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Bettan Andersson (V) vill att ytor för
idrott och friskvård prioriteras mer.

8
Mårten Andersson har utrett
behovet av simhallar.

14
Lotta Nibell har stora förhoppningar på den nya multiarenan.
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Hej alla medlemmar!

BTF vill vara en modern och attraktiv förening.
Nu uppdaterar vi med en ny logga.
Missa inte lanseringen på årsmötet i februari!

TEMA:

samtalsserie där Mark Isitt träffar arkitekterna bakom
förra numret av magasinet tog vi pulsen på de stora
Göteborgs främsta moderna byggnader. Samtalen äger
infrastrukturprojekten i Göteborg. Den här gången tittar
rum på en mobil scen och det är Gunilla Murnieks
vi närmare på idrottens lokaler och de stora arenorna.
Andersson och Hans Lindgren som håller i trådarna.
Mycket blev byggt på 70-talet och många av anläggningTipsa oss gärna om du har en lika bra idé på lager.
arna börjar falla för åldersstrecket. Med ökad befolkning
Vi letar också efter en vice ordförande
har de också börjat bli för trånga så för
till föreningen. Har du förslag så hör av
att tillgodose idrottens behov behöver det
dig till Charlotta Berggren. På sidan 27
byggas nya sporthallar, arenor och simkan du läsa om hur Håkan Jerkstrand
hallar. Om allt som är på gång inom detta
trivs med att sitta i styrelsen för andra
kan du läsa på följande sidor.
gången.
Trångt var det också på BTFs resa till
Under vintern eller våren ska vi förHolland i mitten av oktober – den här
söka ordna en träff med intressanta
gången hade vi till och med flera medlempersoner som deltar i utvecklingen av
mar på kö. Det blev ett väldigt lyckat
grannkommunerna. Det är ju inte bara i
evenemang vilket gav oss blodad tand så
Göteborg som vi bygger. Vi kommer att få
redan nu har vi börjat planera nästa resa.
höra om allt från planering till hur man
Denna gång kommer vi att skicka ut
tänker energimässigt. En av frågorna är
information i god tid.
hur man kan försörja sina egna fastigheter
Men fortfarande kvarstår frågan hur
med elenergi utan att störa nätkoncesvi kan få fler medlemmar till BTF. Vi besionen. Hoppas vi ses!
höver också bli mer aktiva – ju fler som
bidrar med sitt engagemang desto fler
En riktigt god jul önskar jag dig och alla
aktiviteter kan vi ordna. Ett bra exempel
våra läsare.
på ett uppskattat arrangemang är vår
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Går du en byggrelaterad utbildning? Då kan du söka stipendium från BTF för en resa
eller genomförande av projekt som anknyter till dina studier. Som krav ställer vi att
du redovisar din resa eller ditt projekt på en sammankomst för BTFs medlemmar och
i vårt magasin. Du måste vara medlem i BTF för att kunna söka. Vi tar fortlöpande
emot ansökningar.
Nu kan även yrkesverksamma BTF-medlemmar söka stipendium. För att komma
i fråga ska den sökande gynna byggnadskonsten på ett exceptionellt sätt, gärna i
kombination med en god gärning. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida btf.nu.
Skicka din ansökan där du tydligt beskriver syfte och hur pengarna ska användas
till: BTF c/o Jon Örn, VBK, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg. E-post jon.orn@btf.nu
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EN VÄLBEHÖVLIG PAUS. FR V STEFAN PETTERSSON, BIRGITTA PETTERSSON OCH
CHARLOTTA BERGGREN.

som bekant jorden runt på 80
dagar. BTFs medlemmar gjorde Amsterdam och Rotterdam
på tre. Under dessa dagar åkte man buss, cyklade och
promenerade genom nya stadsdelar för att titta på en hel
uppsjö spännande arkitekturprojekt.
Resan som ägde rum 13–15 oktober blev snabbt
fullbokad. För er som inte fick plats och våra andra läsare
tog styrelsens Håkan Jerkstrand ett hundratal bilder för att
visa vad de båda städerna har att erbjuda. Här kommer ett
axplock. Resten finns att beskåda på btf.nu.
phileas fogg reste

ROTTERDAM

Sök stipendium från BTF!

FORTS PÅ SID 25
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TEMA: IDROTTENS OCH EVENEMANGENS ROLL I DET FRAMTIDA GÖTEBORG
Varje år besöker flera miljoner människor Göteborgs
idrottsplatser och arenor. Men många anläggningar
är slitna och behöver uppdateras för att motsvara
dagens behov. Dessutom är det trångt på flera håll
och värre lär det bli i takt med att nya bostadsområden exploateras och antalet invånare ökar.
Samtidigt slåss många intressen om stadens mark.
Scandinavium ska få en ersättningsarena och
Lisebergshallen flytta – två stora projekt som behöver

vi erbjuder

Prästgårdsängen 8, 412 71 Göteborg
Telefon: 031 – 40 04 40 • e-post: info@amlovs.se

smarta energilösningar

www.amlovs.se

mycket yta. Likaså är ett nytt centralbad under
utredning.
Vi ser också att nya idrotter som e-sport och roller
derby växer fram, vilket ställer helt andra krav på
våra anläggningar.
I det här numret tar vi en närmare titt på vad som
planeras och krävs för att Göteborg ska bli en
attraktiv idrotts- och eventstad. Har dessa verksamheter en naturlig plats i stadsutvecklingen?

med förnybara och passiva energisystem
ingenjörsbyrån andersson & hultmark ab • elof lindälvsgata 1 • 414 58 göteborg
www.aohab.se • 031 704 25 00






Mölndals innerstad

Byggnader över
förväntan och
tid kräver ett
360° tankeSätt




Den ledande installatören
inom el, tele- o datanät, vent, vs, service




Vi utför och levererar tjänster och produkter med kvalitet,
som överensstämmer med kundens önskemål.

Tel. 031-709 51 00

Bravida Sverige AB
Division Syd

Alfagatan 8, 431 49 Mölndal



www.bravida.se

Se hur på cowi.se



Vi är ett av Sveriges största
fastighetsbolag. Men fungerar
som ett av de minsta.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Vi finns på tillväxtorter i Sverige och i Köpenhamn med
kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik. Läs mer
om Castellum och hitta en sådan lokal du söker på castellum.se
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FOTO: JORMA VALKONEN

E-post: info.syd@bravida.se
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Framtidens sporthallar, fotbollsplaner och badhus måste byggas på ett
annat sätt när nya behov uppstår
och mer verksamhet ska in på
samma yta. Att bygga på höjden
och skapa anläggningar med flera
funktioner är några av lösningarna,
menar Bettan Andersson (V).
Runt om i staden finns närmare 50
sporthallar och en mängd fotbollsplaner, varav ett 35-tal med konstgräs,
som Idrotts- och föreningsförvaltningen
(IOFF) ansvarar för. Här finns också
uppåt 80 gymnastiksalar, 12 ishallar
och isbanor samt tio kommunala simhallar, varav sju drivs av IOFF. Många
av anläggningarna har 30–40 år på
nacken, eftersom det byggdes mycket
under 1970- och 1980-talen.
– I många fall är underhållet eftersatt, så nu håller vi på att renovera
ikapp genom större investeringar och
reinvesteringar. Nästa steg är att bygga
för att komma i fas med behoven,
säger Bettan Andersson, (V), ordförande
i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg.
Framför allt behövs det fler badhus
och ishallar. En strategi för framtidens
simhallar är framtagen och en liknande,
men inte lika omfattande utredning ska
göras för stadens ishallar.
– Det byggdes många badhus i
samband
med
kommunsammanslagningarna på 1960- och 1970-talet som
nu behöver ersättas. Risken är att det
framöver blir brist på både arkitekter
och byggare som kan simhallar, säger
Bettan Andersson.

i strategin för bad- och simhallarna
konstateras att Göteborg behöver ett
nytt centralbad för att ersätta Valhalla.
– Mitt drömställe för ett sådant
bad är kajen där Stenas Danmarksterminal ligger. Tänk att ha simbassänger med utsikt mot älven! Eller varför inte lägga det på Heden? Jag ser
gärna att Heden rustas upp, men det
måste ju inte byggas bostäder där
också, säger Bettan Andersson.

