä är även ett av de äldsta och viktigaste byggnadsmaterialen och används i många 
olika aspekter i byggnader. Både dekorativt och konstruktionsmässigt. För större 
byggnader används oftast träet i form av limträ som består av konstruktionsvirke i 
lameller som limmas samman till större och starkare element. (Svenskt limträ. 2009)

Många anser sig tro att träkonstruktioner i en byggnad skulle vara ett mer brandfarligt 
alternativ än t.ex. stålbalkar. En storbrand utvecklar en temperatur på drygt 1000°C. 
Stål tar inte eld i första taget men mjuknar inom kort. En limträbalk brinner, men träet 
är värmeisolerande och det tar längre tid innan så pass mycket trä har förbrunnit att 
balken brister. Det är tack vare sin höga porositet som trä har dessa värmeisolerade 
egenskaper. ”Värmekonduktiviteten ( -värdet) vinkelrätt mot fibrerna är ungefär på samma nivå 
som för autoklaverad lättbetong, dvs. ca 0.14 W(m*K). Materialet är emellertid anisotropt även i 
detta avseende, varför fiberriktningen är ca 2.5 gånger större än vinkelrätt mot fibrerna. 
Värmekonduktiviteten ökar linjärt med ökande fuktkvot och densitet”. (Burström. 2007, s.386)

2.5.2 Glas

”Användningen av glasmassa inskränkte sig länge till glasyrer på små föremål. De första föremålen 
av rent glas härstammar från Egypten (ca 1500 år f.Kr.). Glasblåsarpipan uppfanns ca 100 år f.Kr. 
Detta möjliggjorde tillverkning av fönsterrutor, som sattes i bronsramar. 

All glasframställning hade mycket längre karaktären av hantverk. Det var först uner andra hälften 
av 1800-talet, som det utvecklades ugnar för kontinuerlig smältning av glasmassa. Detta gjorde det 
möjligt att dra glas plant och sammanhängande direkt från ugnen” (Burström. 2007, s.487)

Glas består i regel av soda, kalk och sand, som i glaset blir Na2O, CaO och SiO2. Man 
kan anpassa glasets egenskaper genom glassammansättningen och tillverkningssättet 
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för att till exempel få glaset att stå emot bättre mot värme eller belastning. Glas 
definieras som en oorganisk smälta som har stelnat som fast fas utan att kristallisera. 
(Glafo, 2008) 

2.5.3 Natursten

Precis som benämningen anger är natursten ett naturmaterial och därmed oerhört 
skiftande. Det går att finna en mängd olika färger, mönster och ytstrukturer. Samma 
stensort kan variera mycket i utseende beroende på vart stenen kommer ifrån. Den 
kan dock ha olika namn beroende på vart den är bruten. Även ytan kan variera på 
stenen beroende på hur man har behandlat den, stenen kan vara till exempel sågad, 
kluven, hamrad, hyvlad, slipad eller polerad. 

Sten användes redan i forntiden som byggmaterial och har alltid varit eftersträvat, dels 
för att det är ett mycket slitstarkt material och är motståndskraftigt mot väder och 
vind, men även för dess estetiska kvaliteter. (Hemgren & Wannfors. 2007, s.12, 172)
(Burström. 2007, s.514-515)

2.6 Hyrcyklar

Då sträckan mellan det tänkta stationsområdet vid Brände udde och universitetet är 
drygt 1,2 km skulle det underlätta om det fanns alternativ att förflytta sig mellan 
platserna på andra sätt än att promenera. Bron som går över sjön Trummen är ej 
anpassad för motorfordon och därmed anser jag cykling som det bästa alternativet. 
Däremot är det inte alla som har tillgång till cykel och ett önskemål vore då att det 
skulle finnas tillgång att hyra cyklar på universitetets område. Detta är ett alternativ 
som nyttjas i flera städer runt om i Sverige och man kan då betala hyrningspriset med 
kontokort, mynt eller via sms. 
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3. Metod
Den grundläggande informationen för detta projekt har tagits från personliga möten 
med arkitekter, stadsplanerare, representanter från universitetet och lärare. Det har 
dock figurerat delade meningar om byggnadens storlek och funktion vilket har lett till 
prioriteringar av fakta och önskemål. 

Arbetet varvades sedan av praktiska inslag i form av framtagande av byggnadsritningar 
och litteraturstudier för fakta och inspiration. För att få en känsla av området togs 
även en situationsplan fram som även visar de planerade nya huskropparna, det har 
även tagits fram en enklare 3-dimensionell bild av stationsbyggnaden. 

Jag försökte följa nedanstående riktlinjer för arbetet, dessa listade jag upp innan jag 
påbörjade mitt arbete. 

• Problemformulering som skall styra projektet

• Analys av resurser

• Bakgrundsantaganden, förebyggande studier

• Definitioner, teorier och hypoteser

• Se över problemformuleringen, avgränsa arbetet

• Forskningsskiss, vad skall göras

• Datainsamling

• Arbeta med ritningsunderlag

• Rapportskrivning

Under hela projektets gång har det även skett regelbundna möten med mina 
handledare som medfört att man fått gå tillbaka och ändra detaljer i föregående steg. 
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4 Genomförande

Till en början tog jag reda på vad man hade för planer med en järnvägsstation vid 
Växjö Universitet. Det visade sig att man under 2004 hade tagit fram en 
”campusvision” som visar hur man tänkt kartlägga den framtida bebyggelsen i Växjö 
universitetsområdet. I dessa planer fanns bland annat en perrong vid järnvägsrälsen vid 
Brände udde. Däremot var detta endast en perrong med skärmtak och inte en 
komplett stationsbyggnad. Denna tidigare studie hade även en karta över skolans 
framtida visioner. Vi kunde dock redan här utläsa att man inte följt planerna fullt ut 
sedan den skapades.

4.1 Grundläggande enkätundersökning

För att få en grundläggande bild av hur stort jag skulle dimensionera 
stationsbyggnaden skapade jag en enklare enkätundersökning som drygt 100 personer, 
med anknytning till Växjö Universitet, svarade på. Svaren från enkäten jämförde jag 
sedan med de tips för arbetet som framlagts av arkitekt Mats Elgström samt 
universitetets sektionschef Christel Olsson. 

Den viktigaste frågan, för mig, i enkätundersökningen var hur många personer som 
skulle nyttja en järnvägsstation vid Brände udde. Svaret blev högre än jag väntat mig då 
drygt 70 % svarade att de skulle åka tåg från och till stationen. I övrigt fick jag även 
veta att de flesta ställde sig positivt till en eventuell station nära universitetet då de 
tycker att resandet blir både enklare, billigare och mer miljövänligt. De som svarade på 
enkäten påpekar även att de anser att byggnaden bör ha ett tilltalande och 
representativt utseende samt att det bör finnas parkeringsmöjligheter i anknytning till 
byggnaden. Fullständiga resultat kan ses i bilaga 9.2.

4.2 Intervju

20 april 2009 träffade jag Christel Olsson, sektionschef för Växjö universitet, som 
deltar i en grupp som behandlar infrastruktur och fysisk miljö i universitetsområdet i 
Växjö. Hon berättar att man diskuterar kommunikationen med andra högskolor och 
menar på att järnvägsstationen kan vara ett delmål i universitetets framtida utveckling. 

Olsson berättar även att högskolan i Kalmar eventuellt kan komma att flytta sina 
verksamheter närmre Kalmar station och påpekar att den möjligheten inte är aktuell i 
Växjö. Hon menar att målet i grund och botten är att förkorta restiden till och från 
universitetet i Växjö. 

Christel Olsson menar att pendlingen för studenterna mellan Kalmar och Växjö inte 
kommer bli så stor, det är i regel endast på Mastersnivå utbytet förekommer. Däremot 
tror hon att personalutbytet kan bli desto större eftersom man inte kommer att flytta 
och slå ihop institutioner där det förekommer i bägge städerna.  

Christel Olsson har även varit med och tagit fram, tidigare nämnd, ”Campusvision” 
från 2004, denna kan ses som bilaga 9.3 och 9.4.
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4.3 Tidsstudie

Eftersom sträckan mellan universitetets kärna och området för järnvägsstationen är 
drygt 1,2 km gjordes en enkel tidstudie för att se hur lång tid det tar att transportera sig 
mellan de två platserna. Med hjälp av programmet Sports Tracker gjorde jag en mätning 
där jag transporterade mig med cykel och en mätning där jag vandrade mellan 
platserna. 

Resultatet visar att det tar drygt 12 minuter att promenera sträckan som är drygt 1,2 
km, då hölls en medelhastighet på omkring 8 km/h. Tar man istället cykeln för att 
förflytta sig mellan stationen och universitetets huvudbyggnad tar det cirka 4,5 minuter 
vid en medelhastighet på ungefär 20 km/h.

Fullständig data från studien kan ses i bilaga 9.5.

