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Den 1 januari 2010 går Växjö universitet och högskolan i Kalmar samman och bildar 
Linnéuniversitetet med följden att kommunikationsmöjligheterna till och från campusområdena 
kommer att bli angelägna. Rapporten är basen för och beskrivningen av ett utformningsförslag till 
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med LBE Arkitekt AB och anpassats efter deras önskemål och avgränsningar.  

 

Nyckelord 
Linnéuniversitetet, utformningsfrslag, järnvägsstation 

Abstract 
The study in the report are compiled into a design proposal for Linnaeus University station. The 
station is designed for 35 seated, waiting travelers. The materials are mainly wood and glass.  
The design is shown with a model in wood, 2d drawings in cad and a 3d models in Google 
SketchUp. The proposal is in modernist theories of clean geometric and simple architecture. It has 
an open plan with many features.  
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Sammanfattning 
Den 1 januari 2010 går Växjö universitet och högskolan i Kalmar samman och bildar 
Linnéuniversitetet med följden att kommunikationsmöjligheterna till och från campusområdena 
kommer att bli angelägna.  

Rapporten är basen för och beskrivningen av ett utformningsförslag till Linnéuniversitetets 
järnvägsstation. Syftet är att utforma och visualisera en järnvägsstation, vilken ska fungera som en 
tydlig huvudentré till universitetet för internationella och nationella besökare som anländer med tåg, 
samt att undersöka en placering av stationsbyggnaden i anknytning till Linnéuniversitetets 
campusområde i Växjö. Målet är att utforma en byggnad i de representerande regionala materialen trä 
och glas.  

Digitala A-ritningar av byggnadens yttre form och disponering av inre ytor görs i Auto-CAD och 
visualiseras tredimensionellt i Google sketchup. En skalamodell görs av byggnaden i skala 1:50, där 
även de inre ytorna visas. Linnéuniversitetets önskemål om stationen, studier och 
informationssökande av andra stationsbyggnader och förutsättningar för stationsbyggnadens 
placering i landskapet undersöks. Utformningsförslaget har utarbetats i samråd med LBE Arkitekt 
AB och anpassats efter deras önskemål och avgränsningar.  

Modernismens teorier om avskalad och geometrisk enkel arkitektur har legat till grund för 
utformningen av järnvägsstationen. Konstruktivism, funktionalism och expressionism har varit de 
inspirerande grenarna. Det är författarnas egna upplevelser av utformningsförslaget som bestämmer 
resultatet för järnvägsstationens utformning. Campusuniversitetet, internationell järnvägsstation och 
energiinnehåll är begrepp rapportförfattarna använt sig av.  

Växjö universitets expansionsområde ses i första hand som en utvidgning av campus till östra sidan 
av sjön Trummen och Brände udde, där den kommande bron över Trummen binder samman 
Teleborg med Brände udde och järnvägsspåren mot Kalmar. Det är cirka 1,2 kilometer mellan Växjö 
campusområde till den tänkta placeringen för Linnéuniversitetets järnvägsstation, vilket tar ungefär 12 
minuter att gå och 5 minuter att cykla. Avläsning av Brändö uddes landskap visar att 
stationsbyggnaden placeras lämpligast i närheten av dessa järnvägsspår nordöst om Tingsrydsvägen. 
Det är viktigt att ta vara på landskapets karaktär i utformningsförslaget. 

De genomförda informationsundersökningarna vilka ligger till grund för utformningsförslaget gav att 
järnvägsstationen kommer att ha en kiosk, ett café med tio sittplatser, utrymme för biljettautomater, 
förvaringsboxar, tydligt markerade toaletter, klar skyltning, bemannad receptions- och 
informationsdisk, vänthall där stationsbesökarna kan se perrongen inifrån med 35 sittplatser, 
utställningshall, konferenslokal och utrymme för montrar.  

Järnvägsstationens yta kommer att vara 350 kvm. Funktionerna inhyses i kuber. Basen har en mjukt 
rundad form mot spåren. Huvuddelen av byggnadsmaterialen är i trä och glas. Den bärande 
konstruktionen är uppbyggd av limträbalkar, där de utvändigt mest utsatta delarna kläs med 
kopparplåt. Glaspartierna är i härdat ljudisolerande klarglas. Grundplattan är i betong.  

Linnéuniversitetet har möjlighet att i ett attraktivt sjönära läge skapa en tydlig entré till Växjö 
campusuniversitet, vilket visas i rapporten. 
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Summary 
 
On January 1, 2010 as Växjö University and University of Kalmar joins together to form 
Linnaeus University with the result that communications facilities to and from campus areas will 
be of concern. 

The report is the basis for and description of a design proposal for Linnaeus University station. 
The aim is to design and visualize a railway station, which will act as a clear main entrance to the 
university for international and domestic visitors arriving by train, and to investigate a placement 
of the station building in connection with Linnaeus University campus in Växjö. The goal is to 
design a building in regional represented materials wood and glass. 

Digital A-drawings of the building's external form and disposition of the internal surfaces are in 
Auto-CAD and visualized three-dimensionally in Google sketchup. A scale model is made of the 
building at a scale of 1:50, where also the internal surfaces are shown. Linnaeus University's 
desire for the station, the studies and information retrievald by other station buildings and the 
conditions for the station building's placement in the landscape are studied. The design proposal 
has been developed in consultation with local LBE Architect AB and adapted to their wishes 
and boundaries.  
 
A modernist theory of clean and geometric simple architecture has been the basis for the design 
of the railway. Constructivism, functionalism and expressionism have been the inspirational 
branchs. It is the authors' own experiences of the design proposal that determines the outcome 
of the railway station design. Campus University, an international station and the energy content 
is conceptual report, the authors made use of. 

Växjö University expansion area is seen primarily as an extension of the campus to the east side 
of Lake Trummen, where the new bridge over Trummen is linking Teleborg to Brändö udde 
and the railway tracks towards Kalmar. It is about 1.2 kilometers between Växjö campus to the 
proposed location of Linnaeus University station, which takes about 12 minutes to walk and 5 
minutes of cycling. Reading the Brändö uddes landscape shows that the station is placed best in 
the vicinity of the railway tracks north-east of Tingsryd Road. It is important to take care of the 
landscape character of the design proposal. 

The investigations carried information which is the basis for the design proposal. They lead to 
that the railway will have a kiosk, a cafe with ten seats, space for ticket machines, storage boxes, 
clearly marked toilets, clear signs, manned reception and information desk, waiting room, where 
visitors can see the station platform from the inside with 35 seats, exhibition hall, conference 
room and space for stands. 

Railway station area will be 350 square meters. The functions will be housed in cubes. The base 
has a soft rounded shape to the tracks. Most of the building materials are wood and glass. The 
supporting structure is constructed of glulam beams, where the exterior most vulnerable 
sections are copper plate. Glass sections are hardened soundproofing and clear. The basic plate 
is in concrete. 

Linneaus University has the option, at an attractive location close to a lake create a clear 
entrance to Växjö University campus, as shown in the report. 
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Abstract 
Studien i rapporten sammanställs i ett utformningsförslag till Linnéuniversitetets järnvägsstation. 
Stationen är dimensionerad efter 35 sittande, väntande resenärer. Materialen är till sörsta del trä 
och glas. 

Utformningen visualiceras med en modell i trä, 2d ritningar i cad och 3d modell i google 
sketchup.  

Förslaget  går i modernismens teorier med avskalad och geometrisk enkel arkitektur. Det har en 
öppen planlösning med många funktioner. 

Nykelord: 
Järnvägstation 
Utformningsförslag 
Linnéuniversitetet 
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Förord 
Den 1 januari 2010 går Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildar 
Linnéuniversitetet. Behovet av att smidigt kunna ta sig mellan de två campusuniversiteten 
kommer i samband med detta att öka.  

Växjö universitet har sedan en längre tid sett Brände udde som sitt naturliga expansionsområde. 
I detta område finner man järnvägsspåret mot Kalmar och då kollektivtraffiken idag är det 
miljövänligaste sättet att resa. Ses en Järnvägsstations som ett lämpligt sätt att knyta samman de 
två campusområdena. 

Raportskrivarna vill Tacka 

Mats Elgström på LBE Arkitekt AB för intresse, stöd, vägledning och idén till själva ex-jobbet. 

Ingenjörskompaniet för arbetsplats, hjälpsamhet 

Christel Olsson för intervju 

Växjö kommun kartenhet för kartmaterial 
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Harriet Blomberg, Anders Pettersson 

1. Introduktion 
Den 1 januari 2010 går Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildar 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet kommer att ha 25000 studenter och 2000 
anställda (http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/omfusionsarbetet, 2009-05-
03.) Utbyte mellan de båda campusuniversiteten (se kapitel 2 för begreppsförklaring) 
kommer att ske för studenter vid specialiserade utbildningskurser på avancerad nivå 
och för anställda (http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/student, 2009-05-03). 