energiförbrukningen rejält med modern
teknik, man kan bygga in fler funktioner och plats för nya idrotter, som
exempelvis roller derby. Samtidigt är
det hård konkurrens om mark i centrala
och halvcentrala lägen. Bostadsbyggandet prioriteras och ytorna för idrott och
friskvård är inte lika generösa som när
anläggningarna byggdes.
– Det är bekymmersamt att de
ytorna har låg prioritet i stadsplaneringen, därför måste vi tänka på ett
annat sätt när vi bygger nytt, säger
Bettan Andersson.
sätt är att bygga på höjden. Att
lägga simbassänger i flera våningar
kanske inte är ett alternativ, men på
Frölundaborg planerar man för en
kompletterande ishall i två plan. De
idrottshallar som byggs får också flera
funktioner, till exempel nya Lundenhallen som blir en multisportanläggning med både fullskalig idrottshall och
en gymnastikhall.
Att bygga planer, hallar och bassänger i fullmått är jätteviktigt, betonar
Bettan Andersson:
– Det är dumsnålt att inte göra det.
Ska man träna för att tävla måste man
kunna träna på ytor med rätt mått.
På senare år har även de nya mindre
anläggningarna fått snyggare och mer
tilltalande exteriörer – de fyrkantiga
plåtlådorna blir allt färre.
Bettan Andersson nämner till exempel Lindåshallen i Billdal och Nya Torshallen i Torslanda som stod klara 2014
respektive 2016.
– Man får inte den där känslan av

ett

”Det är bekymmersamt
att ytorna för idrott
och friskvård
har låg prioritet i
stadsplaneringen,
därför måste vi tänka
på ett annat sätt
när vi bygger nytt.”
BETTAN ANDERSSON (V), ORDFÖRANDE
I IDROTTS- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN I
GÖTEBORG

med att bygga nya anläggningar är flera. Det går att få ner

fördelarna

FRÅGOR

Nya behov kräver annat sätt att bygga
gymnastiksal när man kommer dit.
Idrottshallar behöver inte vara tråkiga.
göteborgs

många

fotbollsplaner ,

särskilt de med konstgräs, är väl använda och i många fall överfulla. Några
nya fotbollsplaner är inte på gång, men
det kan bli aktuellt att utöka befintliga
anläggningar. Det som kan vara problem när fotbollsplaner anläggs nära
bostadsområden är ljus och ljud som
stör de boende.
– Strålkastare lyser in i bostäderna
och en del störs av tjoande publik och
spelare. Och vi vet ju hur en hoppande
hejarklack kan få marken i gungning,
säger Bettan Andersson som även är
ordförande i styrelsen för Got Event. 		
Hon ser fram emot stadens förslag
om ny arena i evenemangsområdet med
viss bävan.
– Att bygga arenor i tättbebyggt
område är en konst i sig eftersom de
behöver plats runt omkring. Jag är också lite orolig för att den nya arenan
eventuellt ska drivas i privat regi. Det
finns många fördelar med att ha gemensam drift av alla de centrala arenorna.
samtidigt är det rätt att lägga den nya
multiarenan
i
evenemangsområdet,
tycker Bettan Andersson.
– Visserligen finns det anledningar
till att Malmö och Stockholm har byggt
sina nya arenor en bit utanför centrum,
men för Göteborg är det en konkurrensfördel att ha arenorna centralt.

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

Många av anläggningarna har 30–40 år på nacken, eftersom det byggdes mycket under 1970- och 1980-talen.

till Johan Gadd, distriktsidrottschef för
Västra Götalands Idrottsförbund
Hur ser du på utvecklingen av
arenor och anläggningar för era
medlemmar?

Göteborg är en inflyttningsregion och det
finns stora behov av ytor för idrotten. Här
hänger inte samhället med. Norra älvstranden är ett typexempel. Där finns en
idrottshall på många tusen invånare. Vi
håller på att bygga bort ytor för rörelse
när städerna förtätas och nya bostadsområden byggs.
Inom Riksidrottsförbundet kommer vi
att göra detta till en valfråga – vi vill ha in
idrotten i plan- och bygglagens 2 kap § 7
för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer i sin planläggning.
Annars är det risk för att vi bygger bort
folkhälsan.
Vad är viktigt att tänka på
när nya anläggningar planeras
och byggs?

Jag kan förstå att skolor kan nöja sig med
mindre hallar, men när man ändå bygger
ska man bygga fullmåttshallar. Det är
också viktigt att bygga anläggningar där
många människor bor, som i Angered,
Backa och Frölunda/Tynnered samt att
de tillgänglighetsanpassa så att det blir
smidigt för parasporten att var där.
På vilket sätt bidrar ni till
utvecklingen?

Göteborgs stad vill alltid ha med idrotten
i diskussionen om investeringsprioriteringar och det är bra – även om vi inte alltid
är överens. Samtidigt är det svårt för klubbar som blir av med sina anläggningar
på grund av byggprojekt, där det saknas
ersättningsarenor. De bollas mellan olika
instanser och får inga klara besked.
Infrastruktur är viktigt idag och för
oss är idrottsanläggningar infrastruktur. De
betyder mycket för folkhälsan och för att
få människor att röra sig mer.
FRÅGESTÄLLARE: ELISABETH GUSTAVSSON

Hos oss står kunden i centrum!

Kvalificerade byggkonsultationer för både stora och små uppdrag
Vi har lång erfarenhet av alla typer av husbyggnadskonstruktioner,
samt utför även projekt- och byggledning, kontroll och kontrollansvar enligt PBL
Besöksadress: Mölndalsvägen 42
Box 141 66, 400 20 Göteborg
Tel. 031-400 380
E-mail: epsilon@epsilon-byggkonsult.se
www.epsilon-byggkonsult.se
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• Invändigt måleri
• Utvändigt måleri
• Nytt & Gammalt
• Tapetsering
• Färgsättning
• Fasadmålning
• Takmålning m.m
funktion

Traneredsvägen 43 • 426 77 Västra Frölunda
Telefon : 031-68 22 01 (07.00-16.00)
Fax: 031-29 80 18 • E-post: info@flatasmaleri.com

gestaltning
ekonomi
forumarkitekter.se
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Alla göteborgare
ska ha nära till en simhall

för ett år
sedan och föreslår såväl ett nytt centralbad som fyra nya simhallar på olika
platser i staden – kombinerat med upprustning och utbyggnad av befintliga
anläggningar.
– Simhallar fyller en viktig funktion för många människor som barnfamiljer och de som håller på med
simidrott. Vi har också många nyanlända
som saknar vattenvana och en åldrande
befolkning som kommer att vara i
behov av simhallar i rehabiliteringssyfte,
säger Mårten Andersson.
blev
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MÅRTEN ANDERSSON,
UTREDARE PÅ IDROTTS- OCH
FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN, IOFF

klar

nya
centralbadet ska ersätta
Valhallabadet och uppfylla kraven för
att få arrangera större simtävlingar på
SM-nivå. I strategin finns tre förslag på
lokalisering av badet; antingen Heden,
evenemangsstråket eller söder om Liseberg. Dessa och andra lägen utreds just
nu av Lokalsekretariatet som ska vara
klart 2018.
– Det är en väldigt ytkrävande
anläggning så det finns inte så många
placeringar att välja mellan om badet
ska ligga någorlunda centralt, säger
Mårten Andersson och förklarar att
IOFF för en ständig kamp mot stadens
intresse av att hellre bygga bostäder
och kontor än anläggningar för idrott
och friskvård.

det

”Det stärker vår tes om att
baden är väldigt
uppskattade av
göteborgarna och därför är det
viktigt att
bassängytan är
någorlunda jämnt
fördelad över staden.”

VALHALLABADET UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR ATT FÅ ARRANGERA SIMTÄVLINGAR PÅ SM-NIVÅ.
DET NYA CENTRALBADET SKA VARA ANPASSAT BÅDE FÖR FÖRENINGSLIVET OCH TÄVLINGAR MED MINST TVÅ 50-METERSBASSÄNGER.

FOTO: PAULA ISAKSSON

badstrategin

våras gjordes en medborgarundersökning där 1 400 göteborgare bland
annat fick svara på vilken idrottsanläggning de vill att staden satsar på.
Som en klar etta kom just – simhallar.
– Det stärker vår tes om att baden

i

bybadet som Frölundabadet byggs ut
med fler funktioner och större bassängyta. Redan nu pågår även en totalrenovering av Hammarbadet som ligger
ovanpå en fritidsgård och har haft
problem med vattenläckor.
– Mycket handlar om att tillgänglighetsanpassa baden och att optimera
nyttjandet. Till exempel ska det gå att
dela av bassängerna så att de kan användas av olika målgrupper samtidigt.

FOTO: HIGAB/HANS WRETLING

För drygt två år sedan gav kommunstyrelsen i uppdrag åt Idrotts- och
föreningsnämnden att ta fram en långsiktig strategi för Göteborgs sim- och
badanläggningar. Bakgrunden är att
dagens tio kommunala simhallar börjar
falla för åldersstrecket. Valhallabadet
dras med höga kostnader för underhåll
och saknar möjlighet att arrangera
större tävlingar. Dessutom är det trångt
i bassängerna och svårt för såväl
simskolor som föreningar att få tider.
– Den trängsel som är idag kommer att bli ännu värre med en ökande
folkmängd, säger Mårten Andersson,
utredare på Idrotts- och föreningsförvaltningen, IOFF.

– Idrottsanläggningar är ju inte lika
intäktsgenererande. Men de är väldigt
viktiga för barn och ungdomar och ur
ett hälsoperspektiv.

