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Genom vinterns enda/värsta snöfall hittills gick bussresan från Fyrbodal till Växjö i tisdags,
efter önskemål från Vänersborgs kommun. De arbetar med att ta fram en
träbyggnadsstrategi och vill lära av andras goda exempel. Representanter från Skanska,
Contekton Arkitekter, Arkitekttriangeln, Nils Andreasson Arkitektkontor och Fristadbostäder
deltog också.
Deltagarna var väldigt nöjda med dagen.
Representanterna från Vänersborg kommun
inspirerades av Växjös handlingskraft och vill välja
trä i kommande byggnationer. Träbyggnation är
framtiden, säger även arkitekterna och byggbolaget
– och de vill vara med i den utvecklingen.
Johan Thorsell, Växjös verksamhetsutvecklare för träbyggnation, guidade oss med entusiasm
och kunnighet under dagen både i kommunens träbyggnadsstrategi och på en rundtur bland
många hus byggda i trä.
Vi besökte bland annat Linnéuniversitetet med mycket trä
interiört, tennishallen Södra Climate Arena, där studsarna
från tennisbollarna endast gav ett dovt ljud efter sig, och en
påbyggnation ovanpå en butik. Vi passerade många hyreshus
och studentboende som var uppförda i olika byggsystem.

Det nya stations- och kommunhuset väcker
stort intresse, där det nu byggs under
väderskydd. Huset kommer att ha mycket
synligt trä och glas.
”Det ska märkas att vi är i Småland”, säger
Hans-Fredrik Helldahl, distriktschef på
Skanska. I byggnaden används flera system
och material såsom limträ, Kl-trä,
utschaktningsväggar samt betong i källare och
trapphus. Huset klassas som Miljöbyggnad
Guld. Solceller på taket och ett stort
cykelgarage visar på ett brett miljötänk.

”Vi styr i upphandlingen att stommen ska vara
i trä”, säger Johan Carltad, projektledare på
Växjöbostäder. I detaljplanen är angivet antal
våningar istället för höjd i meter.

Växjö vill att byggnationer ska orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt. En framgångsfaktor
enligt politikern Tomas Thornell är att de folkvalda är överens över partigränserna om
träbyggnads-strategin. Växjös vision är att år 2020 ska minst 50 % av alla nya hus som
uppförs av kommunkoncernen byggas i trä.
Till sist – en eloge till busschauffören Joakim som rattade bussen tryggt och säkert i
snömodden.

