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Hållbart byggande
är ingen barnlek!
En av dagens viktigaste utmaningar är att bygga miljömässigt hållbart för
kommande generationer. Flera olika typer av miljöcertifieringar finns och
begreppen är många. Våra miljökonsulter utför dagligen miljöklassningar,
miljöledning, samordning och projektledning av olika byggnationer.
Vi har även LEED-certifierade konsulter och BREEAM-assessorer. Behöver
du kvalificerad hjälp med miljöfrågor inför ditt nästa byggprojekt så kontakta
oss på Bengt Dahlgren.

Vår populära miljöklassningsguide ger dig svar
på de vanligaste frågorna som bl a; vad är miljöklassning - vilket system bör jag välja - och vad
kostar det? Beställ Miljöklassningsguiden kostnadsfritt på: www.bengtdahlgren.se

För oss är miljötänket den naturligaste sak i världen.
Över trehundra kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen.
De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

Ingenjörskonst, helt enkelt

efter
en
fantastisk sommar tar vi nya krafter inför en spännande
höst. Vår förening ser framtiden an. Hur kan vi med nya och gamla
traditioner föra BTF framåt?
BTF Magazinet har hittat sin form och är nu inne på sitt fjärde nummer. Ett nytt grepp är att vi i fortsättningsvis tänker rikta in oss på
aktuella teman.
Temat för det här numret är miljö då vi kan se hur antalet projekt
som certifieras enligt Miljöbyggnad, BREEAM och LEED växer. Vi ser
också en ekologisk trend där familjer väljer att äta, bo och transportera sig på det mest hållbara sättet. I det här numret kan du läsa om allt
från multiinternationella Breeam-projekt till det småskaliga ekologiska
byggandet. Vi berättar också om Blue Economy-rörelsen som växer i
Sverige med flera aktörer runt om i landet.
I oktober får vi chansen att besöka nybyggnaden K21, som finns
beskriven i tidningen och har en tydlig miljövinkel. I början av september besökte vi ett massivträhusprojekt i Fristad utanför Borås där allmännyttan bygger för samma kvadratmeterpris i massivträ som i betong, men med mycket högre miljövärden. Intressant inför framtida
BILD: INGER IVELIND
bostadsbyggande!
vad tycker du om Magazinet? Vi vill gärna ha synpunkter på vad du vill läsa om. Fanns det något i vår matrikel
som du tycker saknas i magasinet? Det är viktigt att våra medlemmar känner att föreningen står för ett engagemang i branschen och att vi på det sättet kan locka nya medlemmar.

Väl mött i höst!

Hur kan vi bidra till
en hållbar utveckling?
Halterna av växthusgaser når ständigt nya rekordnivåer.
Världshaven blir också allt mer försurade. Hur kan byggbranschen bidra till att miljöförstöringen bromsas?
I det här numret har vi valt miljö och hållbarhet som tema
för att visa upp goda exempel på hur byggnadssektorn kan
arbeta för en hållbar utveckling. Många företag, fastighetsägare och förvaltare har redan kommit långt med att
effektivisera energianvändningen i sina byggnader, men
vissa har valt att gå ännu längre genom att satsa på projekt
som är miljömässigt hållbara ur många olika perspektiv.
På följande sidor kan du läsa om projekt som har certifierats enligt Miljöbyggnad eller BREEAM, där man förutom energi tittar på faktorer som till exempel material, inomhusmiljö
och transporter.

CHARLOTTA BERGGREN,
ORDFÖRANDE BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

Vi har också gjort nedslag i ekobyn Utsikten och tagit
pulsen på intresset för stadsjordbruk – ett nytt sätt att jobba
med hållbarhet i flera dimensioner.

NOTERAT.

		
dagogisk förskole- och skolmiljö, som är sa-

nerad från gifter, passar lokalförvaltningen
på att bygga om de båda byggnaderna invändigt med målet att bevara så mycket som
möjligt av den 130-åriga charmen. Under
2015 flyttar 300 elever från Majorna och
Linné tillbaka in i skolan.

KUB ARKITEKTER

Runt projekt vid Mölndals Bro

En rund byggnad på cirka 30 000 kvadratmeter håller på att byggas intill spårvagnarnas vändslinga i Mölndals Bro. Det är SCA
som ska få nytt kontor och fastigheten ska
certifieras enligt Breeam som innebär stor
hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel,
avfall och energi- och vattenanvändning.
Projektet är starten på den stora omdaningen
av Mölndals Centrum. Stena Fastigheter
äger fastigheten efter att nyligen ha köpt den
från NCC.