är väldigt uppskattade av göteborgarna
och därför är det viktigt att bassängytan är någorlunda jämnt fördelad över
staden. Alla ska ha rimligt avstånd till
en simhall, säger Mårten Andersson.
övriga nya baden föreslås ligga i
Kortedala/Bergsjön,
Torslanda/Björlanda och Majorna/Linné. Lokaliseringen
av det fjärde beror på var centralbadet
placeras.
Simhallarna är uppdelade i så
kallade lokalbad och områdesbad. Lokalbaden innehåller minst en 25-metersbassäng och en undervisnings-/varmbassäng med höj- och sänkbar botten.
Områdesbaden har ytterligare en träningsbassäng och en familjedel.

de

att Askims
simhall ska ersättas och att såväl Lunddessutom föreslår strategin

simhalls tekniska livslängd beräknas till 30–50 år. Och eftersom de flesta
baden i Sverige byggdes på 70-talet är
det inte bara Göteborg som behöver
rusta upp och bygga nytt inom en snar
framtid. Frågan är om det finns arkitekter och byggföretag så att det räcker
till alla kommuner.
– Det finns en del specialister som
ritar bad men det är en begränsad
grupp, så de kommer nog få mycket att
göra. Det finns heller inte så många
byggföretag som kan bygga bad, det är
väldigt
komplext
byggnadstekniskt
sett. Men vi kommer säkert att få se nya
aktörer, säger Mårten Andersson.

en

TEXT: PAULA ISAKSSON

Strategin föreslår tre nivåer för baden
i Göteborg:
ska fungera för simundervisning, simidrott för ungdom och
motionsverksamhet. Har minst en
25-metersbassäng och en undervisnings-/varmbassäng med höj- och
sänkbar botten.
lokalbad

FOTO: DAVID ENG

Alla göteborgare ska ha rimligt
avstånd till en simhall. Det är utgångspunkten i badutredningen som
föreslår ett nytt centralbad och flera
nya simhallar i olika delar av stan.

områdesbad ska ha fler och bättre
funktioner för barnfamiljer och allmänhet än lokalbad. Har även en extra undervisningsbassäng och en familjedel.
centralbad ska ha ökad kapacitet
för simundervisning och motionsverksamhet, vara anpassad till föreningslivets behov och kunna arrangera
SM-tävlingar för simidrotten. Har minst
två 50-metersbassänger, två undervisnings-/varmbassänger och 2 000
läktarplatser.

BADSTRATEGIN ANSER ATT ANGERED ARENA KAN FUNGERA SOM ETT OMRÅDESBAD.

Det nya centralbadet bör enligt strategin vara klart i mitten av 2020-talet.
De övriga baden ska färdigställas under efterföljande 20-årsperiod.
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Nya brukarkrav ger
större sporthallar

fullmåttshallarna rymmer 300-600

personer varav de största används för
turneringar. Ibland kan det vara 20 lag
samtidigt i lokalerna som alla ska få
plats i omklädningsrummen. Det ska
också finnas cafékök och läktare så att
föräldrarna kan sitta med och titta hela
dagen.
– Man får bygga de faciliteter som
behövs, dusch- och omklädningsrum,
toaletter och förråd. Och kraven har
ökat, när jag var liten grabb delade
lagen duschrum men det ser annorlunda
ut idag så vi försöker erbjuda möjlig-

också om vilken
byggrätt man lyckas få.
Ibland räcker den helt
enkelt inte till för alla faciliteter.
– Det är ofta en
lång process att bygga en
ny sporthall och under
tiden kan det hända att
vi måste anpassa projektet till nya förutsättningar. Det viktigaste är dock
att det finns en spelplan,
sedan kan vi behöva
kompromissa med kringfunktionerna.

till Bo Edsberger, förbundschef för Göteborgs Friidrottsförbund och tävlingsledare
för Göteborgsvarvet
Hur ser du på utvecklingen av
arenor och anläggningar för era
medlemmar?

handlar

enligt

dijan

vranjic

planeras ytterligare sju,
åtta fullmåttshallar i Göteborg. Men
precis som många andra aktörer är
IOFF med och slåss om ytorna i stan. På
lång sikt kan man behöva planera på ett
annat sätt, menar han.
– Många av dagens sporthallar är
solitärer men så tätt som det ska byggas
idag kanske vi måste få in dem i
bostadskvarteren eller gräva ner dem i
backen. Man kommer nog bli tvungen
att samutnyttja ytor på ett helt annat
sätt än idag.

FOTO: PAULA ISAKSSON

De flesta av Göteborgs, och även
Sveriges, sporthallar är uppförda på
70-talet. Nu har byggandet satt fart
igen och behovet av nya hallar blir bara
större vartefter nya bostadsområden
växer upp. Sedan 2002 har Idrotts- och
föreningsförvaltningen (IOFF) uppfört
åtta nya hallar, nu senast Lindåshallen i
Billdal och Nya Torshallen i Torslanda.
men
det
Båda är så kallade fullmåttshallar med
tillräckligt stora spelplaner för de flesta
sporter.
Det ska också vara
möjligt för skolor att
köra parallella idrottstimmar för två klasser
samtidigt.		
– Målet är att hall”Målet är att
arna ska användas så
hallarna ska
mycket som möjligt, av
användas så mycket
skolor på dagtid och
som möjligt.”
idrottsföreningar på kvällarna. De är främst riktade
DIJAN VRANJIC,
till barn och ungdomar,
PROJEKTLEDARE PÅ IOFF
säger Dijan Vranjic, projektledare på IOFF.

FRÅGOR

heter som ligger utöver de ordinarie
paketen, säger Dijan Vranjic.
För varje ny hall som byggs försöker IOFF ta ett steg framåt i utformningen av funktioner som ska passa alla
människor. I många av de nya hallarna
kan spelare och domare välja mellan
om de vill duscha och klä om i enskilda
och låsbara bås eller i öppna utrymmen.
Det finns även handikapptoaletter med
dusch.
– Vi har ofta fyra till sex omklädningsrum i hallarna så det finns möjlighet till flexibilitet. Vi gör heller ingen
indelning i herr och dam, utan alla utrymmen ska kunna användas oavsett
om det är en pojk- eller flickturnering.

NYA TORSHALLEN ÄR RITAD AV ENTER ARKITEKTUR OCH BLEV KLAR 2016.

Spelplanens storlek: 40 x 20 meter med ytterligare
1,5 meter på varje sida till innervägg.
Takhöjd: 7 meter fri höjd från lägst sittande produkt
över spelplanen.

Att man involverar de aktuella föreningarna i planeringsprocessen. De har ofta
kunskap om viktiga detaljer som det är
bra att ha med från början. Kville IF är
med i diskussionerna om den nya arenan
på Hisingen. Det är också viktigt att väva
in rörelse och idrott när nya bostadsområden planeras. Kallebäcks terrasser marknadsförs exempelvis som ett område med
mycket aktivitet inplanerat, bland annat
har man redan innan bostäderna byggts
satt upp en hinderbana. Vi skulle också
gärna se att det byggs så att det skapas
naturliga arenor i staden. Exempelvis lite
trappor som läktare längs delar av Göteborgsvarvets sträckning – de skulle kunna
användas till annat året om.

fullmåttshallar som ioff har byggt
sedan 2002 :

Björlanda idrottshall, Hammarkullehallen, Lillekärrshallen, Lindåshallen, Sandeklevshallen, Sjumilahallen, Torpahallen och Nya Torshallen.
Nya sporthallar planeras i Bläsebo, centrala Hisingen (flera), Högsbo och Majorna. Byggnation pågår
av Lundenhallen i Lunden.

På vilket sätt bidrar ni till
utvecklingen?

TEXT: PAULA ISAKSSON

För varje ny hall som byggs försöker IOFF ta ett steg framåt
i utformningen av funktioner som ska passa alla människor.
BYGGNATIONEN AV LINDÅSHALLEN I BILLDAL STARTADE 2012.
ARKITEKTER ÄR NYLIN & MYHRBERG GI.
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Inom friidrotten äger vi vår egen inomhusarena, Friidrottens Hus, vid Frölundaborg. Men friidrotten växer och vi behöver
fler arenor både inomhus och utomhus.
När Rambergsvallen ersattes av Bravida
Arena blev vi av med den enda arenan på
Hisingen. Men nu planeras en ny i Björlanda – den hoppas vi ska bli klar i god tid till
veteran-VM 2022, som Göteborg söker.
Dessutom är det viktigt för oss att Ullevis
banor hålls i gott skick.
Vad är viktigt att tänka på
när nya anläggningar planeras
och byggs?

fullmåttshallar

FOTO: CAROLA HELLTÉN

Sedan 2002 har det byggts åtta nya
sporthallar för skola och breddidrott
i Göteborg. Och ännu fler planeras
för att täcka behoven när nya bostadsområden exploateras. Men det är
inte alltid som byggrätterna räcker
till för alla faciliteter som ska in.

Sedan 2002 har Idrotts- och
föreningsförvaltningen (IOFF)
uppfört åtta nya hallar, nu
senast Nya Torslandahallen.

Växjö har väldigt bra arenor och en jättefin inomhushall för friidrott. De tekniska
lösningarna är bra och det är ordning
och reda i hallen. Uppsala (utomhus) och
Varberg (inomhus) är andra exempel på
bra arenor för friidrott. Det har också
kommit många nya och bra företag som
sätter sig in i friidrottens behov och vet
hur en väl fungerande arena ska konstrueras.

FRÅGESTÄLLARE: ELISABETH GUSTAVSSON

I NYA TORSHALLEN FINNS EN KLÄTTERVÄGG.
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Så här anläggs en konstgräsplan: Underbyggnaden är den samma som för en cykelbana. Först grävs ”banan”
ut med ett djup på 30-60 cm. Flera lager grus läggs över med en grövre variant i botten och finare grus högst upp. Ytan
bomberas med en mycket låg toleransnivå för ojämnheter. Sedan är det dags för sviktpaden som antingen platsgjuts
eller kommer i skivor, alternativt på rulle. När den är på plats rullas konstgräset ut i 35 meter långa och 4 meter breda
remsor. Skarvarna limmas på en förstärkningsduk som ligger under gräset. Därefter fylls planen med 13 mm sand och
sedan 13 mm granulat. Grässtråna är oftast 40 mm höga. Sist av allt sätter man upp staket och anlägger asfaltkanter
så att granulatet inte ska spridas till omkringliggande gräsmattor.