År 1995 utarbetades det första visionsdokumentet för utbyggnadsmöjligheter kring 
campusområdet i Växjö. Campusvision 2004 tar förutom utbyggnadsmöjligheter och 
expansionsområden även upp vilka kvaliteter den fysiska miljön kring campusområdet 
har och vilken attraktionskraft dessa tillför Växjö universitet. Växjö universitets 
expansionsområde ses i första hand som en utvidgning av campus till östra sidan av 
sjön Trummen och Brände udde. I avsnittet om infrastruktur och kommunikationer 
belyses fördelarna för campus med den kommande bron över Trummen. 
Möjligheterna till en tågstation vid kust-till-kustbanan anses som mycket angelägen vid 
en utvidgad samverkan mellan Växjö universitet och högskolorna i Kalmar och 
Blekinge. 

Trenden visar på en kraftig ökning av tågtrafiksresandet under 2000-talet (SIKA 
Rapport, Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål, 2009:2, sid. 15). 
Persontransporterna via järnväg i Sverige har ökat från 147 miljoner resor under år 
2004 till 179 miljoner resor år 2008 (SIKA Statistik Bantrafik, Person- och 
godstransporter på järnväg, kvartal 4 2008, 2009:4, sid. 6). Det gjordes alltså 32 
miljoner fler resor under 2008 än bara 4 år tidigare. 

Kollektivtrafikbranschen fick regeringsuppdraget ”Koll Framåt” vid årsskiftet 
2007/2008. ”Koll framåt” innebar utarbetandet av ett åtgärdsinriktat 
handlingsprogram med målet ”en kraftfull ökning av kollektivtrafikens 
marknadsandel”(http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-
Fordubblaprojektet, 2009-05-17). Kollektivtrafikbranchens förslag presenterades för 
Näringsdepartementet i januari 2008. Målet var att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel med 50 % till år 2020.  

Koldioxidutsläppen från persontrafiken skulle vid en fördubbling av kollektivtrafik-
resandet minska med ca 23 % (Så kan vi fördubbla kollektivtrafiken tillsammans 2008, 
sid. 1). Detta är en viktig del i att bidra till en minskad miljöpåverkan. Tågtransporter 
är ett av de mest miljövänliga sätt att ta sig fram med hjälp av kollektivtrafiken. 

I och med bildandet av Linnéuniversitetet blir frågan om kommunikations-
möjligheterna för anställda och studenter till campusområdet i Växjö angelägen. I ett 
större perspektiv är frågan om med vilka färdmedel dessa ska ske också aktuell ur 
samhällsutvecklings- och hållbarhetsutvecklingssynpunkt. 

Växjö kommun har under de senaste 10 åren fått 3 internationella miljöpris  
( http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32959, 2009-05-
03). År 2007 tilldelades Växjö en utmärkelse för sitt arbete med förnybara energikällor 
och blev av internationella medier som BBC utropad till ”Europas grönaste stad”. 
Detta kännetecken arbetar Växjö kommun aktivt med att ständigt förbättra 
(http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=31055, 2009-05-
03). Växjö klimatkommisson har i dess slutrapport bland annat identifierat 
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transportsystemen och däribland kollektivtrafiken som en åtgärdspunkt för att kunna 
uppnå Växjö kommuns uppsatta klimatmål (Klimatkomissionens Slutrapport, 2008, 
sid. 4 och 17). 

Linnéuniversitetet har möjlighet att bli det första universitetet i Sverige med en egen 
järnvägsstation.  

Denna rapport ska vara basen och beskrivningen av ett utformningsförslag till 
Linnéuniversitetets järnvägsstation.  

1.1 Bakgrund 
LBE-Arkitekt AB kommer i detta arbete att fungera som rapportskrivarnas 
”bollplank”och utformningsförslaget för järnvägsstationen kommer att utarbetas i 
samarbete med deras önskemål och avgränsningar. 

Grunden för studien ligger i Växjö universitets Campusvision 2004 och bildandet av 
Linnéunversitetet.  

En källa som skapat nyfikenhet inför möjligheterna kring studien är visualiseringen av 
hur bygget av gångbron över Trummen framskridit och hur denna binder samman 
Teleborg med Brände udde och järnvägsspåren mot Kalmar. 

I detta arbete kommer det att studeras möjligheterna att utifrån 
utbildningsprogrammet Byggnadsutformning, 180 p, Växjö universitet, skapa ett 
utformningsförslag till en attraktiv, internationell järnvägsstation (se kapitel 2 för 
begreppsförklaring) i för regionen kända material som trä och glas, samt att utmana de 
utbildningsmoment som ingår i programmet i form av: förståelse av byggnader, 3-D 
visualisering, digitalritning (i ritningsprogrammet Auto-CAD) och modellbyggande. 

1.2 Syfte 
Syftet är att utforma och visualisera en järnvägsstation, vilken ska fungera som en 
tydlig huvudentré till universitetet för internationella och nationella besökare som 
anländer med tåg, samt att undersöka en placering av stationsbyggnaden i anknytning 
till Linnéuniversitetets campusområde i Växjö. 

1.3 Mål 
Målet är att i de representerande regionala materialen trä och glas utforma en byggnad 
som ska kunna användas till en järnvägsstation för Linnéuniversitetet. 

1.3.1 Huvudmål, utförandet av uppgiften 

Digitala A-ritningar (planritning, fasadritning, sektionsritning och detaljritning) för 
byggnaden ska tas fram i ritprogrammet Auto-CAD. En ritningsförteckning över de 
digitala ritningarna ska göras. Byggnaden ska visualiseras i Google sketchup, ett 
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tredimensionellt ritningsprogram. Visualiseringen omfattar byggnadens yttre form och 
disponeringen av de inre ytorna. En skalamodell av järnvägsstationen ska byggas. 
Disponeringen av de inre ytorna ska visas i modellen. 

1.3.1.1 Delmål 1 insamling data 

Informationssökning och insamling av data ska göras inom följande områden: 

Linnéuniversitetets önskemål om stationen, vill Linnéuniversitetet att stationen ska 
byggas och vad vill de att stationen ska inneha för funktioner? 

Studera andra stationsbyggnader och söka information om dessa. 

Undersöka förutsättningarna för stationsbyggnadens placering i landskapet. Vart 
kommer den eventuella stationsbyggnaden att placeras och hur ligger den då i relation 
till universitetsområdet? 

1.3.1.2 Delmål 2  program 

Fastställa de funktioner som ska ingå i byggnaden och dimensionera de ytor som krävs 
för funktionerna. Därefter ska ett program upprättas för byggnaden med de 
sammanställda ytorna. Programmet ska fungera som grund för en idéskiss på 
byggnaden. 

1.3.1.3 Delmål 3 idéskiss 

Framtagning av idéskiss för byggnaden. 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten innefattar inte några undersökningar av vem som vid en eventuell 
byggnation skulle inneha roller som uppdragsgivare, projektägare, byggherre, 
markägare eller dylikt. Inte heller har kommunen tillfrågats om hur de ställer sig till 
projektet. Därför kan ingen hänsyn tas till eventuella önskemål kring utformningen av 
stationsbyggnaden från någon av dessa grupper. 

Inga undersökningar kring eventuella förändringar av spårdragning vid en ny 
järnvägsstation kommer att göras. Vid eventuella förändringar av spårdragningen 
skulle placeringen av stationsbyggnaden kunna resultera i ett annat utformningsförslag. 

Inga undersökningar kring perronger eller plattformar kommer att ingå i rapporten. 
Undersökningar kring dimensionering av vägar och parkeringsplatser för cyklar, bilar 
och taxi kommer inte att ingå arbetet. Detta eftersom dessa delar inte ingår i 
utformningsuppgiften. 

Studien omfattar inte undersökningar i hur många resande stationen ska dimensioneras 
efter. Stationen ska istället dimensioneras efter 35 sittplatser enligt överenskommelse 
med LBE Arkitekt AB. Dimensionering efter annat antal resenärer skulle förändra 
utformningen av byggnaden. 
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I arbetet med utformningen av byggnaden har utrymmen för ventilation och andra 
tekniska installationer hållits i åtanke. Inga utförligare undersökningar, statiska 
beräkningar eller ritningar för konstruktion, vatten och avlopp eller ventilation 
kommer att ingå iarbetet. Djupare undersökningar inom dessa områden skulle kunna 
tvinga utformningen av byggnaden att ändras. 

