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som ny ordförande i BTF vill jag tacka för förtroendet att få leda föreningen under de två kommande åren. Vi hälsar även våra nya styrelsemedlemmar Håkan Jerkstrand och Mikael Pousette välkomna.
Hur ska vi få BTF att börja växa igen, det är frågan som kommer upp på
våra styrelsemöten. Alla har vi mycket att göra och med de valmöjligheter som
livet erbjuder är det i allmänhet svårt för föreningar att få ihop sina verksamheter. I dag finns det cirka 200 000 föreningar i Sverige så varför välja BTF?
BTF är unikt med det kontaktnät som vi har i Göteborg. Vi har också
påbörjat samarbete med CMB, som är en del av Chalmers, och tror på ett
framtida samarbete där vi kan stötta varandra.
Men för att bli starkare och bättre – och det naturliga valet för alla i vår
bransch – behöver vi hjälp med idéer. Så kom gärna med förslag på aktiviteter
som kan locka såväl befintliga som nya medlemmar.
I det här numret av BTF Magazinet fortsätter vi ta pulsen på vad som
händer i Göteborg i ett större stadsutvecklingsperspektiv. I höstas skrev vi om
bostadsbyggandet och nu är det dags att titta närmare på de riktigt stora projekten som Västlänken, Hisingsbron, Region City och Marieholmstunneln.
Ser fram emot att få träffa er på våra kommande aktiviteter!
Du vet väl förresten att du även hittar oss på Facebook?

”Det finns många
kritiska
framgångsfaktorer
i ledningen av
komplexa projekt
i stadsmiljö.”
PER RYDBERG, TRAFIKVERKET

I slutet av april var det äntligen premiär för Mark Isitts samtalsserie med arkitekterna bakom Göteborgs främsta moderna
byggnader. Samtalet ägde rum på en liten, väldesignad scen som
även den har sin upphovsman, Teodor Losman Nädele, 25 år,
från Göteborg.

ADRESS: BTF, c/o Jon Örn, VBK, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg.
Tel: 031-703 35 17, e-post: jon.orn@btf.nu
TEXT: Paula Isaksson och Elisabeth Gustafsson

hösten 2015 utlyste BTF i samarbete med Mark Isitt en tävling för
arkitektstudenter
vid
Chalmers.
Uppgiften var att designa en mobil
scen som Mark Isitt skulle kunna
använda för sin samtalsserie om
god arkitektur på olika platser i
Göteborg. Vinnare av tävlingen
blev göteborgaren Teodor Losman
Nädele, 25 år.
Vid det här laget har det gått ett
och ett halvt år sedan tävlingen
avgjordes. Men när jag träffar
honom, en av de första riktigt varma dagarna i början av maj, är det
bara några dagar sedan scenen
användes för första gången. Premiären ägde rum inne i Nils Ericson

LAYOUT: Ivelind Design
ORIGINAL OCH TRYCK: Grafisk Support
ANNONSFÖRSÄLJNING: Grafisk Support, Johan Dahlberg,
tel: 031-49 10 05, mobil 070-949 42 12
PAPPER: Gallery Art silk 130 g
UPPLAGA: 2 500 ex. Publikationsnummer: 17:6
OMSLAG: Hisingsbron, illustration: Tenjin Visual

Sök stipendium från BTF!
Går du en byggrelaterad utbildning? Då kan du söka stipendium från BTF för 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
Hit kan du också vända dig med eventuella frågor.

LA RS KINDH OLM,
ORDF ÖRA NDE
BYGGNA DSTE KNISKA
FÖRE NINGE N GÖTE BORG

Premiär i tempel till arkitekturens lov
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TEMA: VI TAR PULSEN PÅ DE STORA PROJEKTEN I GÖTEBORG

Ledare

NIELS TORP OCH MARK ISITT

TEODOR LOSMAN NÄDELE

PREMIÄRSAMTALET HANDLADE OM NILS ERICSON TERMINALEN SOM RITADES AV NIELS TORP.

BÄNKEN I TRÄ SKA KÄNNAS VARM ATT SITTA PÅ.

Terminalen med ett samtal mellan
Mark Isitt och Niels Torp.
– Det var kul att få se scenen
färdigställd. Samtidigt var jag väldigt nervös över att den skulle vara
för trång, men jag tyckte att den
fungerade bra, säger Teodor Losman Nädele, som för närvarande
praktiserar på Wingårdhs för att
återuppta sina studier på Chalmers
till hösten igen.
en kopp kaffe berättar han
hur intresset för tävlingen väcktes
när han såg vilka som ingick i juryn. Men det var först samma dag
som förslaget skulle vara inne som
han satte sig ner och började skissa.

över

FORTS PÅ SIDAN 15
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vi erbjuder

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

smarta energilösningar

www.amlovs.se

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





Just nu är det mycket som händer i Göteborg. Jättelika infrastrukturprojekt vänder
upp och ner på stan och vi ser en helt ny stadsdel växa upp kring Centralstationen.
Allt sker i princip samtidigt och beräknas pågå en lång tid framöver.
För att projekten inte ska krocka med varandra krävs en minutiös planering av
såväl beställare som entreprenörer. Alla har sina tidplaner att hålla, vilket kräver
samarbete och hänsyn från samtliga parter.
I det här numret tar vi pulsen på de allra största projekten – Marieholmstunneln,
Region City, Västlänken och Hisingsbron. Hur långt har de kommit? Vilka är de
främsta utmaningarna? Går projekten att genomföra utan att Göteborg förvandlas
till en enda gigantisk byggarbetsplats med ett ständigt trafikkaos?
Först ut att svara på frågorna är beställaren och entreprenörerna bakom
Marieholmstunneln.

Mölndals innerstad





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
E-post: info.syd@bravida.se



En plats att längta till.

www.bravida.se



Vi är en samling vinentusiaster i Göteborg som driver ett
projekt som vi kallar för ”Drömmen om Italien”.
Vår dröm och vårt mål är att bygga om en ruin till en
vingård med 20 lägenheter i Umbrien, Italiens gröna hjärta.
Förutom lägenheter är tanken att vi ska ha en restaurang,
spa och plats för konferenser. Självklart kommer vi att
odla vin, ha olivträd och en och annan grönsaksodling.

Vill du bli en av oss?

DRÖMMEN OM ITALIEN
4

FULL FART NÄR DET FÖRSTA TUNNELELEMENTET
BYGGDES I TORRDOCKAN PÅ MARIEHOLM.
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FOT O: KASP E R D UDZIK

Jan Izikowitz 070-530 57 83
jan.izikowitz@tengbom.se
www.drommenomitalien.com

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

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen
i Sverige och arbetar med kommersiella fastigheter på
tillväxtorter i Sverige och i Köpenhamn. Med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor, har vi resurser att utveckla samhällen och hjälpa våra kunder att växa.

Byggnader över
förväntan och
tid kräver ett
360° tankeSätt

Marieholmstunneln
”Undervattensgjutning
går inte att avbryta utan
den gjordes i ett sträck
på tre dygn.”

Se hur på cowi.se

HELENA SÖDERBERG, PROJEKTCHE PÅ ZÜBLIN

F OTO: PA ULA ISA K SSON

Miljösmarta golv för offentliga miljöer

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

Nordic Flooring, The Wood Collection

Nordic Flooring, The Future Collection

The future of flooring

Besöksadress: Mölndalsvägen 42
Box 141 66, 400 20 Göteborg
Tel. 031-400 380
E-mail: epsilon@epsilon-byggkonsult.se
www.epsilon-byggkonsult.se

www.ehrenborg.se

Hos oss står kunden i centrum!
• Invändigt måleri
• Utvändigt måleri
• Nytt & Gammalt
• Tapetsering
• Färgsättning
• Fasadmålning
• Takmålning m.m

G E S TA LT N I N G
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

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

LÄS MER PÅ
WWW.GUSTAVSBERG.SE
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Sveriges tredje sänktunnel ska
flyta i leran genom Göta älv
Att bygga en sänktunnel är
inte vardagsmat. Särskilt inte
när det är så långt ner till berg
att hela konstruktionen måste
hållas flytande i leran.
När Sveriges tredje sänktunnel ska konstrueras i Göteborg
har experter från hela Europa
kallats in för att lösa projektets
alla utmaningar.
från tunneltillverkaren züblins

EKONOMI

w w w . f o r u m a r k i t e k t e r. s e

lokaler på Marieholm går det nästan att hoppa i vattnet direkt från
fönstret. Men älven där tunneln ska
ligga är iskall och inbjuder knappast till något bad. När BTF Magazinet kommer på besök är det dock
inte långt kvar tills det första tunnel-elementet ska skickas ut i det
smutsbruna vattnet. Sammanlagt
ska tre element byggas och när det
sista är klart bör vi enligt tidplanen
befinna oss i augusti nästa år.
det bara en sänktunnel om året i hela världen. Züblin
har tidigare byggt en sänktunnel i
Stockholm,
Söderströmstunneln,
som är en del av Citybanan. Men

i

snitt

byggs

medan den vilar på pålar i berget
kommer Marieholmstunneln att
flyta runt i leran viket gör projektet
till en gigantisk geoteknisk utmaning. Därför har Züblin, som tillsammans med Boskalis tog hem
kontraktet med Trafikverket, kopplat in en mängd utländska experter.
Ett tiotal olika länder finns representerade på kontoret i Marieholm
och för projektchefen Helena
Söderberg har bara själva samordningen varit en utmaning.
– Samordning kan vara nog så
svårt i ett projekt med bara svenska
medarbetare men här har vi människor med olika språk och olika
bakgrunder i hur man bygger och
driver projekt så det har varit tufft.
Samtidigt är det väldigt roligt, alla
vi som sitter här jobbar ju mot
samma mål, säger hon.
söderberg är stockholmare men har pendlat till Göteborg
sedan 2014 då förberedelsearbetet
för tunneln drog igång.
Innan den kunde börja byggas
skulle
flera
industrifastigheter
och en gammal kran på området
rivas, kablar skulle flyttas och

helena

marken rensas från föroreningar.
På Marieholmssidan grävdes
också ett djupt schakt, där tunnelns
södra ned- och utfart ska ligga i
en så kallad cut-and-covertunnel.
Innan den anläggs används gropen
som en torrdocka för bygget av de
tre tunnelementen.
Gropen är 15 meter djup och
har konstruerats med den kraftigaste rörspont som hittills har använts i Sverige. Rören är upp till 39
meter långa med en diameter på en
och en halv meter. Schaktningen utfördes som en muddring där
varje skopa lera ersattes med samma volym vatten. När gropen var
utschaktad lades ett tjockt krosslager över hela botten. Därefter
gjöt man en bottenplatta.
– Undervattensgjutning går inte
att avbryta utan den gjordes i ett
sträck på tre dygn, berättar Helena
Söderberg.
varje tunnelelement som är 100
meter långt, består av fem sammanfogade segment och tar cirka ett
halvår att bygga. När det är dags
för ”sjösättning” vattenfylls torrdockan så att tunnelelementet flyter
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Arbetsmiljön och trafikpåverkan

snabbfakta om tunneln

500 m lång med en 300 m lång sänktunnel
under Göta Älv. Sänktunneln består av tre
element, 100 m långa, 30 m breda och 10
m höga. Vikt 25 000 ton/st. Cut-and-covertunnlar på 100 m på båda sidor.

i fokus för Trafikverket

Tunneln får två rör med tre körfält i vardera
riktningen. Fri höjd 5,1 meter.
Utrymningsvägar på 100 meters avstånd.

