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Materialitet referenser. Strandvägen 17
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Byggmästaren fasadutsnittThavenius hus fasadutsnitt arkitekt Johan Laurentz
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och en stark materialitet ofta med 
sten och tegelfasader. 

Det är en stor utmaning att möta 
denna tids byggande med en nuti-
da teknik och värderingar. Med stor 
noggrannhet och precision i utföran-
det kan en eklektisk arkitektur för 
vår tid skapas med inspiration från 
sin lika eklektiska förlaga.

Kv Växjö 11:5, Sigfridshäll, utnyttjar 
hela den trekantiga  tomten och 
vänder sig in mot staden. Huset står 
i fonden av Storgatan och blir med 
sin solitära kropp ett motiv som kan 
ses ifrån rutnätsstaden. Frontfasa-
den med tornet och det stora föns-
termotivet bildar en tydlig framsi-

Intentionen med projektet är att ta 
upp kvaliteter i form av materialitet 
och detaljering som man finner i det 
sena 1800-talets arkitektur. En tid 
då praktbyggnader som husen på 
Strandvägen i Stockholm ritades av 
bla Isak Clason liksom tidigare verk 
av t.ex. Boberg som Gävle brandsta-
tion eller Centralposthuset i Stock-
holm. Det är en tid i arkitekturen 
som går från striktare symmetriska 
kompositioner mot en mer upplöst 
arkitektur.

Influenser från kontinentens 
arkitektur blandas med en an-
glosaxisk tradition. Framträdande 
hus från tiden präglas av högkvali-
tativt hantverk och en rik detaljering 

da och en officiell entré till huset. 
Utformningen talar så väl till den 
övergripande skalan till parkrummet 
vid domkyrkan och vyn från Storga-
tan som till det nära rummet vid den 
tänkta kvadratiska torgbildningen. 
Den indragna entrén och det nega-
tiva hörnet som huskroppen skapar 
ger  en rumslighet där torgets yta 
vävs samman med husets entré.

Kv Byggmästaren bildar en fond till 
Linnéparken längs med Ingelstads-
vägen innanför Teleborgsvägen och 
länkar ihop med en högre volym 
med torn mot Sigfridshäll och en 
lägre i söder mot villabebyggelse och 
Växjösjön. Kvarteret hålls samman 
i ett uttryck från 1890-talet, med en 

tidstypisk indelning i mindre enheter 
som relaterar till varandra. Mot 
baksidan innanför en gård ligger 
kontor, mot gatan i väster och norr 
tre bostadshus. Entréer direkt från 
gatan respektive från portiker som 
leder in till gårdarna. 

Tillkommande parkering åt såväl 
Sigfridshäll och Byggmästaren 
angörs från tvärgatan norr om 
byggmästarkvarteret och byggs 
i två plan under hela kvarteret. 
Garageportarna omgärdas av 
valvformer som en fortsättning på 
arkaden.

Sigfridshäll och Byggmästaren

Kv Växjö 11:5 Sigfridshäll Kv Byggmästaren
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Växjö 11:5 - Sigfridshäll:
kontor, restaurant, konferens
Byggmästaren: B=bostad  K=kontor
Siffra = löpnummer
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Situationsplan 1:1000



6

 Spridd Byggmästaren 16.04.12

Sigfridshäll perspektiv
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Sigfridshäll fasad väst 
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tion. På planet finns restaurang, 
kök och biutrymmen. På planet över, 
plan 1, finns kontorsytor och audi-
torium. Detta plan nås även av med 
varandra förbundna entréer i norr 
och söder. I utbyggnaden i väster bil-
das en dubbelhög foajé till auditoriet 
bakom de höga fönstren.  Auditoriet 
sträcker sig i två plan. Det centrala 
trapphuset och hissarna förbinder 
tillsammans med utrymningstrap-
por alla planen i huset. Längst upp 
kan man tänka sig en attraktiv plats 
för restaurang/bar som kan ha ute-
servering på utbyggnadens terrass.

Byggnaden servas med angöring 
och lastintag från söder, där även 
parkering anläggs i ett valvmotiv.

Sigfridshäll - referenser

På den sluttande tomten får huset 
en lägre, mer småstadsmässig, 
karaktär mot öster och större mått 
mot väster och centrum. Den över-
sta våningen är indragen så att en 
terrass etableras med en balustrad 
som avslutar fasaden uppåt. Ter-
rassen bryts av tornliknande, något 
utskjutande partier som sticker upp. 
På den framskjutande fronten med 
tornet i väster bildas en attraktiv 
terrass i sydväst. På norrsidan finns 
en sekundär entré som har kontakt 
genom huset till motståendes sida. 