Antalet digitala A-ritningar i ritprogrammet Auto-CAD kommer av tidsskäl att 
avgränsas till planritning, ritningar för samtliga fasader även takfasad, sektionsritningar 
och eventuella detaljritningar. 

Visualiseringen av byggnaden i tredimensionellt ritningsprogram görs utifrån 
byggnadens fasader. Viss inredning kommer att visas i byggnaden men inredningar 
som kök, kontorsmöblering och toaletter kommer inte att visas.  

Modellbyggnationen kommer att avgränsas till att visualisera byggnadens form och 
viss inredning. Bord, stolar och sittplatser kommer inte att visas. Inredningar som kök, 
kontorsmöblering, toaletter kommer heller inte att visas. 

Avgränsningarna har valts utifrån att projektet är tidsbegränsat och att fokus på arbetet 
ska ligga i utformningsförslaget samt att utformningsuppgiften endast omfattar 
stationsbyggnaden.  
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2. Teori 
De data som ligger till grund för arbetet återfinns inom flera olika referensområden. 

Det har tidigare gjorts en studie, Campusvision 2004, av Växjö universitet kring 
möjligheterna till en järnvägsstation vid Brände udde. Inget utformningsförslag för en 
stationsbyggnad togs fram i denna men många av teorierna kring varför en 
järnvägsstation skulle vara till en fördel tas upp och ligger till grund i de uppsatta 
målen för studien. 

I takt med att Växjö universitet expanderat har det skapats flera entréer till 
universitetsområdet och idag saknar universitetet en tydlig entré (Campusvision 2004, 
2005, sid. 6). Växjö campus kan genom gångbron över Trummen expandera på den 
östra sidan av sjön och då dra nytta av de miljökvaliteter som finns i detta område. 
Teleborgs slott, slottsparksområdet och det sjönära läget skulle starkare knytas till 
campusområdet (Campusvision 2004, 2005, sid. 7). 

På Linnéuniversitetets hemsida går det att läsa om sammanslagningen av Växjö 
universitet och Högskolan i Kalmar och vilket utbyte som kommer mellan 
campusuniversiteten (http://www.nyttuniversitet.se/nyttuniversitet/student, 2009-05-
03). 

Attraktiva stationer har genomfört en resenärsundersökning i syftet att mäta resenärers 
och besökares upplevelse och kvalitet på åtta befintliga stationer i Öresundsregionen 
(Resenärsundersökning Totalt v.47-48 2008, 2008. Denna text finns som bilaga 6, 
författarnas anmärkning). Stationsområdet är en plats för möten och upplevelser och 
har stor betydelse för resans upplevelse hos resenären. Därför är lyhördhet för 
resenärernas behov mycket viktig. (Projektplan Attraktiva stationer 2009-01-21, 2009, 
sid. 3). Stationsbyggnaden ses också som stadens entré och ansikte utåt.  

Till grund för arbetet med utformningen ligger den modernistiska rörelsens teorier 
inom arkitekturen. Modernism utmärker sig med en avskalad och geometrisk enkel 
arkitektur. Arkitekturen är fri från utsmyckningar och byggnadens form och 
konstruktion representerar de arkitektoniska och konstnärliga kvaliteterna. 
Modernismen är ett samlingsnamn för flera olika arkitekturstilar.  

De stilar inom modernismen som ligger bakom detta arbete är funktionalismen, 
konstruktivismen och expressionismen. 

Funktionalismens viktigaste arkitektoniska teori är att byggnaden helt och hållet 
utformas efter sin funktion. Byggnaden måste även tillåta ett stort inflöde av dagsljus. 
Att komponera byggnaden, det vill säga följa antikens klassiska ideal med en byggnad i 
symmetri eller att utsmycka fasader anses onödigt och falskt. Husvolymerna byggs upp 
av geometriska former som kuber, block eller cylindrar. Byggnadskropparna får gärna 
avspegla planlösningen och asymmetriska eller uppbrutna huskroppar anses naturligt 
(http://www.ne.se/lang/funktionalism/176561, 2009-05-09). Många av 
funktionalismens byggnader är slätputsade ofta i ljusa färger. Taken är låglutande eller 
platta (Björk, Reppen, 2000, sid. 100). 
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Konstruktivismens teorier bygger på byggnadsteknikens obegränsade möjligheter. 
Byggnadens konstruktion ska vara synlig och läsbar och rummens funktioner ska gå att 
tyda utifrån hur de är utformade. 

Konstruktivismens grundprinciper författades av bröderna Naum Gabo och Antoine 
Pevsner i fem punkter: inga fasta kroppar, inga slutna rum, ingen användning av färg 
för rent dekorativt syfte, ingen linje i rent dekorativt syfte och inga statiska 
formelement (Svedberg, 2000, sid. 65-67). 

Många av konstruktivismens byggnader var för sin tid orealistiska. Konstruktionerna 
hade med tidens teknik varit mycket svåra att uppföra. 

Monumentet för den tredje internationalen av Vladimir Taltin är exemplarisk i 
uppfyllandet av konstruktivismens teorier. Den lutande järnspiralen skulle vara högre 
än Eiffeltornet med tre inneslutna glaskroppar som skulle rotera i olika hastighet. Den 
nedersta glaskroppen var en kub, den mellersta kroppen en pyramid och den översta 
en cylinder (Svedberg, 2000, sid. 67-69).  

 

Bild 1.                      Bild 2. 

Bild 1. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Tatlin_tower.jpg, 2009-05-22. 
Bild 2. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:TatlinMonument3int.jpg, 2009-05-22. 
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Expressionismen uttrycker sig i rena linjer och sammansätter ofta geometriska former 
som skivor och cylindrar. Användandet av kurvade eller mjuka konturlinjer för 
volymer är vanliga. Erich Mendelsohn är en av expressionismens arkitekter 
(http://www.ne.se/lang/erich-mendelsohn, 2009-05-09). Han ritade främst tekniska 
byggnader som fabriker, järnvägsstationer och flygplanshangarer (Svedberg, 2000, sid. 
35-37).  

Bild 3. Källa: Svedberg, O (2000) Planernas Århundrade Europas Arkitektur 1900-talet, sid. 36. 

Det pågår idag en förändring i hur vi ser på människans påverkan på jorden och hur vi 
väljer att utnyttja dess resurser. Byggande utifrån byggmaterialets energiinnehåll (se 
nedan för begreppsförklaring) och teorin om att trä har lägre miljöpåverkan än andra 
byggmaterial som till exempel betong och stål finns med i tanken bakom arbetet 
(Schmitz-Günther, 2000, sid. 135, 190-191, 198-199, 208-209).  

Nedan följer de begrepp som kommer att användas i rapporten och som måste 
definieras. 

Campusuniversitet – vid sammanslagningen av Växjö universitet och högskolan i 
Kalmar bildas två huvuddelar av Linnéuniversitetet. En del kommer att finnas i Växjö 
och en del i Kalmar. Var och en av dessa huvuddelar bildar ett eget campusuniversitet. 
I rapporten används campusuniversitetet för Växjö campus universitet. 

Internationell järnvägsstation – med internationell järnvägsstation menas i detta arbete 
att järnvägsstationen inte enbart ska representera Linnéuniversitetet. Stationen måste 
även representera Sverige. Internationella besökare till Linnéuniversitetet som för 
första gången är i Sverige kommer att få sitt första intryck av landet då de går av vid 
stationen.  

Energiinnehåll – den mängd energi som krävs för att framställa en viss typ av 
byggmaterial. 
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3. Metod och genomförande 
Mycket av informationen till arbetet hämtas från internet eftersom många pågående 
projekt och uppdrag publiceras på internet.  

Inläsning av litteratur och tidskrifter kring arkitektur görs för att ge inspiration till 
utformningsförslaget men också för att klargöra varifrån utformningen inspirerats. 

Inläsning av material, litteratur och studier kring järnvägsstationer görs och 
järnvägsstationer besöks för avläsning. Växjö järnvägsstation besöks för att avläsas 
eftersom detta är den befintliga stationen för staden. Stationsområdet kommer även i 
framtiden att vara huvudstationen för staden. Även Hässleholms, Ängelholms, 
Halmstads och Nässjös stationsbyggnader besöks och avläses. Delar av punkt 7 i den 
enkät som använts för Attraktiva stationers resenärsundersökning för dessa stationer 
används. Detta för att kunna jämföra egna upplevelser av stationsbyggnaderna med 
urvalet av kvalitetsfaktorer som redovisas i Attraktiva stationers resenärsundersökning 
(Resenärsundersökning Totalt v.47-48 2008, 2008). Urvalet under punkt 7 baserar sig 
på vilka frågor som är relevanta för framtagandet av programmet och 
utformningsförslaget. 