Gryaab bygger ut

Gryaab ska bygga nya laboratorie- och
kontorslokaler samt ny huvudentré vid Ryaverket. Tillbyggnaden kommer bland annat
att innehålla ett kontrollrum som är navet i
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verksamheten. Därifrån sker all styrning och
samordning av processen. KUB Arkitekter
står bakom det 3 100 kvadratmeter stora
projektet.

Nu kan du enkelt söka i
vårt medlemsregister
• Öppna BTFs hemsida www.btf.nu

GÖTEBORG STAD

Giftfri skola

På Annedalsskolan i Göteborg pågår en
omfattande renovering där bland annat fem
kilometer giftiga träbjälkar ska ersättas med
stålbalkar. Det mesta av fasaden och innerväggarna ska också fogas om och putsas.
För att dessutom klara kraven på en god pe-

• Logga in genom att fylla i medlemsnummer och lösenord i fälten högst upp
till höger.
• Klicka på ”Login”.
• Klicka på och markera cirkeln vid
”Medlem” under det grå sökfältet högst
upp till höger.
• Skriv in namnet på medlemmen du söker
i det grå sökfältet.
• Klicka på ”Sök”.

MILJÖ & HÅLLBARHET

Miljö i fokus

Miljöbyggnad, BREEAM och
LEED har blivit nya begrepp att
slänga sig med i byggbranschen.
Vet du vad de olika miljöklasserna betyder?
GREEN BUILDING är ett EU-initiativ från
2004 och riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi
än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.
MILJÖBYGGNAD är utvecklat för svenska
förhållanden och baseras på svenska byggoch myndighetsregler och svensk byggpraxis. Systemet som kan användas för både
nya och befintliga byggnader oavsett storlek
fokuserar på energi, inomhusmiljö och material. En byggnad kan uppnå betyget brons,
silver eller guld.
BREEAM står för BRE Environmental
Assessment Method och är utvecklat i England av BRE, som tidigare var ett statligt brittiskt institut men nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer. Breeam är det mest
använda miljöcertifieringssystemet i världen. I november 2013 lanserade SGBC en
svensk version, Breeam-se, som har anpassats till svenska regler och standarder. Systemet fokuserar på energi, material, innemiljö,
vatten, förvaltning, byggavfall, infrastruktur
och kommunikation, ekologi och plats, för
oreningar, process och innovation.
LEED som är en förkortning för Leadership
in Energy and Environmental Design är det
mest kända certifieringssystemet i världen.
Det har utvecklats i USA och är anpassat
för alla typer av fastigheter. Systemet kan
användas likaväl i projekterings- och driftstadiet som för befintliga byggnader. För kommersiella fastigheter används ofta en version
som bedömer miljöprestanda med fokus på
närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Det går
också att få bonuspoäng för innovation i
projektet och regionala hänsynstaganden.
KÄLLA: SGB
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EN KONKURRENSFÖRDEL ATT CERTIFIERA
andra

viktiga

faktorer

som ingår i Breeam är att det
går att ta sig till byggnaden
med hjälp av kollektivtrafik
eller cykel för att minska
bilberoendet. Den som
bygger på redan använd
mark får också fler poäng än den som väljer att
förlägga sitt projekt i en
orörd skogsdunge.
Tanken är att beställare ska stimuleras att välja
platser som är bättre ur miljösynpunkt.
Den biologiska mångfalden
studeras också, både före etablering och efter att byggnationen
är klar.
– Det är väldigt många kriterier som
måste uppfyllas för att man ska få höga
poäng. Det gör att det kostar en slant och
därför är det flest stora projekt som certifieras,
säger hon.

den svenska manualen är avsedd
för kontors-, industri- och handelsbyggnader. Det högsta betyget som en byggnad
kan få är Outstanding och därefter i fallande
skala kommer Excellent, Very Good, Good och Pass.

Toyota i Göteborg först ut i Sverige
Vissa stora företag väljer att ta fram en egen
manual som är anpassad efter deras verksamhet. Som Toyota inför bygget av serviceanläggningen i Bäckebol, det första BREEAMcertifierade projektet i Sverige.