Entréplanet ligger i souterräng och 
har enbart öppningar i väster, norr 
och söder. Från huvudentrén kom-
mer man in till en lobby med recep-

Bostadshus Strandvägen 17, 
Stockholm. Arkitekt Johan Laurentz 
1895. 
Detalj runt fönster. Indelning och 
infattning av sten. Utförs i samma 
sten som i övrig fasad, men med en 
slätare ytbehandling. 

Fönster

Beurs van Berlage, Amsterdams 
börshus. Arkitekt  Hendrik Petrus 
Berlage1903. 
Fönsterparti och torn i rustik 
elegans från tiden. Valvmotiv och 
även en slät fasad med en större 
muryta utan fönster ger tyngd och 
karaktär. 

Frontfasad komposition

Fasad kv Rosenbad, Stockholm. 
Arkitekt Ferdinand Boberg 1902. 
Venetianskt motiv med slät fasad, 
balkonger och arkader. Avslut på 
torn med rusticerat krön i rätvinklig 
geometri. 

Venetianskt motiv
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Sigfridshäll - referenser

Överst: fasad mot söder
Angöring till huvudentrén via 
sidogatan i söder, parkering i 
valvmotiv och lastintag längst mot 
öster. Dagens funktioner hanteras 
med fasadmotiv från tiden runt 
1890-talet. 

Nedan: fasad mot norr.
Byggnadens höjd trappas ned mot 
backen i öster, till vänster i fasad, för 
att möta den lägre bebyggelsen på 
höjden. 

Nordiska Museet, Stockholm. 
Arkitekt Isak Clasen 1907.
Balustrad som övergång från fasad 
till tak bildar räcke mot terrass. 

Balustrad

Bostadshus Strandvägen 17, 
Stockholm.
Arkitekt Johan Laurentz 1895. 
Det rundade hörnet utan utsprång. 
Fasadmaterial och fenestrering 
fortsätter i bågen. Den rundade 
formen möter cirkulationsplatsen 
intill huset och staden. 

Rundat hörn

Bostadshus Strandvägen 17, 
Stockholm.
Arkitekt Johan Laurentz 1895.
På taket kröner ett lätt räcke i 
metall.

Takkrönsräcke

Sigfridshäll fasad norr

Sigfridshäll fasad söder
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fasadmaterial får en flammad yta i 
fasad. För en tidstypisk variation får 
samma sten en annan ytbehandling 
i detaljer runt fönster och balustrad. 

Sigfridshäll - material

Materialens karaktär förhåller sig 
till en byggnadstradition för tiden 
runt 1890-talet som byggnaderna 
hämtar sin gestaltning ifrån. 
Öländsk kalksten som främsta 

Fasadmaterial. Flammad yta. Undre 
bild visar kulörskillnad mellan 
flammad och diamantfrämst yta. 

Ölandsten Horns udde röd Skiffertak med koppardetaljer

Sten till detaljer som sockel och 
murning runt valv.

Grå Bjärlövs-och röd Vångagranit

Takmaterial som knyter an till en 
tradition. Följer takets form väl 
även i kurvor.  Naturlig variation från 
kolsvart till vitblänk. pga ljus och 
väder
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Byggmästaren
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variationer på återkommande motiv 
som fönsterindelning, valvformer 
och takkupor. I söder trappas 
fasaden ned en våning för att möta 
omgivande lägre bebyggelse. 

Tillkommande parkering åt såväl 
Sigfridshäll som Byggmästaren 
angörs från tvärgatan norr om 
byggmästarkvarteret och byggs 
i två plan under hela kvarteret. 
Garageportarna omgärdas av 
valvformer som en fortsättning på 
arkaden. 

Byggmästaren fasad

Kvarteret bebyggs med en 
sammanhållen kvartersform av 
bostäder i framkant och kontor i 
bakkant mot höjden. En innergård 
bildas som portiker leder in till. 
I nordväst, mot staden, möter 
kvarteret med en artikulering i form 
av ett avrundat hörn med torn och 
i bottenvåningen en arkad med 
utrymme för ett publikt rum för 
staden med små butiker och kaféer. 
Arkaden avslutas med en portik till 
gården och på så vis görs en rörelse 
möjlig från omgivningen i relation till 
den nya byggnadsvolymen. 

