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Sammanfattning 

Stationsområdet i Växjö genomgår omfattande förändringar, där bland annat 

planer för ett World Trade Center finns. Ett förslag på nämnda byggnad har 

tagits fram, men det fick kritik som gick ut på att det inte stämde in i 

stadsbilden. Man menade att det var för högt och dominerade över 

Domkyrkan. Man var heller inte helt nöjd med hur förslaget behandlade den 

befintliga bebyggelsen i området. 

Vårt syfte och mål har därför varit att ta fram alternativa förslag på 

utformning av ett WTC, med hänsyn till kritiken. Vår metod bestod i att 

sätta oss in befintliga detaljplaner och utföra eget skissningsarbete för att 

lära känna platsen med dess problem. Vi avgränsar oss till att fokusera på 

utformning av exteriören och schematiska planlösningar. Detta har resulterat 

i två förslag på utformning. Förslagen jämförs och analyseras sedan utifrån 

en uppsättning värderingspunkter som bygger på kritiken, detaljplanen och 

egna värderingar. Från detta följer en diskussion där vi dragit en del 

slutsatser som blir vårt inlägg i den pågående diskussionen om detaljplanen. 
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Summary 

The area surrounding the railway station in Växjö is currently undergoing 

extensive changes, where plans for a World Trade Center exist. Those plans 

received criticism on the fact that it did not fit the cityscape. It was 

suggested that the building was too tall and too dominant in relation of the 

cathedral. The treatment of the existing old buildings was also criticized. For 

that reason our goal and purpose has been to develop our own alternative 

designs for the WTC, with regard to that criticism. We approached this by 

studying the plans for the city and draw our own sketches to better 

understand the area with its issues. We restrict our focus to designing the 

exterior and schematic floor plans. This resulted in two suggestions that we 

then compared and analysed from a set of evaluation points which are based 

on the criticism, the plans for the city and our own values. From this follows 

a discussion where we draw conclusions that will be our contribution to the 

ongoing discussion concerning the plans for the city. 
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Abstract 

Stationsområdet i Växjö genomgår omfattande förändringar, där bland annat 

planer för ett WTC finns. Ett förslag på nämnda byggnad har tagits fram, 

men det fick kritik. Man menade att det inte stämde in i stadsbilden. Vårt 

syfte och mål har därför varit att ta fram alternativa förslag på utformning av 

ett WTC, med hänsyn till kritiken. Vår metod bestod i att sätta oss in 

befintliga detaljplaner och utföra eget skissningsarbete. Detta har resulterat i 

två förslag på utformning, som sedan jämförs och analyseras utifrån en 

uppsättning värderingspunkter. Från detta följer en diskussion där vi dragit 

en del slutsatser, som blir vårt inlägg i den pågående diskussionen om 

detaljplanen. 

Nyckelord: World Trade Center, WTC, stationsområdet i Växjö, Växjö, 

detaljplan, alternativ utformning 
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Förord 
 

Detta examensarbete har uppstått genom vårt intresse för arkitektur och de 

pågående planerna för stationsområdet i Växjö. Vi var lockade av möjligheten att få 

rita förslag på ett World Trade Center även om det för vår del bara handlade om ett 

fiktivt projekt. Vi tog kontakt med Mats Elgström, arkitekt och VD för LBE 

Arkitekt som var positiv till projektet. Han har sen varit vår handledare under 

projektet.  

 

Det händer mycket kring stationsområdet i Växjö, vilket vi är intresserade av och vi 

hade gärna velat ta ett större grepp om planerna för området. Men vi insåg tidigt att 

det är ett projekt med många problem som idag saknar fungerande lösningar och att 

vi behövde begränsa oss. Det har varit ett intressant och lärorikt projekt då vi har 

fått bättre insikt i hur komplicerat det är med stadsplanering. 

 

Vi vill tacka Mats Elgström för all hjälp i arbetet, Samuel Palmblad från Smålands 

museum för en genomgång av områdets historik, Växjö kommun för att dem varit 

hjälpsamma med att ta fram handlingar och Midroc för att dem delat med sig av 

material rörande WTC i Malmö och Lund. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Historik 
 

Stationsområdet i Växjö har i flera år varit under planering för ombyggnad, 

både på norra och södra sidan om järnvägen (se figur 1.1.1). På norra sidan 

finns planer på att bygga om bussterminalsområdet för att kunna utöka 

stadskärnan med ett flertal stadskvarter, men där stöter man på stora 

problem med omdirigering av trafiken och just nu finns inget bestämt. 

Bangården håller på att byggas om för att få bort godshanteringen vilket 

frigör mycket yta på södra sidan om järnvägen. 

 

 
(Figur 1.1.1) Satellitbild över stationsområdet i Växjö (Google Maps)  

 

Under 2008 planerades en etablering av ett WTC på norra sidan av 

järnvägen. Ett antal förslag gjordes men inget som man gick vidare med. 

Under 2010 lämnade Kärnhem in ett önskemål till kommunen om att få 

uppföra ett 14 våningar högt WTC på södra sidan om järnvägen (KS 2010-

08-17 § 218), och fick godkänt från kommunstyrelsen som skrev så här: 

”Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att i pågående 

detaljplanering pröva byggrätt omfattande 14 våningar för en World Trade 

Center-byggnad inom Södra stationsområdet.”  

Kärnhem anordnade en arkitekttävling som arkitektföretaget Tengbom vann 

med ett förslag på 14 våningar och 10 000 m
2
. Förslaget fick dock kritik, 

bl.a. från Länsstyrelsen och Svenska Kyrkan som främst kritiserade 

byggnadens dominans över domkyrkan.  

Detaljplanen har efter det ändrats till att föreskriva en byggnadshöjd på 9 

våningar. Sedan dess har Kärnhem lagt projektet åt sidan och inget nytt har 

tagits fram. 

 

I detta examensarbete kommer vi att studera alternativa lösningar för WTC 

som är högst 9 våningar och undersöka hur det ska samspela med övriga 
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staden. Förutsättningarna är att byggnaden ska smälta in i omgivningen och 

dessutom vara en profilbyggnad. 

Detaljplanen begränsar utformningen av en profilbyggnad som samtidigt 

uppfyller kriterierna, därför ska vi se över möjligheten att modifiera planen. 

 

 

1.1.2 Befintlig bebyggelse 

 
Stationsområdet i Växjö ligger mitt i centrum. Idag klyver det statskärnan i 

två delar, ”centrum” och ”söder”. Med planerad bebyggelse hoppas man 

binda ihop de två stadsdelarna bättre. I figur 1.1.2 nedan följer en kort lista 

på kringliggande bebyggelse, som det ser ut idag.  