GJUTNING AV CUT-AND-COVERTUNNELN VID TINGSTAD.

Entreprenör: Züblin Scandinavia AB/
Boskalis Sweden AB
Konstruktörer: Arup-TEC-Centerlöf &
Holmberg, Strabag Anlagentechnik GmbH
Zublin TBT, MH Poly, Golder Associates
Anbudssumma: 1 533 499 000 SEK
Totalentreprenad. Klart oktober 2020

Schakt:
280 000 m3
Muddring:
210 000 m3
Stål:
13 000 ton
Betongpålar: 105 km
Betong:
111 000 m3
Armering:
10 000 ton
Kaffe:
4 ton
Källa: www.zueblin.se

GROPEN SOM ELEMENTEN BYGGS I ÄR 15 METER DJUP.

upp som en båt. Dockporten öppnas upp mot älven och elementet
bogseras ut för att förtöjas i parkeringsläge.
Vid utgivningen av det här numret bör det första elementet ligga på
vänt ute i älven sedan en månad
tillbaka. Före sänkningen måste
cut-and-covertunneln på Hisingssidan bli klar så att tunneln har
något att ansluta till. Dessutom
räknas sänkningarna som grumlande arbete, vilket bara får utföras
från november till april.
– Därför kan vi inte sänka det
första elementet förrän sent i höst.
Men under tiden bygger vi det
andra tunnelelementet inne i dockan och när det är klart läggs det i
samma parkeringsläge som ettan
låg i. Därefter påbörjas bygget av
det tredje och sista elementet,
berättar Helena Söderberg.
inför själva sänkningen hängs
elementet på pontoner som transporterar ut det på plats i älven.
Med hjälp av två jättelika balkar
som vilar på cut-and-covertunneln
låter man sedan elementet hänga en
halvmeter ovanför den muddrade
rännan. I den andra änden finns två
stora pålar med domkrafter som
justerar så att tunneln hamnar per-
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fekt i sidled. Därefter pumpas det
in mängder av sand för att tunneln
ska ha något att vila på.
elementen , innanför de vattentäta
skotten,
installeras
fyra
ballasttankar som fylls med vatten.
– Tunneländen mot Tingstad
ska luta lite uppåt vilket ordnas
genom att tankarna fylls med olika
mycket vatten. Om det skulle
hända något med ballasttankarnas
pumpar har vi ett periskopliknande
rör, som vi kan klättra ner genom
för att komma in i det stängda
elementet, förklarar hon.
Enligt Helena Södergren finns
det ingen risk att tunneln sjunker
genom sanden och ner i leran.
– Tvärtom är problemet att
tunneln kan flyta upp. Men det
kompenserar vi genom att gjuta en
meter betong över hela körbanan.
På det sättet blir elementen tillräckligt tunga för att ligga kvar på
sandbädden.

i

rännan , där elementen sänks, är
muddrad av Boskalis och så djup
att dagens farledsdjup på sju meter
kan behållas, även när tunnelelementen har täckts över med
skyddande bergkross. Det översta
lagret med förorenat sediment från

rännan har körts till destruktion
medan den övriga leran har dumpats i havet ute vid Vinga. Inte hur
som helst, utan i ett slags rutmönster, ett lass i taget.
När det tredje elementet är klart
ska det sänkas med en gång trots
att det är under sommaren. Enligt
projektchefen hamnar det så nära
strandkanten att det blir möjligt att
skydda älven från grumling. Det
blir också sista gången som torrdockan öppnas och stängs. Efteråt
töms gropen på vatten och
sedan är det dags att gjuta cut-andcovertunneln på Marieholmssidan.
vid varje sänkning stängs älven
av i sju dagar. Från början skulle
arbetet få ta högst tre dagar, men
nu har Trafikverket ändrat sig.
Helena Södergren är lättad med
tanke på alla kritiska moment som
sänkningen medför.
– Det handlar om arbetsmiljön,
vi vill inte jobba under orimlig press.
Projektet beräknas vara avslutat i oktober 2020. När Züblin
lämnar över till Trafikverket ska
tunneln vara nyckelfärdig med fläktar, lampor, skyltar och allt annat
som hör till.

F OTO:K A SP ER DUDZ IK

nördiga fakta

VARJE TUNNELELEMENT
ÄR 100 METER LÅNGT.

ENA ÄNDEN AV TUNNELELEMENTET.

MONTAGE AV SKOTT PÅ TUNNELELEMENTET.

Den nya tunneln under älven
ingår i satsningen Marieholmsförbindelsen som ska minska
sårbarheten i trafiksystemet
mellan hamnen, industrierna
på Hisingen och centrala
Göteborg. För Trafikverket står
arbetsmiljön och trafikpåverkan högst på agendan under
byggtiden.
marieholmsförbindelsen ingår i
Västsvenska paketet och består av
nya kommunikationer både ovan
och under jord. I mars förra året invigdes Södra Marieholmsbron som
ett komplement till den befintliga
Marieholmsbron för att minska
sårbarheten för både Bohusbanan
och godstrafiken till hamnen.
Marieholmstunneln ska i sin tur
minska köerna i den 50 år gamla
Tingstadstunneln och bidra till ett
bättre flyt för all gummihjulsdriven
trafik.
– Målet med projekten är att
öka robustheten, tillgängligheten
och framkomligheten i Göteborg.
Det här skapar en utveckling för
hela Göteborgsområdet, säger Stein
Kleiven, projektchef på Trafikverket för Marieholmsförbindelsen
sedan 1 april i år.

det viktigt att
trafikstörningarna blir så små som
möjligt under arbetet med den
nya tunneln. Både Trafikplats
Marieholm och Trafikplats Tingstad byggs i miljöer med upp till
100 000 passerande fordon per dag.
– Vi jobbar väldigt strukturerat
och gör prognoser och simuleringar
för att se hur vi kan minska de negativa effekterna av arbetena. Hittills har vi lyckats väldigt bra, det
är ingen tillfällighet att trafikanterna knappast märkte något när vi
byggde om E4an vid Marieholm,
konstaterar Stein Kleiven nöjt.

för trafikverket är

MUDDRING AV RÄNNAN.

enligt per rydberg , Trafikverkets
tidigare projektchef för Marieholmsförbindelsen, finns det många
kritiska framgångsfaktorer i led-

TEXT: PAULA ISAKSSON FOTO: ZÜBLIN & KASPER DUDZIK

STEIN KLEIVEN OCH PER RYDBERG,
NUVARANDE RESPEKTIVE TIDIGARE PROJEKTCHEF
PÅ TRAFIKVERKET

ningen av komplexa projekt i stadsmiljö. Minst lika viktigt som nöjda
bilister är att alla medarbetare i
projektet kommer hem välbehållna
efter arbetsdagens slut.
– Vi är upp till 600 personer,
entreprenörer och beställare, som
arbetar tillsammans med bron och
tunneln. För Trafikverket står arbetsmiljön i fokus och vårt arbetssätt
präglas av stor medvetenhet kring
projektets risker. Om det som inte
får hända ändå händer har
Trafikverket
en
krisberedskap,
säger Per Rydberg och fortsätter:
– De erfarenheter som vi gör nu
kommer vi att ta med i bygget av
Västlänken.
arbetet med tunneln är uppdelat i
tre entreprenader. En för själva tunneln (1,5 miljarder kronor) och en
för var och en av trafikplatserna
(332
respektive
621
miljoner
kronor). Framför allt innebär de
geotekniska
förutsättningarna
i
Göteborg stora utmaningar för
entreprenörerna.
– Vi har 100 meter lerdjup och
även om Göteborgsleran är homogen och vi vet hur den fungerar är
det en stor utmaning att bygga i
den. Vi får också ta hand om 100
års miljöskulder i form av gamla
utsläpp i leran, säger Per Rydberg.
De förorenade lermassorna från
bygget tas särskilt om hand, medan
ren lera forslas dels till Ekereds
avfallsupplag för skyddstäckning
av tippen så att man ska kunna skapa ett fritidsområde ovanpå, dels
till Torsviken där det anläggs ett
vadarhav för fåglar.
TEXT: PAULA ISAKSSON

BILD FRÅN NÄR ETT AV CITYBANANS TUNNELELEMENT
SÄNKTES I STOCKHOLM.
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Minutiös planering vid bygget av

Trafiken kan inte stängas av hur som helst

projektet
med Marieholmstunneln ingår två trafikplatser, en på
varje sida av älven. Till en kontraktssumma på 622 miljoner
kronor bygger NCC Trafikplats
Tingstad på Hisingssidan. Entreprenaden sträcker sig från E6 i höjd
med GPs gamla tryckeri i norr och
ner till järnvägsbron som korsar
motorvägen i söder.
– Det är mycket som ska byggas, upp- och nedfarter till tunneln,
anslutningar till Lundbyleden, cirkulationer och så bygger vi om en
del av E6. I entreprenaden ingår
också fem broar, berättar Jan Linder, NCCs projektchef för Trafikplats Tingstad.