Påläsning om sammanslagningen till Linnéuniversitetet och intervju med Christel 
Olsson, fastighetschef Växjö universitet, deltagande i utvecklingsprojekt för 
infrastruktur och fysisk miljö för Linnéuniversitetet görs. Detta för att bilda en 
uppfattning om Linnéuniversitetets åsikter och önskemål om stationsbyggnaden. 
Intervjun är inte konfidentiell och intervjufrågorna förbereds utifrån 
informationssökningen kring Linnéuniversitetet och Campusvision 2004. Under 
intervjun ställs direkta frågor som kan besvaras med ja eller nej och sedan får den 
intervjuade själv utveckla svaret. Under intervjun tas stödord och direkt efter intervjun 
sammanställs de viktigaste svaren i kapitel 3.4.1. 

Brände udde besöks för att kunna bilda en uppfattning om områdets komposition och 
karaktär. Ytterligare besök görs för att utse lämplig placering av stationsbyggnaden. 
När bron över Trummen invigts görs en studie av upplevelsen av vägen från 
institutionsbyggnaderna på campusområdet i Växjö och till den tänkta platsen för 
placering av stationsbyggnaden och tillbaka igen. Studien utförs två gånger, en gång till 
fots och en gång på cykel. Mätning av den ungerfärliga tiden för de två olika 
transportsätten görs i studien och även en ungefärlig uppmätning av avståndet med 
hjälp av GPS-system i mobiltelefon görs. 

För lämpligt kartmaterial över området till detta examensarbete kontaktas Växjö 
kommuns Mät- och GIS-avdelning. 

Handskissande och laborering med tredimensionella volymer används för att prova på 
olika utformningsförslag till byggnaden. 

För att utforma stationsbyggnaden ingår användning av digitala ritningsprogram i två 
och tre dimensioner. 

Skalamodellen byggs för att visualisera byggnaden. Modellen byggs i tunn plywood 
och balsaträ och för att illustrera glasytor används tjock OH-plast. 
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3.1 Urval och verklighetsrepresentation 
Urvalet av de fyra stationsbyggnaderna i Hässleholm, Ängelholm, Halmstad och 
Nässjö har gjorts slumpmässigt bland Attraktiva stationers pilotstationer. Växjö station 
har valts strategiskt eftersom detta är den befintliga stationen för staden.  

Vid byggnation av en ny järnvägsstation skulle man kunna använda sig av ett liknande 
urval. Att studera en närliggande station och sedan även studera likvärdiga stationer 
och områden på andra orter ger en uppfattning om vad som är bra eller dåligt med 
stationsbyggnaderna. Man upptäcker också vilka kvaliteter man ser i miljön.  

Inläsning av litteratur och tidskrifter kring arkitektur är en metod som skulle fungera 
väl i andra liknande projekt. 

Informationssökning efter underlag till varför ett utformingsförslag tas fram, i detta 
fall sammanslagningen till Linnéuniversitetet, är nödvändig för att bilda en uppfattning 
om vad som ligger till grund för förslaget. I detta fall valdes även att intervjua Christel 
Olsson, fastighetschef Växjö universitet, eftersom hon var delaktig i arbetet med 
Campusvision 2004 och idag arbetar med utvecklingsprojekt för infrastruktur och 
fysisk miljö för Linnéuniversitetet. Att intervjua någon som deltagit i ett projekt inför 
framtagandet av ett utformningsförslag är inte nödvändigt för att kunna komma fram 
till ett lyckat resultat men det underlättar förståelsen för situationen. 

Vägen från huvudentrén vid H-huset på campusområdet i Växjö och fram till den 
tänkta platsen för placering av stationsbyggnaden togs fram utifrån befintliga vägar. 
Huvudentrén valdes för mätningen eftersom det är här det idag finns receptions- och 
informationsdiskar. I ett verkligt projekt använder man i första hand befintliga vägar 
som huvudvägar för planering av områden. 

Valet att bygga en skalamodell har gjorts för att detta är ett sätt som många utformare 
och arkitekter väljer att arbeta med. 

3.2 Kritiskt och kreativt tänkande 
Eftersom syftet med rapporten fokuserar på skapande måste information från källor 
omarbetas till något praktiskt så som rapporttext eller inslag i utformningen. 

Källor från internet har gett möjlighet att ta del av pågående projekt. Nackdelen med 
denna typ av källor är att informationen kan ändras eller plockas bort. 

För ett beslut om byggnation av en järnvägsstation vid Brände Udde krävs långt mer 
djupgående undersökningar. Ett sådant beslut krävs för att ta fram ett  
utformnigsförslag kopplat till verkligheten. Undersökningar kan till exempel ge helt 
andra resultat om resenärsantal. Förutsättningarna för utformningen av byggnaden 
skulle då ändras. 

3.2.1 Validitet och reliabilitet 

Utformningen av järnvägsstationen baserar sig på dimensioneringen i 
byggprogrammet. Detta är utformat med hjälp av Svensk Standard, SS 91 42 21:2006, 
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och baseras på antal väntande resenärer, konferenslokalens kapacitet och övriga 
funktioner i byggnaden. Programmet är utarbetat i samarbete med uppdragsgivaren, 
LBE Arkitekt AB, för examensarbetet och har godkänts av denne innan 
utformningsarbetet påbörjades. Med detta som bas har utformningen mycket hög 
validitet. Upprepas undersökningen med samma förutsättningar skulle man komma 
fram till mycket snarlika värden. I och med detta har arbetet också hög reliabilitet. 

3.3 Kritik till vald metod och genomförande 
Metoden för arbetet bygger på att det som bearbetas är utifrån författarnas 
upplevelser. Det är författarnas egna upplevelser av utformningsförslaget som 
bestämmer resultatet för järnvägsstationens utformning.  

Avläsning av upplevelsen kring stationsbyggnaderna i Hässleholm, Ängelholm, 
Halmstad och Nässjö utförs efter att resultaten från Attraktiva stationers 
resenärsundersökning (Resenärsundersökning Totalt v.47-48 2008, 2008) har lästs och 
resultat av den egna upplevelsen kan då redan ha påverkats. 

Storleken, det vill säga antalet resenärer per dygn, på de stationer som avlästs från 
Attraktiva stationer projektet och Växjö station är inte representativt för den bestämda 
storleken på Linnéuniversitetets järnvägsstation. Vid projiceringen av avläsning från 
stationsbyggnaderna till Linnéuniversitetets järnvägsstation kan feltolkningar göras. 
Därför har rapportskrivarna tagit hänsyn till detta genom att redogöra för sin tolkning 
i resultatet. 

Vid intervju med Christel Olsson, fastighetschef Växjö universitet, är det hennes talade 
ord som ligger till grund för rapportskrivarnas tolkning. Christels åsikter är inte 
representativa för alla som arbetar på Linnéuniversitetet men med hennes 
anställningspost som fastighetschef för Växjö universitet och roll i Linnéuniversitetets 
utvecklingsprojekt för infrastruktur och fysisk miljö ska hon kunna svara för 
Linnéuniversitetets intresse i frågan.  

För placeringen av stationsbyggnaden i området utgår författarna från den egna 
upplevelsen av områdets komposition och karaktär. Detta undersöks på plats under 
april och maj månad. Upplevelsen av ett område baseras på individens tidigare 
erfarenheter och kan dessutom ändras beroende på vid vilken årstid området besöks 
eller vid vilken tid på dygnet undersökningen görs. 

3.3.1 Utredarens erfarenhet 

Under utbildningen, Byggnadsutformning, 180 p, Växjö universitet har en kurs i 
byggnadsvårdens teori genomförts. I denna tränades avläsning av byggnader och 
miljöer. 

Handskisser är ett nytt sätt att arbeta för rapportskrivarna och obefintliga erfarenheter 
av detta finns sedan tidigare. 

Digital ritning och laborering i två- och tredimensionella ritningsprogram har tidigare 
använts i andra kurser i programutbildningen som rapportskrivarna genomfört. 
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Utredarna har ingen tidigare erfarenhet av skalamodellsbygge i balsaträ. En av 
rapportskrivarna har erfarenhet av skalamodellsbygge i kartong för att laborera med 
framtagning av utformningsförslag. 

Informationssökning i tidningar för att hitta inspirationskällor har använts många 
gånger tidigare av utredarna. 

Intervju för att undersöka förväntningar och önskemål om utformningsförslaget har 
av rapportskrivarna aldrig tidigare använts. Grunden för frågorna i intervjun har valts 
utifrån det material som finns om sammanslagningen på Linnéuniversitetet hemsida 
och den tidigare gjorda studien Campusvision 2004. 