(Figur 1.1.2) Översikt över stationsområdets omgivande bebyggelse.(Google 

Maps) 

1. WTC (planerad) 

2. Bangården 

3. Resecentrum, stationshus och bussterminal 

4. Centrum, kvartersstruktur 

5. Kyrkogård 

6. Söder kvartersstruktur 

7. Museiparken, Smålands museum 

8. Centrallasarettet 

9. ”Vita villan”(figur 1.1.3) 

10. ”kullen” (figur 1.1.4) 

11. Lokstallar 

I planområdets sydöstra del ligger Vita villan (se figur 1.1.3), den användes 

förr som bostad åt direktörer för järnvägen. Idag ägs villan av kommunen 

och används som kontor. Enligt detaljplanen är villan skyddad som värdefull 
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bebyggelse med rivningsförbud. Även området kring villan vill man bevara 

och ha som parkområde och koppla till museiparken åt öster. I anslutning till 

parkområdet finns en mindre kulle (se figur 1.1.4), den är bevuxen med 

äldre träd och på toppen finns ett betongfundament från en gammal mast (se 

bilaga 2). Denna kulle vill man bevara som en del av parkmiljön. 

 
(Figur 1.1.3) Vita Villan på södra järnvägsgatan i Växjö (Google Maps 

Street View) 

Lokstallarna i området saknar skydd och kommer rivas. Detta eftersom det 

helt enkelt inte finns plats att spara dem, då de kommer hamna mitt i den 

planerade bebyggelsen. 

 

 
(Figur 1.1.4) ”Kullen” vid Södra järnvägsgatan (Eget foto) 
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1.1.3 Planerad bebyggelse 

 

 
(Figur 1.1.5) Plankarta med volymmodeller (Egen skiss) 

 

Det finns planer för stora förändringar på stationsområdets norra och södra 

sidor (se figur 1.1.5). Då trafiken kommer att ledas om finns det utrymme 

för nybyggnation på området som idag är bussterminaler norr om järnvägen. 

Där är tanken att det ska upprättas ny bebyggelse för affärer, arbetsplatser 

och nya bostäder.  

Resecentrum kommer att göras om. Man kommer att arbeta med den 

befintliga bron över till södra sidan men också bygga en ny bro på västra 

sidan så att resenärer får god framkomlighet till perrongerna. De är 

väderskyddade med uppvärmda väntsalar. Den planerade bebyggelsen är 

tänkt följa rutnätsstadens mönster. Järnvägen kommer att krympa ner till 4 

spår och 3 perronger, då godstrafiken kommer att ledas på annat håll. Detta 

öppnar upp stora ytor på söder att exploatera. 

Söder om järnvägen planeras ca 400 nya bostäder. Det har tagits fram olika 

alternativ för våningshöjder och det rimligaste förslaget har varit att bygga i 

4 våningar längs Södra järnvägsgatan och med varierad höjd upp till 9 

våningar mot järnvägen. Man planerar även ca 700 parkeringar, både under 

och ovan mark. På den östra delen av området planeras WTC byggnaden 

som ska skapa en attraktiv entré till staden och skapa en mötesplats för 

regionala och internationella näringslivskontakter och handel. 

 

 

1.1.4 World Trade Center 

 
World Trade Center (WTC) tillhör den internationella icke vinstdrivande 

organisationen World Trade Center Association (WTCA). Deras målsättning 

är att främja internationell handel. Idag finns det ca 300 WTC i världen. I 

Sverige finns tre, i Stockholm, Göteborg och Malmö (se figur 1.1.6), men 

fler är under planering.  
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(Figur 1.1.6) World Trade Center i Malmö (http://mpd.midroc.se) 

 

WTC fungerar som företagshotell (kontorshotell), där olika företag kan hyra 

kontorslokaler och tillgodogöra sig den service som WTC bistår med. Som 

inhyrd medlem i WTC har man tillgång till konferenscenter och 

utställningshallar. I byggnaden brukar även finnas restaurang, friskvård, 

garage, café och hotell. WTC är idag ett stort varumärke som gör att de 

företag som hyrt in sig får hjälp med att synas. 

 

Huvudkontoret ligger i New York på södra Manhattan. Det tidigare 

byggnadskomplexet som bland annat innefattade ”Tvillingtornen” invigdes 

1973, men förstördes i terrorattackerna den 11 september 2001. Ett nytt 

byggnadskomplex har påbörjats som kommer bestå av flera större 

byggnader, bland annat en 541 meter hög skyskrapa.(www.wtc.com) 

 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Målet med detta examensarbete är att lyssna på den kritik som varit mot 

tidigare förslag av WTC och undersöka möjligheten att utforma en 

profilbyggnad med lägre byggnadshöjd och samtidigt bevara ”Vita villan”. 

Detta genom att arbeta fram två alternativa förslag på utformning av ett 

WTC. Fördelar och nackdelar diskuteras utifrån den detaljplan och de övriga 

krav som finns på utformningen. Möjligheterna för att få en modern 

byggnad att stämma in i den befintliga och nybyggda miljön kommer 

studeras. Syftet är att genom våra förslag visa alternativ på hur platsen kan 

bebyggas och därmed göra ett inlägg i den pågående diskussionen kring 

planerna för området. 
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(Figur 1.1.7) Flygfoto över stationsområdet i Växjö (www.vaxjo.se) 

 

Vår ursprungliga frågeställning har varit följande: Hur kan ett 7000 m
2 

stort 

kontorshotell utformas för att passa in i en delvis befintlig men också ny 

bebyggelse liksom den i Växjö? (se figur 1.1.7). Det är förstås en öppen 

fråga som är svår att besvara objektivt. Därför krävs det några fasta och helst 

mätbara punkter att utgå ifrån, som beskriver vad det är vi vill uppnå mer i 

detalj.  

Utgångspunkten för våra förslag har varit från värderingar som är framtagna 

genom diskussion och intervjuer med vår handledare Mats Elgström och 

med Samuel Palmblad från Smålands museum. Dessutom har detaljplanen 

med tillhörande samrådshandlingar studerats. 
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De två förslag vi tar fram kommer i huvudsak att bedömas och värderas efter 

följande punkter: 

 Byggnadshöjd 

Hålla nere antalet våningar för att stämma in i Växjö stads skala och 

inte dominera över Domkyrkan. 

 Bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader 

Se över möjligheten att bevara Vita villan. Dessutom kommer vi 

undersöka möjligheten att bevara ”kullen” i parken. 

 Anpassning till befintlig och planerad bebyggelse 

Anpassa våra förslag efter den befintliga rutnätsstaden i så stor 

utsträckning som möjligt och samtidigt samspela med planerad 

bebyggelse. 

 Profilbyggnad 

Arkitektur som utmärker sig. 

 Flexibel planlösning 

Ska finnas möjlighet för företag att växa och krympa samt erhålla en 

god arbetsmiljö med goda ljusförhållanden och rymliga lokaler. 

Målet är att arbeta fram två förslag på alternativ utformning av WTC i 

Växjö. Förslagen kommer sedan att analyseras utifrån punkterna ovan och 

hur pass bra det stämmer ihop med detaljplanen. Detta för att ge vår syn och 

bidra till diskussionen kring planerna för området. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Planerna för stationsområdet är ett mycket omfattande projekt med många 

problemställningar, många inblandade parter och många intressenter. Platsen 

har en speciell historik med järnvägen och äldre bebyggelse. I norr finns 

stadskärnan med sin kvartersstruktur. Där ligger också resecentrum med 

järnvägsstation och bussterminal. I söder ligger hus med rikt utsmyckade 

fasader mot stationsområdet och i öst finns museiparken. Allt detta ska 

bindas samman på ett naturligt och funktionellt sätt. Till det kommer alla 

trafikproblem med buller, föroreningar och parkering.  