4.4 CAD

CAD är en engelsk förkortning för computer-aided design och är ett dataprogram som 
hjälper dig att göra ritningsunderlag eller visualiseringar. CAD-tekniken har utvecklas 
dramatiskt sedan 1980-talet.

I detta arbete har ritningshandlingarna tagits fram i AutoCAD och 3D-visualiseringen 
är skapad i Google SketchUp.

4.4.1 AutoCAD

AutoCAD är ett av världens främsta CAD-verktyg för att ta fram ritningar och vyer i 
både 2D och 3D. Själv föredrar jag att arbeta i detta program för att ta fram 2D-
handlingar. Det går snabbt och enkelt och alla linjer hanteras i lager vilket gör det 
enkelt att ändra i befintliga ritningar. 

4.4.2 Google SketchUp

Google SketchUp är ett gratisprogram för att ta fram 3D-ritningar, framställt av 
Google. Man kan snabbt och enkelt gestalta en 3-dimensionell modell över en 
byggnad, en bil eller något annat. Fördelen med detta program är att det inte krävs 
någon större talang för vare sig teckning eller målning för att ta fram enkla modeller.
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5. Byggnader
Under bilagor kan ritningarna, som är framtagna i projektet, ses. Det är ritningar över 
tre byggnader, Linnéuniversitetets stationsbyggnad, tillhörande cykelhus samt 
perrongen. Här följer en enklare beskrivning av de tre byggnadernas utseende och 
funktion. 

5.1 Linnéuniversitetets stationsbyggnad

Byggnadens utseende är inspirerat av Småländsk skog och arkitekturstilen Jugend för 
att ge byggnaden ett organiskt och levande uttryck. Däremot vill jag ha en modern 
inredning i byggnaden med en öppen planlösning som underlättar tillgängligheten för 
funktionshindrade människor. 

Taket, som går ända ner till marken på kortsidorna, är planterat med takvegetation för 
att ge ett levande intryck och även en känsla av att taket motsvarar trädkronor. För att 
stärka detta intryck är alla vertikala glasinfästningar i fasaden utformade som 
trädstammar. Taket bärs upp av limträbalkar. 

Mellan dessa trädstammar är det alltså stora glasytor som gör att man kan se rakt 
igenom byggnaden på dess långsidor. Det finns även delar av trä på fasaden som 
endast förekommer i dekorativt syfte. Vissa delar döljer mellanbjälklaget medan andra 
delar ger intrycket av grenar mellan trädstammarna. Vissa ytor är även helt täckta av 
trä, det är ytor som döljer insyn i till exempel toaletter. 

På byggnadens långsidor finns det tre entrédörrar. På vardera långsida är det en 
karuselldörr placerad, dessa fungerar som ett vindfång för byggnaden samtidigt som de 
är estetiskt vackra. På ena fasaden är det även en sedvanlig slagdörr som underlättar 
för rullstolsburna personer. 

Planlösningen över entréplanet visar att toalettutrymmena är belägna i ett diskret 
utrymme. Med hjälp av hiss och trapphus har man även skärmat av cafédelen på ett 
bra sätt, detta medför att om man vill stänga serveringen tidigare än stationen så finns 
det möjlighet att låsa mellan caféet och de övriga utrymmena i byggnaden. Caféet (som 
skulle kunna vara en inhyrd kedja som 7-eleven) har även tillgång till ett torrförråd och 
ett kylförråd.

Eftersom mellanbjälklaget inte täcker hela byggnadens yta lämnas en centraldel av 
entréplanet med högt till tak. Där har jag placerat den öppna väntsalen. Högt till tak 
ger ett luftigare intryck samtidigt som man får bättre cirkulation på luften. I anknytning 
till väntsalen finns det en informationsdisk med tillhörande kontor för en person. Det 
finns även ett inglasat rum som är tänkt som utställningshall för elever vid universitetet 
där de kan ställa ut slutförda arbeten. 

Här finns även bärande pelare som bär upp mellanbjälklaget, dessa är även utformade 
att ge ett intryck av träd. Detta kan tydas på sektionsritningen i bilaga 9.7.

På övre plan finns det två konferensrum med plats för 15 personer i vardera rum. Här 
finns även ventilationsrum som gör att man kan dra ventilationen i mellanbjälklaget 
och då enkelt koppla den till alla utrymmen. 
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En extra detalj som finns på takplanen och övre planet inne i byggnaden är små 
hål/transparenta ytor. Dessa fungerar som ett ljusinsläpp för att ge känslan av att man 
står i en skog där ljuset tränger genom trädkronorna. 

Byggnadens planlösningar ses i bilaga 9.6.
Byggnadens sektionsritningar ses i bilaga 9.7.
Byggnadens fasadritningar ses i bilaga 9.8.

5.2 Tillhörande cykelhus

Eftersom sträckan mellan Brände udde och universitetets huvudbyggnad i dagsläget är 
drygt 1,2 km fanns det önskemål att se över alternativ för att transportera sig mellan 
platserna på annat sätt än att promenera. Vi har därför granskat alternativet hyrcyklar 
(se avsnitt 2.6). 

Cykelgaraget är placerat i en extern byggnad, bredvid stationsbyggnaden. Byggnaden 
har samma typ av arkitektur som stationsbyggnaden. Det är ett rundat sedumtak, detta 
når dock inte marken. På fasaderna finns en ljus träpanel och ovanpå den finns ytor i 
mörkare trä som symboliserar det organiska. På ena kortsidan finns en dubbeldörr
som enda entréväg. Bredvid byggnaden kommer även cykelställ att placeras. 

Byggnadens planritningar och fasadritningar kan ses i bilaga 9.9. 

5.3 Perrong

Även perrongen bör ha ett sammanhörande utseende med stationsbyggnaden och 
cykelgaraget. Plattformen är inte så hög på perrongen, detta för att anpassa lutningen 
på ramperna till 5° för att hålla kraven för tillgänglighet. Detta medför att man istället 
får schakta upp marken bredvid spåret. 

Även här har du ett sedumtak som hålls upp av en limträkonstruktion och bärande 
balkar utformade som trädstammar. 

Takplan och fasadritningar ses i bilaga 9.10.

Skiss över stationsbyggnadens västra fasad.
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5.4 Utomhusytor

Från Tingsrydsvägen skapas det en infart och en utfart, vilket gör att man kan ha en 
enkelriktad väg fram till järnvägsstationen. Det finns redan en befintlig cykelväg som 
går, från bron vid sjön Trummen, fram till Tingsrydsvägen. Där krävs det att man 
bygger en undergång för att ta sig under vägen, likadant ytterligare 65 meter bort där 
man måste passera under den nya vägen som går fram till byggnaderna. Här finns även 
en mindre korttidsparkering att tillgå. Det är fyra normaldimensionerade 
parkeringsplatser och två stycken handikappsanpassade. 

De mindre vägarna mellan parkeringen, stationsbyggnaden, cykelgaraget och 
perrongen är lagda med marksten i dekorativt syfte. Det finns även bänkar, bord och 
papperskorgar utplacerade längs dessa ytor. Det är gott om belysning och planteringar 
av nya träd och bersåer. 

Förslaget för situationsplanen kan ses i bilaga 9.11. 
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6. Analys/diskussion

6.1 Arkitektonisk anpassning

Arkitekturstilen Jugend anpassades på ett mjukt sätt, mestadels i byggnadernas yttre 
utformning. Mjuka former av trä skapar ett levande och organiskt intryck och hela 
byggnaden ger uppfattningen av en Småländsk skog, med trädstammar, trädkronor 
och ljusinsläpp i de luftiga ytorna. Detta smälter in bra i den omgivande miljön på 
Brände udde. 

Jag tycker detta är ett perfekt sätt för tillresta besökare att verkligen få en smak av 
Småland direkt när de anländer. En blandning av modern arkitektur och känslan för 
den Svenska naturen. 

I ”campusvision 2004” tog man upp en enklare hållplats vid Brände udde. Detta 
utformningsförslag är alltså en vidareutveckling av den befintliga idén. Byggnaden
lyfter upp området och om det tillkommer fler byggnader med anknytning till 
Linnéuniversitetet i området runt Brände udde, kommer denna station att lyfta sin 
karaktär ännu mer. 

6.2 Tillgänglighetsfrågor

En öppen planlösning minskar antalet dörrar och trösklar. Där det dock krävs trösklar 
är dessa avfasade och har en höjd på max 25mm. Alla passager håller kraven på 
tillgänglighet som krävs av Svensk Byggstandard och ytterdörren av slagdörrsmodell 
har en dörröppnare som gör att rullstolsburna enkelt kan ta sig in och ur byggnaden. 

Det finns två stycken handikappsanpassade parkeringsplatser endast 15 meter från 
stationsbyggnaden, vilket stämmer överens med kraven som ställs av Boverket. 