I Göteborg har vi cirka 50 000 kvadratmeter konstgräs på fotbollsplaner.

finns i flera varianter. Den överlägset billigaste och bästa
att spela på kommer från rivna bildäck.
Dock innehåller den cancerogena ämnen så redan 2006 beslutade IOFF att
inte använda den på sina planer. Istället
fyller man med ett renare gummi som
finns i bland annat kylskåpslister.
Men det finns alternativ till gummigranulatet. Ett är kork som IOFF har
använt på elvamannaplanen Majvallen
och en sjumannaplan i Flatås. Korken är
billig och ger bra svikt, dessvärre bryts
den snabbt ner av solljus och genom
mekanisk nötning. Vid regn flyter den
också upp och kan blåsa iväg.
Dessutom har spelare på korkplaner
i Stockholm haft problem med damm
som sätter sig i ögonen. Därför överväger huvudstaden att gå tillbaka till
gummigranulatet.
– I Göteborg samarbetar vi med
Naturvårdsverket för att hitta bättre
alternativ och jag är helt övertygad om
att vi kommer göra det inom en snar
framtid, säger Andreas Flygare.

gummigranulatet

Konstgräsplaner
på både gott och ont
Drömmen för varje fotbollsklubb
är att ha nära till en konstgräsplan
med rätt svikt och bollrull. Det går
att spela året om och planen tål sju
gånger mer än naturligt gräs.
Men samtidigt debatteras det
miljöfarliga gummigranulatet som
ligger som fyllning mellan stråna.
Till våren blir det Sverigepremiär mitt i Majorna för ett hittills
oprövat ”krullgräs”.
Andreas Flygare är projektledare på
Idrottsoch
föreningsförvaltningen,
IOFF, som håller till i Kviberg. På hans
kontor ligger högar med prover på
olika slags konstgräs och små påsar
med färgat gummigranulat. I Göteborg
byggs i snitt två nya konstgräsplaner
per år och varje gång är det mycket att
ta ställning till. Ska det vara ett system
med eller utan sviktpad? Hur grova och
höga bör stråna vara? Vilket ifyllnadsmaterial passar bäst?
– Det finns mycket att välja mellan

beroende på vad planen ska användas
till och vilka krav som ställs på underlaget. Till exempel ställer FIFA högre
krav på planen än breddfotbollen, säger
Andreas Flygare.

arenor, som Ullevi och Bravida Arena.
Av IOFF:s
fotbollsplaner har 37
konstgräs.
– Förut hade vi mest grus- och
naturgräsplaner men för tio år sedan
började vi på allvar att bygga konstgräsplaner. Nu är det i princip ingen
förening som spelar på grus längre.
Göteborg är
det som att vinna på lotto om de får
en konstgräsplan i närheten. Medan
en plan med naturgräs förvandlas till
leråker redan efter 300 speltimmar per
år, tål en konstgräsplan sju gånger
mer, alltså 2 000 timmar. Den står emot
regn och snö vilket också gör spelsäsongen längre.
Nackdelen är gummigranulatet som
ska stötta stråna och ge svikt. Enligt
en undersökning av IVL Svenska
Miljöinstitutet sprider konstgräsplaner
för fotboll 2 300–3 900 ton plast i
naturen om året. Gummigranulatet
försvinner från planerna genom snöröjning, med spelarna och ner i dag-

närvarande projekterar han två
nya slags fotbollsplaner som båda ska
vara infillsfria. Den ena ligger på Karl
Johans Torg och ska få ett så kallat
”krullgräs”, av en sort som aldrig förut
har testats i Sverige.
– Det innehåller inget granulat så
det är positivt. Men med tiden måste
man se till att det kommer luft emellan
det krullade gräset så att det inte blir
platt och stumt. Om du spelar med
dubbar på skorna finns det också risk
att du fastnar i gräset. Men vi har lagt
det på en sjumannaplan som främst
är till för träning och lek och kommer
utvärdera tekniken.
Det andra projektet är en hybridplan som består av både konst- och
naturgräs. Båda grässorterna planteras i
sand och kombinationen gör att planen
tål dubbelt så mycket mer stryk än enbart naturgräs.

för

även
om konstgräs är slitstarkt
mäktar det inte med vad som helst. Vid
EM i ridsport på Heden i somras
förstördes nästan samtliga konstgräsplaner när tunga maskiner drog in och
lämnade djupa spår efter sig.
– Vi är positiva till att våra planer
används för annat än fotboll men jag
känner mig bitter över att vi har behövt
stänga så många som fyra av Hedens
planer. De är förstörda ända ner i grunden och farliga att spela på. Först nästa
vår kommer de att kunna börja användas igen, konstaterar Andreas Flygare.

men

TEXT & FOTO: PAULA ISAKSSON

för fotbollsklubbarna i

”Nu är det i princip
ingen förening som spelar
på grus längre.”
ANDERS FLYGARE, PROJEKTLEDARE PÅ IDROTTSOCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN, IOFF

I Göteborg finns drygt 50 bollplaner
som IOFF ansvarar för. Främst används
de av breddfotbollen, medan de högre
serierna håller till på Got Events stora

granulat finns i flera olika
utföranden :

SBR som är gjord på återvunna bil- och
maskindäck. Används inte längre av IOFF.
DET RENARE GUMMIGRANULATET TPE FINNS
I OLIKA FÄRGER.

– Men enligt min åsikt går det att hantera gummigranulatet på ett bra sätt.
Till exempel kan man uppmana folk att
borsta av sig innan de lämnar planen
och man kan bygga sarger runt den för
att hindra spridning. Vi sätter också filter i brunnar så att vi verkligen behåller
granulatet där det ska vara.

EPDM som är färgat gummigranulat från
nytillverkat industrigummi.
TPE som till skillnad från EPDM inte är vulkaniserat och därmed får bättre miljöegenskaper. Kan återvinnas men är dyrt och används
därför främst på arenor för de högre serierna.
eCork som är ett miljövänligt granulat bestående av expanderad kork.
Kork- och kokosblandning som är ett annat
miljövänligt alternativ.

FRÅGOR

vattenbrunnarna. I Göteborg behöver
alla konstgräsplaner fyllas på med två
ton granulat vartannat år.
– Jag har granulat överallt i min
lägenhet, inte för att jag spelar fotboll
utan för att det fastnar på skor och i
kläder när jag är ute och inspekterar
planerna. Men vi tittar på andra alternativ, staden har krav på sig att minska
spridningen av mikroplaster, berättar
Andreas Flygare.

Dennis Andersson, klubbdirektör för BK
Häcken och Gothia Cup
Hur ser du på utvecklingen av
arenor och anläggningar för era
medlemmar?

Konstgräsplanerna som vi fick för ett
antal år sedan är det enskilt mest positiva
som hänt för breddfotbollen i Göteborg –
någonsin! Det var på håret, för det var
på väg utför, men när vi fick bort grusplanerna säkerställdes fotbollen som
breddidrott.
Nästa utvecklingssteg tror jag blir fler
samlade lite större anläggningar, som
Kviberg och Heden. Anläggningarna kan
användas i ett bredare perspektiv och blir
mer av mötesplatser för integration och
mångfald. Klubbarna får en större roll
runt matcherna och det kan bli lite av ett
mini-Gothia Cup vid varje anläggning.
Vad är viktigt att tänka på
när nya anläggningar planeras
och byggs?

Konstgräs är ett måste och att det finns
service av olika slag. Det kan vara servering, toaletter, kanske en enklare eventyta.
Vi måste erbjuda föräldrar och annan
publik något som gör att de vill stanna,
inte bara att de står där och väntar på att
matchen ska ta slut. Däremot är behoven
av omklädningsrum inte lika stora längre.
Många kommer omklädda och åker hem
och duschar.
På vilket sätt bidrar ni till
utvecklingen?

Sedan vi fick bort grusplanerna står vi oss
bra. Sverige och övriga Norden har ju
många kommunala anläggningar, i andra
länder ägs de flesta av klubbarna. Det är
en av anledningarna till att Gothia Cup
är så framgångsrikt. Vi kan förhandla
med en ägare.

FRÅGESTÄLLARE: ELISABETH GUSTAVSSON
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”Det är fascinerande att
arkitekterna lyckades träffa
så rätt för så
många år sedan.”
LOTTA NIBELL,
VD FÖR GOT EVENT, OM ULLEVI
OCH SCANDINAVIUM.