i

startade i början av 2015 och ska vara
arbetet

med

trafikplatsen

målet är att inte behöva stänga av
trafiken. Men i samband med bortsprängningen av 10 000 kubikmeter berg blev det nödvändigt och
trafiken stoppades under tio minuter vid lunchtid två dagar i veckan.
Sprängningarna pågick under fyra
månader och var noga planerade.
– Att spränga berg mitt i en
stad är aldrig enkelt och framför

allt inte i en miljö som här med
vägar, järnväg och dessutom villabebyggelse. Men vi planerade allting väldigt noga och torrövade till
och med, om man kan uttrycka det
så. Det var väldigt viktigt för både
oss och Trafikverket att allt skulle
fungera och att vi kunde känna oss
trygga med att inget skulle hända.
våren påbörjas flytten av
E6 till en tillfällig placering längre
österut, närmare älven. Flytten
kommer att ske i fyra etapper för
att påverka trafiken så lite som
möjligt, och vara klar i början av
vintern. Därefter kan NCC börja
sänka motorvägen de cirka fyra
meter som behövs för att den ska
kunna möta tunnelns in- och utfarter.
När trafiken flyttas tillbaka
2019 kommer den östra vägen bli
en permanent del av Lundbyleden.
– Med tanke på de höga hastigheterna på motorvägen känns det
väldigt bra med en omledningslösning. Fordon som kör fort är
en stor arbetsmiljörisk för oss, avslutar Jan Linder.

under

TEXT & FOTO: PAULA ISAKSSON

trafikplats tingstad

”Att hantera trafiken
är en av de mest
komplicerade sakerna
med projektet. ”
JAN LINDER, PROJEKTCHEF PÅ NCC

Fem broar, sju stödmurar, tre bullermurar, tråg, bankpålning, påldäck,
tätskärm och återinfiltrationsanläggning,
sponter och grundförstärkningar.
Åtgärder för allmän trafik med tillfälliga
vägar, ny lokalväg med tre cirkulationer, anpassning och sänkning av E6.
Nya ramper, på-/avfarter till tunnel,
E6 och Lundbyleden. Kontraktssumma
621 950 000 SEK.
lite mer

Personer sysselsatta i projektet: 90
Jordschakt:
250 000 m3
Bergschakt:
10 000 m3
Asfalt:
75 000 m2
Cellplast:
20 000 m3
KC:
60 000 m
Spont:
17 000 m2
Betongpålning: 1 845 pålar (67 km pålar)
Armering:
2 700 ton
Betong:
24 000 m3
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trafikplatsen på Marieholm
För att inte skada Röde Orm
vid bygget av Trafikplats
Marieholm har Peab behövt
hålla stenkoll på alla rörelser
som uppstår i leran. Men trots
de geotekniska utmaningarna
har arbetet gått snabbare än
planerat.
med att bygga broar och
nedfarter till Marieholmstunneln har
skett i 120 meter lera precis
under Partihallsförbindelsen, eller
Röde Orm som den skämtsamt kallas.
– Trafikplatsen är i tre nivåer
varav den översta, Röde Orm,
redan fanns här när vi började bygga. Så geotekniken har varit en stor
utmaning, det rör på sig hela tiden
och vi har puttat runt både befintliga och våra egna konstruktioner
i leran, berättar Mattias Ivdal,
projektchef på Peab.

arbetet

hjälp av data från mätstationer har Peab och Trafikverket kunnat göra rörelseprognoser som produktionen har anpassats efter.
– Vi har haft en aktiv design av
produktionen. Hur mycket kan vi
trycka och vad händer om vi gör så
här? Vid pålning har vi kunnat
trycka undan brostöden till en viss
gräns, sedan har vi fått påla från
andra sidan för att trycka tillbaka
dem. Framför allt är de ytliga konstruktionerna känsliga, de får inte
röra sig för mycket för då kan det
bli brott i pålarna.
Enligt Mattias Ivdal har Peab
gjort vad de kunnat för att minimera rörelserna. Men samtidigt
måste de 8 000 kubikmeter betongpålar som har slagits ner i backen
ta vägen någonstans.
– Det har också varit tekniskt
komplicerat att ta sig ner på djupet
under de befintliga konstruktionerna. Mycket handlar om i vilken
ordning man gör de olika jobben.

med

vid tiden för intervjun är det inte
långt kvar tills att den sista mätningen ska göras. Än så länge finns

det inget som indikerar på att
något arbete behöver göras om.
Förhoppningsvis kan arbetet
med trafikplatsen avslutas redan i
sommar, ett halvår tidigare än planerat, trots att entreprenaden har
utförts i fullt trafikerad miljö med
två öppna körfält i varje riktning.
Dessutom har trafiken på E45 fått
flyttas inte mindre än sju gånger.
har också krävts en minutiös
planering för att lösa logistiken på
den begränsade ytan.
– När det var full produktion
hade vi tre pålkranar och spontmaskiner stående här ute samtidigt
som vi grävde. Då gick det inte att
lägga upp fyra lastbilar cellplast
eller pålar, utan alla materialleveranser behövde vara just in time.
Teknisk och daglig samverkan
med
dels
tunnelentreprenören
Züblin, dels Skanska under tiden
som Södra Marieholmsbron byggdes, har gjort att arbetet ändå flutit
på bra.
– Det har varit tydligt från Trafikverket att vi ska samarbeta, de
har till och med en bonus för det.
Alla tjänar på att samverka, det blir
en win-win-situation och dessutom
har det varit väldigt kul, avslutar
Mattias Ivdal.

F OTO: PA ULA I SA K SSON

klart i juni 2020. Allt arbete sker i
en utsatt miljö – med 80 000 fordon som passerar varje dygn.
– Att hantera trafiken är en av
de mest komplicerade sakerna med
projektet. Schakten som vi gräver
för
brokonstruktionerna
ligger
precis intill trafikerad väg så det
gäller att leran inte skredar, säger
Jan Linder.
För att undvika jordskred lät
man vid ett tillfälle bygga en spontlåda intill motorvägen. Utschaktningen av lådan utfördes i tremetersstrimlor. Efter varje etapp,
som tog en hel dag, fylldes botten
på med betong och grus.
– Lerdjupet tillsammans med
trafiken är en stor utmaning för
oss, kommenterar Jan Linder.

det

”Det har också varit
tekniskt komplicerat att
ta sig ner på djupet
under de befintliga
konstruktionerna.”
MATTIAS IVDAL PROJEKTCHEF PÅ PEAB

F OTO: ZÜBLIN

Ett stopp på E6 skapar 800
meter kö i minuten. Därför är
det inte bara att stänga av
trafiken hur som helst. Istället
sker alla entreprenadarbeten
vid Marieholmstunnelns
mynning på Hisingssidan mitt
bland bilarna.

TEXT: PAULA ISAKSSON

trafikplats marieholm

700 meter ny stadsmotorväg med fyra
fält på E45.
Lokala vägar.
Två betongtråg på 167 resp 131 meter.
Två broar på 104 resp 332 meter.
Grundförstärkning i starkt trafikerad miljö.
Personer sysselsatta i projektet: cirka 75
varav 25 tjänstemän.
Betong som har gått åt: 16 000 m3
Lera som har schaktats bort: 120 000 m3
Leca, lättfyllnad: 10 550 m3
Cellplast:
40 000 m3
Pålning:
60 000 löpmeter
Entreprenör:
Peab Anläggning AB
Anbudssumma: 332 887 000 SEK

RÖRSPONTEN INSTALLERAS VID MARIEHOLM.
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FRÅN DROTTNINGTORGET FÅR CENTRALENOMRÅDET EN NY SKYLINE.

Om fyra år ska ett 22 våningar högt kontorshus – Jubileumstornet – stå klart norr om
Centralstationen. Det är första etappen i Jernhusens stadsutvecklingsprojekt RegionCity.
– Området är så mycket mer än en station. Det ska bli en länkande stadsdel och
mötesplats, säger Urban Hammarlund, regionchef.
det stod klart att Västlänken
kommer att byggas, startade jobbet
med att planera vad som skulle
hända med området runt Centralstationen.
– Före 2010 fanns ett ”stationsperspektiv” på området, men parallellt med arbetet med visionen
för Älvstaden insåg vi att det här är
något mer. Platsen har en större

när
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uppgift än att bara vara station,
säger Urban Hammarlund, som har
arbetat med stationsområdet och
RegionCity sedan 2010.
I dialog med Göteborgs Stad
och Älvstaden, grannar och resenärer tog arbetet form. Detta, tillsammans med stadens framväxande
vision, ledde till att Jernhusen formulerade målet att RegionCity ska

vara en länkande stadsdel ”för
ökad rörlighet, fler möten och starkare tillväxt”.
Men hur skulle man nå dit?
Skulle man satsa på att göra om
försiktigt, bygga lite mer – eller
göra något helt nytt? Tre olika
exploateringsnivåer växte fram.
med

hjälp

av

Happold Consulting

– en ny stadsdel i staden
från London analyserades vad som
gör städer framgångsrika och hållbara, med minsta möjliga påverkan
på naturresurser och människa.
Vad betyder det om man fortsätter som vanligt, gör lite mer eller
mycket mer?
Konsulternas slutsats var att
sysselsättningen växer med exploateringsgraden i kommunikationsnära lägen. Bara runt Centralen kan
det handla om mellan 5 000 till
30 000 nya arbetstillfällen beroende på hur mycket som byggs, enligt
Happold Consulting. Och ju fler

som bor och verkar nära kollektivtrafiken, desto fler ställer självmant
bilen för att resa på ett mer effektivt
och hållbart sätt.
– RegionCity ska bli ett manifest för regionen och ge något till
Göteborg. Det ska länka ihop infrastrukturen och bidra till att utvidga
arbetsmarknaden,
säger
Urban
Hammarlund.
Ett parallellt uppdrag gavs till
arkitektkontor i Sverige, Norge och
Danmark. Att man valde arkitekter
från grannländerna är ingen slump.
Göteborg ligger i stort sett mitt

URBAN HAMMARLUND,
REGIONCHEF PÅ JERNHUSEN

FO TO: M ATS BENG TSSO N

RegionCity

” RegionCity ska bli
ett manifest för regionen
och ge något till
Göteborg.
Det ska länka ihop
infrastrukturen och bidra
till att utvidga
arbetsmarknaden.”
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regioncity