Jag anser att tillgänglighetsfrågor är av största prioritering vid nybyggnation, särskilt på 
offentliga byggnader. Man har tydligt sett framgångar inom ämnet och det känns 
mycket positivt. 
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7. Slutsats
Projektet kan mycket väl ses som en bidragande faktor att utveckla universitetets 
vision över framtida bebyggelsen runt Brände udde, Växjö. En stationsbyggnad är mer 
tilltalande och funktionell än ett enklare skärmtak som fanns i de gamla planerna. 
Behovet av en station ökar i takt med att universitetet växer och efter hopslagningen 
med Högskolan i Kalmar bör en sådan byggnad ligga högt prioriterad. Dock ses det 
nästan som ett krav, för att få ut maximal kapacitet av stationen, att skolan fortsätter 
att utvecklas och bygger fler byggnader mellan dagens huvudbyggnad och Brände 
udde. Förslagsvis en byggnad för forskning samt ett litet antal studentbostadshus. 

Området vid Brände udde är svårarbetat. Järnvägsspåret ligger upphöjt över marken 
och det är stora mängder träd. Området där jag valt att lägga byggnaderna är den 
planaste ytan och den med minst antal träd. Dock krävs det att man höjer marknivån 
en aning. 

Kombinationen av trä, glas, natursten och sedumtak har gett ett lyckat resultat, både i 
att ge ett representativt intryck för regionen samtidigt som det ger en spännande 
arkitektur som uppnår det personliga målet med att ta fram en spännande byggnad 
som ger ett intryck av Småländsk skog. 
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Bilaga 9.1 - Lokalprogram

Programmet är framtaget för Linnéuniversitetets järnvägsstationsbyggnad vid Brände udde, Växjö. Fokus 
för byggnadens utformning läggs på kraven gällande tillgänglighet samt att byggnaden skall ha ett attraktivt 
utseende som representerar Linnéuniversitet. Grundtanken är att byggnaden skall vara internationellt 
representativ men även präglad av Småländska material så som glas och trä.

Vi har undersökt vilka utrymmen som skall finnas i byggnaden, samt efter hur många personer utrymmena 
skall dimensioneras. Angivna areor och måttuppgifter är endast vägledande. Kommunikationsytor mellan 
nedan angivna lokaler är ej inkluderade.

Vi har kommit fram till följande ytor genom att kolla på SIS byggstandard samt tidigare projekt vi gjort i 
vår utbildning. 

Utrymme Antal Storlek m2 Summa m2 Anmärkning

Entré/Vindfång 1 - -

Informationsdisk 1 6 6 Tre meter disk.

Kontor för personal 1 12 12 Bemannat med en person.

Väntsal 1 80 80 Utrymme för ca. 40 pers. samt plats 
för biljettautomater

Utrymme för försäljning av 
mat och dryck

1 30 30 Fri anpassning av 
serveringsmöjligheter etc. 

Konferensrum 2 30 60 Dimensionerat för 15 pers. styck.

RWC 2 4,8 9,6

WC utan krav på 
tillgänglighet

4 2 8

Utställningshall 1 30 30 Utrymme med möjlighet för 
studenter att ställa ut arbeten från 
skolan. 

Städ 1 4 4

Förråd 1 7 7

Cykelgarage 1 25 25 För uthyrningsbara sms-cyklar. Kan 
ligga i separat byggnad.

Tekniska utrymmen 1 20 20 El, ventilation. 

Ger slutgiltig area runt 350 m2.  
Tillkommer gör även utomhusytor för korttidsparkeringsplatser, utomhusmöblering/dekoration samt 
perrong. 



Bilaga 9.2 - Enkätundersökning

Fråga 1: Vad anser du att en järnvägsstation skulle tillföra för de som bor, arbetar, studerar på campus, 
Växjö?
Resultat: Nästan alla var positiva till stationsbyggnaden, många påpekade plus för enklare resesätt, slippa 
byten, billigare, bättre för miljön och framförallt bättre kontakt med andra städer. 

Fråga 2: Vad anser du vara viktigast för en järnvägsstation vid campus?
Alternativ:
- Att byggnaden har ett tilltalande utseende.
- Att det finns en stor väntsal i anknytning till byggnaden.
- Restaurang/kiosk i anknytning till byggnaden.
- God service i form av personal i byggnaden.
- Övrigt (svar i nästa fråga)
Resultat: 34,7% ansåg att byggnadens utseende var viktigast. Service och väntesal var även högt önskat, 
däremot var det endast 8,3% som önskade en kiosk eller restaurang. 20,8% svarade ”Övrigt” och har 
under nästa fråga fått skriva sina önskemål. 

Fråga 3: Om du svarade "Övrigt" på fråga två, var vänlig motivera ditt svar här.
Resultat: Det som kom fram i majoritet var att tågen skulle ha bra avgångstider, något jag inte kan påverka 
i detta projekt. Andra saker som dök upp var att det bör finnas parkeringsmöjligheter vid byggnaden, att 
det skall vara ett ordentligt välkomnande samt att bullernivån skall hållas så låg som möjligt. Många pushar 
för ”enkelheten”. 

Fråga 4: Hur transporterar du dig idag mellan campus och Växjö centrum?
Resultat: Stadstrafik/buss fick hela 55,6% men då skall vi komma ihåg att många av dem är tvungna att 
byta till tåg inne i centrum om de skall vidare från stan. Bil fick 26,4% och gång/cykel 18,1%.

Fråga 5: Hur transporterar du dig idag mellan Växjö och andra orter?
Resultat: Hela 43,1% åker tåg jämfört med 31,9% som åker buss. Resterande 25% åker privat fordon. 

Fråga 6: Skulle du nyttja resemöjligheten via tåg till/från campus? (Ja/Nej)
Resultat: Hela 73,6% kommer att använda tågmöjligheten från campus. Alltså ett otroligt positivt svar.

I denna enkät har 102 Växjöbor svarat anonymt. 
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Förord

Campusvision 2004 är det tredje visionsdokumentet som utarbetats för att in-
spirera vid utformningen av universitetsområdet i Växjö. Syftet är att säkerställa
och vidareutveckla den yttre och inre miljö som campus erbjuder studenter och
personal inom Växjö universitet samt anställda inom de företag som är verk-
samma inom området.

Målet är att campus ska vara en attraktiv miljö av högsta nationella och interna-
tionella snitt. Attraktionskraften ska innebära att Växjö universitet kan bibehålla
kompetent personal samt vara framgångsrik i rekryteringen av såväl personal
som studenter. Campusvision 2004 innebär också att alla inblandade parter är
förberedda på fortsatta utvecklingssteg när möjligheter ges.

Det första visionsdokumentet för campus utarbetades 1995 och behandlade en-
dast de centrala delarna av området och dess utbyggnadsmöjligheter. Campus-
vision 2001 beskrev den snabba expansionen som blev en följd av att högskolan
blev universitet 1999.

Campusvision 2004 skiljer sig från tidigare visionsdokument genom att inte en-
bart fysiska utbyggnadsmöjligheter redovisas. I denna vision redovisas i större
utsträckning tankar för området i ett bredare perspektiv med stor hänsyn till den
sociala dimensionen – service, kultur- och fritidsutbud samt friskvård/hälsa.

Visionen, som skisserar utvecklingen i ett kort och ett längre perspektiv, har ut-
arbetats av en arbetsgrupp med representanter för områdets olika intressenter.
Arbetet har pågått under drygt ett år. I slutet av projektet gjorde gruppen en
studieresa till campusområden i Odense i Danmark samt i Kristiansand och
Tromsö i Norge. Dessa besök har tillsammans med alla givande samtal under
processen med campusvisionen givit gruppen värdefull inspiration och bidragit
till att vi kunnat formulera högt ställda gemensamma mål.

Ett stort tack till alla som lämnat bidrag till visionsarbetet, särskilt till represen-
tanterna i arbetsgruppen från Hyresbostäder i Växjö AB, Länstrafiken Kronoberg
AB, Studentkåren i Växjö, Videum AB, Växjö kommun och Växjö universitet.

Genom att förverkliga Campusvision 2004 kommer Växjö universitet och före-
tagen inom området att bidra till Växjös fortsatta utveckling och till regional till-
växt.

Växjö den 21 juni 2004

Christel Olsson
Sektionschef, lokal- och servicesektionen, Växjö universitet

 



Campusvision 2004
Under de fem år som gått sedan Växjö universitet fick uni-
versitetsstatus har verksamheten nästan fördubblats sett till
innehåll, antal studenter, personal och omsättning. Denna
period har präglats av fysisk expansion i form av nya lokaler
för undervisning och forskning, studentbostäder och grön-
områden.

De närmaste åren kommer den fortsatta expansionen ske
genom innehåll och kvalitet, vilket i sin tur ställer andra
krav på utbyggnaden av campus än vad som tidigare varit
fallet. Det innebär att den nya campusvisionen i större ut-
sträckning än tidigare redovisar tankar kring service, kultur,
friskvård, kommunikationer samt yttre miljö.