FOTO NATALIE GREPPI; GOT EVENT AB; LIN EDUCATION

Hur används arenan om 40 år?
Det är nöten som måste knäckas
när en ny arena planeras.
– Där lyckades verkligen arkitekterna bakom Ullevi och Scandinavium.
De arenorna håller fortfarande,
säger Lotta Nibell, vd för Got Event.
Inne på Ullevi lyser gräset grönt. Det är
riktigt gräs, sått på plats som står på
tillväxt inför kommande säsong.
– Det kommer att bli jättefint till
våren. Det är första gången vi sår på det
här sättet och mycket mer kostnadseffektivt än att lägga en färdig matta,
säger Lotta Nibell.
Hon konstaterar att det är ett
ansvarsfullt uppdrag att förvalta och
driva några av Sveriges mest kända
arenor, som Ullevi invigd 1958 och
Scandinavium som stod klar till Göteborgs 350-årsjubileum 1971.
– Det är fascinerande att arkitekterna lyckades träffa så rätt för så
många år sedan. Konstruktionerna
fungerar bra fortfarande, men det som
förändrats är bland annat att förväntningarna på service och teknik har
ökat, menar Lotta Nibell.
för
att
möta det behovet har drygt
100 miljoner investerats i Scandinavium under 2016 och 2017. Arenan har
fått fler och större rullstolsplatser och
olika åtgärder har gjorts för att öka
publikkapaciteten på golvet. Mest synligt är omvandlingen av entrén och
restaurang Glöd Kök & Bar för 400
sittande gäster som invigdes i november. Den gamla arenarestaurangen en
våning upp har fått ett lyft och ett nytt
namn – Pouls Restaurang, döpt efter
arkitekten Poul Hultberg som ritade
Scandinavium i slutet på 1960-talet.
– Ska vi kunna erbjuda en helhetsupplevelse finns behov av att kunna äta

och dricka gott på plats, så med en
modern restaurang med nytt kök
kommer
Scandinavium
att
vara
konkurrenskraftig och attraktiv i 15 år
till, säger Lotta Nibell.
vad som sedan händer med Scandinavium är i skrivande stund oklart.
Att arenan på sikt måste ersättas är alla
överens om. Här finns inte tillräckligt
med ytor för att lasta och lossa all den
utrustning som numera används vid
stora arrangemang. Dessutom är takhöjden bara 13 meter – i Globen är den
35 – vilket gör att en del arrangemang
helt enkelt inte får plats.
Det är framför allt konserterna som
kräver utrymme och möjlighet att
hänga utrustning i taket. Även om tekniken i sig blir mindre så används mer
av den varan i alltmer avancerade shower. Det finns ett förslag om att förstärka
och höja taket, men det skulle bli för dyrt.
Göteborgs Stad har tagit fram två
förslag till placeringar av en ny multiarena som ska kunna ersätta Scandinavium och Lisebergshallen.
– Vi vill förstås vara kvar centralt
och det är bra att arenornas placeras
ihop så att de kan drivas gemensamt.

FOTO: JORMA VALKONEN

Hållbara
arenor med
långt liv

100 MILJONER HAR INVESTERATS I SCANDINAVIUM 2016–2017.

elförsörjningen?
Samlokalisering
är
också viktigt och att vara generös med
kringytor.

för

BRAVIDA ARENA LIGGER PÅ HISINGEN SEDAN 2015.

senaste
tillskottet bland Got
Events arenor är Bravida Arena som
ersatte Rambergsvallen på Hisingen
2015. Den är en renodlad fotbollsarena, utan löparbanor, och är
fotbollsklubben BK Häckens hemmaarena.
– Bravida är ett bra exempel på en
arena med bra funktionalitet och effektiv drift. Den sköts i princip av en person. Men det är lite synd att den bara
byggdes för fotboll. Tänk om vi hade
kunna lägga konserter eller andra event
där också, säger Lotta Nibell.

det

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

också viktigt att det finns
tillräckligt med kringytor, både för produktionerna och för publik där både
trivsel och utrymning är viktiga aspekter, påpekar Lotta Nibell, som har stora
förhoppningar på det kommande beslutet om en ny multiarena i Göteborg.
Utredningsarbetet har pågått länge,
men det är stora beslut och det är
viktigt att det blir rätt när en arena ska
fungera i alla fall i 40 år.
– Flexibilitet är avgörande, vi vet ju
inte hur framtidens event ser ut. Hur
kommer e-sporten att utvecklas, till
exempel, och vad innebär det för

men

det

är

event är ett kommunalt bolag,
helägt av Göteborgs Stad. Got Event förvaltar
och driver Bravida Arena (f d Rambergsvallen), Frölundaborg, Lisebergshallen, Gamla
Ullevi, Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, Valhalla Sporthallar och
Wallenstamhallen (träningsanläggning på
Scandinavium). Higab äger alla arenorna,
utom Lisebergshallen som ägs av Liseberg.
Arenorna hyrs av framför allt idrottsföreningar och arrangörer. Omkring 400 idrottsoch underhållningsevenemang äger rum
varje år. Två arrangemang är Got Events egna
– Gothenburg Horse Show och Ullevi Arena
Challenge.

got

Bravida är ett bra exempel på en arena med bra funktionalitet och effektiv drift.

14

15

VÄRLDENS KANSKE
MEST HYGIENISKA WC.
ÖPPEN SPOLKANT MED UNIK SPOLFUNKTION
UNIK YTBEHANDLING MOT SMUTS
FINNS ÄVEN SOM VÄGGHÄNGD

LÄS MER PÅ
WWW.GUSTAVSBERG.SE

Idrott och kultur
delar arena
Från handbollsmatch till rockkonsert på
några timmar – det är fullt möjligt i
Partille Arena, Sveriges första ”omställningsarena”. Här möts idrott och kultur.
I september fyllde arenan ett år.
Från motorvägen genom Partille ger den välvda fasaden på arenan ett rätt kompakt
intryck. Men i entrén på andra sidan möts
besökarna av en ljus, luftig och öppen foajé
med café, ingång till restaurangen (som också

Specialister
inom elteknik.

driver bowlinganläggningen) och en stor
svängd trappa. En våning upp ligger ingångarna till hallarna och i byggnaden finns även
gym, konferensrum och handbollsklubben
Sävehofs kansli. Partillebo, som driver arenan,
har också kontor här, liksom kommunens
kultur- och fritidsförvaltning som svarar för
evenemangen.
Viktor Hjelm är driftsansvarig för Partille
Arena och har ansvar för alla tekniska system
i fastigheten.

www.eitech.se
031-67 27 00

FOTO: FELIX GERLACH

En del av:

Teknisk byggkonsult sedan 1958
PARTILLE ARENA HAR TVÅ HALLAR.

FOTO: FELIX GERLACH

Varbergsgatan 12 A • Göteborg • Tel 031- 723 73 00 • www.tellstedt.se

”När det går ett brandlarm ska
arenan tändas upp, dörrar
öppnas, musiken tystna och
högtalarsystemet
skicka ut meddelanden.”
VIKTOR HJELM,
DRIFTSANSVARIG FÖR PARTILLE ARENA

WH ITE .SE

www.wikstromab.se
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FOAJÉN ÄR LJUS, LUFTIG OCH ÖPPEN.
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INBLICK:

Isitt mötte
Wingårdh

Det spelas matcher, hålls idrottsundervisning,
man bowlar, tränar eller fikar i caféet.
En mötesplats, helt enkelt.

Den 9 november blev Gert Wingårdh den andra i
raden att intervjuas i Mark Isitts samtalsserie med
upphovsmakarna till Göteborgs bästa moderna
byggnadsverk.
Kvällens objekt var Universeum och samtalet ägde
rum i foajén, på den lilla mobila scenen som har
specialdesignats för intervjuserien.
Gert berättade att byggnaden ligger honom varmt
om hjärtat, inte minst för Universeums syfte att främja
barn och ungas intresse för teknik och naturvetenskap
med starka hållbara förtecken. Huset är designat utifrån tävlingsprogrammet som beskrev en vandring
från nordlig natur till allt sydligare breddgrader för
att sluta med ett crescendo av intryck i en regnskog.
Vidare förklarade han att det så kallade träskeppet med utställningar ritades för att vara lika
robust som en trälada med möjlighet att spika i och
ändra på ett enkelt sätt. Inspirationen fick han från ett
besök på Wanås konsthall i Skåne.
Publiken bestod av ett trettiotal personer som alla
var engagerade och bidrog till ett glatt och intressant
samtal. Serien fortsätter i vår med nya nedslag i staden.

FOTO: FELIX GERLACH.

FOTO: GUNILLA MURNIEKS ANDERSSON

– Visst var det lite krångel i början,
alla
byggnader
har
barnsjukdomar, men det är inget som besökarna
märkt av vad jag vet. Och nu funkar
det bra, säger han.
välvda
fasaden återkommer i
gången på insidan där väggen buktar
utåt. Skälet till konstruktionen är att
anläggningen ligger så nära E20 där det
transporteras farligt gods. Skulle det
inträffa en explosion kan tryckvågen
passera längs den rundade formen. Taket har dessutom dubbla lager närmast
vägen. Säkerheten inne i byggnaden har
förstås också högsta prioritet. Brandsäkerhetssystemet testas varje månad
– på natten.
– När det går ett brandlarm ska

den
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arenan tändas upp, dörrar öppnas, musiken tystna och högtalarsystemet
skicka ut meddelanden. Det tar en
stund att ta sig runt och kolla att allt
funkar som det ska, säger Viktor
Hjelm.
Det är gott om plats runt byggnaden och det är lätt att komma till med
stora transporter – en förutsättning för
att kunna arrangera större events. Partille Arena har fått mycket positiva
gensvar från arrangörerna under det
första året.
– Vi hade ju P3 Guld här i
januari. Det satte oss på kartan och fick
hit branschen som såg hur bra det fungerade. Och nästa år kommer P3 Guld
tillbaka, säger Daniel Claesson, evenemangschef på Partille Arena, som tyck-

er att det första året har gått över förväntan. Farhågorna om att folk inte
skulle hitta hit har kommit på skam.
– Vid stora evenemang har vi haft
gratisbussar från Göteborgs Central,
precis utanför finns närmare 200 gratis
parkeringsplatser och kollektivtrafiken
fungerar. Men det viktigaste är att göra
bra grejer. Då kommer folk.
att lisebergshallen ska rivas innebär
att Göteborg förlorar en mellanstor
arena, något som lär gynna Partille
Arena.
– Vi har ett bra samarbete med
Göteborg & Co. Intäkterna från besöksnäringen hamnar ju i Göteborg eftersom vi inte har några hotell i Partille,
säger Daniel Claesson.