3.3.2 Fel i utredningen 

Utredningarna är  kreativa processer som resulterat i rapportskrivarnas tolkning av hur 
järnvägstationen ska utformas. Det är därför svårt för rapportskrivarna att motivera 
några fel i utredningen. 

3.4 Databehandling 
I detta kapitel beskrivs resultatet för intervjun med Christel Olsson och mätresultaten 
från undersökningarna kring avståndet till Brände udde samt hur dessa behandlats. 

3.4.1 Resultatet från intervju 

Intervjun med Christel Olsson gav oss att Linnéuniversitetet är intresserade av en 
järnvägsstation men att de i dagsläget inte känner till hur stort utbytet mellan 
campusuniversiteten kommer att bli. Linnéuniversitetet har satt upp ett mål om att det 
inte ska ta mer än en viss tid att ta sig mellan campusuniversiteten. Tiden är dock inte 
bestämd ännu utan måste undersökas mera. 

Lämpliga funktioner i stationen skulle vara café, kiosk, område för 
utställningsmöjligheter för studenter och institutioner, eventuellt bemannad 
informationsdisk och konferenslokal. Eventuellt skulle även någon form av uthyrning 
av cyklar vara lämpligt i anslutning till stationen. För mer information om vilka frågor 
som ställdes se dokumentet som användes vid intervjun i bilaga 1. 

Vid utarbetandet av programmet har hänsyn till resultatet av intervjun tagits. 

3.4.2 Resultatet från mätningen vid Brände udde 

Resultatet av mätningarna mellan universitetet och Brände udde gav följande: att gå 
från huvudentrén vid H-huset på Växjö campusområde till den tänka placeringen för 
Linnéuniversitetets järnvägsstation tog cirka 12 minuter. Samma väg tog nästan 5 
minuter att cykla. Avståndet var cirka 1,2 kilometer. Detta anses som en fullt rimlig 
sträcka för placeringen av stationsbyggnaden. 
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4. Behandling utformningsunderlag 
I detta kapitel kommer de genomförda informationsundersökningarna att behandlas 
och sedan redovisas som en grund för utformningsunderlaget i ett program.  

4.1 Resultat från stationsundersökningar 
Här presenteras resultatet från inläsning av material utifrån urvalet av de undersökta 
stationsbyggnaderna och stationsområdena. Resultatet från avläsningen av de utvalda 
stationerna presenteras också. 

4.1.1 Avläsning av stationsurvalet i Attraktiva stationer 

För rapportundersökarnas enkätsvar för respektive station se bilaga 2-5. 
Mätningsresultaten redovisas i nöjd, varken eller och missnöjd. I nöjd ingår nöjd och 
mycket nöjd. I missnöjd ingår missnöjd och mycket missnöjd. Attraktiva stationers 
resultat från de utvalda delarna i undersökningarna finns i bilaga 6, sidan 14-18, 21-22, 
36-37. Jämförelsen mellan rapportskrivarnas uppfattning och stationsbesökarnas 
uppfattning av urvalet av kvalitetsfaktorer under punkt 7 i Attraktiva stationers 
enkätsvar visar på liknande upplevelser. Läsaren kan själv jämföra resultaten utifrån 
bilagorna. Nedan redovisas endast rapportskrivarnas tolkning av resultaten och deras 
översättning av dessa till utformningsförslag. 

I utformningsförslaget är det viktigt att det finns kiosk på stationen och att kiosken 
inte ska vara integrerad med ett café. Detta baserar rapportskrivarna på att Ängelholms 
station hade en privatägd kiosk med integrerat café och att detta i mätresultaten gav 
fler missnöjda svar. 

Ett separat café ska finnas med i utformningsförslaget. På Hässleholms station fanns 
inget café och detta visar i enkätundersökningarna på tydligt missnöje. 

På Hässleholms station var det svårt att hitta SJ:s biljettautomater då dessa stod i den 
äldre delen av stationsbyggnaden medan andra tågoperatörers biljettautomater fanns i 
vänthallen över spåren eller i anslutning till spåren. På Halmstads station var det vid 
tillfället för studien lång kö till SJ-automaterna. Upplevelsen gav också att det överlag 
på de undersökta stationerna fanns få SJ-automater. Med få menar vi här 2 stycken 
eller färre. Programmet för utformningsförslaget ska därför inkludera utrymme för 
biljettautomater.  

Rapportskrivarna kunde inte hitta några varuautomater på stationerna. Attraktiva 
stationers undersökning visar att merparten av deltagarna svarat varken eller på frågan. 
Svaret tolkas som att det inte finns några varuautomater men att stationsbesökarna 
inte ser detta som något större problem. Inga utrymmen för varuautomater kommer 
därför att läggas in i programmet. 

Utformningsförslaget måste ha gott om sittplatser. Byggnaden ska dimensioneras efter 
35 sittplatser men förutom dessa bör det finnas minst 10 sittplatser i anslutning caféet. 
Detta baserar sig på att det på Nässjö station fanns sämre med sittplatser och flera 
ståplatser och att resenärerna där visat större missnöje.  
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Förvaringsboxar fanns på alla undersökta stationer, och i samtliga fall fanns tillgång till 
lediga boxar. Yta för förvaringsboxar ska tas med i programmet.  

Toaletterna på Hässleholms station var placerade i den äldre delen av 
stationsbyggnaden och upplevdes som att de låg långt från de centrala delarna på 
stationen. På Ängelholms station är toaletterna placerade i stationshuset. Detta ligger 
inte i direkt anslutning till spåren och toaletterna uppfattas som avsides. På Halmstads 
och Nässjös station var toaletterna tydligt markerade. Tolkningen rapportskrivarna gör 
utifrån mätresultaten från stationerna är att toaletterna i utformningsförslaget måste 
vara tydligt markerade för att göra dem synliga.  

Det måste i utformningsförslaget tänkas på att det ska finnas plats och möjlighet till 
skyltning i byggnaden. Alla stationsbyggnader som besöktes hade god skyltning och 
detta tolkas utifrån enkätsvaren upplevas som positivt av besökarna. 

På alla stationer som besöktes fanns personal att fråga om hjälp. Denna möjlighet 
varierar naturligtvis med vilka tidpunkter på dygnet stationen besöks. Rapportskrivarna 
upplevde möjligheten som mycket positiv och svaren från Attraktiva stationers 
resenärsundersökning tolkas också som att denna möjlighet upplevs som positiv. I 
programmet ska utrymme för informationsdisk/receptionsdisk tas med.  

4.1.2 Avläsning av Växjö station 

Växjö stationsbyggnad har tre ingångar, en ingång från övergången vid järnvägsspåren, 
en ingång från busshållsplatsen och en ingång från Växjö centrum. 

När man anländer till Växjö järnvägsstation med tåg är det inte självklart att man väljer 
att gå in i stationsbyggnaden. Ingången till stationsbyggnaden, om man nu väljer att gå 
in, är däremot mycket lätt att se och blir självklar. Stationsbyggnaden upplevs invändigt 
som trång och rörig. Det är dock enkelt att skaffa sig en överblick över stationen och 
orientera sig inne i stationsbyggnaden. 

När man anländer till Växjö station från Växjö centrum finns det ingen naturlig ingång 
till byggnaden. Den ingång som känns mest naturlig leder rakt in i Pressbyråbutiken. 
Väl inne i butiken är det mycket trångt och förvirring om huruvida man hamnat rätt 
eller inte uppstår. När man passerat genom Pressbyråbutiken får man en bättre 
överblick av stationsbyggnadens uppbyggnad och orienteringen blir lättare. 
Stationsbyggnadens interiör upplevs också från detta håll mycket trång och rörig. 

Från busshållsplatsen är ingången naturlig. Vid ingången från busshållsplatsen finns en 
extra vänthall som man inte upptäcker från de övriga ingångarna. Inne i vänthallen för 
bussarna känns det mindre trångt och mer strukturerat än i de övriga delarna av 
stationsbyggnaden. Från ingången är det lätt att få en överblick över 
stationsbyggnadens uppbyggnad. 

Tolkningen rapportskrivarna gör utifrån detta är att det är viktigt att entréerna i 
utformningsförslaget är tydliga och naturliga samt att det är viktigast att besökaren, 
vilken ingång den än väljer, snabbt ska kunna få en överblick över stationsbyggnaden. 

Vid avläsningen av Växjö station noterade rapportskrivarna att det för tågresenärerna 
fanns få sittplatser. Många tågresenärer valde att gå vidare direkt ut till perrongen. På 
stationen finns förutom Pressbyrå kiosken ett litet gatukök. Vid gatuköket finns några 
ståplatser vid bord som upplevs som populära för besökare som står upp och äter. I 
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utformningsförslaget för Linnéuniversitetets järnvägsstation ska ståplatser finnas i 
anslutning till cafédelen. 