Växjö universitets attraktionskraft för studenter, personal
och företagen inom Science Park är starkt beroende av den
miljö campus kan erbjuda. En attraktiv miljö innebär också
att Växjö universitet kan stärka sin roll som regional kraft
och bidra till Växjö kommuns fortsatta utveckling.

Av dessa skäl behövs en ny campusvision, så att kraven
på den fysiska miljön så långt möjligt överensstämmer med
universitetets långsiktiga visioner. Sedan Campusvision
2001 antogs har de centrala delarna av campus gradvis blivit
alltmer välfyllda. En utbyggnad av universitetsbiblioteket
kommer ytterligare att förtäta miljön runt Universitetsplat-
sen – navet på campus. I närheten – mellan Stallvägen och
Georg Lückligs väg – finns fortfarande utrymme för ytterli-
gare två institutionsbyggnader.

I sina centrala delar har campus fått en väl fungerande
trafikmatning med den nya Trummenvägen och dess anslut-
ning till Stallvägen, medan Slottsallén har kunnat stängas av
för genomgående trafik.

I Campusvision 2004 är ambitionen att formulera både
kortsiktiga och långsiktiga mål för den fysiska miljön.
Visionen tar sin utgångspunkt i den förväntade utvecklingen
av verksamheten vid universitetet.

I den nya visionen formuleras de gemensamma mål för

Växjö universitet, Studentkåren i Växjö, Växjö kommun,
Videum AB, Hyresbostäder i Växjö AB samt Länstrafiken
Kronoberg som har utarbetats i en arbetsgrupp med repre-
sentanter för respektive huvudman (bilaga 1).

När samtliga huvudmän har godkänt visionen blir den
formellt och reellt underlag för kommande detaljplanering
och respektive part förväntas då bidra till målens uppfyllelse
inom sina ansvarsområden.

Obs! De kortsiktiga och långsiktiga mål som presenteras i
texten räknas inte upp i någon inbördes prioriteringsordning.

Den fysiska utbyggnaden

Campusvision 2004 utgår från två perspektiv för den 
fysiska utbyggnaden:

• Ett närliggande perspektiv där campus utvidgas
till östra sidan av sjön Trummen (Brände udde)
samt området söder och väster om sjön. Det är ett
perspektiv inriktat på byggprojekt, gestaltning,
miljö och kommunikationer men även på hur inne-
hållet i olika typer av serviceutbud kan förbättras
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• Ett långsiktigt perspektiv där campus utvecklas
runt Trummen. Det är ett perspektiv som visar möj-
ligheter och ambitioner. Men dessa fastläggs inte i
några säkra tidsplaner eller utbyggbara volymer

Universitetets verksamhet och visioner

Universitetet har under den senaste femårsperioden genom-
gått en mycket expansiv fas. Sedan 1999 till 2004 har
grundutbildningen ökat med närmare 50 procent. Fakultets-
anslagen för forskning och forskarutbildning har under
samma period ökat med 180 procent. Antalet anställda har
ökat med 60 procent.

Universitetets verksamhet bedrivs huvudsakligen samlat
på campus. Verksamheten under åren 2000–2004 har grun-
dats i en utvecklingsplan som utarbetades 1999 sedan hög-
skolan blivit universitet. I denna plan uttrycktes universite-
tets vision i mottot Ett internationellt universitet i Småland med stor
lyskraft. 

Fokus vid Växjö universitet ligger traditionellt inom det
humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Expansionen
har emellertid inte bara gällt en ökning av den befintliga
verksamheten. Den har också inneburit att nya verksam-
hetsområden kommit till. 2001 tillkom polisutbildningen
som ges på uppdrag av Rikspolisstyrelsen och som medfört
flera studenter och fler undervisningslokaler på campus.

En pågående satsning inom teknikvetenskap har till syfte
att bygga ut forskning, forskarutbildning och grundutbild-
ning inom detta område.

En ny utvecklingsplan för perioden 2005–2008 håller på
att utarbetas och kommer att vara färdig i slutet av 2004.
Utan att i allt för stor grad föregripa den färdiga planen kan
man förutspå att de närmaste åren kommer att medföra en
fortsatt uppbyggnad av universitetet. Planen kommer att in-
riktas på att:

• Stärka universitetets forskning och 
forskarutbildning

• Konsolidera och kvalitetsutveckla universitetets 
grundutbildning

• Profilera forskning och forskarutbildning
• Samverka med omvärlden för att förstärka 

kärnverksamheterna
• Samverka med andra universitet och högskolor 

nationellt och internationellt
• Öka internationaliseringen

Universitetets avsikt är att genom en satsning främst på kva-
litet men, i vissa stycken, även på kvantitet, ytterligare för-
stärka universitetets attraktivitet och konkurrenskraft. Vik-
tiga faktorer för att vi ska lyckas är att vi även kan erbjuda
en attraktiv miljö för studenter och anställda samt goda
kommunikationer. En vidare utveckling av campus och fort-
satta möjligheter att erbjuda boende för och service till ett
växande antal studenter är därför mycket viktigt.

Fysisk miljö

Campusidén
Campusidéns styrka och kvalitet är ett samlat område med
universitetets lokaler, service och kulturutbud, bostäder och
företag. Området ska ha en grön karaktär, i möjligaste mån
vara bilfritt i sina centrala delar och ta vara på kulturland-
skapet och sjöläget. Campus ska erbjuda stödjande och ut-
vecklande miljöer och speciell hänsyn ska tas till den sociala
dimensionen.

Då universitetet växer är det viktigt att kunna se vad som
måste prioriteras i de centrala delarna av campus och vad
som kan ligga inom eller utanför campus. De stora institu-
tionsvolymerna bör även fortsättningsvis byggas centralt på
campus, medan specialinstitutioner, lokaler för uppdragsut-
bildning med mera även kan placeras på andra delar av
campus. Lokaler för Videum Science Park måste ligga intill
universitetet medan lokaler för annat företagande som attra-
heras av universitetet kan fylla sin funktion på olika delar av
campus.

Området är en stadsdel med behov av och rättigheter till
samhällets servicefunktioner i samma utsträckning som öv-
riga stadsdelar i Växjö. Den åldersstruktur, den mångfald
och de särskilda behov som finns på campus, där studen-

terna i stor utsträckning finns både under studietid och
fritid kräver dock att speciell hänsyn tas.

Ett utvidgat campus
En särskild studie av Trummenparken, söder och väster om
sjön, har gjorts 2004. Området reserveras helt för universi-
tetsändamål. Anslutningen mot Teleborgsvägen bör göras
stadsmässig, med flervåningsbebyggelse och eventuellt med
bostäder i de övre planen.

Campus är inom kort moget att utvidgas och ta steget
över Trummen till Brände udde. Där kan en kombination av
bostäder, institutioner och företag byggas. En första etapp
kräver en kraftfull etablering, med 150–200 bostäder och
någon verksamhetslokal för universitet. 

Fortsatt utveckling på Sigfridsområdet är en långsiktig
expansionsmöjlighet. På sikt kan olika institutioner och fö-
retag inrymmas i befintliga bebyggelser eller nya bygg-
nader, eftersom Sigfridsområdet har stora miljökvaliteter.
Dessa ska tas tillvara vid en expansion.

Bebyggelse på området Välle Broar, väster om Tele-
borgsvägen, är under utredning. Området är intressant för
campusnära ändamål och den fortsatta stadsbyggnadsutred-
ningen ska därför följas nära.

Entréer till området
I takt med att universitetet expanderar får det allt fler en-
tréer. Den ursprungliga infarten vid P G Vejdes väg är allt-
jämt den naturliga huvudinfarten/besöksentrén. Behovet av
en rondell i korsningen med Teleborgsvägen ska utredas.
Vid planering bör en rondell ges en storlek och utsmyck-
ning som knyter an till universitetets verksamhet.

Trummenvägen som öppnades 2003 har snabbt blivit en
naturlig infart för trafik från Växjö centrum och från väster.
När vägen Södra länken byggs får universitetet ytterligare
en viktig tillfart, vilket kommer att öka trafiken till och från
universitetet via Stallvägen.

Teleborgsvägen kommer att utvecklas till en central gata
där staden och universitetet möts. Utvärdering av trafikin-
tensitet och flöde ska ske kontinuerligt och gatans utform-
ning anpassas efter behoven. Vid utformning av tillfarts-
vägar ska jämförelse göras med andra universitetsstäder.
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Många kommer till campus på cykel eller till fots. Från
Sigfridsområdet och fram till campus är det bitvis ganska
ödsligt längs gång- och cykelvägarna. Området bör rustas
upp och vägen in på campus präglas av bebyggelse och
parker samt av ljus och människor. Samma behov av att ha
en väl markerad entré till campus gäller för buss- och bil-
burna besökare som kommer via Trummenvägen. Varken id-
rottshallen eller universitetsbiblioteket är anpassade för
entré från detta håll.

