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Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Inbjudan till intresseanmälan
1.1 Allmän information
1.1.1 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab).
Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Magnus
Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se.

1.1.2 Inbjudan
Växjö kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan till konstnärlig gestaltning för Växjös nya
stations- och kommunhus.

1.1.3 Bakgrund
I Växjö är tillväxten stark. Befolkningen ökar med drygt tusen personer per år. Linnéuniversitetet har
internationella kvaliteter och även kulturutbud och idrottsliv är varierat och framgångsrikt. Stadens
hållbarhetsarbete har pågått under lång tid och epitetet ”Europas grönaste stad” är välkänt.
Behovet av en ny station samt kommunhus ledde fram till idén att skapa en unik kombination där
kommunshuset etableras ovanpå stationen. White arkitekter vann tävlingen med ett synnerligen
dynamiskt förslag som nu genomförs av Sweco. Som hjärta i byggnaden finns den sociala knutpunkten
och mötesplatsen ”Växjös vardagsrum”.
Rummet spelar en viktig roll som rörelsestråk då det förenar stadens centrala och södra delar med en
gång- och cykelbro. Till rummet hör ett ljusschakt som böjer sig upp mot byggnadens översta våning
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och som är synligt över stora delar av Växjö.
Den nya byggnaden är mer än bara en byggnad, den är en träffpunkt och arbetsplats som speglar
kommunens vilja att skapa en hållbar framtid för invånare och företag.
”Växjö agerar för att skapa långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska effekter samtidigt. Det vi
gör idag spelar roll imorgon. Vi tar ansvar och har modet att genomföra de långsiktiga förändringar som
krävs. Vi är goda förebilder och skapar ett samhälle för alla samtidigt som vi hushåller med våra
resurser.” (Växjö kommunkoncerns värdegrund.)
Visionen är att konstverken ska bidra till kreativa och inspirerande mötes- och arbetsplatser som
samspelar med arkitekturen, men samtidigt sticker ut.

1.1.4 Genomförande
Gestaltningen är uppdelad i två delar och ska utföras i det som kallas ”Växjös vardagsrum”. I del 1 finns
butiker, restauranger och vänthall för resande. Denna del ska upplevas särskilt för de som rör sig på
detta plan.
I del två ska ljusschaktet gestaltas och ger möjlighet till ett verk synligt från alla våningsplan samt även
utifrån.
Fördelning av uppdragen kan ske så att en konstnär får utföra ett eller bägge förslagen.
Verken ska utgöra permanenta installationer och skapa relation till den omgivande platsen. Verken ska
tillföra platsen ökade konstnärliga värden men inte försämra platsens tillgänglighet. Vi ser gärna att
gestaltningen förhåller sig till platsen vad gäller materialval t.ex. sten, glas och trä.
Hållbarhets- och framtidsperspektiv genomsyrar projektet.
Kraven specificeras i kommande steg.

1.1.5 Preliminär tidplan
Färdigställande årsskiftet 2020/21.

1.1.6 Kostnadsram
Den konstnärliga gestaltningens kostnadsram är 3 800 000 kr exkl. moms och omfattar arvode, sociala
avgifter, genomförande, montering, fundament, belysning, resor, transport, försäkring och andra för
gestaltningen nödvändiga kostnader.
Preliminär fördelning i projektet är:
300 000 kr exkl. moms fördelat på fem skissarvoden för fem konstnärer d.v.s. 60 000 kr vardera.
3 500 000 kr exkl. moms kronor för det utvalda förslaget. Denna summa delas i två lika stora delar
varav den ena ska gå till gestaltningen av markplanet i vardagsrummet och den andra till
gestaltningen i ljusschaktet.
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