Byggmästarens fasad mot 
Ingelstadsvägen är indelad i tre 
delar som hålls samman med 

Byggmästaren fasad väst
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Hus B1 - referenser

Hus i norr närmast Växjö centrum 
artikuleras med torn och arkad. 

Fasad kv Rosenbad, Stockholm. 
Arkitekt Ferdinand Boberg 1902. 
Avslut på torn med rusticerat krön i 
rätvinklig geometri. 

Tornkrenelering

Bostadshus Strandvägen 17, 
Stockholm.
Arkitekt Johan Laurentz 1895. 
Det rundade hörnet utan utsprång. 
Fasadmaterial och fenestrering 
fortsätter i bågen. Den rundade 
formen möter staden. 

Rundat hörn och fönster

Fasad kv Rosenbad, Stockholm. 
Arkitekt Ferdinand Boberg 1902. 
Arkad i bottenvåning. 

Arkad
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Hus B3 - referenser

Mittenhuset symmetrisk 
fasadkomposition. 

Detaljbild på burspråk från 
Strandvägen 17, arkitekt Johan 
Laurentz. Ornamentering och 
detaljering utförs huvudsakligen i 
relief med samma sten som i övrig 
fasad. 

Burspråk

Nordiska Museet, Stockholm.
Arkitekt Isak Clason 1907.
Balustrad som övergång från fasad 
till tak bildar räcke mot terrass. 
Takkupor går upp med fronter, 
takvinkel är bakomliggande. 

Balustrad och kupor

Bostadshus Strandvägen 17, 
Stockholm. 
Arkitekt Johan Laurentz 1895. 
Artikulering av fasad, burspråk, 
fönsterproportioner, portmotiv 
hämtar inspiration från Thavenius 
hus på Strandvägen i Stockholm. 

Fasadkomposition
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Hus B4 - referenser

Lägre volym med byggnadshöjd 
sänkt en våning i förhållande till 
övriga kvarteret möter villorna söder 
om tomten. 

Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. Huvudbyggnad 
borggården. Arkitekt Erik Lallerstedt  
1911 - 1940. 
Takmaterial tegel med avtäckningar 
i kopparplåt. 

Takmaterial

Posthuset i Stockholm. Arkitekt 
Ferdinand Boberg 1903. 
Hus B4, längst i söder i kvarteret, 
möter villabebyggelsen genom att 
trappa ned en våning i jämförelse 
med de andra. Förhållandet mellan 
tak och fasadhöjd med artikulering i 
hörn med ett torn kan kännas igen i 
Borbergs posthus i Stockholm. 

Proportioner 

Hallwylska palatset, Stockholm.
Arkitekt Isak Clason 1889. 
Slätt motiv runt port förstorar porten 
visuellt och ger fasaden en tyngd 
mot mark. Formen tar upp arkadens 
valvbågar i husets norra ände. 

Motiv runt port
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Hus B1 - material

Fasadmaterial

Ölandssten Gillberga Gråbrun

Fasadmaterial. Flammad yta. Undre 
bild visar kulörskillnad mellan 
flammad och diamantfrämst yta. 

Ölandsten Gillberga Gråbrun Skiffertak med koppardetaljer

Sten till detaljer som sockel och 
murning runt valv.

Grå Bjärlövs-och röd Vångagranit

Takmaterial som knyter an till en 
tradition. Följer takets form väl 
även i kurvor.  Naturlig variation från 
kolsvart till vitblänk. pga ljus och 
väder
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Referens för fasadmaterial är 
stenen på fasaden på Strandvägen 
17, Stockholm

Fasadsten

Fasadmaterial

Kalksten Jura Skiffertak med koppardetaljerHus B3 - material

Takmaterial som knyter an till en 
tradition. Följer takets form väl 
även i kurvor.  Naturlig variation från 
kolsvart till vitblänk. pga ljus och 
väder
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Hus B4 - material

Takmaterial av tegelpannor. 
Vertikala band mellan våningshöjder 
i kopparplåt. 

Tegelpannor och koppardetaljer

Sten till detaljer som sockel och valv

Röd Vångagranit

Fasadmaterial. Flammad yta. Undre 
bild visar kulörskillnad mellan 
flammad och diamantfrämst yta. 

Ölandsten Horns udde röd

Sten till detaljer som sockel och 
murning runt valv.

Grå Bjärlövs-och röd Vångagranit
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