 

Examensarbetet begränsas till utformningen av WTC för att få byggnaden 

att passa in i stadsbilden. Vi tittar särskilt på de delar där befintliga förslaget 

fått kritik; byggnadshöjden och rivning av befintlig bebyggelse. Förslagen vi 

arbetar fram kommer fungera som metod för vår undersökning i hur man 

kan utforma ett WTC på denna plats. 
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2. Teori 
 

2.1 Program  
 

Det lokalprogram som arbetats fram bygger på studier av hur liknande 

World Trade Centers ser ut i Sverige. Storleken är anpassad för Växjö stads 

skala och är planerad till ungefär 7000 m
2
 totalt. 

 

Gemensamma lokaler    m
2 

 

Restaurang kök     200 

Matsal (100 personer)   200 

Serverhall/kontor    100 

Konferensrum (40 personer) x2   240 

Konferensrum (20 personer) x4   240 

WTC reception/kontor   100 

Café (30 personer)    100 

Utställningshall    200 

Förråd    50 

Maskinrum    500 

Loungeområde, entréer (20 personer)  300 

Hissar och trappor    210  

WC/ RWC    50 

Totalt     2490 

 

Lokaler åt företag    3800 

 

Totalt inklusive svällning   7000 

 

Byggnaden har ungefär 3800 m
2 

kontorslokaler åt företag. Då planlösningen 

för kontoren är flexibel efter företagens behov så är det svårt att återge 

detaljerade siffror för de lokalerna. För ett mer utförligt lokalprogram, 

baserat på antal arbetsplatser se bilaga 1. Resterande areor består av öppna 

ytor, utrymningsvägar och korridorer. Alla siffror är uppskattningar men 

våra två förslag bygger på samma siffror i grunden. 

 

 

2. 3 Planlösningar av kontor 
 

Hur arbetsrummet utformas är viktigt för att uppnå god arbetsmiljö och det 

finns ett flertal föreskrifter i Arbetsmiljöverkets manual för arbetsplatsens 

utformning. 

Det kan vara svårt att generalisera ett standardmått för ett kontor då olika 

verksamheter har olika krav på rummet. Man har ändå tagit fram en del 

riktvärden och minimimått att utgå ifrån.  
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Ett sådant minimimått för enmanskontor är 2,3*3,9m vilket ger ett kontor på 

lite under 9m
2
 (Byggnadsplanering, Liber Förlag 1981). 

Totalkostnaden på ett kontor domineras starkt av arbetslönerna, ca 80%, 

medan själva lokalkostnaden enbart ligger på ca 8%. Det betyder att 

investering i god arbetsmiljö lönar sig tiofaldigt om det resulterar i förhöjd 

produktivitet. (Byggnadsplanering, Liber Förlag 1981, sid 178) 

 

Flexibilitet är mycket viktigt när man planerar planlösningen för ett 

kontorshotell där det ofta förekommer att flera företag arbetar nära inpå 

varandra. Det behöver också vara möjligt för företagen att växa och krympa 

på ett naturligt och smidigt sätt. 

 

Det finns flera sätt att utforma planslösningar för kontor, alla har sina för- 

och nackdelar (se figur 2.3.1). Det går att göra smårumskontor, 

kontorslandskap eller kombikontor som är en mix av dessa. Med variation i 

byggnadsdjup så kan man använda sig av enkelkorridorsystem eller 

dubbelkorridorsystem. 

 

 
1. Enkel korridor med rum på en sida 

2. Kontor på båda sidor om mittkorridor 

3. Dubbla korridorer med gemensam kärna i mitten och kontor på sidorna 

4. Öppet kontorslandskap med sammanhängande golvyta 

 

(Figur 2.3.1) Planlösningssystem för kontor (Carl-Olof Abelson, Sigurd 

Avén, (1981) Handboken Bygg – Byggnadsplanering) 

 

Det går att med ett enkelkorridorsystem ha väldigt smala byggnader med en 

korridor och kontor på vardera sidan, eller i ett dubbelkorridorsystem med 

kontor på vardera sidan och två parallella korridorer. Flexibilitet går att 

uppnå i smårumskontor genom att ha flyttbara väggar och få större rum med 

plats för fler människor. Kontorslandskap är flexibla i sig genom att det är 

stora rymliga rum från början som går att möblera efter behov. 

Kombikontor är flexibla på det sättet att de har fördelarna av både 

smårumskontor och kontorslandskap och kan man slå ihop flera rum till ett 

så får man större rum för växande företag. Med flyttbara väggar har man 

möjligheten att krympa rum för mindre företag. 
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3. Metod och genomförande 
 

3.1 Förundersökning 
 

För att uppnå syfte och mål för projektet och göra ett inlägg i den pågående 

diskussionen kring detaljplanen så har vi undersökt alternativa lösningar för 

utformning av WTC. Vår huvudsakliga metod för detta har varit eget 

skissande. Genom att rita och testa olika typer av byggnader på den 

planerade tomten lär man känna platsen och dess olika svårigheter. 

 

All relevant information som rör detaljplanen finns tillgänglig på 

kommunens hemsida. Där kunde även vi ta del av planerna, vilket blev 

första steget för att sätta oss in i kommunens tankar kring stationsområdet 

och då främst WTC. Från de tillgängliga dokumenten kunde vi även ta del 

av de kommentarer som kommit in från bl.a. Länsstyrelsen och Svenska 

kyrkan. De kommentarer som kommit in på detaljplanen och WTC har vi 

lagt stor vikt på. De har legat till grund för en del av de värderingspunkter 

som vi tagit fram för WTC byggnaden. De synpunkter som kommit har varit 

på byggnadshöjden, då man kände att det ursprungliga förslaget med sina 14 

våningar frångick stadens låga höjd och fick dessutom en dominans över 

Domkyrkan som har varit en punkt som väckt kritik från flera håll. Från 

länsstyrelsen kommer även synpunkter på detaljplanen:  

 

”Kommunen har kompletterat planhandlingarna med flera volymstudier av 

föreslagen bebyggelse från olika perspektiv. Tillkommande bilder har inte 

övertygat länsstyrelsen om att föreslagen bebyggelse för handel och kontor 

(WTC) skulle kunna vara förenlig med riksintresset för kulturmiljövården 

inom Växjö centrum. Länsstyrelsen anser att utformningen av detaljplanen i 

denna del kan innebära att ett genomförande medför en påtaglig skada av 

riksintresset för kulturmiljövården i Växjö centrum enligt Miljöbalken 3 kap 

6. En överprövning enligt l2 kap 1 § PBL kan därmed inte uteslutas.” 

(Antagandehandling, Utlåtande 2011-05-30) 

 

Vårt mål har hela tiden varit att hitta alternativa lösningar och på så sätt få 

fram våra åsikter kring nuvarande planer och ge nytt perspektiv i 

diskussionen. Inte att försöka hävda att vi kan ta fram ett bättre förslag än 

Kärnhem. Vi har haft fördelen av att ta del av ny information som inte fanns 

tillgänglig då. De kommentarer och synpunkter har varit bra hjälp för att ta 

fram alternativ. Vi har även sett över tomtindelningen i detaljplanen och 

anpassat den efter våra förslag. Detta istället för att låta våra förslag 

anpassas efter tomten. På så sätt har vi kunnat låta fantasin flöda fritt och ta 

fram alternativ. 