FORTS FRÅN SIDAN 3

REGIONCITY BYGGS STRAX NORR OM
CENTRALSTATIONEN OCH ÖSTER OM
NILS ERICSON TERMINALEN. DE HÖGA HUSEN
KOMMER ATT STÅ TÄTT, MEN HÄR FINNS OCKSÅ
ÖPPNA PLATSER OCH TYDLIGA STRÅK.

emellan ländernas huvudstäder och
det skandinaviska perspektivet är
givet i ett sådant nav.
presenterades arkitektkontorens förslag och ställdes ut
som modeller på Centralstationen.
Tre av dem, Reiulf Ramstad Arkitekter från Norge, Erik Möller Arkitekter från Danmark samt Kanozi
Arkitekter från Sverige, fick i uppdrag att arbeta fram ett gemensamt
koncept. Dialogen med staden, resenärer och allmänhet fortsatte.
Året efter presenterades ett förslag
där övertygelsen att ”tillväxt kommer ur möten” är en bärande idé.
Skisser och modeller visar ett
tiotal höga byggnader – den högsta
juni

2013

kommer att ta cirka 15 år att
bygga hela RegionCity. Beslut om
upphandling och entreprenad kommer att tas byggnad för byggnad.
För den första, Jubileumstorget och
Jubileumshallen
på
sammanlagt
cirka 22 000 kvadratmeter som ska
stå klart till Göteborgs 400årsfirande 2021, avser Jernhusen
att sära på anläggnings- och husentreprenad. Byggstart är beräknad
till 2018.
Tillsammans
med
Jubileumsplatsen blir det Jernhusens bidrag
till jubiléet 2021 – då ska de tas i
bruk, om planprocesserna håller
tidsplanen. Detaljplanen för hela

det

ILLUSTRATI O N: TO MO RRO W

i

planeras bli uppåt 30 våningar –
som står tätt, men också öppna
platser och tydliga stråk. Här ska
finnas kontor, handel, bostäder och
service, och även plats för utbildning och vård.
– Det är inget självändamål för
oss att bygga högt, men området
ger mer om vi kan bygga mer. Dessutom blir det ett gestaltningsmässigt grepp att bygga RegionCity
som en kulle bland andra kullar i
staden. Höjden gör också att området ”pratar” med Läppstiftet och
knyter an till Lilla Bommen, säger
Urban Hammarlund.

I JUBILEUMSTORNET KOMMER VÅNINGARNA NÄRMAST GATUPLAN HA MIXADE FUNKTIONER
MED DIREKT ANKNYTNING TILL STADEN OCH STATIONEN.

14

etapp 1, som omfattar cirka
120 000 kvadratmeter bruttoarea,
har varit ute på samråd och är nu i
granskningsskedet.
parallellt pågår arbetet med att
planera för Jubileumstornet, som
ska byggas samtidigt som nya
Hisingsbron byggs alldeles i närheten med allt vad det innebär av
trafikomläggningar och stök. Bygget av Västlänkens station alldeles
intill kommer också igång de närmaste åren. Bangårdsförbindelsen
är ett annat projekt som kommer
att gå tätt förbi RegionCity.
– Vi har absolut respekt för att
det är mycket som ska ske samtidigt
på nästan samma plats. Det rör allt
från att det blir trångt och bökigt
till att det kan vara svårt att få tag i
entreprenörer. Det är en enorm förändring som Göteborg är i just nu
och många år framåt, säger Urban
Hammarlund, som påpekar att
RegionCity inte är ett projekt i vanligt mening.
– Vi utvecklar stadsdelen successivt liksom staden och regionen i
övrigt utvecklas. Framåt 2030 får vi
se hela RegionCitys kraft.

Premiär i tempel till arkitekturens lov
– Man har mycket att göra i skolan
så därför blir det lätt att man skjuter upp sådana här saker. Men jag
hade en idé i huvudet som kändes
bra, så det gällde att snabbt få
ner den.
Mark Isitts krav var tydliga.
Scenen skulle vara intim, gå lätt att
packa upp och ner, och helst bestå
av stål och glas.
– När jag tolkade uppgiften
tänkte jag på en bastu, det är ju ett
ställe där man sitter tätt tillsammans och svettas. Sedan förstod
att det skulle vara möjligt att
använda
stora
glasytor,
säger
Teodor Losman Nädele.
resultatet blev en liten byggnad i
glas, trä och stål med valv. Eller
som juryn uttryckte det ”Ett mobilt
tempel till arkitekturens lov”.
– De menar nog att utformningen är klassisk, valven gör att
scenen nästan blir lite monumental.

Jag vill att den ska vara en lugn och
fin kontrast till den moderna arkitekturen som samtalen ska handla
om, säger han och tillägger:
– Samtidigt som den är stram i
formen har den också en lätthet i
materialvalen.
Inne i templet står en halvcirkelformad sittmöbel i trä som ska
upplevas som varm att sitta på.
Bänkens form gör att personerna
på scenen sitter både bredvid och
snett mitt emot varandra. Det
bildas också en öppen vinkel ut
mot publiken.
förslaget
har
han kallat för
I.C.U. som är en förkortning av
Inspirational
Conversation
Unit.
Men det går också att tolka ut annat
ur namnet, förklarar Teodor Losman Nädele.
– Bokstäverna kan också utläsas som ”I See You”. Tanken med
intervjuserien är ju att Mark Isitt

i.c.u.
Bas: 1 800x1 800 mm
Höjd: 2 270 mm
Tävlingsjuryn bestod av den chilenska
arkitektduon Pezo von Ellrichshausen,
Gert Wingårdh, Gunilla Murnieks och
Mark Isitt.
podiet är sponsrat av

Gårda Byggnadsplåt, Skandinaviska
Glassystem och Solidor.

ska träffa och se arkitekterna i
verkligheten, inte skriva om dem.
Dessutom
återkommer
scenens
valvform i U:et och C:et. Det blir
som ett helt koncept i namnet.
TEXT: PAULA ISAKSSON FOTO: MARC HOOGENDIJK

läs mer på sid 27 och på btf.nu

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

Göteborgs
konstmuseum

regioncity byggs mellan Central-

stationen, Nils Ericson Terminalen och
Västlänkens Station Centralen.
Området är på cirka 1,6 hektar och
förväntas utvecklas till det mest
centrala läget i staden och regionen.
Det ägs huvudsakligen av Jernhusen,
ett statligt bolag som förvaltar och
utvecklar stationsområden.
Hela RegionCity utgörs av sju
kvarter. Varje kvarter har en lägre
bebyggelse som täcker hela kvarterets
yta kompletterat med två tornbyggnader. I etapp 1 ingår tre kvarter som
omfattar cirka 120 000 kvm BTA ovan
mark. Handel planeras i huvuddelen
av de två första våningarna, cirka
20 000 kvm BTA. Tyngdpunkten ligger
annars på kontor med omkring hälften
av den totala bruttoytan, cirka 60 000
kvm. Detaljplanen har krav på att minst
20 procent av den totala bruttoytan
ska användas för bostäder, cirka
25 000 kvm. Det omfattar två av
tornbyggnaderna plus några bostäder
i den lägre kvartersbebyggelsen.
Övrig yta kan fördelas på stationsfunktioner, centrumändamål och hotell
samt utbildning och vård.

– vårt 28:e byggnadsminne

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!

Higab har förtroendet att ta hand om
husen, arenorna och kulturmiljöerna
som gör Göteborg till Göteborg.
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västlänken beräknas
sysselsätta
3 500 personer
i göteborg

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg.
Drygt 6 km i tunnel genom centrala
Göteborg.
Tre nya stationer – Centralen,
Haga och Korsvägen.
Ger fördubblad kapacitet vid
Göteborg C 2026.
Byggnation 2017/18 till 2026.
Beräknad investering cirka
20 miljarder kronor (2009 års
prisnivå).
Sex entreprenader – Centralen,
Kvarnberget, Haga, Korsvägen,
planskildhet Olskroken och en
genomgående entreprenad för
bana, el, signal och tele.
Entreprenör Centralen: NCC
Entreprenör Olskroken: Peab
Källa: Trafikverket
VISIONSBILD FRÅN STATION CENTRALEN.

ILLUS TRATIO N: TRA F IKV ERKET

”Det här är ett stort projekt
med en komplex opinionsbild och
extremt många samarbetspartners.”
ULF ANGBERG, KOMMUNIKATIONSANSVARIG PÅ TRAFIKVERKET

Två entreprenader klara – Västlänken står i startgroparna
Debatten om Västlänken har
varit hård men nu är de första
entreprenaderna upphandlade.
Så fort de sista pusselbitarna
är på plats sätter arbetet igång
För första gången testar
Trafikverket en ny kontraktsmodell där entreprenörerna
kommer in i ett tidigt skede.
har väl ett projekt debatterats så mycket och så länge som
Västlänken. Men nyttorna med
projektet är minst lika många som
åsikterna, menar Ulf Angberg,
kommunikationsansvarig på Trafikverket för Västlänken.
– Tunneln gör att hela tågtrafiken i Västsverige kan växa och
dessutom bidrar de nya stationerna

aldrig
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ULF ANGBERG,
KOMMUNIKATIONSANSVARIG PÅ TRAFIKVERKET

till Göteborgs stadsutveckling. Men
det har varit en väldigt lång resa,
problemen med säckstationen började diskuteras redan på 80-talet.
västlänken ska bli åtta kilometer
lång och ha tre stationer. Projektet
är indelat i sex entreprenader –
Centralen,
Kvarnberget,
Haga,
Korsvägen, planskildhet Olskroken

och en genomgående entreprenad
för bana, el, signal och tele. Paketeringen har skett i samråd med entreprenörer över hela världen.
– Vi vill ha en god konkurrens
så därför har vi lagt ned mycket arbete på att handla upp entreprenörer. Vi har haft en dialog med byggföretag, inte bara i Sverige utan
också utanför, främst i Europa men
även i Kina och USA. Världens
största byggföretag har besökt
Västlänken, berättar Ulf Angberg.
i december 2015 skrevs kontrakt
för den första av de stora huvudentreprenaderna, Olskroken, som tilldelades Peab med underleverantörerna WSP och Infranord.
Ett halvår senare, maj 2016,
blev det klart att NCC hade tagit

hem entreprenaden för Centralen.
entreprenörerna är lite av ett experiment.
För
första
gången
testar
Trafikverket en kontraktsmodell
som heter Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att
entreprenören kommer in tidigare i
processen än normalt.
– ECI innebär en högre grad av
samverkan mellan beställare, projektörer och entreprenörer. Entreprenörerna får inflytande över tid,
kostnader och innehåll och chans
att påverka utformningen, säger Ulf
Angberg.

