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 Gårda Vesta opnår den eftertragtede ”WELL”-
certificering og baner vejen for fremtidige kontorer 
 

Arbejdsmiljøet er langt den vigtigste faktor, når det gælder medarbejdertilfredshed. Det er et stående 
krav til arkitekter, at de altid designer noget spektakulært og enestående, og det har undertiden en 
tendens til at overskygge den egentlige funktion og trivsel i arbejdsmiljøet. Det var dog ikke tilfældet 
med Gårda Vesta i Göteborg, som opnåede det eftertragtede ”WELL”-certifikat. Projektet opnåede 
certifikatet ved at basere sit design på 7 koncepter: sundhed, luft, vand, lys, lyd, mad, motion og 
trivsel. 

 

Det 94 meter høje Gårda Vesta ligger i Göteborg og kaldes for byens nye vartegn. Den moderne 
kontorbygning består af to blokke på 25 og 14 etager, og stueetagen er designet med henblik på at 
blive Gårdas sociale knudepunkt. Byarkitekturen tilskynder til interaktion med både lejere og 
indbyggere i nabolaget, da der er store sociale områder og en restaurant i stueetagen.  

Winston Churchill sagde engang, ”Vi former vores bygninger, og bagefter former bygningerne os”. 
Byarkitekturen er opmærksom på de kognitive effekter, design kan have på det menneskelige sind. 
Der har været forsket meget i designets psykologiske indvirkning, og en undersøgelse fra University 
of Waterloo i Canada viste, at folk bliver stærkt påvirket af en bygnings facade. Hvis den er 
interessant, påvirker det folk på en positiv måde, men hvis den er kedelig og simpel, vil virkningen 

http://www.wicona.lt/
mailto:wicona.lt@hydro.com


PRESSEMEDDELELSE 

Vetlanda 02-2020 

 
 

www.wicona.lt / wicona.lt@hydro.com  
 

være negativ. Gårda Vesta er ikke kun fascinerende på grund af dens fokus på 
menneskers trivsel, men også på grund af designet. Facaden er elegant ru med sin blanding af 
Corten-stål og blændende glas- og aluminiumfacader, der minder os om det nærliggende område – 
det er som en arkitektonisk hyldest til arven fra industrimiljøerne og de gamle fabrikker.  

”Gårda Vesta fokuserer på fleksible rumløsninger, velstuderet dagslys, høj kvalitet på lyd- og luftmiljø 
samt områder og løsninger, der fokuserer på fællesskab og bevægelse”,  
siger Kristina Olsson, arkitekt hos White Architects 

For at give plads til alle pendlere, både bilister og cyklister, er bygningens garage opdelt i 200 
cykelparkeringspladser og 48 parkeringspladser til biler. Alene ved at oprette parkeringspladser til 
cykler opmuntrer bygningen sine brugere til at træffe grønne valg, allerede før de kommer ind. 
”WELL”-certifikatet stiller høje krav til de menneskelige værdier, bygningen skaber, og 
trivselskonceptet omfatter krav til belysning, luft, lyd, socialt samvær og motion. Og vi må ikke 
glemme ideen om stimulering af hjernen – at opnå certifikatet kræver også, at bygningen fokuserer 
på kunst og design.  

”I Gårda Vesta har vi designet en banebrydende bygning, der har til formål at give brugerne de bedst 
mulige betingelser for et behageligt og harmonisk arbejdsmiljø”  

Kristina Olsson, arkitekt hos White Architects 

Tendensen i moderne arkitektur går i retning af sociale områder, der tilskynder til fællesskab, snarere 
end uafhængige arbejdsstationer. Gårda Vestas arkitektoniske billede siger mere end tusind ord; det 
er ikke kun en fantastisk bygning – det er et udråbstegn for neuroarkitektur.  

 

Arkitekt: White Arkitekter 

Metalkonstruktør: UPB AS 

WICONA-løsninger: Elementfasade WICTEC EL EVO 
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