Skyltningen på stationen är ganska dålig och det är svårt att upptäcka toaletterna. 
Precis som vid avläsningen av stationsurvalet i Attraktiva stationer projektet noteras 
även här att det ska finnas plats och möjlighet till skyltning i byggnaden och att 
toaletterna i utformningsförslaget måste vara tydligt markerade för att göras synliga. 

Informationsdiskarna ligger tydligt placerade i stationsbyggnaden och detta kommer 
rapportskrivarna att ta med sig i utformningsförslaget. 

Vid avläsningen av miljön kring stationsbyggnaden sågs de stora glaspartierna i 
vänthallarna som stora kvaliteter för byggnaden. Både tåg och bussresenärerna har 
möjlighet att se vad som pågår utanför byggnaden och det är lätt att se när tåg eller 
buss är på väg in för stopp. I utformningsförslaget ska stationsbesökarna kunna se 
perrongen inifrån stationsbyggnaden. 

4.2 Resultat från avläsning av Brände udde området 
Avläsningen av Brände udde området har indelats i två delar, del ett och del två, vilka 
bryts av Tingsrydsvägen. Det första området som avlästes ligger på den sidan av vägen 
som går mot sjön. Det andra området som avlästs ligger på den sidan av vägen som 
går mot järnvägsspåren. De undersökta områdenas avgränsningar är inritade på kartan 
nedan. 

                         

Bild 4. Källa: http://kartor.eniro.se/, 2009-05-22. 
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4.2.1 Brände udde område del ett 

På kartan nedan har de beskrivna områdena ritats in. Bilden nedan visar befintliga 
vägar i området. Även nybyggda vägar som anlagts för bron finns med på denna karta. 
Vägarna som redovisas är de vägar som nyttjades vid avläsningen.  

  

 
 

Bild 5. Källa: Växjö kommun, Mät- och GIS-avdelning, tillhandahållen av Lars-Göran Bergsman, 2009-04-27. 

Brändeuddeområdet är ett lätt backigt område med en något större sänka med 
ängsmark. Landskapet upplevs som öppet och lummigt. Området har två naturliga 
avgränsningar, vilka är sjön och den större skogsdungen i den nedre delen av 
avgränsningsområdet. Båda dessa avgränsningar upplevs som goda kvaliteter för 
området och är mycket vackra. Det backiga området har karaktär av att vara en park. 
Detta kan bero på att den förskola som ligger på Brände udde verkar utnyttja denna 
del som en extra lekplats. Byggnaden förskolan ligger i är ett mycket stort pampigt 
äldre hus som rapportskrivarna anser höja kvaliteten för området. Förskolan tillför liv 
och harmoni till området. Landskapet upplevs som trevligt och väl balanserat i sin 
komposition.  

Vid en byggnation av Linnéuniversitetets järnvägsstation är det viktigt att ta tillvara på 
landskapets karaktär. För att stationsbyggnaden ska få en tydligare anknytning till 
Linnéuniversitetet krävs dock en starkare representation av bebyggelse från Växjö 
campusuniversitet i området. Besökare som anländer till Linnéuniversitetets tågstation 
med förväntningar om universitetet får inte bli besvikna när de förflyttat sig genom 
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stationsbyggnaden och anse att de hamnat i obygden. Området får heller inte bli så 
hårdexploaterat att sjön inte längre syns.  

Kvaliteter med de befintliga vägarna i området är att de upplevs smälta in i landskapet. 
Vägen upp till förskolan kantas av en storslagen allé. Detta kommer att tas tillvara vid 
placeringen av järnvägsstationen. 

4.2.2 Brände udde område del två 

På kartan har de beskrivna områdena ritats. 

 

Bild 6. Källa: Växjö kommun, Mät- och GIS-avdelning, tillhandahållen av Lars-Göran Bergsman, 2009-04-27. 

Detta område upplevs som mera slutet eftersom landskapet är mer svårframkomligt 
och snårigt. Ingen bebyggelse eller vägexploatering av området har ännu skett. 
Området avgränsas av järnvägsspåren och Tingsrydsvägen. Landskapet har två högre 
kuperingar och det finns även en sänka på denna sida. De två höjderna och sänkan ses 
som goda kvaliteter i området och kommer att utnyttjas vid placeringen av byggnaden 
i. En annan viktig kvalitet är att man kan se sjön. Även detta ska utnyttjas vid 
placeringen av byggnaden. 

Precis som i avläsningen av området i del ett krävs det även på denna sida bebyggelse 
för att undvika att resenärer känner att de klivit av i obygden samtidigt som området 
inte får exploateras för hårt eftersom hänsyn måste tas till det natursköna området. 
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4.3 Avläsning av vägen från Växjö campusområde till 
Brände udde området 

På kartan har de beskrivna områdena ritats in och platser för tagna fotografier visas. 

                             
Bild 7. Källa: Växjö kommun, Mät- och GIS-avdelning, tillhandahållen av Lars-Göran Bergsman, 2009-04-27. 

Vägen från Växjö campusområde till Brände udde är en mycket vacker sträcka. Vägen 
är ny och lättframkomlig och sträckan är väl upplyst. Resultatet från mätningen av 
sträckan gav att det är fullt rimligt att gå eller cykla mellan Linnéuniversitetet 
järnvägsstation och Växjö campusuniversitet. 

 

        
Bild 8. Avläsn. Väg:1. Källa: Egentagenbild, 2009-05-18.           Bild 9. Avläsn. Väg:2. Källa: Egentagenbild, 2009-05-18. 
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Bild 10. Avläsn. Väg:3. Källa: Egentagenbild, 2009-05-18.       Bild 11. Avläsn. Väg:4. Källa: Egentagenbild, 2009-05-18. 

 

             

Bild 12. Avläsn. Väg:5. Källa: Egentagenbild, 2009-05-18.       Bild 13. Avläsn. Väg:6. Källa: Egentagenbild, 2009-05-18. 

 

 

Bild 14. Avläsn. Väg:7. Källa: Egentagenbild, 2009-05-18. 
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5. Resultat 
Linnéuniversitetet har möjligheten att i ett attraktivt sjönära läge skapa en tydlig entré 
till Växjö campusuniversitet. I detta avsnitt kommer processen från skissidéer till det 
färdiga utformningsförslaget att redovisas.  

5.1 Program 
Till grund för arbetet med utformningsidén ligger det framtagna programmet för 
stationsbyggnaden. I detta redovisas vilka funktioner som ska finnas med i byggnaden 
och ungefärliga ytor för dessa utrymmen. Summeringen av alla ytor ger programmet 
en totalyta på 350 kvm vilket är en lämplig utgångspunkt för byggnadens storlek. Hela 
programmet finns att läsa i bilaga 7. 

I programmet ingår vänthall, café, kiosk, receptions- och informationsdisk, toaletter, 
förvaringsboxar, utställningshall och konferenslokal. Utställningshallen ska kunna 
utnyttjas av Linnéuniversitetet för studenter och institutioner men även av företag som 
vill ställa ut för studenter och andra besökare. I stationsbyggnaden finns utrymme för 
ytterligare utplacering av montrar vid tillfälliga utställningar. Konferenslokalen ska 
kunna utnyttjas för möten vid utbyte mellan campusuniversiteten men även externa 
personer som vill utnyttja lokalen ska kunna boka denna. Ansvarig för 
konferenslokalen är receptionen och hos denna ska mat eller fika kunna förbeställas 
inför möten.  I receptions- och informationsdisken ska besökare kunna få information 
och hjälp kring universitetet och universitetsområdet.  

5.2 Skisser 
Skisserna utgår från formen av byggnaden. Ett skelett, det vill säga konstruktionen, är 
placerad inuti formen. Basen, det vill säga grundplattan för byggnaden har en mjuk 
rundad form mot spåren för att ge en omfamnande känsla. Utformningsförslaget har 
boxar/kuber placerade i byggnaden för att inhysa de funktioner som bestämts i 
programmet. Boxarnas plana ytor kommer utnyttjas för en naturlig placering av 
informationsskyltar i utformningsförslaget. För ytterligare skisser se bilaga 8. 

 

 
Bild 15. Skissbild. Källa: Egen skiss. 
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5.3 Ritningsresultat tvådimensionellt ritningsprogram 
Ritningarna gjordes i Auto-CAD. Dessa med ritningsförteckning kan ses i bilaga 9. 
Den komplicerade byggnadsformen är svår att utläsa från de tvådimensionella 
ritningarna. 

5.4 Ritningsresultat tredimensionellt ritningsprogram 
Den tredimensionella modellen är gjord i Google Sketchup där även bilderna är 
hämtade. Byggnadens form är mycket lättare att utläsa från denna typ av ritprogram än 
från ett tvådimensionellt ritningsprogram. 