MILJÖ & HÅLLBARHET

BREEAM

idag har toyota flera Breeam-certifierade byggnader ute i
världen. Men ett av de första var anläggningen i Bäckebol som
invigdes 2011. Det valdes tillsammans med ett nybyggnadsprojekt i Frankrike ut som pilotprojekt av Toyota för att testa Breeam
som certifieringssystem. För att anpassa certifieringen till verksamheten utvecklade Toyota en egen företagsspecifik manual.
– Det handlade bland annat om att man ville inkludera sina
biltvätthallar i certifieringen vilket inte var möjligt i den dåvarande engelska versionen av Breeam-manualen. Därför tog Toyota
fram en företagsspecifik manual i samarbete med BRE, förklarar
Karin Nyquist, arkitekt och assessor.
Från början var det egentligen ett ombyggnadsprojekt i
Malmö som skulle certifieras. Men när ombyggnaden lades på
is föll blickarna istället på Toyota i Göteborg. Trots att projektet
nästan var färdigprojekterat när Breeam kom in i bilden nådde
anläggningen betygsnivån Very Good.

Fastigheten ägs av Eklandia Fastighets AB. Året efter invigningen tilldelades Eklandia miljöpriset Sweden Green Building Awards i kategorin
Breeam Post Construction.
– Det var första gången för oss som en hyresgäst ställde krav på
att byggnaden skulle vara certifierad enligt Breeam och det blev en
spännande resa, berättar Paula de Hollanda, miljösamordnare på
Eklandia. Det fanns ju inte kunskap från något tidigare projekt i Sverige
så vi fick lära oss utmed vägen. Men idag har Castellumkoncernen som
vi ingår i bestämt att alla våra nybyggnationer ska vara miljöklassade.
Byggnaden ritades av arkitektkontoret Creacon, som idag ingår
i Tengbom.
– Det var många speciella krav men BRE var nog förvånade över
den höga standarden som vi redan hade i Sverige, kommenterar
arkitekten Gert Denstedt.
idag ligger toyotas manual till grund vid certifieringen av
alla handelsobjekt, trots att den har vissa specifika kriterier. Men alla
certifieringar startar med en bedömning av vilka kriterier som är
aktuella för projektet. Vissa filtreras därför bort, till exempel kriteriet om
biltvätt, ifall det inte finns med i projektet.
– Det betyder dock inte att man kan filtrera bort alla kriterier som inte är tillämpliga för ett projekt. Till exempel har man inte
kunnat slopa saker i den svenska manualen bara för att de inte passar
våra förhållanden. Det är också alltid BRE som har sista ordet, säger
Karin Nyquist.

– Man kan välja att plocka vissa poäng och hoppa över
andra. En del kriterier går inte att uppnå för ett givet projekt. Men vissa är obligatoriska och ju tidigare Breeam
kommer in i projektet desto lättare blir det att uppnå kriteriernas krav och få höga poäng. Jag tycker att man ska se
Breeam som ett projekteringsverktyg, säger hon.
I England finns även manualer för sjukhus, fängelser,
skolor och bostäder. För den som vill Breeam-certifiera en
byggnadstyp i Sverige, som inte ingår i den svenska manualen, går även det bra.
– Det gäller om man till exempel vill certifiera ett badhus eller ett hyreshus. Då får man en skräddarsydd manual
som är anpassad till projektet, säger Karin Nyquist och
avslutar:
– Breeam står för att man vill pusha hela byggsektorn
åt ett mer miljövänligt håll, inte bara entreprenören utan
också leverantörerna. Så småningom leder det till att de
faktorer som man idag anser vara innovativa kommer att
bli standard. Det är det som är fördelen med alla certifieringssystem, att de bidrar till en hållbar utveckling genom
att det som är nytt idag blir praxis i morgon.

Den som vill veta mer om Breeam eller vill certifiera ett projekt kan
kontakta Sweden Green Building Council, SGBC som är en ideell
förening öppen för alla företag och organisationer i bygg- och fastighetsbranschen och som ägs av medlemmarna.