avtalsformen med båda

två
delar, först en planerings- och
projekteringsfas och sedan en

kontraktsmodellen består av

byggfas. I den första fasen projekterar och planerar Trafikverket
tillsammans med byggföretaget och
projektören.
när parterna har kommit överens
om
ett
riktpris
startar
den
andra etappen, byggfasen, då entreprenören
färdigställer
projekteringen och bygger anläggningen.
– Generellt har entreprenörerna högre byggkompetens än beställare och projektörer. De kan mer
om byggmaterial, metoder och
priser så om de kommer med tidigt
kan det leda till ökad produktivitet
och
innovation,
hävdar
Ulf
Angberg.
innan
bygget av Västlänken kan sätta igång måste flera

viktiga pusselbitar på plats – dels
järnvägsplanen som fastställdes för
ett år sedan men överklagades, dels
Trafikverkets ansökan hos Markoch miljödomstolen om att få
bygga tunneln. Dessutom måste
Göteborgs Stad ta fram detaljplaner för berörda områden.
– Det här är ett stort projekt
med en komplex opinionsbild och
extremt många samarbetspartners.
Men vårt uppdrag är tydligt och
det är att genomföra projektet så
bra som möjligt och med så få
störningar som det bara går,
konstaterar Ulf Angberg.

men

TEXT PAULA ISAKSSON
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västlänken
stationerna haga och korsvägen
västlänken

Byggnationen av stationen i Haga startar nästa år i den
norra delen. Samtidigt rivs Rosenlundsbron och ett år
senare läggs trafiken om i Alléstråket för att återställas
2022. Rosenlundsbron ska återställas 2023.
Station Korsvägen byggs i två etapper med start nästa
år. Den första etappen tar två år medan den andra
kommer att pågå i fyra år. Hösten 2020 rivs den
södergående rampen i Örgrytemotet och återställs 2023.
Källa: Trafikverket

ILLUSTRATION AV STATION HAGA

ILLUSTRATION AV STATION KORSVÄGEN

JPSH3-05-029-03_005_FIG5-30.JPG

Tunneltaket först – schaktningen sist
Lite upp och ner. Så kan man
säga om NCCs byggmetod
Top Down där taket först ska
på plats innan utschaktningen av tunneln startar.
– Det är ett bra sätt att
bygga på om man vill undvika störningar i stadsmiljö,
säger Rikard Andersson,
projektchef på NCC.

ytor över tunneln under tiden som
den byggs. Alternativet hade varit
ett jättestort hål, med mycket provisorier för att lösa trafiken.
ska ncc s del av Västlänken
vara färdigbyggd, tio år efter att
kontraktet skrevs. Enligt byggföretagets projektchef är den långa
byggtiden ytterligare en utmaning.
Det gäller att hålla uppe engagemanget och drivet i organisatio-

2026

i maj 2016 skrev Trafikverket kontrakt med NCC för entreprenad
Centralen. Avtalet omfattar en
sträcka på knappt två kilometer,
som börjar med en bro över E6 vid
Olskroken och avslutas i förlängningen av Östra Hamngatan. Mellan de båda ändarna ska det byggas
dels en bergtunnel under Skansen
Lejonet, dels en betongtunnel längs
Kruthusgatan.
– Det är ett jätteprojekt med
många
utmaningar,
konstaterar
projektchefen Rikard Andersson,
NCC.
ILLUSTRATION AV STATION CENTRALEN

stora projekt i Göteborg är leran en geoteknisk utmaning. Men dessutom gäller det
att ta hänsyn till alla angränsande
projekt
som
pågår
samtidigt;
RegionCity,
Hisingsbron,
sänkningen av E45 som Västlänkenentreprenaderna
Olskroken
och
Kvarnberget.
– Allt som händer i området
med olika intressenter, gränssnitt
och kontaktytor är en utmaning i
sig. Dessutom måste Nordstans
köpcentrum, Centralstationen och
Nils Ericson Terminalen kunna
fungera under tiden som vi bygger,
säger Rikard Andersson.

Din kompletta konsultpartner
i samhällsutveckling-, byggoch fastighetsfrågor
Kunskap • Erfarenhet • Engagemang
Tel: 031-788 25 70 info@jhbpl.se

www.jhbpl.se

Designing your future. Today.

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
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i

alla

påverkan på omgivningen i stationsområdet använder NCC sig av metoden Top
Down, där de börjar med att överdäcka tunneln. Först därefter startar utschaktningen. På det sättet
blir det lättare att upprätthålla
både buss- och personbilstrafiken
in till Nils Ericson Terminalen, förklarar Rikard Andersson.
– Nu får vi fungerande trafik-

FO TO : PAU LA ISAK SSON

som

för att minimera

”Det är ett
jätteprojekt med många
utmaningar.”
RIKARD ANDERSSON, PROJEKTCHEF PÅ NCC

nen under hela perioden.
– Stora delar av organisationen
kommer att förändras efter hand,
det blir pensionsavgångar och folk
byter jobb. Det kräver en noggrann
successionsplanering.
för
projektet
använder Trafikverket en ny kontraktsmodell,
Early Contractor Involvment, ECI,
som innebär att entreprenörerna är
med redan i projekteringsstadiet.
Vanligtvis kommer NCC inte in
förrän den delen är avklarad, men
här är de alltså inte bara byggare
utan också projektör. Även om
NCC är vana vid att arbeta i partnering är ECI lite av att vara ute på
ny mark.
– Det är nytt för både oss och
Trafikverket men hittills har det
funkat bra, även om det finns en del
att förbättra. Vi har ingen färdig
manual vilket kan vara lite frustrerande, men samtidigt är det en
fantastisk möjlighet att få vara med
och skriva den, säger Rikard
Andersson.
Ett annat annorlunda inslag i
projektet är att NCC ska jobba
nära två konstnärer som har fått i
uppgift att konstnärligt gestalta
den nya järnvägsbron vid Olskroken och själva stationsrummet vid
Centralen.
– Vi ska se till att integrera deras konst i vår konstruktion. Det är
nytt och spännande!
fram till den 30 juni i år arbetar
NCC tillsammans med Trafikverket
för att sätta pris på anläggningen.
Efter det går man successivt över
till fas 2 med byggstart planerad till
januari 2018. Men planeringen
hänger på att både miljödomen och
järnvägsplanen vinner laga kraft
innan dess.
– Det är inget som vare sig vi
eller Trafikverket råder över. Men
vi planerar för att börja bygga efter
årsskiftet, Västlänken ska kunna
öppna för trafik i december 2026,
kommenterar Rikard Andersson.

TEXT: PAULA ISAKSSON
KARTOR & ILLUSTRATIONER: TRAFIKVERKET
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Konsten spelar roll i Västlänken
Västlänken är mer än bara en tunnel. Den är också ett infrastrukturprojekt där konsten spelar roll. Tävlingarna om att få vara
med och forma Göteborgs undre och övre värld har väckt stort
intresse hos konstnärer långt utanför Sverige. För Statens konstråd är gestaltningen av stationerna och Olskrokens planskildhet
deras största satsning någonsin på ett enskilt projekt.
första

tävlingen

arkitekt
på Trafikverket, förvandlar meteoriten en annars tråkig järnvägsbro
till någonting som vill göra avtryck.
– bLINK är lite som en smäll på
käften, Katarina Grosse är inte
direkt blyg av sig. Allt som träffas
av spottarna färgas rosa, men upplevelsen av skulpturen blir olika
beroende på om man går eller kör
bil under bron, och om man åker
förbi den med tåg, säger han.
enligt

johny

lindeberg ,

v ōs förslag är mer subtilt
och består av traditionella kinesiska träfogar i modern tolkning.
Tanken är att fogarna ska integre-

dahn

ras i allt från pelare, trappor och
golv till ledstänger, armaturer och
möbler i Station Centralen. Dahn
Vō, som föddes i Vietnam men flydde till Danmark som liten, är en av
världens just nu mest uppmärksammade konstnärer.

KATARINA GROSSES KONSTVERK BLINK INTEGRERAS I DEN NYA BRON VID OLSKROKEN OCH FÄRGAR OMGIVNINGEN ROSA.
UPPLEVELSEN BLIR OLIKA BEROENDE PÅ VARIFRÅN MAN SER DET.

– Han har ett angreppssätt som är
mer åt det österländska hållet än
Katarina Grosse som är mer en
västerländsk idékonstnär.
– Dahn Vō vill använda sammanfogningsprincipen
för
att
konstnärligt gestalta stationsrummet och när jag såg de här träfogarna tänkte jag först att det var ett
mästarprov av en dansk möbelgesäll, fortsätter Johny Lindeberg.
för tävlingarna längs Västlänken finns ett konstprogram som har
tagits fram av Trafikverket i samarbete med Statens Konstråd, Västtrafik, konstenheten i Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och
Göteborgs Konst. Tanken är att

”bLINK är lite som en smäll på käften,
Katarina Grosse är inte direkt blyg av sig.”
JOHNY LINDEBERG, ARKITEKT PÅ TRAFIKVERKET
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del av helhetsgestaltningen.
– Att konstnärerna får chans
att vara med och skapa villkoren
för sin egen gestaltning är unikt, säger Lotta Mossum. Det blir en win
win-situation för alla, dels får man
en rikare miljö genom att skjuta in
de konstnärliga perspektiven redan
i projekteringen, dels är det en möjlighet att växla upp budgeten.
Som exempel på budgetväxling
nämner hon konstnärlig gestaltning
i ett golv.
– Då har man dels en budget
för materialet, dels en konstbudget

med varandra. Men i de här stationsmiljöerna blandas människor
hela tiden, det är det som jag tycker
är fantastiskt med projektet.
vad ska konsten
syfta till ?

– Den kan vara en igångsättare av
samtal, den kan få människor att
tänka till eller väcka frågor, den ska
rikta sig till hela den månghövdade
publiken. Som konsten har utvecklats i västvärlden sedan 90-talet
innehåller den influenser från hela
världen, man har tillgång till många

Johny Lindeberg och avslutar:
– Vi vill ha konst som du kan
uppleva direkt, det ska inte behövas en text på väggen för att du ska
förstå. Du ska också kunna se nya
saker varje gång du passerar. När
Västlänken är klar kommer allmänhetens upplevelse inte präglas
av att vi har byggt en snygg tunnel,
utan av den konstnärliga gestaltningen. Det är jag övertygad om.