När campus utvidgas på östra sidan av Trummen skapas
en östlig entré och möjligheter till en ny tågstation vid
Kust-till-Kustbanan, med namnet Växjö universitet. Denna
nya entré kan få mycket stora miljökvaliteter i den befint-
liga allén, i sjöläget och i bron över till slottsparken.

Grönplan
En grönplan för campus antogs 2002 och genomförs succes-
sivt. Syftet med planen är att ge en samlad syn på hur den
yttre miljön kan utformas. Den omfattar även de områden
som gränsar till Trummen. Sjön utgör en strategisk del av
campus och bör i samband med utvidgningen av campus
och exploateringen av Sigfridsområdet ägnas speciell upp-
märksamhet. Inriktningen ska vara att utnyttja närheten till
sjön. Grönplanen revideras och utvecklas kontinuerligt
(planen kan rekvireras från Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun).

Sjö och naturvårdsområde
Campus stora miljökvalitet är sjöläget, odlingslandskapet
och reservaten. Telestadsåkrarna med sina betande hästar
utgör en vacker och lite överraskande miljö. Det täta och
relativt hårdexploaterade inre i campus möter de fria ytorna
och vattnet. Stenladugårdarna och hästhagarna öster om
dessa ingår inte i reservatet men är en naturlig del i miljön
och är av stort värde för campus karaktär.

Naturreservatet är en långsiktig investering i rik natur
och ses som en värdefull resurs för campus och för universi-
tetets verksamhet. Det ger goda möjligheter till naturstu-
dium, rekreation och upplevelser för såväl studenter som
personal vid universitetet. En naturstig planeras i området.
God information och tillgänglighet är viktigt för att lyfta
fram reservatets kvaliteter.

Skötseln av naturreservatet och övriga naturmarker ska
bli mer omsorgsfull och vara anpassad till universitetets
behov, samtidigt som områdets naturvärden värnas. 

Samråd ska ske mellan reservatsförvaltning och campus-
skötsel för att nå samsyn om skötselprinciper. 

Eftersom universitetet riktar sin expansion mot Brände
udde och mot staden finns inte någon konflikt mellan ex-
pansionsbehoven och reservatet.

Teleborgs slott
Teleborgs slott och parkområdet med grindstugor, slotts-
stallar och brygghus är en unik och viktig del av campus.

Området ska bevaras som en vacker miljö och grön oas för
olika evenemang och fritidsaktiviteter.

Lokalutformning
Den framtida lokalutformningen ska gynna en fortsatt in-
tegration mellan olika delar av universitetets verksamhet.
Lokalerna ska ha en öppen karaktär för flexibelt utnytt-
jande. 

Utformningen ska präglas av ambitionen att skapa krea-
tiva miljöer och mötesplatser för samvaro samt trivsamma
och funktionella lokaler som bidrar till den stödjande
miljön.
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Delar av universitetets lokaler ska kunna användas för
annan verksamhet, exempelvis teaterföreställningar, kon-
serter eller utställningar.

Nya huskroppar i området ska vara fristående byggnader
men i möjligaste mån förbindas med hjälp av förbindelse-
gångar och kulvertsystem.

Erfarenheterna av upphandling genom parallella uppdrag
har hittills varit mycket goda. Detta tillvägagångssätt
innebär att flera arkitekter samtidigt inbjuds att lämna för-
slag till en utformningen av en ny byggnad eller del av
campus. Denna modell bör fortsatt tillämpas och bedöm-
ning av förslag ska ske genom en noga sammansatt grupp
för att olika kriterier ska kunna bedömas med hög kvalitet.

Orienterbarhet
Orienterbarheten inom campus ställer gradvis krav på mer
omfattande skyltning. Nya rörelser uppstår i och med att
flera infarter har öppnats till området och att området har
expanderat. För att underlätta orienterbarheten kan möj-
ligen Universitetsplatsen tillåtas att få svälla ut och omfatta
platsen där Trummenvägen och Stallvägen möts. 

Översyn bör göras vad gäller skyltning och namngiv-
ning av byggnader. Universitetets huvudentré bör markeras
och tydliggöras.

Kortsiktiga mål
• Genomför planarbete inklusive grönplan för 

Brände udde
• Studera och planera för området söder om 

Trummen
• Genomför befintlig grönplan söder och väster 

om Trummen
• Synliggör naturreservatet och dess kvaliteter 
• Utred Universitetsplatsens anslutning mot 

Trummenvägen/Stallvägen
• Utred rondell vid P G Vejdes väg/

Teleborgsvägen
• Se över skyltning och namngivning av 

byggnader
• Synliggör entrén till campus via 

Trummenvägen 

Långsiktiga mål
• Campus ska utnyttja närheten till Trummen
• Hela Sigfridsområdet ska bli ett campusnära

område
• Förbättra vattenkvaliteten i Trummen

Information och marknadsföring

En unik miljö med höga kvalitetsambitioner är av stor bety-
delse för möjligheterna att rekrytera nya studenter. Minst
lika viktigt är att befintliga studenter är nöjda med sin stu-
dietid i Växjö och förmedlar en positiv bild av miljön till
andra intresserade studiesökande.

Övriga viktiga målgrupper för vilka campusmiljön har
stor betydelse är:

• Befintlig personal vid universitetet och i de 
företag som finns inom Videum Science Park

• Personer som ska rekryteras till universitetet 
eller företagen

• Arrangörer av och deltagare i konferenser och 
seminarier på campus

De senaste två åren har campus lyfts fram systematiskt i
Växjö universitets marknadsföring. Det har skett både
direkt, det vill säga med universitetet som avsändare, men
också indirekt, med tredje person som uttalar sig, vilket ofta
är mycket starkt. 

Själva innebörden i begreppet campus har dessvärre
under senare år degenererats. Det används som begrepp för
studie- och forskarmiljöer utan kopplingar till parkytor och
studentboende. Ofta används campus istället för filial (exem-
pelvis Helsingborg, Norrköping). En långsiktig ambition vore att
försöka styra tillbaka till den ursprungliga innebörden.
Effekten av detta skulle bli att Växjö universitets campus
framstår som helt unikt och att andra får ersätta sina namn
med något annat.

Ambitionen kring marknadsföringen av campus är att
konceptet campus ska vara så bra att det i sig genererar pub-
licitet och intresse. Det innebär att campuskonceptet hela

tiden måste förädlas och att varje ny del i campus, det kan
vara förskola, utveckling av idrottsanläggningar, campusho-
tell eller annat måste utformas unikt och därmed bidra till
den samlade attraktionskraften. Precis som tanken är med
arbetet i campusvisionsgruppen.

Ett aktivt arbete krävs för att förvalta och utveckla vår
unika position som campusuniversitet. En annan utveck-
lingsväg, som exempelvis Göteborg valt, är att vara ett
stads-, eller cityuniversitet – mitt i centrum. Vägvalet som
Växjö universitet sedan lång tid tillbaka gjort måste man slå
vakt om. På lång sikt innebär det att campus inte får bli helt
ihopväxt med staden, eftersom vi då varken kan kalla oss
campus eller cityuniversitet.

En viktig del av marknadsföringen är att befolkningen i
regionen har kännedom om och är stolta över Växjö univer-
sitet och dess campus. För att uppnå detta måste campus ut-
vecklas så att attraktionskraften för gemene man ökar. Sär-
skild vikt bör läggas på aktiviteter som kan locka publik i re-
gionen, exempelvis musik och konst och idrott och på akti-
vitetslokaler såsom Stiftelsen X-perimenthuset vid järnvägs-
området i centrala Växjö.

Kortsiktiga mål
• Skapa system där kartor kan nås och 

navigation kan ske via webben
• Ordna återkommande seminarier där temat är 

campusmiljö
• Gör PR kring campus i facktidskrifter
• Bearbeta opinionsbildare om utveckling av 

campus

Långsiktiga mål
• Verka för att begreppet campus återfår 

sin ursprungliga betydelse: ett område 
med universitetslokaler, studentboende, 
service och parkområden.

• Handplocka systematiskt verksamhet till 
campus som förstärker attraktionskraften

• Verka för att den internationella inriktningen 
framkommer tydligare
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Bostäder

Utbudet av studentbostäder är en viktig faktor för att få stu-
denter att välja Växjö. Tät dialog mellan universitetet och
kommunen med genomgång av prognoser över behovet
både på kort och lång sikt är viktig. Bostäder på campus är
det som studenter främst efterfrågar när de ska påbörja sina
studier. Studentboendet i befintliga lägenhetsområden i
Växjö har ökat för att klara av boendesituationen för stu-
denter. Eftersom Växjö inte har något bostadsöverskott be-
tyder detta att det vanliga bostadsbyggandet måste öka.