Men i första hand är arenan till för Partilleborna. Här spelar Sävehof sina hemmamatcher, skolorna har idrottsundervisning, pensionärer spelar bowling, andra
tränar på gymmet eller tar bara en fika i
caféet. En mötesplats, helt enkelt.
TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

arena invigdes i september
2016. Arkitekter är Tengbomgruppen och arenan byggdes av Skanska på uppdrag av det
kommunala bolaget Partillebo som också äger
och förvaltar fastigheten. Arenan har två hallar;
A-hallen, med fullstor scen för teater och konserter och tillhörande teknik, som tar som mest
5 500 personer och B-hallen som rymmer cirka
700 personer.
partille
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Framtidens evenemangsstråk
handlar om mer än nya arenor
Det framtida evenemangsstråket i
Göteborg är inte bara en fråga om
nya arenor. Lika mycket är det ett
stadsutvecklingsprojekt för att skapa
liv och rörelse i området vid sidan
om evenemangen.
I mitten av december, vid det
här magasinets utgivning, ska utredningen om arenornas placering och
stadsdelens utformning vara klar och
lämnas över till kommunstyrelsen.

Designing your future. Today.

MÄNNISKAN
& MASKINEN
Vi har ett brett utbud av liftar,
byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet.
Allt serverat och organiserat med
vår personliga service.
För mer info besök stavdal.se

Sjögren

Byggnads AB
Första Långgatan 8 • 413 03 GÖTEBORG • Tel. 031-24 20 60
Hemsida: www.sjogren-bygg.se • E-mail: info@sjogren-bygg.se

Projektledare för utredningen som startade i början av året är Patrik von
Corswant på stadsledningskontoret.
– Detta är ett stort, kontroversiellt
och politiskt viktigt projekt, säger han.
Syftet med utredningen är att ta fram
förslag på dels var ersättningsarenorna
för Scandinavium och Lisebergshallen

och Lisebergshallens placeringar hade
bantats ner till hälften. Nu återstår två
alternativ – södra eller norra sidan av
Valhallagatan, det vill säga antingen
där Valhalla ligger idag eller på parkeringen och grusplanen mitt emot.
brukar stora arenor placeras utanför staden. För det första är
marken billigare, för det andra blir det
enklare att lösa logistiken.
Men i Göteborg ligger arenorna
centralt vilket staden ser som en viktig
konkurrensfördel.
– Det är väldigt få städer som har
en så sammanhängande evenemangsverksamhet som i Göteborg där allt
ligger på samma ställe. Det är en konkurrensfördel som vi ska fortsätta utnyttja även om det blir en stor utmaning.

vanligtvis

”Detta är ett stort,
kontroversiellt och politiskt
viktigt projekt.”

STADSLEDNINGSKONTORET GÖTEBORG

Arenor för världs
evenemang och
vardagsmotion
Göteborgarnas arenor och idrottsanläggningar
är viktiga mötesplatser i staden. Många av dem
ingår i Higabs bestånd, till exempel Gamla Ullevi,
Bravida Arena och Angered Arena.
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som
omfattas börjar vid
Ullevi i norr och slutar vid Liseberg i
söder. För att befinna sig ”mitt i smeten” har Patrik von Corswant tillfälligt
flyttat sitt arbetsrum från Köpmansgatan till Gårda. Till sin hjälp har han
en styrgrupp med representanter från
flera av stadens förvaltningar samt
Higab, Got Event, Göteborg & Co,
Business Region Göteborg med flera.
Dessutom har han en projektorganisation med olika ansvarsområden.
I augusti lämnade han en delrapport till kommunstyrelsen där fyra
ursprungliga förslag på Scandinaviums

området

anledningen till att man vill placera
Lisebergshallen och Scandinavium bred-

Tidigast kan arenorna
stå klara till 2025
och senast 2033.

PATRIK VON CORSWANT, PROJEKTLEDARE PÅ

kan placeras, dels hur hela området kan
utvecklas för att leva även när det inte
är något evenemang på gång.
– Normalt sett är arenor exkluderande byggnader, de är stora och massiva, och stängda en stor del av året.
Utanför blåser det och det är inte kul
att vara där när det inte pågår något
evenemang. Så frågan är hur vi ska
bygga vidare på området för att skapa
liv och rörelse även när arenorna är
stängda, säger Patrik von Corswant.

enkät. Man har även haft sittningar
med representanter för kulturen, breddidrotten med flera.
– Arenafrågor engagerar många,
både dem som är för och de som är
emot. Vi vill fånga hur göteborgarna
och olika aktörer ser på frågan och
vad de vill ha.
Vem som ska äga och drifta arenorna
är en annan viktig frågeställning.
– Det kan bli frågan om privat eller
kommunalt ägande, likadant med driften. Eller en kombination av båda. Vi
tittar på vad vi tror skulle passa Göteborg bäst, men sedan är det ett politiskt
beslut som ska tas, säger Patrik von
Corswant.

in på en begränsad yta och enligt Patrik von Corswant
finns det tre olika vägar att gå för att
utveckla evenemangsområdet. Den ena
är att låta näringslivet gå in och bidra
till en evenemangsstödjande utveckling
med kommersiella verksamheter som
till exempel hotell, restauranger och
shopping. En annan är att staden satsar
offentliga medel på öppna, fria ytor för
breddidrotten och ger plats för rekreation och kulturella verksamheter.
Det tredje alternativet handlar om
att bygga en tät stadsdel med kontor
och bostäder.
– Det här är tre olika sätt att ta sig
an uppdraget och vi tittar på för- och
nackdelar med alla. Förmodligen kommer det bli en mix, vi måste skapa saker
som gör att både göteborgare och inresande kommer hit, säger Patrik von
Corswant.

många kvaliteter ska

våras bjöd staden in till medborgardialoger vid nio tillfällen för att ta reda
på hur göteborgarna ser på det framtida evenemangsområdet. Drygt 2 000
personer svarade också på en digital

i

vid varandra är integrationsfördelar.
Logistik, drift, omklädningsrum, centralkök, ja allt går att dela. Och Scandinavium kommer inte att rivas innan den
nya arenan står färdig, försäkrar Patrik
von Corswant. Detsamma gäller för
Valhallabadet och sporthallarna.
– Vi kan inte gå in och nagga på
medborgarnas kvaliteter i vardagen.
Det är också viktigt med kontinuitet i
Scandinaviums verksamhet annars tänker arrangörerna bort Göteborg, kommenterar han.
Däremot tas Lisebergshallen ur
bruk vid årsskiftet 2018/2019 på grund
av bygget av Västlänken.
på hur mycket som behöver
omlokaliseras finns det två olika tidplaner. Tidigast kan arenorna stå klara till
2025 och senast 2033. Den 13 december
i år ska utredningen vara klar och lämnas över till kommunstyrelsen.
– Därefter är det upp till politikerna att fatta ett inriktningsbeslut för området, avslutar Patrik von Corswant.

beroende

TEXT & FOTO: PAULA ISAKSSON
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Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.

FOTO: SEMREN&MÅNSSON

Målbild
Koll 2035

Nytt konsortium vill ta plats i Göteborg

22

omfattar 5 000 bostäder,
lika många arbetsplatser, ett nytt Scandinavium, en ny Lisebergsarena samt
tre nya multisporthallar för breddidrotten. Plus 500 hotellrum och ett stort
handelscentrum.
– Idag är området ganska isolerat,
man går bara dit när man ska på en
match eller konsert. Det gäller att få en

förslaget

”Vårt inspel innebär
att man skjuter
den ekonomiska risken
från skattebetalarna till oss.”
LENA JOSGÅRD, AFFÄRSOMRÅDESCHEF
MARK- OCH PROJEKTUTVECKLING PÅ HSB.

stadsdel som lever dygnet och året runt
och inte bara vid enskilda händelser.
i media har förslaget framställts som
att kommunen ska ge bort marken
gratis till konsortiet.
Men enligt Lena Josgård handlar
det om en form av markanvisning som
sker på marknadsmässiga villkor.
– Staden skänker inte bort marken.
I konsortiet tittar vi just nu på
olika affärsmodeller och hur man

skulle kunna hantera kommunens likabehandlingsprincip.
– Vinsten för oss som ingår i
konsortiet blir att vi får vara med
och utveckla Göteborg med bostäder,
kommersiella lokaler med mera.
Men hur ska logistiken lösas med
långtradartransporter till arenorna om
det byggs en massa bostäder tätt intill?
Lena Josgård försäkrar att inga större
fordon kommer att köra inne i bostadskvarteren.

