
Växjö  
bygger i trä

Vi bygger i trä
Skogen ger råvara och energi i ett ständigt 
kretslopp. I takt med att kraven på hushållning 
och kretslopp blir alltmer tvingande blir trä-
byggandet en allt viktigare möjlighet.
Trä lämpar sig väl för ett modernt byggande. 
Trä är enkelt att bearbeta och lätt att trans-
portera. Väggar och bjälklag byggs på fabriks-
golvet, torrt och med hög noggrannhet. På 
byggplatsen monteras elementen snabbt och 
effektivt. Vår vision är att Småland ska bli ett 
nationellt centrum för modernt träbyggande. 
Nytänkande sprids genom förebilder, 
studiebesök och samtal. Några kommuner 
bygger sedan länge i trä och vill dela med sig 
av sin erfarenhet. 
Trät är en möjlighet, en bricka i utvecklingen 
mot ett hållbart samhällsbyggande. Därför 
har vi även tagit fram en träbyggnadsstrategi 
för Växjö - den moderna trästaden. 

We build houses out of wood
The forest provides infinitely renewable raw materials 
and energy. As demands on economic frugality and bio-
cycles become increasingly stringent, wood construction 
becomes an ever more important option.

Wood is well suited for modern construction. Walls and 
floors are built on the factory floor, in dry conditions 
and with great precision. At the construction site, the 
modules are assembled quickly and efficiently. Our 
vision is that Småland shall become a national centre of 
excellence for wood construction. 

Innovation is spread through role models, study 
visits and dialogue. Some municipalities have been 
constructing in wood for a long time and are keen to 
disseminate their experiences. 

Can modern wood construction address the soaring cost 
development experienced by the construction industry? 

Wood is an option, a piece in the puzzle towards 
developing sustainable community building. That is the 
background to our wood construction strategy. 

Välkommen att kontakta oss 
Please contact
Växjö kommun
Telefon: +46(0)470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Läs mer på vaxjo.se/trastaden
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Södra Climate Arena 2012
Arkitekt Kent Pedersen
Bygget föregicks av en arkitekttävling med nära 200 
deltagare från hela världen. Enkla volymer och lugna 
interiörer ger optimala spelförutsättningar menade 
Stefan Edberg och Calle Hageskog som ingick i 
juryn. Tennishallen har passivhusstandard. Det och 
de långa spännvidderna har varit stora utmaningar 
att lösa.

Södra Climate Arena, 2012  Construction was preceded 
by an architecture competition with some 200 entrants 
worldwide. Characterised by its simple spaces and 
calm interiors the arena provides optimal conditions 
for playing tennis, according to jury members Stefan 
Edberg and Calle Hageskog. The tennis facility adheres 
to passive house standards. This, and the required span of 
the building has proved to be a major challenge to solve.

Portvakten 2009
BSV Arkitekter
De två 8-våningshusen är så kallade passivhus. De 
är så välisolerade, täta och effektiva i sin värme-
återvinning att det i princip inte behövs några 
radiatorer. Det räcker med den energi som hushållsel, 
varmvatten och de boende själva tillför. 

The two eight-storey buildings by Teleborgsvägen are so-
called passive houses. They are so well-insulated, dense 
and effective in terms of recycling heat that they have 
no need for radiators. The buildings are heated purely 
by the energy produced by its inhabitants, hot water and 
household appliances. 

Arenastaden, Växjö
Arenastaden rymmer ett flertal stora hallar med 
trästommar. Tipshallen (fotboll) byggdes på 1980- 
talet med limträbågar. Myresjöhus Arena (fotboll) 
har läktartak i en elegant konstruktion med 
stål och limträ. Övriga nybyggda hallar är Vida 
Arena (ishocky), Fortnox Arena  (innebandy) samt 
Telekonsult Arena (friidrott).

Arenastaden, Växjö  Arenastaden houses several large 
halls constructed with a wooden framework. Tipshallen 
(football), was built in the 1980s is supported by glue 
laminate arches. In Myresjöhus Arena (outdoor football) 
the grandstand roof is elegantly constructed using steel 
and glue laminate. Other newly constructed buildings 
include Vida Arena (ice hockey), Fortnox Arena (floor 
ball) as well as Telekonsult Arena (athletics).

Kontorshus Västergatan 6, 2012 
Arkitektbolaget i samverkan med 
HusQben
Västergatan 6 är ett 4-vånings kontorshus med 
café i bottenvåningen. Det ligger omgivet av äldre 
bebyggelse i Växjös gamla rutnät. Byggnaden är upp-
förd med ett schweiziskt stomsystem av massivträ. 
Ytfinishen på de fabrikstillverkade elementen är så 
hög att de har kunnat användas som tak- respektive 
innerväggar utan ytterligare beklädnad. 

Office building, 2012   Västergatan 6 is a four-storey office 
building with a café on the ground floor. It is surrounded 
by older buildings in Växjö’s old town grid.  The building 
is constructed using a Swiss framework system in glue 
laminate. The exterior surface finish of the prefabricated 
modules is of such a high level that they have been used 
as finished interior walls without a need for further 
decorating.

Limnologen 2009-2011
Arkitektbolaget
Fyra 8-våningshus vid Trummens strand var när 
de byggdes Sveriges högsta moderna bostadshus 
i trä. Den bärande stommen är av massivt trä. 
Korslimmade brädor i tre eller flera skikt ger  
mycket starka och lätta skivor som utan svårigheter bär 
de 8 våningarna, så lätta att de måste förankras med 
stålstag i första våningens betong för att stå emot vinden. 

Limnologen, 2009-2011 Four, eight-storey buildings located 
by the water at Trummen. At the time of construction, 
they were Sweden’s tallest modern wooden buildings. The 
framework is made of glued laminated timber, composed 
of several layers of dimensioned timber. This allows for very 
strong and lightweight plates that can sustain the eight floors 
with ease. This makes the buildings so light that they have to 
be anchored to steel rods in the first -floor concrete to be able 
to withstand strong winds.
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