Med anledning av att flera nya program med hög andel
riksintag har tillkommit och att universitetets marknadsfö-
ring siktar till ökad nationell rekrytering av studenter bör en
översyn göras av beräkningen av behovet av studentbos-
täder. Idag bygger beräkningarna på att 30 procent av re-
gistrerade studenterna behöver bostad i Växjöområdet.

På det campusnära Sigfridsområdet, kommer 145 lägen-
heter att färdigställas under 2005 och planering görs för
ytterligare 150 lägenheter. I planarbetet för en utvidgning
av campus kommer även studentbostäder på Brände udde
att ingå.

Övriga naturliga utbyggnadsområden för student- och
vanliga bostäder är Sigfridsområdet, mark vid vattentornet,
Välle broar, Biskopshagen, Vallen, Bäckaslöv samt centrum.

Korttidsboende och långtidsboende
I ett första steg har cirka 20 övernattningsrum med en års-
kapacitet om 7 000 gästnätter skapats i anslutning till Tele-
borgs slott inklusive grindstugorna. Utifrån den efterfrågan
som uppnås bör en noggrannare analys göras om det fram-
tida behovet. Volymtoppar i samband med större arrange-
mang måste kortsiktigt lösas med boende i stadskärnan.

För forskarstuderade med flera finns behov av logi för
längre perioder (längre än cirka en månad) och i lägenhets-
form. Företrädesvis kan detta behov lösas i samarbete med
något av bostadsbolagen genom att långtidsförhyrning av
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möblerade rum inom de delar av nyproduktionen som just
nu produceras utan riktat statsbidrag.

I anslutning till campus bör förhyrning ske av ett antal
mindre lägenheter i en samlad enhet för att kunna komplet-
tera det utbud som finns via bostadsbolagen.

Hotellverksamhet
Universitetets verksamhet omfattar även fortbildning i upp-
dragsform för yrkesverksamma, samt en fortsatt utveckling
av seminarier och konferensaktiviteter. Behovet av gästbos-

täder kommer att öka. Utredning av hotellverksamheten på
området bör ske. Det finns sannolikt underlag för ett cam-
pushotell med olika nivåer på boende och servicegrad. Ut-
formningen bör ske med stor omsorg så att det även blir en
attraktiv internationell mötesplats för gäster och anställda.

Bostadsmiljö
Kommunen och universitetet måste vara med om att för-
ändra den speciella struktur som präglar campus, bland
annat med hänsyn till hushållsstorlek och de boende ålder. 

Studentkåren pekar på några åtgärder som bör övervägas:

• Flera större lägenheter skapar en möjlighet för
studenter som har barn att flytta in. Samtidigt är
det viktigt att dessa hittar andra föräldrar med barn
i närheten, så att barnen kan få lekkamrater. Sand-
lådor och gungor i närheten av de större lägenhe-
terna är ett led i att synliggöra behovet av att göra
området barnvänligt.

• Många nya studenter väljer gärna det som ter sig
som det ”säkraste” alternativet när man flyttar hem-
ifrån, exempelvis genom att bo ensam i en etta. Då
slipper man dela lokaler med andra studenter. Stu-
denthälsan varnar dock för att en del studenter som
har egen lägenhet upplever sig isolerade på cam-
pus. Därför är det fortsatt angeläget att bygga kor-
ridorbostäder om man långsiktigt ska kunna er-
bjuda olika boendealternativ, även om korridorbo-
ende för närvarande är studenternas sistaval.

Kortsiktiga mål
• Se över studentbostadsbehovet och sträva 

efter god framförhållning när det gäller att 
bedöma kommande behov

• Finn en samlad enhet lämplig för 
hotellverksamhet

• Projektera för studentboende på ett utvidgat 
campus

Långsiktiga mål
• Bygg studentbostäder/vanliga bostäder 

i samklang med universitetets expansion
• Skapa ett campushotell på området

Växjö universitet–Videum Science Park

Teknik- och forskarparker (normalt benämnda Science Parks)
kring universitet och högskolor är en internationell förete-
else. Den gemensamma nämnaren är kunskapsorienterade
företag. Idag finns cirka 90 företag med omkring 400 an-
ställda i Videum Science Park.
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Ett campushotell vid Trummens strand skall kunna erbjuda boende för kortare eller längre perioder och med varierande servicegrad.
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Kartan och illustrationer ingår i ett planförslag för Brände udde av arkitekt Mats White 2003. 
Reviderad mars 2005, Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun.

Bostäder i skogsbrynet

Entréplats vid bron

Vy mot stationen

BRÄNDE UDDE
– nästa stora expansionsområde
för Växjö universitet
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Videum antog i februari 2002 en utvecklingsplan för de
kommande fyra åren. Utvecklingsplanen utmynnar i tre vi-
sioner:

• Ett utvecklat campusuniversitet med 
internationell lyskraft

• En Science Park med internationell status 
– ett tillväxtcentrum för företagande och 
organisationer.

• En tydlig profilering och marknadsföring

Videum har tillsammans med Växjö universitet tagit fram en
samverkansstrategi inom området Science Park. Denna
finns med som en del av universitetets förslag till ny utveck-
lingsplan. Sammanfattningsvis gäller att det är en ge-
mensam uppgift att fylla Videum Science Park med spän-
nande och intressanta kunskapsföretag.

Service på campus

Områdets serviceutbud ska komplettera och samspela med
det som idag finns på Teleborg samt i Växjö centrum. Ser-
viceutbudet bör vara flexibelt och kunna anpassas efter skif-
tande behov och efterfrågan. I det längre perspektivet när
campus utvidgas till Brände udde kommer det att finnas
olika servicebehov i olika delar av campus.

Centralt finns behov av restauranger, caféer, friskvårds-
lokaler, resebyrå, bokhandel och bankomat men även av
biograf, blomsterhandel, fotoaffär, frisör samt andra butiker
vars utbud vänder sig främst till studenter och personal på
området.

I de yttre delarna av campus och i campusnära områden
kan med fördel serviceutbud finnas som gagnar både stu-
denter, universitetspersonal liksom boende på Teleborg eller
i övriga Växjö. 

En ny byggnad, Studenternas hus, med placering öster om
huvudbyggnaden ska utredas. Byggnaden kan ge plats för
Studentkåren och Studentcentrum (inklusive Studenthälsan)
men även erbjuda utrymmen för caféer och restauranger med
olika inriktning. 

I denna byggnad kan även bokhandel och mindre butiker
med fördel inrymmas.

I samband med att nya byggnader för boende och verk-
samhet färdigställs på Brände udde måste plats beredas även
för de behov av service som uppstår, till exempel en när-
butik. Förskoleverksamhet på området ska enligt planerna
starta våren 2005. Här finns möjligheter att utveckla nya
verksamhetsformer inom barnomsorgen kopplade till de
specifika behov som finns i stadsdelen.

Avgörande för utvecklingen av servicen är hur de sä-
songsmässiga variationer som följer av läsårsrytmen vid uni-
versitetet kan kompenseras.

Konferensverksamhet
Konferensverksamheten vid Växjö universitet har utveck-
lats kraftigt sedan högskolan blev universitet 1999. Särskilt
tydligt har detta blivit de senaste tre åren. Konferenserna
som arrangeras är kopplade till universitetets verksamhet
och är såväl nationella som internationella. Konferensverk-
samheten är viktig både för universitetet och regionen. Del-
tagarna bidrar till regionens intäkter genom bland annat
logi, mat och nöjesaktiviteter.

Växjö universitets forskning kommer fortsatt att expan-
dera. Huvuddelen av de konferenser som arrangeras är inom
de utbildnings- och forskningsområden där universitetet är

Förskola på campus med anpassad inriktning ska kunna underlätta för studerande föräldrar samt personal inom området.



verksamt. Det finns därför goda skäl för att planera också
för en fortsatt ökning av konferensverksamheten.

För att kunna attrahera vetenskapliga konferenser till
campus i Växjö i konkurrens med arrangörer på andra
platser ställs speciella krav: På infrastruktur, speciellt flyg
och tåg, på hotell, restaurang och catering, på lokaler och
teknik samt på intressanta utflyktsprogram. När campus ut-
vecklas vidare är det därför av största vikt att även ta hänsyn
till konferensverksamhetens behov.

Restauranger/caféer/pubar
Samtidigt som det finns betydande problem med långa mat-
köer dagligen gäller att restaurangerna dras med dåligt ut-
nyttjande och lönsamhetsproblem då utnyttjandet varierar
över dagen. Säsongsvariationerna är också betydande.

Även om studenterna är många är betalningsförmågan
låg vilket måste beaktas såväl när det gäller restauranger och
caféer. Dock måste priserna ligga på en sådan nivå att verk-
samheten går runt. Utredning gällande alternativa lösningar
för att öka kapaciteten speciellt vid lunchtid ska göras. 