 

Då det finns många dokument med information som inte direkt påverkar vårt 

projekt med WTC byggnaden så sammanfattade vi texterna som vi kände 

var nyttiga och förde in i ett eget dokument. Det dokumentet har legat till 

grund för vårt arbete under hela projektet.  
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Kommunens planförslag finns uppbyggt som modell och utställt på 

stadsbiblioteket (se figur 3.1.1). Därifrån fick vi ytterligare information då 

det är enklare att förstå en modell i 3D än en vanlig CAD-ritning i 2D. 

 

 
(Figur 3.1.1) Volymmodell utställd på stadsbiblioteket (Eget foto av modell 

byggd av Växjö kommun) 

 

Tidigt var vi även på platsen för att undersöka tomten och få en mer verklig 

bild av hur det ser ut. Som det ser ut nu är det stora nivåskillnader på 

tomten, och skillnaden mellan marknivån för järnvägen och södra 

järnvägsgatans östra del är ungefär 6 meter. Vi tog bilder och studerade 

befintliga bebyggelsen på området. 

 

För att få en ännu djupare förståelse för området så tog vi kontakt med 

Samuel Palmblad på Smålands museum. Han kunde ge oss en överblick av 

platsens historik. Vi fick då klarhet i vad betongfundamentet på kullen varit 

till och vem som använt Vita villan. Han berättade även om hur det gick till 

när Lassarettet byggdes då många fina byggnader i området skövlades för att 

ge plats (se figur 3.1.2). 

 

 
(Figur 3.1.2) Söder 1963 Foto Smålands museums flygfotosamling 
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Vi har studerat en del information om Kärnhems förslag av WTC. Tyvärr 

finns det relativt lite information tillgänglig, framförallt om interiören. Men 

vi kände ändå att vi hade tillräckligt med information att gå på.  

 

 

3.2 Skissning 
 

Efter en period inriktad på förundersökning, så kände vi att vi hade en 

tillräckligt bra bild av platsen med dess problem för att kunna börja skissa på 

våra egna förslag. Steg ett i skissandet blev att ta fram mängder av enkla 

volymmodeller för att prova olika former (se figur 3.2.1). 

 

 
(Figur 3.2.1) Skissmodeller ritade i Google Sketchup (Egna skisser) 

 

Vi märkte i detta skede att vi behövde mer kunskap i hur man utformar just 

kontorsbyggnader. För att veta vad som är rimligt djup på en sådan byggnad, 

hur stort ett kontor bör vara etc. Mats Elgström tipsade då om boken 

”Handboken Bygg – Byggnadsplanering (1981)”, därifrån tog vi till oss en 

hel del information. För förslag ”Ovalen” fastställdes att ett 

dubbelkorridorssystem skulle fungera bra. I förslag ”Commisceo” blev det 

ett mera öppet system. För ytterligare information har vi sökt på internet för 

att se hur man utformat liknande byggnader. Vi tog även kontakt med 

Midroc som har utvecklat WTC i Malmö och fick därifrån en del ritningar 

och annan bra information om hur den byggnaden fungerar. 

 

För att bättre förstå hur våra förslag av WTC kommer fungera på platsen så 

ritade vi upp en modell av stationsområdet med dess närliggande bebyggelse 

i 3D. Detta gjorde vi med programmet Google Sketchup. I denna modell av 

området kunde vi sen föra in våra förslag och se hur de passar in. Denna 

metod var väldigt nyttig framförallt för att förstå nivåskillnaderna av 

marken. 
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3.3 Två förslag arbetas fram 

 
Till en början arbetade vi på många olika förslag. Efter diskussion och 

analys så bestämde vi oss för vilka två av dem vi skulle gå vidare med i 

detalj. Förslagen vi tyckte bäst om var ”Ovalen” och ”Commisceo”, namnen 

kom dock till senare. De två förslagen skiljde sig åt ganska mycket i 

utformningen vilket vi såg som en fördel i kommande analys. 

 

Med utgångspunkt från detaljplanen där man rekommenderade högst 9 

våningar (mot järnvägen), testade vi med olika antal våningar. Färre 

våningar gör att byggnaden tar upp större yta på tomten, vilket gjorde det 

svårt att bevara Vita villan. Därför gällde det att hitta en balans mellan antal 

våningar och hur mycket yta man vill använda av tomten. 

 

Våra två förslag har olika antal våningar, detta på grund av dess olika form 

och hur vi har använt marken. I förslag ”Ovalen” är 2 plan delvis under jord, 

vilket gör att byggnadshöjden kunde arbetas ner och samtidigt använda 

tomtens yta effektivt. I förslag ”Commisceo” är hela byggnaden ovan jord 

och tar därför upp större yta på tomten. 

 

För att kunna jämföra byggnadernas funktion så arbetades ett lokalprogram 

fram, där det framgår vad som ska finnas i byggnaden (se bilaga 1). Det 

visade sig vara en svår uppgift då vi saknar erfarenhet, men vi tog hjälp av 

data från boken ”Handboken Bygg – byggplanering (1981)”, diskussioner 

med Mats Elgström och ritningar från WTC i Malmö. 

 

När övergripande formen för våra förslag var klara så började vi rita upp 

planlösningarna mer i detalj. Vi hade redan i ett tidigt skede en ungefärlig 

bild av hur det skulle se ut, vilket planlösningssystem som skulle användas.  

 

 

3.4 Kritik och ändringar 

 
Efter handledning och diskussioner så kom vi fram till en del punkter som 

behövde förbättras. Vi tyckte att förslag ”Commisceo” såg ganska simpelt ut 

och började därför arbeta mer med fasaderna, för att få ett intressantare 

uttryck. Vidare bearbetades formen en del (se figur 3.4.1). Där kan man även 

se att vi ursprungligen utgick från att försöka spara Vita villan. Inte förrän 

senare insåg vi att det blev för trångt och tog därför bort villan i detta 

förslag. 

 

”Ovalen” var först tänkt att ha en form med tre flyglar (se figur 3.4.2). Det 

var en intressant form men gjorde byggnaden svårplacerad och tog upp 

mycket yta på tomten. Därför valde vi senare att ändra formen genom att ta 

bort en flygel. 
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En punkt som behövde ses över i båda förslagen var fasaden mot järnvägen. 

Förslagen byggde på att tomten planades ut i jämn nivå med Södra 

järnvägsgatan, vilket gav en hög mur mot järnvägen. Detta gav en sluten 

miljö och såg ganska tråkigt ut. Vi arbetade därför med att göra en mjukare 

övergång mellan järnvägen och WTC. 

 

I förslag ”Ovalen” ordnades detta genom att flytta ut byggnaden mot kanten 

och fortsätta med norra fasaden ner till marknivå med järnvägen. Förslaget 

blev därmed ett suterränghus med sluttande mark. I förslaget ”Commisceo” 

behölls muren, men det snyggades till med träd framför och bryts dessutom 

av med en bred trappa. Mer utförlig text och bilder på förslagen kommer i 

kapitel 4 Resultat och analys. 