Den svenska manualen för BREEAM
bedömer hållbarhetsprestandan i kontor,
industrier och handelsbyggnader
på tio olika områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ledning och styrning
Hälsa och innemiljö
Energi
Transporter
Vatten
Material
Avfall
Mark och ekologi
Föroreningar
Innovation

BREEAM

KARIN
NYQUIST

den svenska manualen har utvecklats av Swedish Green
Building Council, SGBC, och är knappt ett år gammal.
Syftet med Breeam är framför allt att det ska vara enkelt att jämföra en byggnads miljöfördelar med en annan
och stimulera efterfrågan på hållbara byggnader.
Enligt Karin Nyquist är det många gånger en konkurrensfördel att ha certifierat en fastighet.
– Om ett företag som är i behov av nya lokaler
kan välja mellan två byggnader med likvärdiga
lägen och hyror, men där bara den ena är miljöcertifierad, då tror jag att de ser certifieringen som
en kvalitetsstämpel. Många företag menar också att
det är bra för det egna varumärket att sitta i en miljövänlig
byggnad, säger hon.
En certifiering enligt Breeam innebär att man granskar
allt från projektledning till påverkan på närmiljön,
och inte bara energi, material och inomhusmiljö.
– Man tittar till exempel på ljus- och ljudföroreningar,

Kostnaderna består dels av registreringsavgifter, dels
den tid som det tar att få fram alla dokument
som bevisar alla vidtagna åtgärder Men när
ett företag eller en organisation väl har
certifierat en byggnad blir det lättare
och därmed billigare nästa gång,
försäkrar Karin Nyquist. Hon
tror också att administrativa
förfarandet kommer att förenklas på sikt i Sverige. Men
man får inte heller glömma
bort att det finns pengar att
spara på en byggnad som är
certifierad, menar hon.
– Den som följer manualen för Breeam får en
energieffektiv
byggnad
vilket innebär lägre driftskostnader. Om man dessutom väljer bra material får
man en byggnad som håller
längre och inte kräver stora
kostnader i underhåll. Dessutom har vi ju marknadsföringspotentialen som certifieringen ger.

hur omgivningen påverkas av skyltar och buller
både under byggprocessen och när projektet är
klart. Man granskar också dem som uppför
byggnaden, att det är en säker arbetsplats och att det inte slösas för mycket
på vatten och energi under byggtiden, säger Karin Nyquist.

BREEAM

Manualen kan användas vid nyproduktion, större
ombyggnad, tillbyggnad, kombination av ny- och
ombyggnad, ny- eller ombyggnad av del i byggnad med
flera verksamheter, samt inredning av befintlig byggnad.
Andra former av certifiering inom Breeam finns också,
bland annat Breeam in Use där prestandan i en befintlig
byggnad certifieras.
Källa: SGBC
				

MILJÖ & HÅLLBARHET

Med över 200 000 certifierade och en miljon
registrerade byggnader runt om i världen har
BREEAM blivit det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Nyligen utvecklades
en version som är anpassad efter svenska
regler och standarder.
– Man kan se Breeam som ett projekteringsverktyg. Ju tidigare det kommer in i
projektet desto lättare blir det att få höga
poäng, säger Göteborgsarkitekten och
assessorn Karin Nyquist.

ENLIGT

BILD: EKLANDIA FASTIGHETS AB
FOTNOT: BRE ÄR FÖRKORTNING FÖR BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT
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Miljöklassad ombyggnad
trots liten yta

LAGER

Behöver ni också hjälp med projektledning?

De höga kostnaderna gör att
främst större nybyggnadsprojekt
certifieras enligt BREEAM.
Men det avskräckte inte aktörerna
bakom Clean Green, ett ombyggnadsprojekt i Mölndal på
4 500 kvadratmeter.

Kvalificerade tjänster inom VVS,
inneklimat och energi

Kontakta oss för ert nästa projekt

www.ageravvs.se

BUTIK

Vi skapar miljöer där människor trivs

KONTOR

www.akuro.se

vi erbjuder

Prästgårdsängen 8, 412 71 Göteborg
Telefon: 031 – 40 04 40 • Telefax: 031 - 40 04 44
e-post: info@amlovs.se

smarta energilösningar
med förnybara och passiva energisystem

www.amlovs.se

masthusen ligger i Västra Hamnen i
Malmö och består av 18 kvarter. Området
ägs av Diligentia förutom åtta kvarter som
har sålts till Ikano Bostad, Hökerum Bygg
och Riksbyggen.
Till skillnad mot enstaka byggprojekt
certifieras stadsdelar redan på planeringsstadiet. Systemet som används heter Breeam
Communities och utvecklades i Storbritannien 2009. När Diligentia påbörjade planeringen av Masthusen var det helt nytt på
marknaden.
– Eftersom vi var först i Sverige att
använda systemet innebar det en del utmaningar. Vi hade en dialog med BRE för att
anpassa kraven efter svenska förhållanden
och det har varit en mycket spännande och
utvecklande process, säger Anna Barosen,
hållbarhetssamordnare på Diligentia.
Syftet med Breeam Communities är att
kommuner och byggbolag ska ta ett gemensamt helhetsgrepp om stadsdelen och bidra