TEXT: PAULA ISAKSSON

ILLUS TRATIO NER & F O TO : S TATENS KO NS TRÅ D

för konstnärlig gestaltning av Västlänken
avgjordes i januari. Då vann Katarina Grosse och Dahn Vō med sina
idéförslag bLINK och Tongue and
Groove.
I Sverige är tyskan Katarina
Grosse mest känd för att ha gestaltat
det blå stationshuset i Vara – och
hennes nya bidrag är en minst lika
färgstark upplevelse.
Närmast kan bLINK liknas vid
en enorm meteorit som har landat
ovanpå den nya järnvägsbron vid
Olskroken.
Ljuset
från
skulpturerna sveper in gångstråk, cykelbanor och gräsmatta i ett rosa täcke
av ljus. Eller som Statens konstråd
beskriver det i sitt pressmeddelande: ”En gigantisk spotlight i
rymden som sänder rosa ljus till
jorden”. bLINK ger också en ny
silhuett åt stadens skyline.
den

tunneln genom staden ska ha en
sammanhållen gestaltning på samma gång som varje station har sin
egen identitet. Programmet har fått
namnet Kronotopia och innehåller
ett övergripande tema som konstnärerna ska förhålla sig till. Men
syftet är inte att detaljstyra utan att
tvärt om ge konstnärerna ett extra
stort tolkningsutrymme, förklarar
Lotta Mossum, curator på Statens
konstråd.
– Vi har formulerat ett tema
som är både abstrakt och tydligt.
Det är lätt att förstå och har en di-

rekthet samtidigt som det innehåller många komplexa lager. Jag tror
att det är temat som gör många
konstnärer intresserade, till den
första tävlingen fick vi in över 200
intresseanmälningar.
västlänken är inte det första projektet där Trafikverket och Statens
Konstråd samarbetar.
Bland tidigare gemensamma
konstnärliga
gestaltningar
finns
Nora Resecentrum som blev klart
2013. Det unika i båda projekten
är att konstnärerna kommer in
mycket tidigare i processen än
normalt. Istället för att upplevas som ett tillägg i en färdig
struktur ska konsten vara en

statens konstråd bildades

1937 och utvecklar sammanhang där
samtidskonst och offentliga rum möts.
Statens konstråd producerar
permanenta och tillfälliga konstprojekt
i offentliga miljöer och engagerar
konstnärer i stadsutvecklingsprojekt.

DAHN VOS BIDRAG I FORM AV TRADITIONELLA KINESISKA TRÄFOGAR I MODERN TOLKNING SKA INTEGRERAS I ALLT FRÅN PELARE TILL
LEDSTÄNGER PÅ STATION CENTRALEN.

vilket innebär att man får mer
pengar att röra sig med.

kulturer på ett helt annat sätt än
tidigare, svarar Lotta Mossum.

32
miljoner kronor på den konstnärliga gestaltningen i Västlänken.
Statens Konstråd står för åtta miljoner.
– Det är en jättesatsning från
vårt håll, den största som vi gör
på ett enskilt projekt, konstaterar
Lotta Mossum.
Att det handlar om konst i
miljöer som vänder sig till hela Göteborg, till alla som rör sig i staden,
gör henne entusiastisk.
– Ja, både i Sverige och andra länder lever vi mer och mer segregerat,
i små bubblor som inte har kontakt

tävlingarna för
stationerna vid Haga och Korsvägen. Av ett stort antal intresserade
konstnärer har åtta gått vidare,
fyra för varje station, som ska få
presentera varsin idé. I höst ställs
förslagen ut på Stadsmuseet. I oktober offentliggörs vilka två som
har vunnit.
– Konsten i våra anläggningar
ska öka kvaliteten för de väntande
och uttrycka Göteborgs själ, alltifrån stadens grundande och internationella prägel till dagens
problem och möjligheter med
segregation och invandring, säger

totalt

satsar

huvudmännen

nu

pågår

också

”Att konstnärerna får chans att vara med och
skapa villkoren för sin egen gestaltning är unikt.”
LOTTA MOSSUM, CURATOR PÅ STATENS KONSTRÅD

konstprogrammet
kronotopia är en avsiktsförkla-

ring mellan huvudmännen och en
överenskommelse om en gemensam
övergripande konstnärlig tematik
för de konstnärliga gestaltningarna
av Västlänken. Kronos betyder tid
och topos rum.
Huvudmännen är Trafikverket,
Västtrafik, Statens konstråd,
konstenheten i Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och
Göteborgs Konst.
Den första tävlingen om
konstnärlig gestaltning vid Station
Centralen och Olskroken avgjordes
i januari. Vann gjorde Katarina
Grosse och Dahn Voōmed sina
idéförslag bLINK och Tongue and
Groove. Totalt inkom 220
intresseanmälningar.
För närvarande pågår tävlingen
om stationerna Haga och
Korsvägen. Åtta konstnärer har
prekvalificerat sig och ska lämna in
idéförslag. Förslagen ställs ut på
Stadsmuseet i augusti/september. I
oktober offentliggörs vilka två
konstnärer som har vunnit.
Byggstart 2018. Konstverken ska
vara klara 2026 förutom bLINK
som delvis ska vara på plats 2019.
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En del av:

Resan fram till
byggstart har inte
varit helt enkel.

Vi har ett brett utbud av liftar,
byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet.
Allt serverat och organiserat med
vår personliga service.

ILLUSTRATION: ILLUSTRATION TOM ORROW

MÄNNISKAN
& MASKINEN

Teknisk byggkonsult sedan 1958

För mer info besök stavdal.se

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

Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.

Bron som vill vara mer än en bro
Efter sommaren kommer
göteborgarna att kunna se det
första av konstruktionen i nya
Hisingsbron. Ett bygge som
ska klara många utmaningar
innan det är klart 2021. Och
som redan har mött en hel del
motstånd i planeringsskedet.

Målbild
GMP

Västlänkens
stationer

Depåer

äldre
göteborgare är Hisingsbron förknippad med den
gamla svängbron, strax väster om
nuvarande Götaälvbron, som revs
1968. Om några år kommer nya
Hisingsbron, som byggs på andra
sidan, att vara en modern lyftbro –
och ett nytt landmärke. Det är
Carl-Anton Holmgren, projektchef/
planering på beställaren Trafikkontoret, övertygad om:
– Broar har alltid haft stor betydelse för städer, se på London,
Florens och Sydney till exempel.
Hisingsbron kommer att bli en
symbol för Göteborg, säger han.

för

www.vt-pool.com

WH ITE .SE

Vill du annonsera i
BTF Magazinet?
Kontakta en annonssäljare på
Grafisk Support

MAGAZINET 1
Facktidning för dig
som är verksam
eller studerande
inom byggsektorn i
Göteborgsområdet

”Kuggen
är som en
blomma med
kronblad”

MAGAZINET 1

Charlotte Erdegaard, arkitekt

Facktidning för dig
som är verksam
eller studerande
inom byggsektorn i
Göteborgsområdet

2014

BTF-stipendiat vill
höja statusen på flyktingläger

info@grafisksupport.se
telefon 031-49 10 05

16

MAGAZINET

13
7

Facktidning
för dig
som är verksam
eller studerande
inom byggsektorn
Göteborgsområ i
det

Tema: Dialo
Angereds
g
byggdes Närsjukhus
i
Medborgar partnering
sitt i Ale na fick säga
och Jonse
red
Konsortier
utvecklar
Älvstaden

19
15
10

www.wikstromab.se
22

BTF_nr2_2015_32s

id.indd

GRAFISK SUPPORT

2

OKT 2015

Byggemenskaper på frammarsch
Vi tittar in bakom bibblans nya fasader
Badrummet som mötesplats för hela kvarteret

2

2015-10-05

resan fram till byggstart har
inte varit helt enkel. När det stod
klart för sjöfarten och kommunerna längre upp längs älven att Göteborg planerade att bygga en lägre
bro än nuvarande Götaälvbron
blev det protester. Dagens seglingsfria höjd på 19,5 meter skulle minska till 12. Mark- och miljödomsto-

men

2013

len avslog överklagandena och i styrelsen och överklaga. Men jag
augusti 2016 kunde trafiknämnden tycker att man borde tillsätta en
besluta om tilldelning av total- bred parlamentarisk utredning som
entreprenad och fastslå budgeten tittar på följderna när man går
för Hisingsbron, med byggstart ett vidare. Det är sällan som de utår senare än planerat.
– Vi hade med oss i
planeringen
att
det
kunde bli överklaganden. Men vi fick vänta
länge på besluten från
rättsväsendet. Och trots
CARL-ANTON HOLMGREN,
JOHAN NYHUS (S),
PROJEKTCHEF/PLANERING
KOMMUNALRÅD OCH
att vi gjorde allt rätt
PÅ TRAFIKKONTORET
ORDFÖRANDE I TRAFIKNÄMNDEN
gjorde
överklagandeprocessen och de juridiska turerna att kostnaderna öka- dragna processerna leder till att de
de med cirka 300 miljoner kronor, klagande får rätt. Och det är den
säger Johan Nyhus (S), kommunal- som bygger som får ta kostnaderråd och ordförande i trafiknämn- na, inte den klagande. Hisingsbron
är ett bra exempel på det, menar
den.
Johan Nyhus.
den försenade byggstarten kostade också, så sammanlagt steg resultatet blev en överenskomkostnaden med 600 miljoner kro- melse där Göteborg bland annat
nor. Rivningen av Götaälvbron förbinder sig att öppna bron minst
kommer inte att hinnas med till en gång i timman, med undantag
Göteborgs
400-årsjubileum
som för under rusningstrafiken på morförst var tänkt. Förseningen och gonen (klockan 06–09) och efterfördyringen har gjort Johan Nyhus middagen (klockan 15–18) på varminst sagt frustrerad. Han har i dagar. Idag öppnas Götaälvbron i
många sammanhang, med både genomsnitt en gång per dygn. Med
ministrar och i exempelvis SKL den nya bron räknar man med tre
(Sveriges kommuner och lands- till fem öppningar per dygn.
– Sett till ett strikt stadsutveckting), tagit upp frågan om möjliglingsbehov är den nya bron egentliheterna att överklaga byggprojekt.
– Alla ska ha rätt att gå till läns- gen för hög. Vi vill att den ska kny-