 
Bild 16. 3D bild. Källa: Egen ritad i Google Sketchup. 
 

 

Bild 17. 3D bild. Källa: Egen ritad i Google Sketchup. 
 

 
Bild 18. 3D bild. Källa: Egen ritad i Google Sketchup. 
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Bild 19. 3D bild. Källa: Egen ritad i Google Sketchup. 

 

 
Bild 20. 3D bild. Källa: Egen ritad i Google Sketchup. 

 

 
Bild 21. 3D bild. Källa: Egen ritad i Google Sketchup. 
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5.5 Resultat materialval 
Huvuddelen av byggnadsmaterialen i utformningsförslaget är både invändigt och 
utvändigt i trä och glas. Den bärande konstruktionen är uppbyggd av limträbalkar. För 
att skydda dessa mot utomhusklimatet kläs de mest utsatta delarna med kopparplåt. 
Panelbräderna är i värmebehandlat gran eller furu. Både panelbrädorna och de utsatta 
delarna av limträbalkarna som inte kläs med kopparplåt tjärbehandlas. Invändigt kläs 
boxarna med liggande hyvlad träpanel. Detta för att förstärka intrycket av att boxarna 
är låga byggnader i skalet för utformningsförslaget. Grundplattan är i betong och 
behandlas endast med slipning och polering vilket ger ett slitstarkt och vackert golv. 
Invändigt lackas träytorna. Byggnadens stora glaspartier, både invändiga och 
utvändiga, är i härdat ljudisolerande klarglas. 

5.6 Byggnadens placering 
Byggnaden är placerad så att den kan ses från västra sidan av Trummen. Boende i 
området Limnologen kommer att kunna se byggnaden från lägenhetshusen och från 
lägenheterna på de övre våningsplanen kommer byggnaden att kunna ses snett 
uppifrån. 

Från stationens placering är det möjligt att se sjön. Stationsbyggnaden är placerad med 
stora glaspartier mot spåren för att ge ett öppet och välkomnande intryck för 
ankommande resenärer. Väntande besökare och resenärer för även en bättre överblick 
mot spåren utifrån denna placering.  

5.7 Resultat modellbygge 
Modellen byggdes i skala 1:50 vilket ger en god bild av byggnadens karaktär. 
Utformningsförslagets komplicerade form ges större förståelse tack vare modellen. 

 
Bild 22 och 23. Modellbygge. Källa: Egentagen bild. 



 
 

23 

Harriet Blomberg, Anders Pettersson 

 
Bild 24 och 25. Modellbygge. Källa: Egentagen bild. 

 

 
Bild 26. Modellbygge. Källa: Egentagen bild. 

 

 

Bild 27. Modellbygge. Källa: Egentagen bild. 
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Bild 28. Modellbygge. Källa: Egentagen bild. 

 

Bild 29. Modellbygge. Källa: Egentagen bild. 
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6. Analys 
I arbetet med utformningsförslaget har rapportskrivarna försökt att skapa en tydlig 
entré till Linnéuniversitetet. Denna teori uppfylls med hjälp av många samspelande 
faktorer. För tågresenärer är avstigningsplatsen en port till området.  Genom att låta 
namnge stationen Linnéuniversitetets järnvägsstation sätts ett tydligt namn på vad 
stationen representerar. Receptions- och informationsdisken, utställningshallen och 
utställningsmontrarna samt konferenslokalen förstärker anknytningen till universitetet. 
Rapportskrivarna har även låtit Linnéuniversitetet avspeglas i byggnadsutformningen 
genom att använda byggnadsmaterial inom universitetets forskningsområden. 
Stationsbyggnaden har en modern utformning för att visa på universitetets 
framåtsträvan.  

Attraktiva stationers teori om att stationsbyggnaden är en plats för möten och 
upplevelser och att resenärens behov ska stå i centrum uppfylls genom att 
rapportskrivarna studerat ett urval av Attraktiva stationers pilotprojekt och tagit 
hänsyn till slutsatser kring detta i programutformningen. Café, utställningshall och 
konferenslokal är tydliga platser för upplevelser och möten. Även stationsbyggnaden i 
sig själv är en upplevelse. 

Byggnaden uppfyller modernismens teorier väl. Den har en avskalad geometriskt 
enhetlig form fri från utsmyckningar. I utformningsförslaget är det själva byggnadens 
form med den synliga konstruktionen som står för det arkitektoniska och konstnärliga 
kvaliteterna. 

Funktionalismens formspråk och teorier återfinns framför allt i stationens planlösning 
och arbetet med att skapa ljus i byggnaden. Planlösningen inhyser kubformer för de 
funktioner som kräver privata utrymmen. Kuberna skapar ljus och rymd i stationen 
eftersom de inte når enda upp till taket och därmed inte stänger av byggnaden. 
Glasväggen in till konferensdelen i byggnaden avgränsar stationens sydöstra hörn utan 
att ljusflödet från det glasade gavelpartiet i denna del av byggnaden stängs ute. I 
byggnadskroppens utformning finns det ingen direkt relation till funktionalismens 
formspråk.  

Rapportskrivarna har låtit byggnadens konstruktion vara synlig och läsbar i 
utformningsförslaget och detta kan knytas till konstruktivismens ideal. Fler delar av 
byggnaden som också kan knytas till konstruktivismens ideal är de insatta kuberna. 
Kubernas funktioner kan delvis läsas utifrån hur de är utformade. Dessa avläses som 
slutna privata funktioner i byggnaden medan de glasade och öppna delarna avläses 
som allmänna. Utformningsförslaget ger intrycket av att enbart vara ett skal som ger 
skydd mot väder och vind för de inhysta kuberna. På detta sätt ges kuberna en 
flyttbarhetskänsla som ger intrycket av att interiören har möjlighet att förändras efter 
byggnadens behov.  

Även i de valda byggmaterialen kan återspeglingar av konstruktivismens teorier tydas. 
De tänkta byggmaterialen för utformningsförslaget behandlas inte med någon färg 
utan lämnas, i den mån det är möjligt, obehandlade för att framhäva det naturligt 
vackra i materialen. 
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Expressionismens ideal syns framförallt i byggnadens yttre formspråk och i de inre 
volymer byggnadsskalet skapar. Byggnadskroppen har klara enkla mjuka linjer och 
formen är sammansatt av cirkelbågar.  

Genom att använda trä istället för stål i den bärande konstruktionen har byggnaden 
tagit ett steg i rätt riktning vad gäller dagens miljötankande. 

Ritning i tredimensionellt ritningsprogram har gett rapportskrivarna möjligheten att 
visualisera byggnaden för läsaren. Den komplicerade form som detta 
utformningsförslag har kräver ritning i tre dimensioner för att mottagaren ska kunna 
bilda sig en uppfattning om byggnadens utseende. 
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7. Diskussion 
Planlösningen i utformningsförslaget skulle kunna göras mer yteffektiv och 
interiörerna kunde bearbetas mera. En noggrannare precisering av materialval för 
stationsbyggnaden skulle ge utformningsförslaget mera tyngd vid en presentation av 
ett verkligt projekt. Djupare undersökningar kring möjligheten att välja byggmaterial 
utifrån dess energiinnehåll och utnyttjande av jordens resurser skulle göra 
utformningsförslaget ännu mera attraktivt för att visa att Linnéuniversitetet är ett 
framåtsträvande och modernt universitet som representerar sin tid. 

Byggnadens förutsättningar var att den skulle uppföras i de regionala materialen trä 
och glas. Det är inte säkert att stationens besökare gör kopplingen mellan de använda 
materialen för byggnaden och dess representation för regionen. En permanent 
utställning om materialen skulle kunna finnas i stationsbyggnaden för att informera om 
detta. 

Resultatet för byggnadens yta skulle efter utförandet av arbetet och studerande av 
utformningsresultatet ha gjorts större. Inte för att byggnadens funktioner kräver större 
ytor utan för att byggnadens uttryck ska manifesteras. En större byggnad skulle även 
vara till fördel för byggnadens uttryck i omgivningen. 

För att kunna ta fram ett utformningsförslag som representerar Linnéuniversitetets 
behov och önskemål hade planer från universitetet och kommunen angående Brände 
udde behövt vara tydliga och mycket längre framskridna än i dagsläget. 

Om Linnéuniversitetet skulle förverkliga projektet med en järnvägsstation vid Brände 
udde måste även planer för exploatering av området genomföras. Om inte 
järnvägsstationen placeras i en representativ miljö kan den inte leva upp till att vara 
Linnéuniversitetets ansikte utåt. Därför krävs det en tydlig vilja och stark drivkraft från 
universitetets sida för att kunna driva ett utformningsförslag som detta. 
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8. Slutsatser 
Rapportskrivarna har enligt deras uppfattning lyckats skapa en intressant byggnad som 
uppfyller de teorier som utformningsförslaget utarbetats efter. 