till att den blir bättre utformad och använd,
jämfört med en vanligt planerad stadsdel.
– Det handlar mycket om hur man planerar utrymmet mellan byggnaderna när det
gäller grönytor, mötesplatser och var gränsen
går mellan privat, offentligt och semiprivat.
– Men vi tittar inte bara på det som
händer inne i området utan också hur man
tar sig dit. Vi har varit med i massor av
forum där vi har diskuterat vad vi kan göra
som att bygga cykelparkeringar och trygga
gångstråk, förklarar Anna Barosen.

ARANÄS

Malmö
040-17 07 71
Halmstad 073-645 58 56






BREEAM

WWW.KROOK.TJADER.SE

Inte bara enskilda byggnader kan miljöklassas utan också
hela stadsdelar. Masthusen i Malmö med cirka 1 300 lägenheter och flera nya kontorshus är den första stadsdelen
i Norden som har hållbarhetscertifierats enligt BREEAM
Communities.

MILJÖ & HÅLLBARHET

vi trivs i kungsbAckA
Solutions for...

Hela stadsdelar
kan certifieras

STADSDELEN MASTHUSEN I MALMÖ

Aranäs bygger och förvaltar flerbostadshus och kommersiella lokaler
i Kungsbacka. Vi lägger ned ett stort personligt engagemang i allt vi
gör. Kungsbacka och dess invånares bästa är i fokus. Ingenting annat.
Vill du veta mer, besök www.aranas.se eller ring 0300 – 512 00.

Göteborg 031-704 17 30
Stockholm 08-402 55 70

magnusson & freij har tidigare utmärkt
sig för sitt miljöarbete genom att bland annat vara det första företaget i Göteborg som
skaffade elbil. Därför kändes det självklart
att certifiera ombyggnaden med siktet inställt
på betyget Very Good, förklarar vd:n Krister
Pettersson.
– För vår del handlade det om att bli så
energieffektiva som möjligt. Det är klart att det
kostar en del pengar att certifiera, men rätt använda så har du igen pengarna. En certifiering
stärker varumärket vilket går att utnyttja rent
affärsmässigt.

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

Allt blir så mycket
bättre om mAn trivs.

www.armatec.se

BILD: ARKITEKTERNA KJELLGREN KAMINSKY

clean green är det första ombyggnadsprojektet som har certifierats enligt Breeam i
Sverige. Fastigheten som innehåller butik, lager
och kontor ligger på Argongatan i Mölndal och
ägs av företaget Magnusson & Freij, grossister i
förbrukningsmaterial. För arkitekterna Kjellgren
Kaminsky var ombyggnaden ett av de mest
intressanta projekt som de har jobbat med.
– Ju mer man behåller av den gamla
inredningen desto högre poäng får man vid
en Breeam-certifiering så därför gällde det
att vända på alla stenar och se vad det fanns
för alternativ till att bara bygga nytt. Vi fick
omvärdera vår roll som arkitekt, förklarar
Fredrik Kjellgren.
Till exempel valde man att öppna de
befintliga brandluckorna i taket istället för att
rita in ett undertak.

– Det blev en väldigt fin lösning med naturligt ljusinsläpp som innebar att man kunde
reducera belysningen och på så sätt dra ner
energikostnaderna.
Från början tänkte man också ta bort en
sliten industritrappa. Men med lite färg på gick
den att behålla.
– Det handlade om att identifiera objekt
som kan stå kvar i hundra år till och blanda
dem med nytt som behövdes för att lokalerna
skulle bli funktionsdugliga. Vi fick tänka utifrån
en helt ny dimension vilket gav positiva konsekvenser för hela designkedjan, säger Fredrik
Kjellgren.

sedan ett tag tillbaka håller Sweden
Green Building Council, SGBC, på att
försöka ta fram en svensk manual för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. BTF Magazinet har sökt SGBC för att få veta hur
långt arbetet har kommit men fått till svar
att SGBC vill vänta med att uttala sig tills
höstens planeringsmöten med BRE i England
och nordiska kollegor är avklarade.
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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

CA erbjuder tjänster inom
• Projektledning
• Ekonomistyrning, kalkyl
• Teknik, beskrivningar, AF
• Miljöstyrning
• Info

G som i Guld för nya

Vi vill bli fler – hör gärna av dig!