11:42
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2016 kunde
bygget starta – senhösten 2020 ska
bilar, bussar, cyklister och gångtrafikanter kunna börja använda bron.
En av de stora utmaningarna i projektet är tiden, men komplexiteten
med många pågående infrastrukturprojekt samtidigt är en större utmaning, enligt Carl-Anton Holmgren.
– Den gamla bron är riktigt dålig och måste ersättas. Samtidigt
pågår andra projekt i närheten –
Västlänken,
Marieholmstunneln,
överdäckningen av E45 – så det
gäller att allt runtomkring funkar,
och att det inte blir förseningar där
som påverkar brobygget. Själva
bygget får heller inte påverka Götaälvbron så att det händer något
med den. Dessutom ska bilar, kollektivtrafik, cyklister och gående
kunna ta sig fram under hela byggtiden.
den

15

november

Götaälvbron
vara helt borta. Då är det dags att
göra i ordning kajerna och utveckla
de ytor där den gamla bron stod.
– Om tio år kommer vi att ha
en helt annan stad i det här området på båda sidor om älven,
konstaterar Carl-Anton Holmgren.

sommaren 2022 ska

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

planerad tidplan

Slutet av 2020: Hisingsbron öppnas för
bil- och busstrafik.
Sommaren 2021: Hisingsbron öppnas
för spårvagnstrafik, Götaälvbron rivs.
Sommaren 2022: Rivningen av
Götaälvbron avslutas.
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hisingsbron

Grundläggning och teknik
sätter brobyggarna på prov
Det är två erfarna brobyggare
som har fått i uppdrag att
bygga Hisingsbron. Skanska
och MT Højgaard har tidigare samarbetat om bland
annat Öresundsbron och
Högakustenbron.
i slutet av september 2016 blev
det klart att Skanska tillsammans
med danska MT Højgaard bygger
nya Hisingsbron. I entreprenaden
ingår en komplett bro, med påfarter och avfarter, samt att riva den
gamla bron när kollektivtrafiken
har flyttats över till Hisingsbron
2021.

”En stor
utmaning i
projektet är
att trafiken
och framkomligheten,
framför allt
på södra
sidan, ska fungera under hela
byggtiden.”

F O TO : J ENNY B LA D

ta ihop staden över älven. Ska den
bli som en gata i staden är det fördelaktigt om höjdskillnaden är så
liten som möjligt. Men nu måste
den tillgodose flera behov och då
fick det bli en mellanhög bro, säger
Carl-Anton Holmgren.
Och Hisingsbron blir betydligt
mer lättillgänglig än Götaälvbron.
Sträckan över älven blir kortare,
cyklister och gående kan lätt ta sig
över, hus kan byggas nära och det
går att skapa attraktiva miljöer
längs kajerna.
– Det är bara drygt 200 meter
mellan fastlandet och Hisingen,
men sträckan upplevs som mycket
längre. Med den nya bron kan staden byggas ända till vattnet, säger
Carl-Anton Holmgren.

ILLUSTRATION: TENJIN VISUAL

hisingsbron

HENRIK GERBER, PROJEKTCHEF PÅ SKANSKA

Det finns även åtskilliga tekniska
utmaningar i själva brobygget. En
rörlig bro, i det här fallet en lyftbro, är komplicerad i sig. Grundläggningen är en annan med pålar
ner till cirka 110 meter i lera,
medan andra står på berg bara 40
meter ner. Bron har fyra stöd ner
till berg och övriga är kohesionspålar som drivs ner i lerlagren.
redan under vintern har två kulvertar grävts ner under farleden i
älven. Där ska alla ledningar mellan brons pylonpar läggas. Kulvertarna är så stora att man kan
gå i dem, eftersom ledningarna
måste kunna inspekteras.

– Kulvertarna byggdes på Gothenius varv, där vi hyrde dockan, så
de är verkligen lokalt producerade. Det var roligt att kunna lägga
jobbet där, säger Henrik Gerber.
Tillsammans med MT Højgaard, som svarar för stålarbetena
och mekaniken i Hisingsbron, har
Skanska bildat ett konsortium
som har totalentreprenad på uppdraget. Det är värt totalt 2 miljarder kronor, varav Skanskas andel
uppgår till cirka 1,4 miljarder.
arbetat
tillsammans med andra brobyggen, till exempel Öresundsbron
och Högakustenbron.
– Vi är många här som har
arbetat med Hisingsbron sedan anbudsjobbet. Idag är vi cirka 100
personer i projektet, om ett år
kommer vi att vara det dubbla.
Hittills har vi ett tiotal underentreprenörer, men mycket av jobbet
gör vi själva, säger Henrik Gerber.
Projektkontoret ligger i Frihamnen på Hisingen, där även ett
20-tal personer från beställaren
Trafikkontoret har sina arbetsplatser. En lösning som Henrik Gerber
är mycket nöjd med. Det är många
frågor som kan lösas snabbt tack
vare närheten till varandra.

bolagen

har

Lyftspann med

tidigare

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

hisingsbron har ritats av arkitektbyrån
Dissing+Weitling i Köpenhamn, tillsammans med ELU, Ljusarkitektur och
Leonhardt, Andrä und Partner. Namnet
på deras vinnande förslag är Arpeggio.
Bron är en lyftbro och cirka 440 meter
lång, varav drygt 200 meter går över
vattnet. Den segelfria höjden är 12 meter.
Pylonerna blir 50 meter höga.
Överbyggnaden är en samverkanskonstruktion med tre stållådor och en gemensam betongplatta. Pyloner och mellanliggande tvärbalkar är i stål, förutom nedre
delen av pylonerna som är i betong.
Lyftspannet görs i stål.
Projektbudgeten uppgår till 3,5
miljarder kronor (2009 års prisnivå), varav
2 miljarder finansieras av Västsvenska
paketet.

” Vi har hittat
en lösning som
drar linorna neråt
och förankrar
med domkrafter
och krokarr.”

särskild mekanik
Det är mycket mekanik som
ska få plats i de slanka pylonerna på Hisingsbron.
– Gestaltningen är en utmaning, men vi har lyckats få
in allt i skalet, säger Magnus
Kollén, uppdragsledare för
ELUs del av konstruktionsarbetet.
elu ingick i det team med arkitekter och konsulter som vann arkitekttävlingen för utformning och
gestaltning av Hisingsbron. Tillsammans med Leonhardt, Andrä
und Partner (LAP) har de tagit fram
en konstruktionsredovisning för en
utförandeentreprenad som ingår i
totalentreprenaden för hela bron.
ELU svarar för underbyggnad
inklusive grundläggning, pyloner,
tvärbalkar, lyftspann, lyftmaskineri, inredning i pyloner och tvärbalkar, trapptorn, kajkonstruktioner
samt delar av räcken och barriärer.
LAP svarar för överbyggnaden.

av
bron har ställt stora krav på konstruktörerna.

den

smäckra

gestaltningen

MAGNUS KOLLÉN,
UPPDRAGSLEDARE FÖR ELUS DEL

ILLUSTRATION: DISSING WEITLING ARCHITECTURE

– Det ska finnas plats för maskineri, motvikter i pylonerna för att
kunna lyfta bron och mycket mer
för den dagliga driften, samtidigt
som det ska finnas plats för driftspersonal att arbeta därinne, säger
Magnus Kollén.
I tvärbalkarna finns till exempel
teknikrum för både el och styrning
samt ett personalrum.
En utmaning var konstruktionen av själva lyftspannet. Det drivs
av motvikter som vill lyfta hela
tiden, speciellt om det blåser. För
att hindra det har ELU konstruerat
ett särskilt avlastningsmaskineri.
– Vi har hittat en lösning som
drar linorna neråt och förankrar med
domkrafter och krokar. Det är lite
speciellt, jag har inte sett det någon
annanstans, säger Magnus Kollén.
kommer förstås att
testas ordentligt. Planen är att bygga en pylon först och köra ett omfattande testprogram i den. Först
därefter kommer de övriga tre att
färdigställas.
– Brons lyftkonstruktion bara
måste fungera, den får inte krångla,
betonar Magnus Kollén.

maskineriet

ELU har varit inblandad i många
byggen av rörliga broar tidigare,
men det är första gången som man
är med och konstruerar en lyftbro.
– Men vi har varit med och
granskat många lyftbroar, så kunskapen är god.
möjligheten att göra 3D-modeller
av all inredning och alla delar i
maskineriet har varit till väldigt
stor hjälp.
– Vi har till exempel kunnat
visa trafikkontorets drifts- och
underhållspersonal hur maskineriet
ser ut och förklara hur det fungerar
på ett helt annat sätt med allting i
3D. Det har varit oerhört värdefullt, säger Magnus Kollén, som är
stolt över att få vara med och bygga
Hisingsbron:
– Det är ett jättespännande och
unikt projekt. Jag tror att bron
kommer att få mycket uppmärksamhet när den är klar.
TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

elu konsult ab är bygg- och
anläggningskonstruktörer med över 45
års erfarenhet, nästan 200 medarbetare
och kontor i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Verksamheten är uppdelad
i tre verksamhetsområden: anläggning,
bygg och geoteknik.
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Årsmöte med framtidsvisioner
på btf s årsmöte den 22 februari medverkade Björn Siesjö, stadsarkitekt, och Carl-Anton
Holmgren, Trafikkontorets projektchef för planeringen av Hisingsbron. I fokus stod Göteborgs
utveckling och Björn Siesjö inledde med att visa
en gammal vision av framtidens stad där fotgängare och fordonstrafik var planskilda.

