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Regionens Hus – Moderne og transparent bygning midt i Göteborg
Ved siden af Centralstationen knejser det mørkegrønne og spejlblanke Regionens Hus. Et vartegn
med generøse glasfacader og en miljøtankegang, der gennemsyrer hele bygningen – fra solceller
og lavt energiforbrug til genbrugskontormøbler og puljeordning med miljøbiler. Bygningen er
certificeret iht. Miljöbyggnad GULD.

Det nye Regionens Hus er i dag arbejdsplads for godt 1.500 medarbejdere i regionen Västra
Götaland. Huset består af tre dele, hvor ældre arkitektur står i kontrast til moderne og nyt, hvilket
skaber et unikt og spændende miljø. Dels er der den eksisterende og bevaringsværdige lave
bygning fra 1880’erne, stationsbygningen fra den hedengangne Bergslagsbane, og dels en ny lav
bygning på fem etager med solceller på taget samt et nyt og stateligt højhus på 15 etager.

Byggeriet, som blev påbegyndt i 2017, er projekteret til at være så klimavenligt og
omkostningseffektivt som muligt. I miljøprofilen indgår solceller og et energimål på 70 kilowatttimer
årligt per kvadratmeter. 60% af kontormøblerne er genbrugsmøbler, kontorerne er fleksibelt
indrettet med mobile pladser, og der opfordres også til kollektiv trafik. Der er ingen
parkeringspladser, og i garagen er der kun få pladser til en pulje af miljøbiler og parkering for
cykler og elcykler.

De nye huse dækker 22.000 kvadratmeter, og WICONA har leveret glasfacaderne bestående af en
projekttilpasset WICTEC EL60 SG-facade i kombination med en WICTEC 50 SG-standardfacade i
gadeplan. Glasfacaden bidrager med en høj finish, og de generøse glaspartier udtrykker
transparens og åbner op mod husets interne aktiviteter. Mønstret på facaden er skabt ved
silketryk, og det giver den glitrende bygning et helt unikt udseende.

Huset har opnået certificeringen Miljöbyggnad GULD, som indebærer lavt energiforbrug, et sundt
indeklima og giftfrie materialer.
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Systemets opbygning:
• WICTEC EL60 er et standardsystem, men det kan projekttilpasses til at opfylde specifikke krav
• Produktion af komplette elementer udføres på værksted, uafhængigt af vejr, og der kan således altid
garanteres en høj kvalitet på produkterne
• Hurtig, effektiv og nøjagtig montage på byggepladsen
• Aluminiumprofiler, som opbygges med vertikale eller horisontale sprosser med isolatorer imellem, giver en
enormt god varmeisoleringsevne
• Smalle sigtlinjer for maksimal transparens
• Vertikal- og horisontalprofiler har samme dybde
• Pålidelige hjørnetilslutninger med systemtilpassende samlinger
• Enkel montage på byggepladsen takket være specialankre til befæstigelse
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Systemets opbygning:
• Godkendt iht. ETA (European Technical Approval)
• Enestående glat udseende.
• Systemkonstruktionen med identiske profiler og tætningskoncept samt produktion og montage identisk med
WICTEC 50
• Enkel montage af glas på byggepladsen, uden behov for specialværktøj
• Enkel og ukompliceret montage af glas takket være vores specialpatenterede glasholdere af
vrideclipstypen
• Udgaver kombineret med almindelige dæklåg er mulige
• Det optimale supplement til en helt glat facade, integreret åbningsbart vindue i WICLINE 90SG, vælg
mellem tophængt og parallelt åbnende med mulighed for udskydning
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