FOTO: PAULA ISAKSSON

– Förslaget bygger på att staden säljer
markrätter till oss som motsvarar
värdet av arenan, säger Lena Josgård,
affärsområdeschef mark- och projektutveckling på HSB, och en av talespersonerna för konsortiet.
I Plats för Göteborg, som bildades
2016, ingår ett antal byggherrar, fastighetsägare och arkitektkontor. Tanken
på att gå ihop väcktes när stadsledningskontoret fick uppdraget att ta
fram förslag till en ny arena tillsammans med relevanta aktörer.
– Vi som ingår i konsortiet är alla
Göteborgsbaserade aktörer med ett
långsiktigt intresse av att utveckla
staden så vi såg det helt enkelt som en
uppmaning att höra av oss till staden.
Vår tanke är att skapa en levande stadsdel, att läka ihop evenemangsområdet
med Gårda och samtidigt finansiera en
ny arena, säger Lena Josgård och fortsätter:
– Vårt inspel innebär att man skjuter den ekonomiska risken från skattebetalarna till oss. Frågan fastnar annars lätt i hur staden ska klara av

finansieringen utan att behöva ta pengar från vård, skola och omsorg.

Depåer

KONSORTIET VILL SKAPA EN LEVANDE STADSDEL.

FÖRUTOM ARENOR INNEHÅLLER FÖRSLAGET 500 BOSTÄDER, LIKA MÅNGA ARBETSPLATSER OCH 500 HOTELLRUM.

Många vill vara med och utveckla
det framtida evenemangsstråket.
En intressent är konsortiet Plats
för Göteborg som erbjuder sig att
finansiera en ny arena mot att få
exploatera 500 000 kvadratmeter
mellan Ullevi och Valhallabadet.

Västlänkens
stationer

– Vi har en grupp som arbetar
särskilt med den här frågan. Infarterna
till arenan kommer att ligga utanför
där människor bor.
von corswant , som leder utredningen om det framtida evenemangsstråket, tycker att förslaget är
djärvt och spännande. Men i samma
andetag säger han att det kommer att
behandlas på samma sätt som andra
aktörers intresseanmälningar.

patrik

www.vt-pool.com

– Vi välkomnar förslag på stadsutveckling
men Plats för Göteborg kommer inte särbehandlas på något sätt. Vi har många svenska,
franska och engelska intressenter så när det väl
blir aktuellt kommer vi ha en sund konkurrenssituation avseende aktörer som vill vara med
och utveckla staden.
vidare kan han inte påminna sig att staden
förut har gjort en direkt markanvisning på en
halv miljon kvadratmeter och menar att hans
uppdrag inte går ut på att skapa en självfinansieringsgrad med försäljning av kommersiella
byggrätter.
– Kommunen har inte på något sätt problem med att finansiera investeringen av arenorna. Om vi skänker bort mark som är värd
låt oss säga sex miljarder kronor så sänker vi
medborgarnas tillgångar med lika mycket, förklarar Patrik von Corswant.
vad som händer framöver är det viktigt att få upp diskussionen om ett helhetstänk
kring evenemangsområdet på bordet, påpekar
Lena Josgård.
– Vi hoppas förstås att det landar i någon
form av marktilldelning till oss men om det
inte blir så ser vi ändå att vi har bidragit med
att få upp arenafrågan med ett stadsutvecklingsperspektiv till diskussion.

oavsett

TEXT: PAULA ISAKSSON

Vill du veta vad
BTF har på gång?
Gå in på www.btf.nu och på
facebook.com/btfnu och kolla!
Som vanligt skickar vi ut inbjudan till
studiebesök och andra aktiviteter med
e-post eller post i god tid innan.

Är du inte redan medlem
– anmäl dig idag!

i konsortiet plats för göteborg ingår

Balder, Castellum, HSB, Platzer Fastigheter, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter, Wallenstam, Semrén+Månsson, White, Wingårds och Sweco.
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KOLL:
Många är vi som arbetar i byggbranschen men hur bra koll har vi på varandras yrkesroller?
I en intervjuserie möter vi människor från olika delar av branschen som får dela med sig av
sin vardag och sina tankar om framtiden. Först ut är dagsljuskonsulten Max Tillberg.

Dagen då jag träffar Max Tillberg är
det mulet med en typiskt grå Göteborgshimmel. Ljuset som når in genom fönstret är som det brukar vara vid den här
tiden på året, sparsamt och inget som
man direkt tänker på. Men för Max
Tillberg är dagsljus en viktig fråga som
han har jobbat med de senaste åtta åren.
– Dagsljuset har stor betydelse för
vår hälsa. Om vi inte får tillräckligt
med dagsljus kan vi drabbas av sömnrubbningar, depressioner och allvarliga
sjukdomar, säger han.
Och det är viktigt att skilja på solljus och dagsljus, förklarar han vidare.
– Dagsljus är det diffusa ljuset från
himlen medan det ljus som människor
upplever är solljus. Om man kommer in
i ett rum och utbrister ”åh, vad ljust
och fräscht du har det” så handlar det
ofta om en söderfasad där solen flödar
in, och inte om dagsljus.
48 år gammal och har
varit anställd på Bengt Dahlgren i
nästan två decennier. Som en av få
dagsljuskonsulter i Sverige ger han kurser runt om i landet – på till exempel
stadsbyggnadskontor – och är förvånad
över att dagsljus inte finns med som ett
självklart ämne i arkitektutbildningen.
– Egentligen borde det inte finnas
behov av min kompetens för det ligger
så otroligt nära det som arkitekterna
gör och borde göra. Men lustigt nog
jobbar inte arkitekter i Sverige med den
här frågan. I Köpenhamn däremot
ingår dagsljus i den första kursen på
arkitektutbildningen.

ljus i alla utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. I andra länder kan
det räcka med att 60 procent av rummen har en hög grad av dagsljus. Och
de svenska byggreglerna ställer till
problem vid förtätning av staden, förklarar Max Tillberg.
– Dagljuskraven är i princip det
enda som kan stoppa förtätning. Men
här har byggbranschen varit lite
yrvaken, vi har förvånansvärt många
projekt som har blivit stoppade i sena
skeden på grund av att de inte uppfyller
kraven.

” Dagsljuset har stor betydelse
för vår hälsa. Om vi inte får
tillräckligt med dagsljus
kan vi drabbas av
sömnrubbningar, depressioner
och allvarliga sjukdomar.”
MAX TILLBERG, DAGSLJUSKONSULT

max tillberg är

med
resten av världen har
Sverige samtidigt väldigt högt ställda
dagsljuskrav, faktiskt de tuffaste av alla
länder. Enligt Boverkets byggregler ska
det finnas god tillgång till direkt dags-

jämfört

många saker går att köpa för pengar
men som han säger finns det inga
maskiner som producerar dagsljus. Om
byggnader står tätt så kommer det inte
in något dagsljus och då finns det inget
att göra.
Så, som dagsljuskonsult handlar det
om att komma in tidigt under planarbetet av nyproduktion. Då blir det möjligt
för byggarna att se vilka lösningar som
behövs för att uppfylla dagsljuskraven.
– Vi märker att intresset har börjat
öka lite grann i och med miljömärkningarna så det är positivt, säger Max
Tillberg.
nyligen deltog han i två forskningsprojekt inom Svenska Byggbranschens

utvecklingsfond, SBUF. I det första gick
man igenom byggreglerna och i det
andra jämfördes dem med 100 bostadshus byggda från 1860 fram till nu. Sammanlagt tittade man på 16 000 rum och
insåg att inte fler än sex till åtta procent
uppfyllde dagsljuskraven som idag
ställs på nya bostäder i stadsmiljö.
– Om vi aldrig har klarat dagens
krav kan man fråga sig om det är rimligt att ställa dem i städer som vi vill
förtäta. Efter vår undersökning var
det många i branschen som tyckte att
vi helt skulle ta bort kraven men det
handlar om hälsoaspekter, vi behöver
dagsljus för att må bra.

Guiden Per-Anders i Amsterdam berättade om stadsdelen Ijburg som har byggts på flera lager sand som pumpats ut i havet. Här finns 18 000 bostäder, vissa med egen
båtbrygga eller strand.

mycket av tiden lägger Max Tillberg
på att vara med och ta fram förslag på
en mer flexibel och modern tolkning av
dagsljuskraven.
– När vi pratar med människor om
var de vill ha dagsljus är det främst i
kök och vardagsrum, sovrummen är
inte lika viktiga. Så vår målsättning är
att man tittar på bostaden, att har du
fyra rum så kanske det räcker med riktigt bra ljus i hälften av dem. Samma
sak kan gälla för kontor, att man till
exempel har lite mörkare arbetsytor
men ljusa fikautrymmen.
Vidare påpekar han att dagsljus är
en demokratifråga. Ju högre upp en
lägenhet ligger desto dyrare blir den. Så
plötsligt blir hälsa en fråga om pengar.
– Jag har svårt att se hur vi kan ha
ett samhälle som ser ut så. Alla har rätt
till dagsljus, men inte nödvändigtvis i
alla rum.

Halvön Ijdock i Amsterdam blev klar 2013 med båtbryggor, restauranger,
56 lägenheter, stadens domstol och Sjöpolisens huvudkontor.