 

 
(Figur 3.4.1) Tidig skiss på förslag ”Commisceo” (Egen skiss) 

 

 
(Figur 3.4.2) Tidig skiss på förslag ”Ovalen” (Egen skiss) 
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4. Resultat och analys 
 

4.1 Inledning 
 

Detta kapitel inleds med presentationer av de två framtagna förslagen, 

”Ovalen” och ”Commisceo”. Där kan man se hur vi tänkt gestalta 

exteriören, tomten och en övergripande tanke om interiören. Efter 

presentation följer en jämförande analys av våra förslag där för- och 

nackdelar behandlas utifrån våra värderingar. 
 

 

4.2 Förslag ”Ovalen”  
 

 
(Figur 4.2.1) Förslaget ”Ovalen” sett ovanifrån (Egen skiss) 

 

I detta förslag är tomtindelningen något justerad mot detaljplanen. Den 

planerade bebyggelsen i väst är tillbakadragen och med färre våningsplan för 

att ge mer utrymme kring WTC. Byggnaden är utformad för att vara en så 

kallad solitär, alltså en fristående byggnad och följer inte den klassiska 

kvartersstrukturen, därav de öppna ytorna. Den så kallade ”kullen” är 

utjämnad för att skapa en bättre miljö och plats för en mindre parkering. 

”Vita villan” bevaras och får en egen inhägnad tomt där en del äldre träd kan 

bevaras, vilket ger ett grönt inslag i en annars hårdgjord miljö (se figur 

4.2.1). 

 

Byggnaden har sju våningar med en åttonde indragen våning för hiss och 

teknik. Nivåskillnaderna på tomten behandlas genom att bygga två plan 

delvis under jord (se figur 4.2.2). Man får på så sätt en fasad med åtta 

våningar norrut mot stationen och sex våningar söderut mot södra 

järnvägsgatan. Huvudentrén är från söder på plan 3 men det finns även en 

ingång på plan 1 (se figur 4.2.3). 
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(Figur 4.2.2) ”Ovalen” (Egen skiss) 

 

Fasaderna på plan 3-7 består av dubbelglasad fasad. Anledningen till att ha 

en dubbel fasad är för att kunna hålla ett behagligt inomhusklimat och 

samtidigt vara relativt energieffektivt jämfört med vanlig, enkel glasfasad. 

Resterande plan har fasader täckta av vit puts med mindre partier av glas.  

 

 
(Figur 4.2.3) Principsektion sett från väster 

 

Planlösningen bygger på det lokalprogram som tagits fram (se kap 2.1). Alla 

gemensamma lokaler finns på plan 1-3, med viss yta för kontor även på plan 

3. Plan 4-7 består helt av kontorsmiljöer för företag att hyra in sig i. 

Kontorsplanen bygger på ett 2-korridorssystem med gemensamma lokaler i 

mitten. Där finns wc, förråd, kopieringsrum och arkiv, den typen av rum 

som klarar sig bra utan direkt ljusinsläpp.  



  
 

  

24 

Linus Adre, Staffan Gustafsson 

Längst ut på gavlarna finns kök och matplats. Längs med ytterväggarna 

finns själva kontorslokalerna, samtliga med rejäla ljusintag och bra utsikt. Se 

bilaga 3 för planlösningar och bilaga 4 för sektioner. 

 

Kontorslokalerna är begränsade av ytterväggen och korridoren men bredden 

på kontoren går att justera efter behov. Väggarna är placerade efter ett 

modulsystem, där en modul är 2700 mm. Därmed kan man genom att flytta 

väggarna välja om man vill ha mindre kontor på vardera 2700 mm eller 

exempelvis ett dubbelt så brett rum på 5400 mm (se figur 4.2.4 och 4.2.5). 

 

 
(Figur 4.2.4) Planlösning av kontorslokaler, Alternativ A (Egen skiss) 

 

 
(Figur 4.2.5) Planlösning av kontorslokaler, Alternativ B (Egen skiss) 
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4.3 Förslag ”Commisceo”  
 

 
(Figur 4.3.1) Förslaget ”Commisceo” sett ovanifrån (Egen skiss) 

 

Förslaget följer stadens rutnätsmönster (se figur 4.3.1) med en bred trappa 

ner mot järnvägen. Den planerade bebyggelsen kan därför stå orörd enligt 

detaljplanen. Även detta förslag är en solitär, men tar inte upp lika mycket 

plats på området, men desto mer plats tar den på tomten.  

Detta gör att Vita villan, som vi försökt bevara, i detta förslag får rivas. 

”Kullen” är placerad mitt i öppningen mellan ”Commisceo” och den nya 

bebyggelsen, och skulle förstöra det tänka rutnätsmönstret och har därför 

tagits bort så att man istället får en jämn parkmiljö i väst.  

 

Byggnadens fasader består till stor del av fönster. Då formen på byggnaden 

är mer simpel så skapar istället fönstren ett intressant uttryck med varierande 

storlek och placering. Fasaderna varierar även i färg och form vilket gör att 

byggnaden ser olika ut beroende på vilken sida man ser från. I fasaderna 

finns även inslag av mörk och ljus granit som bryter mönstret, på dessa 

ställen har även en del mindre fönster stängts igen. Fasaderna är inramade 

med puts.  

 

Nivåskillnaden mellan Södra järnvägsgatan och järnvägen hanteras med en 

mur som pryds med liknande inramning som i själva byggnaden (se figur 

4.3.1), och mindre träd för att täcka en del av den ytan. Den bryts även av 

med en bred trappa som knyter samman norr och söder.  

 

Byggnaden är på fyra våningar med en femte indragen vilket följer övrig 

bebyggelse, inklusive den planerade på ett bra sätt. Första plan består av 

gemensamma ytor som restaurang, större konferensrum och utställningshall. 

Installationer är placerade i ett källarplan. Våningsplan 2-5 består av kontor 

där det även finns en del mindre konferensrum, fikarum, wc och 

kopieringsrum. Kontoren är placerade främst mot norra fasaden för att 

minska kylbehovet i kontoren på sommaren och onödig solinstrålning. 

Rummen är kombikontor som betyder att det är uppdelat i både 

kontorslandskap och smårumskontor.  
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Smårumskontoren är placerade längs med fasaden och för att tillgodose bra 

ljus till kontorslandskapen finns även flera ljusgårdar längs mitten av 

byggnaden (se figur 4.3.2) som ger ljus till kontoren och även till insidan av 

byggnaden. Planlösningen bygger på det lokalprogram som vi arbetat fram 

(se kap 2.1). 

 

 

 

(Figur 4.3.2) Principsektion sett från väster (Egen skiss) 
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Kontoren är flexibla på så sätt att det går att ta bort väggar för att få större 

kontor. Variation mellan enmanskontor och kontorslandskap ger möjlighet 

för olika stora företag att anpassa sig. Se bilaga 5 och 6 för alla 

planlösningar och sektioner. 