Olika alternativ och lösningar kan vara att:

• Sätta in fler mobila enheter av typ som idag finns
i Gallerian

• Ordna servering i Slottsstallarna (en i samman-
hanget dold resurs)

• Ta tillvara snabbmatsmöjligheterna i Pressbyrån, 
Café Karl-Oskar och Josefs pizzeria

• Bygga ut restaurang Kristina, både vad gäller kök
och platsantal

• Bygga en central byggnad, Studenternas hus, 
bland annat med utrymmen för mat- och/eller 
caféservering

Kvällstid håller endast pubarna på området öppet. Som
komplement finns stort intresse för att skapa en genuin
cafémiljö med ett attraktivt utbud som alternativ till pub-
arna. Tänkbar placering kan vara Tufvan, vilket ska utredas.

Friskvård/hälsa
Utbyggnad av friskvårdsmöjligheterna kopplade till den be-

fintlig idrottshallen utreds. På längre sikt bör ett friskvårds-
centrum kunna erbjuda gym och lokaler för exempelvis
spinning, aerobics, massage, testning och undervisning i
kost/motion. Ett sådant centrum bör kunna bli en naturlig
mötesplats och bilda underlag för ett café.

Den utvändiga miljön kring ett friskvårdscentrum bör
omfatta även beachvolleyplaner, grusplan, motionsslinga,
hinderbana och friluftsbas. Nära campus finns även ridverk-
samhet, något som förstärker den samlade miljön. Ryttarför-
eningen planerar också att bygga ett ridhus. Även en cam-
pusnära golfbana skulle gynna områdets utveckling.

Kortsiktiga mål
• Komplettera serviceutbudet på campus bland 

annat genom förskola samt utökat utbud av 
näringsställen

• Skapa cafémiljöer
• Utred och skapa friskvårdsmöjligheter

Långsiktiga mål
• Planera service även på Brände udde och på 

det campusnära Sigfridsområdet
• Skapa ett friskvårdscentrum på campus

Kultur- och fritidsutbud

Universitetets framtida utveckling är intimt förknippad med
våra möjligheter att utveckla verksamhetens kvalitet. Un-
dervisningens kvalitet är viktig för att rekrytera studenter
och arbetsmiljöns kvalitet är betydelsefull vid rekrytering av
intressanta medarbetare. 

Det som skapar kvalitet i såväl undervisning som arbets-
miljö har i hög grad koppling till kultur och bildning. Att
utveckla kulturen på universitetet innefattar flera olika akti-
viteter. 

I första hand handlar det om att förstärka möjligheterna
att bedriva undervisning och forskning i kulturrelaterade
ämnen såsom bild, musik, teater och litteratur, men även
andra ämnen av betydelse för universitetets förmåga att ge
utrymme för en levande samhällelig debatt. 
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En attraktiv cafémiljö utvecklas i studenthuset Tufvan som alternativ till befintliga pubmiljöer.

 



Dessutom handlar kultur och bildning om att ha möj-
lighet att ta del av olika kulturyttringar. 

Vår vision är att det på campus ska finnas ett varierat
utbud av teater, konstutställningar, musik och litteratureve-
nemang samt öppna debatter. 

Men minst lika viktigt är att det ska vara självklart för
studenter, medarbetare och allmänhet att gemensamt skapa
sin egen kultur. Detta oavsett om det gäller bild, musik,
teater eller annan konst. Verksamheten ska bygga på de del-
tagande aktörernas egna initiativ. Därför bör de fysiska mil-
jöer som skapas erbjuda maximal flexibilitet.

Lokaler och miljö
Studenternas hus öster om huvudbyggnaden ska planeras så att
den kan användas som flexibel kulturlokal. Byggnaden kan
innehålla flexibel lokal för teater, musik, konst, utställningar
med mera men även en större hörsal som kan användas fö-
reträdesvis som föreläsningssal men även vid vissa kulturella
evenemang.

Diskussion förs även att Västra Stenladugården vid en
ombyggnad skulle kunna användas för kulturaktiviteter i
olika former.

Kortsiktigt mål
• Använda redan befintliga lokaler och miljöer 

på ett flexiblare sätt

Långsiktigt mål
• Bygga nya byggnader med utrymme för 

flexibla kulturlokaler

Infrastruktur och kommunikationer

Bra kommunikationer och förbindelser både inom Sverige
och internationellt med flyg, tåg och buss är viktigt för uni-
versitetets utveckling.

En bro till Brände udde kommer att skapa en attraktiv
slinga runt Trummen och länkar därmed Sigfridsområdet
närmare till universitetet.

Kopplingar till tågtrafiken
En ny tågstation vid Kust-till-Kustbanan med namnet Växjö
universitet är angelägen. Behovet av denna accentueras i takt
med att universitetet växer. Den är också av stor vikt för att
stärka kommunikationsmässiga förutsättningar för en ut-
vidgad samverkan med högskolorna i Kalmar och Blekinge.

Kopplingar till riksvägarna
På sikt kommer en sydlig ringled (Södra länken) att koppla
samman Malmö-/Älmhultsvägen med Teleborgsvägen söder
om Torpavägen. Därmed får universitetet en huvudinfart
också från söder. 

Enligt översiktsplanen (samrådshandlingen) kan ringleden
vara färdigställd inom tjugo år. En prioritering av denna
ringled är önskvärd.

Kopplingar till andra delar av Växjö
Utbyggda kommunikationer ökar i betydelse med utvidg-
ningen av campus. Förutom Växjö centrum framstår Väster/ 

Samarkand vid sidan av campus som en allt viktigare nod i
en grundläggande lokal kommunikationstriangel. Denna ut-
veckling bör bekräftas genom en målmedveten utbyggnad
av vägar, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik mellan
noderna.

Utformning av gator och vägar
Teleborgsvägen fångas allt mer in av staden och håller på att
byta karaktär. Utbyggnaden av rondeller ökar tillgänglig-
heten till omgivande kvarter och dämpar hastigheten.
Längs nuvarande campusområde kommer Teleborgsvägen
att bli ”50-gata” med esplanadkaraktär.

Inne på campus utformas gatorna för 30 km/h, vilket in-
nebär smalare gator och tydliga korsningspunkter för gång-
och cykeltrafiken, men så att kollektivtrafiken inte hindras.
Universitetsplatsen och norra delen av Georg Lückligs väg
är bilfria.

Den kommande bron över till Trummen är främst tänkt
för gång- och cykeltrafik, men den ska utformas så att även
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kollektiva kommunikationsmedel och servicefordon kan
köra över den.

Trådlöst campus
Mer och mer av all datakommunikation blir trådlös och
gränserna mellan olika typer av utrustning suddas ut.
Datorer, telefoner och liknande utrustning erbjuder i väx-
ande utsträckning samma funktioner. 

För mobil telefoni används idag GSM, men en övergång
till 3G kommer att ske. Användningen av mobiltelefoner är
redan idag stor på campus och kommer att öka. För att ge bra
funktionalitet måste man inom campus sträva efter att ha ett
modernt mobilt nät med god täckning och hög prestanda.

För olika former av datakommunikation kan ett trådlöst
datanätverk vara ett bra komplement till det fasta nätverket.
Ett trådlöst nätverk ger nya möjligheter för studenter och
personal och kommer att påverka hur och var man bedriver
studier och undervisning.

Olika typer av trådlösa nätverk kan också ge möjligheter
för forskning, både inom teknik och andra områden, exem-
pelvis kring tjänster i nätet och hur de används.

Alla trådlösa nätverk leder till en ökning av radiotrafiken
i omgivningen. Med en i grunden positiv syn på behovet
bör varsamhet iakttas vid placering av antenner och valet av
utrustning.

Kommunikationer
För att utveckla och stärka universitetets roll krävs bland
annat väl utbyggda kommunikationer. Planering och inves-
teringar bör ha sin utgångspunkt i hela resan, det vill säga
hur kommunikationerna fungerar från dörr till dörr. Det är
viktigt med kortare restider och bättre pendlingsmöjlig-
heter med kollektiva färdmedel.

Teleborgsvägen utgör ryggraden i gatunätet och från den
sker anslutningar till olika delar av campus. Gång- och
cykelnätet är väl utbyggt och kommer att förstärkas västerut
i takt med att området väster om Teleborgsvägen – Biskops-
hagen/ Vallen/ Bäckaslöv – bebyggs.

En ny tågstation vid Kust-till-Kustbanan skapar kommu-
nikationsmässiga förutsättningar för en utökad samverkan
med högskolorna i sydost.

Inne på de centrala delarna av campus ska gång- och
cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken. Ju närmare
campus centrum, desto större restriktioner bör gälla för bil-
trafiken avseende mängd och hastighet.

En kombination av större och fria infartsparkeringar med
mindre, delvis avgiftsbelagda parkeringar i mer centrala
delar eftersträvas. För befintliga och planerade studentbos-
täder måste också behovet av parkeringsplatser tillgodoses
enligt vedertagen norm. Ett helhetsgrepp för parkeringsbe-
hoven krävs liksom en effektiv övervakning av befintliga
parkeringar behövs för att skydda miljön och säkerställa
framkomligheten.