Under lång tid har bilen varit i fokus för stadsutvecklingen. Men framtidens Göteborg ska vara
en funktionsblandad stad, med många stråk,
för att öka rörelsen och därmed tryggheten
under dygnets alla timmar. Staden ska i första
hand förtätas genom att man bättre använder
de asfaltsytor som har skapats för bilen och flyttar ner parkeringsplatserna under mark.
Björn Siesjö fortsatte med att berätta kort
om Vision Älvstaden, som ska stärka stads-

Hej medlem!

kärnan och låta invånarna möta vattnet samt
hela staden med inbjudande miljöer på och vid
sidan av nya Hisingsbron. Han berörde också
visionen för Frihamnen, den planerade linbanan och det offentliga rummet som ska skapas
i hamnkanalen.
Carl-Anton Holmgren tog upp vad som
händer kring Centralen och i Gullbergsvassområdet, där Västlänken och
nedsänkningen av E45 påverkar oss i
vardagen redan idag. Gullbergsvass,
som är stort som 200 fotbollsplaner,
bedöms i framtiden kunna ge plats åt
20 000 invånare och lika många arbetsplatser.
Det centrala läget gör att Gamlestaden kan knytas närmare centrum, samtidigt som det finns möjlighet att arbeta med
platsskapande aktiviteter längs Gullbergskajen.
Föredraget avslutades med en mer ingående presentation av den nya Hisingsbron som
ska stå klar år 2021. Bron gör att de båda
stadshalvorna kan komma närmare varandra.
Kvällen avslutades med en trerättersmiddag
i bankvalvet inne i Chalmerska huset.
FOTO: CARIN ABRAHAMSON

Vårdcentral med växter och ljusgårdar

vårdcentral Nötkärnan invigdes sommaren 2016 har den hunnit
bli både nominerad till Kasper Salinpriset och
kategorivinnare i World Architectural Festival
2016. I början av december besöktes den av
runt 25 medlemmar i BTF som startade med
mingel till julsånger av Brunnsbo Musikklasser.
Christer Andersson, som är verksamhetsansvarig läkare och initiativtagare, berättade
inspirerande om hur han startade vårdcentralen tillsammans med andra läkare när vårdvalet etablerades. Ganska snart blev lokalerna för trånga men att hitta nya lokaler var
lättare sagt än gjort. Till sist bestämde man sig
för att bygga nytt.
Den nya vårdcentralen är uppförd ovanpå

sedan bergsjöns nya

ett befintligt parkeringsdäck och har en specialdesignad glasfasad. Layouten är anpassad till
verksamheten med ett centralt väntrum omgivet
av växt- och ljusgårdar. I huset finns anställda
tolkar och patienterna får träffa läkaren direkt.
Anders Olausson, Wingårdh Arkitekter,
förklarade hur kontoret inspirerades av verksamhetens fokus på patienten och använde det
som utgångspunkt för att gestalta byggnaden.
Entrén och receptionen är centralt placerade
och det är korta avstånd mellan väntrummet
och läkarnas mottagningsrum.
Byggnadens varmt kolorerade glasfasader
med tryckta punktraster i dubbla skikt ger olika
intryck beroende på ljus, avstånd och riktning.
FOTO: GUNILLA MURNIEKS

Veteranerna gick på ölstuga

april fick BTF möjlighet att besöka
HSBs systerförening till Kasper Salinprisade
Studio 1. Projektet presenterades för ett tjugotal
BTF-are av Rickard Fränberg, projektledare på HSB,
Andreas Matsson, arkitekt på Malmström Edström
och Andreas Marling, platschef på PEAB.
Den nya föreningen, som rätt och slätt heter
Brf Studio 2, har totalt 96 lägenheter fördelade
på fyra huskroppar, tre till fyra våningar höga
och med tegeltak. Fasaden består i huvudsak
av tegel med stora glaspartier. Byggnaderna
klassas som Miljöbyggnad Silver.
HSBs koncept har varit att skapa en
”våning i modern tappning” med generös tak-
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Bryggerimuseet och Göteborgs Nya Bryggeri i mitten
mars började med visning och avslutades
på puben. Däremellan fick de en beskrivning av Göteborgs bryggeriverksamhet
med fokus på Pripps.
Johan Albrecht Pripp föddes i Göteborg 1795 och startade sitt bryggeri 1828.
Hundra år senare slogs det ihop med Lyckholms och övertog Carnegieska Porterbruket och Apotekarnes.
Både museet och bryggeriet ligger i Västra Frölunda där Pripps höll till 1976–2002.

veteranernas besök på

YARA KARKOUH,
byggnadsingenjör på
White, medlem sedan 2016
Du är med i BTFs styrelse
sedan ett år. Vad gör ni där?
– Vi träffas en gång i månaden och
diskuterar studiebesök, resor och annat som ska ske. Just nu försöker vi
också väcka en diskussion om god
arkitektur genom olika arrangemang.
Dessutom diskuterar vi hur föreningen
kan bli mer attraktiv så att vi får fler
medlemmar.
Vad har du för uppgifter?
– Jag är vice sekreterare och har hand
om både hemsidan och sociala medier. Men just nu söker vi någon som vill
ta över det tekniska arbetet med hemsidan så att jag kan ägna mig mer åt
att boosta föreningen på facebook
med mera.
Vad kan ni göra för att få fler
yngre medlemmar?
– Jag tror att det är på sociala medier
som vi ska vara, det är där som vi kan
fånga yngre människor. Vi behöver
också visa upp oss mer på Chalmers.
Vi vill att man ska se BTF som ett forum
där man kan nätverka med branschen
och skaffa jobb genom det. Föreningen är så mycket mer än bara en vanlig
byggstiftelse.

Studio 2 rätt och slätt
i slutet av

Hej medlem!

höjd i lägenheterna. Även trapphusen är tilltagna och utsmyckade med väggmålningar av
Tony ”Rubin” Sjöman.
På entréplan har postrummet, cykelparkeringen och gemensamhetslokalen en framträdande och synlig funktion medan lägenheterna
skärmas av från solen med bronsfärgade stålraster på balkongernas framkanter. Gården ska
upplevas som en del av området med möjlighet
för allmänheten att passera.
Första inflyttningen skedde i juni 2016 och
de sista medlemmarna beräknas få flytta in i
sommar och höst.
FOTO: JON ÖRN

Samlingarna är unika i Sverige och representerar en blandning av bryggeriverksamhet, ölkultur, industriell utveckling, arbetarkultur, folkliv och ölreklam med teckningar
av Albert Engström.
Idag bryggs det återigen gott öl på J A
Pripps Gata. Göteborgs Nya Bryggeri är
ett hantverksbryggeri med ett stort antal lokalbryggda öl i sortimentet.
Rundvandringen avslutades i ölstugan
Z med ett glas av Göteborgs Nya Starkpilsner.
FOTO: INGER SKOGSBERG

En av världens bästa
konserthallar ligger i Göteborg
med göteborgssymfonikernas före

detta altviolinist Lazlo som guide blev BTFs
veteraner visade runt i Konserthuset på förmiddagen den 22 november.
Konserthuset byggdes 1934-35 och är
ritat av Göteborgsarkitekten och BTF-medlemmen Nils Einar Eriksson. Till sin hjälp
hade han byggnadsingenjören Albert Berg.
Det akustiska rummet, som räknas som
en av världens fem bästa konserthallar, svävar fritt i luften utan kontakt med marken.
Att lyssna till orkestern är som att sitta inne
i en resonanslåda till ett instrument.
Väggarna i konserthallen är lutande,

fasetterade och klädda med 7 millimeter
tjocka lönnskivor. De yttre skivorna har
olika format och är avstämda så att de
tillsammans ger resonans i musikens alla
frekvensområden.
Veteranerna fick också titta in i Stenhammarsalen som ursprungligen byggdes som biograf. Numera hyrs den ut till
olika företagsevent och framför allt till
Chalmersspexet. Till byggnaden hör också
en konstsamling med muralmålningar,
gobelänger, skulpturer och tavlor av kända
svenska målare.
FOTO: CARIN ABRAHAMSON

MARK ISITT SAMTALADE MED NIELS TORP
27 april samlades cirka 25 personer för
att vara med om premiären av Mark Isitts samtalsserie om
god arkitektur i BTFs regi.
Först ut var Niels Torp, ansvarig arkitekt för en av
stadens mest frekventerade och karakteristiska byggnader,
Nils Ericson Terminalen. Samtalet ägde rum på en öppen
mobil scen, designad av Teodor Losman Nädele, som hade
placerats mitt ute i terminalen.
Niels Torp berättade om hur resandet med buss kan
uppfattas mer positivt om terminalen programskrivs, gestaltas och byggs med hänsyn till stadens befintliga byggnader.
Terminalen är också lugn och tydlig för resenärerna.
Hans arkitektur är varken tids- eller stilberoende utan
utgår från funktionen och den arkitektoniska tanken med
byggnaden. Materialen är av hög kvalitet för att åldras på
ett värdigt sätt, vilket också visar sig i Nils Ericson Terminalens jämtländska kalksten, ek, stål och glas.
Mark Isitt ställde många intressanta frågor till Niels
Torp och helt klart gav evenemanget, som arrangerades i
samarbete med Gårda Byggnadsplåt, Skandinaviska Glassystem och Solidor, mersmak.
FOTO: MARC HOOGENDIJK

på kvällen den

läs mer om samtalet

mellan Niels Torp och
Mark Isitt på btf.nu

MIKAEL POUSETTE,
vd på Pousette & Co,
medlem sedan 15 år.
Nyligen invald i BTFs
styrelse.
Vad fick dig att vilja gå
med i styrelsen?
– Jag har varit engagerad i en
del olika styrelser innan, så det
kändes självklart när jag blev tillfrågad av valberedningen. Jag
har varit med i föreningen ett tag
och kände att jag borde kunna
bidra med något.
Vad gör du i styrelsen?
– Jag är vice klubbmästare och
skulle egentligen först haft ett inskolningsår men det blev en del
att göra direkt. Det handlar
bland annat om att hjälpa till
med de nedslag som vi ska göra
i staden där Mark Isitt samtalar
om god arkitektur.
Vad är det bästa med
BTF?
– Att det är ett forum med representanter för hela byggbranschen och att det är inriktat på
studiebesök och att medlemmarna ska få lära sig saker. Föreningens kontaktnät gör att vi får
möjlighet att komma in i byggnader som annars är svåra att
besöka.
Berätta lite om dig själv!
– Jag driver ett företag som jobbar med projektledning i första
hand. Jag har från början jobbat
ensam, men har successivt ökat
så nu är vi tre stycken. Vi vill
helst jobba med projekt som utvecklar oss, till exempel har vi
varit med och byggt Sveriges
största hönshus, en större kyrka i
Göteborg och Big Brotherstudion i Stockholm.
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