 

 
 

(Figur 4.3.1) Planlösning, Alternativ A (Egen skiss) 

 

 

 
 

(Figur 4.3.1) Planlösning, Alternativ B (Egen skiss) 
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4.4 Jämförande Analys av förslagen 
 

4.4.1 Inledning  

 

Analysen baserar sig på de värderingspunkter som togs upp och beskrevs i 

kapitel 1.2 Syfte och mål. Förslagen analyseras kritiskt, där vi går igenom 

punkterna under följande fem rubriker på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 

 

4.4.2 Byggnadshöjd  

 

I båda förslagen har vi arbetat för att få ner antalet våningar och på så sätt 

minska byggnadshöjden. Detta för att byggnaden inte ska bli för dominant i 

stadsbilden och inkräkta på Domkyrkan.  

 

 
(Figur 4.4.1) Höjdstudie av tomten med förslag ”Commisceo” (Egen skiss) 

 

Södra järnvägsgatan och tomten för WTC ligger 9 m över marken där 

Domkyrkan ligger. Det gör att man inte bara kan jämföra byggnadernas 

egenhöjd utan måste även ta hänsyn till marknivåerna (se figur 4.4.1). 

 

Man behöver även tänka på att byggnadernas form spelar stor roll för hur de 

upplevs i verkligheten. Kyrkans totala höjd inklusive tornen är på 63 meter, 

men eftersom spirorna är väldigt smala och smäckra så kan man inte jämföra 

dem med en bred byggnad på samma höjd. 

 

Majoriteten av den befintliga bebyggelsen kring WTC är på 3-4 våningar. 

Den planerade bebyggelsen mot Södra järnvägsgatan hamnar på 4 våningar 

med möjlighet till en 5:e indragen takvåning. Mot järnvägen är det tillåtet 

med upp till 9 våningar. 

 

Med det som bakgrund har vi försökt att hålla oss till liknande värden. 

Förslag Ovalen har 5 våningsplan mot Södra järnvägsgatan och 7 mot 

Järnvägen med en 8:e indragen våning (se figur 4.4.2). Förslag Commisceo 

har på liknande sätt 4 våningar mot Södra järnvägsgatan och 6 mot 

järnvägen, med en 7:e indragen takvåning (se figur 4.4.1). Detta gör att båda 

förslagen är väl anpassade till omgivningen, sett till antalet våningar. 

Förslag Commisceo passar in något bättre än Ovalen då det är en våning 

lägre och följer den planerade bebyggelsens tänkta våningsantal. 
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 (Figur 4.4.2) Höjdstudie av tomten med förslag ”Ovalen” (Egen skiss) 

 

Vi har kommit fram till att byggnadshöjderna i området bör begränsas till en 

nivå på max 6 våningar, i förhållande till Södra järnvägsgatan. Det är även 

något som Samuel Palmblad föreslog under en intervju med honom tidigare 

i projektet (möte 2012-04-17). Genom att själva ha arbetat med våra förslag 

har vi kommit fram till att det är ett lämpligt riktvärde. Detta ger en takhöjd 

som är i ungefärlig nivå med basen av dubbeltornen på Domkyrkan (se figur 

4.4.2). 

 

 

4.4.3 Bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader 

 

En del av det vi velat undersöka har varit att se om det går att spara de 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns i området (se figur 4.4.4) 

Främst har vi sett över möjligheten att spara Vita villan, och lagt mindre vikt 

vid bevarandet av ”kullen”. Detta är tvärt emot kommunens prioriteringar 

och är en viktig punkt för diskussionen kring planprogrammet. Marken för 

”kullen” behöver jämnas ut för att underlätta parkering och 

kommunikationer. På toppen av ”kullen” finns idag ett betongfundament 

kvar från en gammal mast (se bilaga 2 för bilder), detta gör att platsen känns 

ointressant att bevara som orört grönområde. 

 

På stationsområdet finns gamla lokstallar, men som ligger illa placerat på 

området för att kunna bevaras. Där är vi eniga med kommunens beslut att de 

kommer behöva rivas.  

 

När det gäller Vita villan så skiljer sig våra två förslag åt. Förslag 

Commisceo har inte kvar Vita villan då den ytan har varit nödvändig för 

annat. Området för kullen jämnas ut av samma anledning och motivering för 

detta är att behålla rutnätsmönstret i området. Detta tas upp närmare under 

rubriken 4.4.4 Anpassning till detaljplanen. 

 

I förslag Ovalen har högre prioritering getts åt att bevara Vita villan. Det har 

resulterat i en förändring av den tomtindelning som tagits fram av 

kommunen i detaljplanen. Mer av de planförändringarna tas upp under 

rubriken 4.4.4 Anpassning till detaljplanen.  Genom dessa förändringar är 

det praktiskt möjligt att spara Vita villan (se figur 4.4.6). 
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(Figur 4.4.6) Vita villan bevarad (Egen skiss) 

 

Vita villan med sin tomt bildar ett grönt inslag i den annars hårdlagda 

miljön. Bevarandet av Vita villans tomt gör det också möjligt att spara några 

av de äldre träd som finns på området. ”Kullen” jämnas bort även i detta 

förslag, då den marken behövs för parkering och förenklar parkmiljön. 

 

 

4.4.4 Anpassning till befintlig och planerad bebyggelse 

 

Detaljplanen har varit utgångspunkt för arbetet och har följts i så stor 

utsträckning som möjligt. Det finns många för- och nackdelar med 

detaljplanen och vi har försökt att ta tillvara på de bra delarna och arbeta 

runt de sämre bitarna genom att ta fram alternativa lösningar. Båda förslagen 

består av en solitär byggnad som behöver mycket utrymme kring sig för att 

fungera naturligt. Dessutom kräver byggnaderna mer utrymme då antalet 

våningar har hållits nere. Detta gör att det svårt att utforma en profilbyggnad 

inom angivna tomtgränser. 

Ett förslag på lösning för det är att bygga ytan för gågatan norr om tomten. 

På så sätt skulle mer yta ges åt byggnaden utan att påverka övrig 

bebyggelse. Man skulle även kunna bevara stadens rutnätsmönster, och mer 

utrymme skulle frigöras på södra delen av tomten och skulle underlätta 

arbetet med att bevara Vita villan. 

 

I förslaget ”Ovalen” har därför tomtgränserna justerats. Planerad bebyggelse 

i väst har minskats (se figur 4.4.8). Vilket skapar utrymme för att flytta 

byggnaden västerut och på så sätt göra det möjligt att bevara Vita villan och 

ändå ha tillräckligt med öppen yta kring WTC.  
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(figur 4.4.8) Förslag ”Ovalen”, justering av tomtgränsen 

Röd markering visar rutnätsmönstret som man önskar följa i detaljplanen. 

Gul markering är tomten för WTC som i detta förslag drar ifrån 

rutnätsplanen. Grön markering visar hur bebyggelsen dragits undan åt 

väster. (Egen skiss) 

 

I förslaget ”Commisceo” så är den planerade bebyggelsen oförändrad mot 

detaljplanen. Men delar av marken från den planerade parkmiljön i söder har 

gjorts om för att ge plats åt parkering och torgmiljö. Genom att jobba för att 

bevara rutnätstadens struktur och inte flytta den planerade bebyggelsen 

västerut så har det omöjliggjort bevarandet av Vita villan (se figur 4.4.9).  