ROTTERDAM

Max Tillberg är en av få konsulter i
Sverige som arbetar med dagsljus.
Egentligen borde inte hans yrkesroll
behövas utan istället skulle ämnet
vara en självklar del av arkitektutbildningen, tycker han.

AMSTERDAM

”Egentligen borde det inte finnas
behov av min kompetens”

Forts från sid 3 – Fullt och späckat program på Hollandsresan

Kubushusen i Rotterdam är designade av den
holländska arkitekten Piet Blom. Hans idé var att
designa en liten by i staden.

TEXT: PAULA ISAKSSON

Enligt BBR 6:322 ska rum där människor
vistas mer än tillfälligt ha god tillgång till
direkt dagsljus och det allmänna rådet är en
dagsljusfaktor på en procent. Dagsljusfaktorn anger hur stor del av belysningsstyrkan
från en mulen himmel som når en oskuggad
punkt i ett rum. En förenklad beräkning enligt
SS 91 42 01 ger ett schablonvärde för rummets fönsterglasarea. Om standarden uppfylls bör fönsterglasarean vara 10 procent
Källa: Boverket
av golvets area.

Stadsdelen Borneo Sporenburg är byggd på två halvöar i Amsterdam,
tidigare hamnområden, och har 2 500 bostäder med varierad arkitektur.
Hotel New York i Rotterdam ligger i Holland
America Lines före detta kontorsbyggnad.

En del av sightseeingen i Amsterdam gjordes på cykel.
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Rotterdams centralstation invigdes 2014 och har
Europas största LED-skärm.
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INBLICK:

Hej medlem!

Stadsvandring
i Göteborgs äldre kvarter
i Göteborg men fortfarande finns det tillräckligt med äldre bebyggelse
kvar för att BTF skulle kunna gå på stadsvandring med fokus på gamla hus den 19 september.
Promenaden utgick från Gustav Adolfs Torg där
en karta av ursprungsgöteborg ligger infälld i
stenbeläggningen. Byggnadsantikvarie Ewamarie Herklint visade vägen genom centrum och
berättade samtidigt om holländarnas kanalbygge, rikemanskvarteren vid Västra Hamngatan

mycket har rivits

och om Domkyrkan som eldhärjats och byggts
upp flera gånger. Andra stopp var Saluhallen,
Stora Teatern, Wernerska villan, samt Röhsska
museet och Lorensbergsteatern som byggdes
samma år men har helt olika uttryck. Slutligen
hamnade gruppen på Götaplatsen med dess
byggnader från 1920- till 30-talet och en
strålande utsikt över Avenyn från Konstmuseets
trappa.
FOTO: INGER SKOGSBERG

Allt om casinot
på en förmiddag
Casinon finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Sundsvall. I höstas besökte veteranerna Casino
Cosmopol som innehåller både spelbord, till exempel för roulett och poker, och drygt 300 enarmade banditer. Veteranerna visades runt av guiderna Adam och Therese och fick veta allt om
insatser vid de olika borden.
Längst bak i lokalen spelas det pokerturneringar och den högsta vinsten hittills är en miljon
kronor, berättade guiderna. Enbart kontanter gäller och vid varje bemannat bord finns en dealer.
Veteranerna fick också veta att spelen övervakas på flera sätt och att den som vill lära sig
spela kan sätta sig vid ett särskilt bord. Besöket
avslutades dock vid ett bord i restaurangen.
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Landvetter flygplats från insidan
en dag i mitten av september kunde BTFs
veteraner passera säkerhetskontrollen på Landvetter Flygplats trots att de inte skulle resa någonstans. Men ändå hade de som mål att få
se platser dit ingen vanligtvis tar sig – som till
exempel flygplatsens VIP-avdelning där egentligen bara kungligheter eller Commercial Important People, så kallade CIPs är välkomna. Med
varsitt boardingkort i handen fick veteranerna
också följa allt från bagagehantering till hur flygplatsen bevakas av 50 vakter och tre polisbilar.
Det guiden Claes Nyqvist inte kunde om
flygplan och landningsbanor var enligt veteranerna inte värt att veta. Så även om resan blev
kort gav den många minnesvärda upplevelser av
hur vardagen tar sig ut på en flygplats.

Du sitter med i styrelsen för
andra gången. Vad är det
som är så roligt att du kan
tänka dig fyra år till?
– Det är jättetrevliga människor
från olika delar av branschen som
sitter i styrelsen och vi har kul ihop.
Dessutom tycker jag det är roligt
att vara med och utveckla BTF som
förening.
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Mycket på tvärs i levande labb
Den nya byggnaden som är uppförd på Chalmers är så mycket mer än ett hus – den är ett levande
laboratorium kring framtidens boende. I slutet av oktober blev det dags för BTFs medlemmar att få en
presentation av HSB Living Lab på plats.
Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt på
Tengbom, berättade om hur projektet
byggts upp genom partnerskap och samverkansmodeller.
För att skapa en första designstruktur
arbetade man med olika metoder, till exempel Co-Creation workshops som inkluderade flera olika universitet, forskare,
personal från NASA i USA med flera.
Byggnaden består av 44 flyttbara stålmoduler och monterades på plats under
endast åtta arbetsdagar. Mycket är på
tvärs mot vad vi är vana vid, bland annat finns det endast ett vertikalt schakt
som är samlat bredvid hissen. Dessutom
är alla system och installationer synliga
istället för att gömmas i byggnadens
struktur.
Efter presentationen blev det dags
för rundvandring och påhälsning hos
de boende som lever i gemensamma
kluster.
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Publika och
stängda delar på
SCA
med sin runda form, imponerande storlek och
spårvagn som vänder under byggnaden är
SCA-kontoret redan en profilbyggnad i Mölndals
centrum. Kontorsytan på 25 000 kvm är fördelade över fem våningsplan och husets runda form
gör att många av de ettusen arbetsplatserna hamnar nära fönstren. Tack vare innergårdarna når
ljuset också längre in i byggnaden.
Den 31 maj besöktes huset som är certifierat
enligt BREEM och Green Building av BTF. Berith
Porsö, Facility Manager, John R Johanson, arkitekt
på Rstudio och Kim Olsson, fastighetschef Stena
Fastigheter, berättade om processen med att ta
fram kontorets utformning. Byggnaden är uppdelad i en publik del och en stängd del dit bara
personalen har tillträde. Arbetsplatserna är placerade i öppet landskap men det finns också ett stort
antal tysta rum. För tillfälliga besökare har man
inrättat ett hundratal flexibla arbetsplatser. NCC
har byggt kontoret.

Kallbad, cyklar och natur på
Varbergsresa

Varbergs Kallbadhus gick
veteranernas vårresa i början av maj. Men det
var inte havet utan själva byggnaden i morisk stil
från 1903 som lockade. Efter en guidad tur fortsatte bussen till Monarks cykelfabrik. Här monteras 100 000 cyklar per år och veteranerna fick
besöka hallen där tidsåtgången för varje arbetsmoment räknas i sekunder.

raka vägen till

HÅKAN JERKSTRAND,
verksamhetschef för Bygg
och Fastighet på Bengt
Dahlgren.
Chefredaktör och vice
skattmästare i BTFs styrelse.

Nästa anhalt var Varbergs Museum som ligger inhyst i slottet och fästningen med Bockstensmannen
som främsta sevärdhet. Färden gick sedan vidare
till Getterön och Naturrum, med tusentals häckande sjö- och vadarfåglar – ett eldorado för alla med
fågelintresse. Efter fika i Naturrummets café och en
lyckad dagsresa vände bussen hem igen.
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Sist var du vice sekreterare
men nu är du bland annat
ansvarig för BTF Magazinet.
Berätta vad det innebär!
– Magasinet spelar ju en viktig roll
för att nå ut till våra medlemmar.
Här har man lagt ner ett fantastiskt
arbete på att ta det upp till den
nivå där det är idag och jag hoppas att jag kan bidra till att behålla
nivån och kanske utveckla magasinet ytterligare. Det är även en
viktig marknadsföringskanal då vi
når fler och fler utanför medlemsskaran. Magasinet läggs ju ut på
skolor och företag och finns även
som digital utgåva på hemsidan.
Kan du avslöja något om
temat i nästa nummer?
– Ett ämne som känns aktuellt och
som skulle kunna vara något är
hur man möter framtidens behov
när man bygger kontor. Trender
kring aktivitetsbaserade kontor,
intelligenta fastigheter, miljö och
energikrav och så vidare.
… och om vårens aktiviteter?
– En aktivitet som är planerad framöver är ett studiebesök på ombyggnaden av Samhällsbyggnad Chalmers. Vi håller också på att titta på
ett seminarium med representanter
från någon av våra kranskommuner kring framtida samhällsutbyggnad. Målsättningen är att det ska
bli flera intressanta aktiviteter
under året.
FRÅGESTÄLLARE: PAULA ISAKSSON
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Home of Super Heroes
Vi är stolta över våra medarbetare
som i år utsett oss till
Sveriges bästa arbetsgivare

Cirka 500 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren till en av de störtsta teknikknsulterna i Sverige. De fyra stenarna i vår verksamhet är Installation, Energi &
Miljö, Bygg & Fastighet och Brand & Risk

Avsändare
Grafisk Support
August Barks gata 21
421 32 Västra Frölunda
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