Bron till Brände udde kommer att erbjuda en attraktiv
slinga runt Trummen och förbinder därmed även de östra
delarna av Sigfridsområdet med campus.

Pendeltrafik mellan tågstationen och centrum på campus
ska utredas. I samband med men den årliga översynen av
busslinjer ska hänsyn tas till det utökade behovet för
campus vad gäller linjesträckning och tidtabell.

Flera befintliga gång- och cykelvägar är ödsliga/mörka
och därmed otrygga. Förbättring sker när bebyggelse fär-
digställs längs med Teleborgsvägen, men en översyn av be-
lysningen är nödvändig.

Kortsiktiga mål
• Komplettera parkeringar inklusive 

boendeparkeringar enligt vedertagen norm
• Bygga bron till Brände udde – en förutsättning

för ett utvidgat campus
• Verka för en tågstation, Växjö universitet, i östra 

kanten av Brände udde
• Starta pendeltrafik mellan olika delar av ett 

kommande utökat campus
• Skapa en slinga runt Trummen för gång- och 

cykeltrafik
• Förbättra belysning på gång- och cykelvägar
• Förstärka gång- och cykelnätet västerut

Långsiktiga mål
• Prioritera en sydlig ringled
• Skapa ett trådlöst campus

Samarbete med kommun och landsting

På campus finns i nuläget cirka 3 000 studentbostäder vilket
innebär omkring 3 500 boende på området. I verksamhe-
terna på området fungerar totalt cirka 1 400 anställda samt
15 000 studenter. Dagligen finns också ett stort antal gäster
på området.

Området är alltså en stadsdel med behov och rättigheter
till servicefunktioner i samma utsträckning som övriga
stadsdelar i Växjö. Speciell hänsyn måste dock tas till de
särskilda behov och förutsättningar som finns på campus.

Samarbete kring hälsofrågor
Hur högskolor och universitet hanterar det förebyggande
och utåtriktade arbetet med hälsofrågor styrs av Högskole-
förordningen kapitel 1, paragraf 11: Högskolorna ska ansvara
för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande
hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och
psykiska hälsa.

Detta krav uppfyller Växjö universitet genom Student-
hälsan. Den verksamhet som bedrivs där borde främst vara
av förebyggande karaktär men mottagningsverksamheten
tar alltmer tid i anspråk. En växande ohälsa bland studen-
terna och långa kötider i primärvården gör att dessa i större
utsträckning söker till studenthälsan med akuta besvär. 

Insatser görs på individ-, grupp- och organisationsnivå
för att studenterna ska förbättra och bibehålla sin fysiska
och psykiska hälsa för en god livskvalitet och med väl
genomförda studier som resultat.

Vid Studenthälsan finns sjuksköterska och kuratorer,
men någon egentlig sjukmottagning förekommer inte. Per-
sonalen hänvisar till Vårdcentralen Teleborg för sådana
behov. Det stora studentantalet har självfallet påverkat
arbetssituationen på vårdcentralen markant och man för-
söker ha kontinuerlig kontakt för att underlätta samarbetet. 

Det som under åren blivit mer påtagligt är den markanta
ökning av de psykiskt relaterade problemen som studen-
terna har. I dessa frågor finns en ambition att förbättra kom-
munikationen mellan Studenthälsan och berörda enheter
inom landsting och kommun.
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Målsättningen med ett utökat samarbete med lands-
tinget skulle kunna vara att vårdcentralen bibehåller sitt an-
svar för all primärvård inom området men att ett vårdavtal
inom psykiatrin skulle komma till stånd. Den ökade ohälsan
i samhället och de långa väntetiderna till psykiatrin får
naturligtvis olyckliga konsekvenser för den grupp unga
vuxna som befinner sig inom universitetsvärlden. Det är an-
geläget att få till stånd snabb behandling av dessa grupper.

Samverkan med kommunen kring hälsofrågorna sker
idag främst genom samarbete i AND-gruppen (alkohol, nar-
kotika och dopning) och Livsstil Kronoberg. Studenthälsan an-
svarar för universitetsdelen i det nya alkoholpolitiska pro-
gram som håller på att tas fram. Enligt Studenthälsans be-
dömning finns ingen anledning till annorlunda arbetssätt i
framtiden.

Samarbete kring kommunal service
Samarbete kring exempelvis biblioteksservice finns redan. I
anslutning till att nytt bibliotek på campus står färdigt kan
säkert detta arbete utvidgas i form av gemensamma aktivi-
teter och utställningar. Samarbete kring distansstudenters
behov pågår intensivt i en lärsamverkansgrupp med folk-
och länsbibliotek i regionen. Även samarbete kring olika
former av kommunal rådgivning skulle kunna utvecklas.

Kortsiktiga mål
• Förbättra kommunikation och samarbete 

gällande psykiatrivården
• Tag särskild hänsyn inom primärvården till 

studenternas mångfald och särskilda behov
• Öka den kommunala servicen och rådgivningen

på området

Långsiktiga mål
• Verka för att en läkartjänst kopplas till 

Studenthälsan någon/några dagar i veckan
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Campusvision 2004

Arbetsgrupp
I arbetsgruppen för Campusvision 2004 har följande personer deltagit:

Hyresbostäder i Växjö AB 
Erik Hallonsten, VD

Kommunfastigheter i Växjö AB 
Lars Sjöqvist, koncernchef

Länstrafiken i Kronoberg AB 
Thomas Nilsson, VD

Studentkåren i Växjö
Jakob Ejeson, vice ordförande

Videum AB
Göran Fremrot, VD
Mats Kollind, fastighetschef

Växjö kommun
Ulf Agermark, trafikplaneringschef
Ove Dahl, chef, tekniska förvaltningen
Anders Franzén, planeringschef
Marita Svensson, kommunchef
Erland Ullstad, stadsarkitekt
Pehr Ånelius, planingenjör

Växjö universitet 
Håkan Jalling, informationschef
Christel Olsson, sektionschef
Johan Sterte, rektor
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Bilaga 9.5 - Tidsstudie

2009-05-18 utfördes en enklare tidsstudie angående sträckan att transportera sig mellan universitetets 
huvudbyggnad och området vid Brände udde, där järnvägsstationen är planerad att byggas. Studien 
genomfördes utav Tobias Karlsson och Anders Petersson och man undersökte sträckan samt hur lång tid 
det tog att transportera sig mellan platserna genom att cykla eller promenera. Studien gjordes med hjälp av 
programmet Sports Tracker.

Transportsätt Sträcka Genomsnittshastighet Tid

Cykel 1,24 km 13,2 km/h 4 min. 37 sek. 
Promenera 1,24 km 6,1 km/h 12 min. 17 sek. 

Bilden är tagen från mätningen i 
Sports Tracker och visar sträckan 
man transporterat sig under 
mätningen.

Bild framtagen från Hitta.se med 
utritad sträcka.

http://Hitta.se














Bilaga 9.12 – 3D gestaltning av området

Med hjälp av Google SketchUp har en enkel 3-dimensionell modell av området tagits fram. Som mark är 
endast linjerna importerade från situationsplanen, på denna har de tre byggnadernas modeller ställts, 
stationsbyggnaden, cykelgaraget och perrongen. 

Här syns modellen rakt uppifrån. 
Sydväst om stationsbyggnaden ser 
man de sex parkeringsplatserna. 

Här är en bild tagen så att man får 
en känsla av att man sitter i ett tåg 
som anländer mot stationen 
söderifrån. 

Bilden ger ett intryck av att man 
går på vägen mot 
järnvägsstationen. 



Bilaga 9.13 – 3D gestaltning av stationsbyggnaden

Med hjälp av Google SketchUp har en enkel 3-dimensionell modell av stationsbyggnaden tagits fram. Som 
mark är endast linjerna importerade från situationsplanen, på denna har byggnaden ställts upp på sin rätt 
plats enligt situationsplanen.

På bilden ovan får man känslan av att man står på perrongen och ser mot stationsbyggnaden. 
Cykelgaraget skymtas även till höger i bild. 

Bilden ovan visar en skiss över byggnaden sett från väster, man skymtar parkeringsplatserna 
nederst i bild.  



Bilaga 9.14 – Fotografier från Brände udde

För att visa hur det tänka stationsområdet vid Brände udde ser ut idag har fotografier tagits. 
Fotograf: Anders Petersson.

Fältet som är tänkt som 
stationsområde. Man ser att spåret 
är något upphöjt vilket medför att 
man är tvungen att höja 
marknivån i området. Vissa av 
träden behöver även avlägsnas för 
att lämna plats åt byggnaderna.

Söder om stationsbyggnaden finns 
en vacker skog med mycket 
björkar i som bör bevaras så gott 
det går. 

Cykelvägen som idag går från 
sjöbron till Tingsrydsvägen. Norr 
om vägen finns det idag ett dagis.
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