 

 
(figur 4.4.9) Förslag ”Commisceo” justering av tomtgränsen 

Röd markering visar rutnätsmönstret som man önskar följa i detaljplanen. 

Gul markering är tomten för WTC. I detta förslag ligger dess tomt innanför 

gränserna och följer därför detaljplanen. (Egen skiss) 
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4.4.5 Profilbyggnad 

 

I detaljplanen framgår det att kommunen vill ha en profilbyggnad med en 

tilltalande arkitektur som sticker ut från övrig bebyggelse. Därför har vi med 

förslaget ”Ovalen” gjort en annorlunda form, med fasader nästan helt i glas 

som inte liknar något annat i Växjö stad (se figur 4.4.10). Byggnaden tar upp 

nivåskillnaderna i tomten på ett naturligt sätt genom att låta fasaden mot 

norr gå ända ner till den lägre marknivån vid järnvägen. Marknivåerna kring 

byggnaderna har hanterats genom att förlänga parkmiljön i form av en slänt 

ner mot gångfartsgatan intill järnvägen. 

 

 
(figur 4.4.10) Förslag ”Ovalen” (Egen bild) 

 

Förslaget ”Commisceo” har en enklare byggnadsform än ”Ovalen” men 

sticker istället ut med sina speciella fasader (se figur 4.4.11). Förslaget har 

mycket fönsterytor och en varierad fönsterbredd som ger ett oregelbundet 

och intressant uttryck. Temat med fönstren och dess ramar återkommer runt 

hela byggnaden men byggnadens varierande form gör att ingen fasad är lik 

den andre. Utöver formen så varierar fasaderna även i färg och material. 
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(figur 4.4.11) Förslag ”Commisceo” (Egen bild) 

 

 

4.4.6 Flexibel planlösning 

 

Ett kontorshotell ställer höga krav på planlösningen. Företag finns i många 

olika storlekar och de ska även ha möjlighet att växa och krympa. Detta 

måste planlösningarna kunna hantera. Flexibilitet blir därför viktigt för 

planerna.  

 

Båda våra förslag har en typ av planlösning som gör det möjligt att anpassa 

kontorslokalerna efter behov. Det har vi löst genom att ha flyttbara 

innerväggar mellan kontoren, se rubrikerna 4.2 och 4.3 för respektive 

förslags lösning. 

 

 

4.4.7 Sammanfattning  

 

Våra förslag har olika för- och nackdelar. Båda har fått ner antalet våningar 

för att inte dominera över stadsbilden och överskugga Domkyrkan. Förslag 

”Ovalen” visar att det går att bevara Vita villan om man gör mindre 

förändringar av planprogrammet. ”Commisceo”-förslaget har istället offrat 

Vita villan för att kunna följa planprogrammet och stadens rutnätsmönster. 

Som profilbyggnad fungerar båda förslagen då de sticker ut tillräckligt 

mycket i sin utformning. Båda förslagen har flexibla kontorslokaler som kan 

växa och krympa efter behov. I förslag ”Ovalen” ligger alla kontorslokaler 

placerade utmed de glasade ytterväggarna medan ”Commisceo” har en del 

kontor inåt byggnaden med mindre ljusinsläpp från ljusgårdar. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

5.1 Allmänt om stationsområdet 

Det finns stora risker med att bygga ut ett så stort område på en gång. 

Storskalig utbyggnad medför risker avseende kvalitén. Planerad bebyggelse 

riskerar att förändras vid byggnation då man inser att det blir för dyrt och 

billigare lösningar används, som förstör helheten. Platsen är så pass viktig 

för stadsbilden att ett billigt ”miljonprogramsområde” där skulle kunna 

förstöra hela intrycket av stadskärnan. Tänkta bebyggelsen utmed Södra 

järnvägsgatan kommer dessutom täcka de vackra fasader som finns där idag. 

Det vore bättre om man kan bygga ut området i mindre etapper, för att 

enklare kunna upprätthålla god kvalité. 

 

5.2 Byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har varit en central fråga genom hela arbetet och det är 

svårt att sätta en exakt siffra på vad som är ett lämpligt antal våningar. Detta 

eftersom det är så stora nivåskillnader i området. I miljön mot Södra 

järnvägsgatan tycker vi att man bör hålla sig till högst 5 våningar och högst 

7 våningar mot järnvägen. Dessa siffror bygger på vad vi kommit fram till 

med vårt förslag ”Ovalen”. Det ger en byggnadshöjd som lämpar sig väl 

med omgivande bebyggelse. Samtidigt är det svårt att bestämma en exakt 

siffra på maxhöjden då helhetsintrycket beror mycket på byggnadens form 

och uttryck. 

Efter det experimenterande vi gjort med våningshöjder anser vi att man bör 

hålla sig till högst 5 våningar mot Södra järnvägsgatan och 7 våningar mot 

järnvägen som i förslag ”Ovalen”. Med möjlighet för ytterligare en indragen 

våning, beroende på byggnadens form. Nivåskillnaderna mellan Södra 

järnvägsgatan och järnvägen är anledningen till att vi ger två värden på antal 

våningar (se figur 5.2.2). 

 

(Figur 5.2.1) Antal våningar (Egen skiss) 
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14 våningar som det var förslag på tidigare tycker vi var alldeles för högt för 

platsen, då Växjö har en genomgående låg bebyggelse i stadskärnan. Nu har 

man tagit ner gränsen till 9 våningar men även det tycker vi kan bli för högt 

och man bör fundera på att ändra detta i detaljplanen. Vidare säger man i 

detaljplanen att man vill ha en ”slank” byggnad. Det är i praktiken omöjligt 

att uppföra en byggnad på 7000 m
2
 med den sagda maxhöjden, då 

”slankhet” har att göra med förhållandet mellan höjd och bredd. För att göra 

en riktigt slank byggnad skulle man behöva göra den väldigt mycket högre. 

Som exempel finns byggnaden ”Turning Torso” i Malmö (se figur 5.2.1). En 

sådan byggnad ser slank ut på avstånd, men på nära håll upplevs den större. 

Vi är osäkra på hur man tänkte när man skrev så i detaljplanen, om man 

verkligen förstod vad det innebar. 

 
(Figur 5.2.2) ”Turning torso” i Malmö (www.hsb.se) 

 

5.3 Bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader 

Vi förstår varför man i tidigare förslag ville riva Vita villan då den hamnar 

mitt mellan museiområdet och WTC. Det är en naturlig plats för angöring, 

parkering och torg. Men det är en vacker byggnad som vi anser att man bör 

försöka spara. ”Kullen” på området förstår vi inte riktigt varför man vill 

spara. Den försvårar planering av området på liknande sätt som Vita villan 

men vi tycker inte det är försvarbart att försöka spara ”kullen”.  
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Vi tror att det går att göra ett trevligare grönområde om marken jämnas ut, 

det förenklar dessutom placering av parkering och torgområde. ”Kullen” är 

dessutom inget som förskönar området då dess topp är täckt av en stor 

betonggrund från en gammal mast. 