Resultatet har gett förslag på hur stationsbyggnaden får en stark anknytning till 
Linnéuniversitetet och hur byggnaden får en förankring i det område den placeras i. 

Utifrån de förutsättningar utbildningen givit, tycker sig rapportskrivarna ha lyckats 
med uppgiften att ta fram ett utformningsförslag för Linnéuniversitetets 
järnvägsstation vid Växjö campusuniversitet. Genom att uppfylla de krav 
rapportskrivarna och uppdragsgivare tagit fram samt kommit med ett intressant och 
annorlunda designförslag. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

Intervju Christel Olsson 



 



  

BILAGA 2 (antal sidor: 4) 

 Enkätsvar avläsning Halmstads station 









 



  

BILAGA 3 (antal sidor: 4) 

 Enkätsvar avläsning Hässleholm station 









 



  

BILAGA 4 (antal sidor: 4) 

 Enkätsvar avläsning Nässjö station  









 



  

BILAGA 5 (antal sidor: 4) 

 Enkätsvar avläsning Ängelholm station  









 



  

BILAGA 6 (antal sidor: 41) 

Attraktiva stationer, Resenärsundersökning Totalt 

v.47-48 



1

Resenärsundersökning 
Totalt
v.47-48
2008



• Projektet Attraktiva stationer omfattar delpilotprojekt på 8 stationer i väst- och 
sydsverige.

• Målet med projektet Attraktiva stationer är att under 2009 öka resenärers och 
besökares upplevelse av stationerna och att öka samverkan stationsaktörerna 
emellan.

• Delpilotprojekten inleds och avslutas med en resenärsundersökning.

• Den inledande undersökningen har genomförts av Markör.

Bakgrund



Syfte med Markörs uppdrag
• Att mäta resenärers och besökares upplevelse av 

kvaliteten på följande 8 stationer
• Lund
• Hässleholm

• Mölndal

• Landskrona
• Halmstad

• Falkenberg

• Nässjö

• Ängelholm

• Att ta fram förslag till prioriterade åtgärdsområden
• Att ta fram värden som är jämförbara vid en uppföljande 

undersökning när delpilotprojekten avslutas under 2009



Metod
• Enkäter delades ut och samlades in på plats i/vid stationshuset

• Undersökningen genomfördes över två vardagar och en helgdag per 
station

• Undersökningen genomfördes anpassad till aktuell tågtrafik från 
morgon till kväll för respektive station

• Resenärerna hade möjlighet att ta med sig enkäten för att senare 
kunna skicka in den med svarspost

• De flesta resenärerna/besökarna valde dock att fylla i enkäten på plats.

• Totalt svarade 1888 resenärer/besökare på enkäten 



Målgruppen 

som deltog i undersökningen 
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I vilket ärende besöker du stationen idag? 

14
11

25

40

2

9

25

7

31
28

4 4

35

4

26
22

1

12

17

7

27

40

5 5

15

8

25

38

6 8

38

4

24 24

3
7

23

7

17

36

13

4

15

24

11

37

5
8

0

50

100

Reser till/från
arbete

Genomför en
tjänsteresa i

arbetet

Reser till/från
studier

Fritidsresa Hämtar/lämnar
person(er)

Annat

Hässleholm Lund

Landskrona Ängelholm

Halmstad Mölndal

Falkenberg Nässjö

%



Hur ofta besöker du den här stationen? 
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Hur länge kommer du att vara på stationen nu?

2

51

42

53

40

50

7
11

64

24

1

13

60

24

45

44
41

10

26

60

13

9

67

21

43

30

52

15

0

50

100

Mindre än 5 minuter Mellan 5-15 minuter Mellan 16-45 minuter Mer än 45 minuter

Hässleholm Lund

Landskrona Ängelholm
Halmstad Mölndal

Falkenberg Nässjö

%



Hur lång är/var din resa idag, enkel väg?
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Resultat kvalitetsfaktorer



Mycket missnöjd 1 0
Missnöjd 10 5
Varken eller 28 14
Nöjd 91 44
Mycket nöjd 32 16
Ingen åsikt 25 12
Känner inte till 19 9
Total 206 100

Svarsalternativ                                                 Antal         Andel



Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Kioskutbud
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Café/restaurangutbud
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Biljettautomater
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Möjligheten att köpa varor via automat
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till sittplatser i stationshuset
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till sittplatser på plattformarna
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till väntkurer/väderskydd på plattformarna
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till förvaringsboxar
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till toaletter
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till Internet
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till parkering för bil
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till parkering för cykel
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tillgång till taxi
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Städning av stationshuset
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Städning av plattformarna
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Städning av toaletter
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Ventilation (fräsch luft) i stationshuset
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Atmosfär i stationshuset
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tryggheten på bilparkeringen
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tryggheten på vägen till/från plattformarna
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tryggheten på plattformarna
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Tryggheten i stationshuset
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Informationen som hjälper dig att hitta rätt på sta tionen
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Hur nöjd eller missnöjd är du med följande på stationen
Möjligheten att få hjälp av personal på stationen
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Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med stationen
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Kommentar 
• Den totala bilden över alla 8 stationer ger ett bra utgångsläge 

för att mäta effekter vid en uppföljande studie
• Eftersom de fysiska förutsättningarna och målgrupperna 

varierar från station till station bör analysen av åtgärder göras 
per station

• Tabeller följer med där man för varje station kan se svaren 
fördelat över besöksfrekvens och typ av ärende

• Enkäten följer med så att man kan gå tillbaka till 
frågeställningarna

• Många förslag till åtgärder har kommit in genom den ”öppna”
frågan. Dessa kan med fördel användas i åtgärdsanalysen

• Varje station har sitt eget förslag till åtgärdsprioriteringar



Kommentar, forts
• På flera kvalitetsfaktorer så har mellan 20-30 % svarat att de 

antingen inte har någon åsikt eller att de inte känner till det som 
efterfrågas.

• Detta varierar över stationerna
• På vissa faktorer är andelen som svarar antingen ingen åsikt 

tillsammans med de som inte känner till 50 % av de som svarat.
• Exempel på faktorer med hög andel som inte känner till/ingen åsikt är

• Internet
• Parkering
• Städning av toaletter

• Och i viss mån även
• Tillgången till automater och förvaringsboxar

• I exceltabellerna som levereras med presentationen kan man utläsa 
andelen svar per faktor per station.



Ett ord om åtgärder på vägen
• Falkenberg – Kiosk/Café och restaurangutbudet
• Hässleholm – Trygghet
• Halmstad – Plattformarna
• Landskrona – Stationshuset
• Lund – Plattformarna
• Mölndal – Atmosfären
• Nässjö – Plattformarna
• Ängelholm – Det mesta



  

BILAGA 7 (antal sidor: 1) 

 Program Linnéuniversitetets järnvägsstation 



Program 
 
Rapportskrivarna 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. 
Båda arkitektteamen är överens om att byggnaden skall bestå av följande utrymmen: 
 

 
Utrymme 

 
Antal  

 
Storlek m2 

 
Summa m2 

 
Anmärkning  

Vänthall 1 200 200 dimensionerat för 35 sittplatser. 

Informationsdisk 1 6 6 Tre meter disk. 

Personalutrymmer och 
kontor för inf. disk. 

1 10 10 Bemannat för en person. 

Café 1 6 6 Fri anpassning av 
serveringsmöjligheter etc.  

Kiosk 1 3,5 3,5  

Gemensamt 
personalutrymme för 
kiosk och café 

1 7,5 7,5 Bemannat för två personer. 

Konferensrum 1 55 55 Dimensionerat för 30 personer. 

Utställningshall 1 20 20 Utrymme med möjlighet för 
studenter att ställa ut arbeten 
från skolan.  

RWC 2 5 10 Enligt standard. 

WC 1 6,5 6,5 Dubbelbås, handfat 

WC 1 6,5 6,5 Enkelbås, handfat 

Städ 1 4 4  

     

Förvaringsboxar 9 - -  

Informationstavlor  - -  
Biljettautomater 3 - -  
     

UC Central 1 30 30 Källare 

 
Byggnaden kommer då ha en total area på omkring 350 m2. 



  

BILAGA 8 (antal sidor: 6) 

 Skisser Linnéuniversitetets järnvägssation 



 











 



  

BILAGA 9 (antal sidor: 6 (A3)) 

Auto-CAD, Ritningsförteckning och ritningar 

Linnéuniversitetets järnvägsstation   
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