Vita villan går och bör sparas om man jobbar för det och eventuellt gör 

mindre ändringar i detaljplanen för att skapa tillräckligt med yta. ”Kullen” 

ser vi ingen anledning till att försöka spara. 

 

5.6 Anpassning till befintlig och planerad bebyggelse 

Man kan vinna mycket på att justera tomtgränserna i detaljplanen. Tomten 

där WTC är tänkt att stå är för liten för att innehålla en större profilbyggnad 

som håller sig till en lämplig byggnadshöjd. Dessutom gör tomten det svårt 

att bevara Vita villan.  

Platsen i sig är bra för den här typen av profilbyggnad, den är centralt 

placerad. Men så som detaljplanen ser ut nu så ges inte tillräckligt med 

utrymme för en profilbyggnad. En sådan här byggnad kräver i sig mycket 

yta men också mycket fri mark kring sig. Sen är det också viktigt att väga in 

museiparken så att det området inte överskuggas av de nya planerna. 

Skulle man bygga ut på norra sidan om tomten, där det är tänkt att vara 

gågata så skulle mer utrymme på tomten kunna ges åt byggnaden. På så sätt 

behöver man inte tränga undan den planerade bebyggelsen åt väster. Då 

behåller man rutnätsmönstret och man ger även mer utrymme på södra 

sidan, så att man enklare ska kunna bevara Vita villan. 

 

5.5 Profilbyggnad 

Det är en bra tomt för en profilbyggnad, centralt med utsikt över staden. Alla 

resenärer som kommer till Växjö ser den. Nu som förr är det Domkyrkan 

man förknippar med Växjö som symbol för staden. Vilket vi tycker så ska 

förbli. Det är en historisk byggnad som förtjänar att synas. Vi har inte haft 

för avsikt att göra en ny symbol staden. 

I detaljplanen säger man att man vill ha en profilbyggnad på platsen, men att 

man nog inte räknat med hur mycket yta en sådan byggnad kräver. Särskilt 

om man planerat bygga en solitär. 

 

5.6 Flexibel planlösning 

Planlösningar för just kontorshotell är svårt att utforma, då det är företagens 

behov och önskemål som styr. Om de vill ha öppna kontorslandskap eller 

slutna mindre kontor.  
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Flexibilitet fullt ut kan vara svårt att uppnå men med flyttbara innerväggar så 

kan man justera planlösningarna tillräckligt efter behov.  

För att underlätta placering av de flyttbara väggarna och få en bra struktur så 

är det lämpligt med modulmått. Utan modulmått är risken att man får ytor 

över som inte går att använda. 

 

5.7 Vad kunde vi gjort annorlunda? 

Något vi kunde gjort annorlunda är att utforma en byggnad som kan byggas 

i etapper. Börjat med en mindre byggnad och planera för utbyggnad. Sen 

kan man lägga till allt eftersom behovet av lokaler ökar. Problemet är annars 

att allt måste hyras ut direkt.  

Att bygga i etapper medför dock liknande problem som att bygga i större 

skala direkt. En liten byggnad är enklare att få att smälta in. Men när det sen 

ska byggas ut är risken att problemen uppstår då istället, att vita villan måste 

rivas och att byggnaderna inte längre passar in i miljön. Att bygga i etapper 

kräver därför god planering, för att se till att det är förberett för utbyggnad 

från början. 

(Figur 5.7.1) Planförslag av LBE Arkitekt AB (http://www.lbearkitekt.se) 

Vi skulle kunna satsat på ett byggnadskomplex som byggs efter den 

klassiska kvartersstrukturen (se figur 5.7.1). Men det skulle tagit upp mycket 

yta och skapat en ganska sluten miljö, vilket hade gjort det svårt att bevara 

Vita villan och få plats med parkering och torg. Dessutom skulle det 

förmodligen blivit svårare att utforma den typen av byggnad som 

profilbyggnad, då mindre byggnader format som ett kvarter inte hade stuckit 

ut på samma sätt som en solitär. 
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5.8 Sammanfattning 

För att återknyta till vårt syfte och mål så kan man säga att det är svårt att 

uppföra ett WTC enligt den nuvarande planen. Detta är ett stort och viktigt 

projekt för Växjö. Därför är det extra viktigt att man tar fram väl fungerande 

planer, där alla parters olika åsikter tagits i beaktande på ett demokratiskt 

sätt.  

Som detaljplanen ser ut i nuläget så är den inte tillräckligt genomarbetad, 

vilket skapar problem när själva byggnaderna ska tas fram. Ett bra exempel 

på detta är Kärnhems förslag på WTC som genom att följa dåvarande 

detaljplan fått kritik. Men egentligen bör kritiken istället riktas mot själva 

detaljplanen, då det är den som styrt utformningen. En lösning för att få fram 

riktigt bra förslag är kanske att första ta fram förslag och sen utforma 

detaljplanen efter det. Då förstår man behoven bättre, det är också så vi har 

försökt jobba med vårt skissarbete. 
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BILAGA 1: Lokalprogram 

 

 

Gemensamma lokaler   m
2 

 

Restaurang kök     200 

Matsal (100 personer)   200 

Serverhall/kontor    100 

Konferensrum (40 personer) x2   240 

Konferensrum (20 personer) x4   240 

WTC reception/kontor   100 

Café (30 personer)    100 

Utställningshall    200 

Förråd    50 

Maskinrum    500 

Loungeområde, entréer (20 personer)  300 

Hissar och trappor    210  

WC/ RWC    50 

Totalt     2490 

 

Företag     
      

Kontor    1000 - 1800 

Kontorslandskap    400 - 1200 

WC/RWC    80 

Förråd /städ    70 

Arkiv     80 

Kopieringsrum    80 

Fikarum och kök    250 

Konferensrum    150 

Totalt     2910 

 

 

Totalt     5400 

Totalt inklusive svällning   7000 

 

Total area för företagen att hyra är ungefär 3800 m
2 

(inklusive svällning). 

Varje person kräver i genomsnitt 25 m
2
. Det ger att lokalerna kan rymma 

ungefär 150 arbetsplatser. Lokalerna för företagen är därför baserade på 150 

arbetsplatser. 
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BILAGA 2: ”Kullen”, bilder på betongfundamentet 

 

 
Betongfundament på kullen, från en gammal mast. 

 

 
Betongfundament på kullen, från en gammal mast
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BILAGA 3: ”Ovalen”, planlösningar 

 

 

Plan 1: Gemensamma ytor 

 

 

Plan 2: Gemensamma ytor 
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Plan 3: Gemensamma ytor och kontorslokaler 

 

 

Plan 4: Kontorslokaler 
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Plan 5-7: Kontorslokaler 

 

 

 
Plan 8: Teknik och installationer 
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BILAGA 4: ”Ovalen”, principsektioner 

 

 

 

 



  
 

   

1 

Linus Adre, Staffan Gustafsson 

BILAGA 5: ”Commisceo”, planlösningar 

 
Plan 1 

 
Plan 2 
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Plan 3-4 

 

 
Plan
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BILAGA 6: ”Commisceo”, principsektioner 
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