Division Syd

Alfagatan 8, 431 49 Mölndal
Fax 031-709 52 40
E-post: info.syd@bravida.se

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
www.caconsult.se

www.bravida.se

Vi har öppnat dörrar.......

www.

K21

I området Krokslätts Fabriker håller en ny grön stadsdel på att växa
fram. Det senaste tillskottet är K21, en kontorsfastighet på 15 000
kvadratmeter med dubbla glasfasader, balkonger med medelhavsklimat
och en enorm takterrass.
Byggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå Guld där den
stora utmaningen har varit att skapa väl dagsljusbelysta lokaler samtidigt som energianvändningen ska vara så effektiv och låg som möjligt.

BYGG
&
MARK

DELTAte.se

......för att ventilera med fönster!!

Tel. 031-27 18 70
www.ecbab.se

Nordic Flooring, The Future Collection

FR 2000
Certifierad

Nordic Flooring, The Wood Collection

TEAMET BAKOM K21
FRÅN VÄNSTER PETER FREDRIKSSON, BERTH OLSSON,

Kvalificerade byggkonsultationer
för både stora och små uppdrag

ANDREAS GRINDEBACKE OCH LENNART LARSSON.

Låt dig inspireras!

The future of flooring
www.ehrenborg.se

Vi har många års erfarenhet av
Projektledning, Projektering,
Kontroll och Besiktning
inom dessa områden:

NYTT KONTOR I SIKTE?
Kontorshuset Aurora på Lindholmen börjar fyllas, men än ﬁnns
möjlighet att få en skräddarsydd kontorslokal. Det lilla extra,
som taklounge och terrass, ﬁnns redan på plats.
Läs mer på eklandia.se/aurora

eklandia.se/aurora

Elsystem Kraftförsörjning Ljusdesign
Tele/Data/Säkerhet Hissar/Rulltrappor Styr- och Reglersystem

ELK i Göteborg AB
ELK i Malmö AB

Känguru 21 – K21
som många väljer att kalla den – ligger i den södra
delen av det gamla fabriksområdet i Krokslätt. I april flyttade den första hyresgästen Art Clinic in. Kliniken, som är
Nordens modernaste inom specialistvård, disponerar
3 300 kvadratmeter fördelade på ett och ett halvt våningsplan med bland annat fyra stora operationssalar som har
fönster från golv till tak.
– Egentligen är det synd att söva patienterna här inne
med tanke på den fantastiska utsikten, konstaterar Husvärdens vd Lennart Larsson lite skämtsamt.
Fastighetsbolaget Husvärden förvärvade Krokslätts
Fabriker 1994 och under de senaste tio åren har ambitionen varit att förtäta området till en ny klimatsmart
stadsdel. De gamla tegelbyggnaderna från textilindustrins
dagar har byggts om till företagscentrum och i Krokslätts
Fabriker Söder planeras bland annat för 200 bostäder.

kontorsbyggnaden

på

fastigheten

målet är att samtliga byggnader i den södra delen ska
certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld, därför var det
också ambitionen när K21 skulle uppföras.

För att nå upp till guldnivå är det viktigt med stora insläpp
av dagsljus. Samtidigt ställs det krav på att byggnaden ska
vara energieffektiv – en ekvation som kan verka omöjlig
att få ihop.
Men arkitektbyrån Wingårdhs, som har ritat
huset, valde en lösning med dubbla glasfasader. Mot öster
och söder består fasaderna av två glasskikt med spalter
emellan som fungerar som buffertzoner mellan uteoch inneklimatet.
– De är ouppvärmda och självdragsventilerade, de ska
både minska byggnadens värmeförluster och fungera som
effektiva solskydd, berättar Berth Olsson, vice vd på
teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB som har varit
en aktiv part i projektet.

MILJÖBYGGNAD

		EPSILON Byggkonsult AB
		
Besöksadress: MÖLNDALSVÄGEN 42
		
BOX 141 66, 400 20 GÖTEBORG
		
Tel. 031-400 380. Fax 031-403 606
		
E-mail: epsilon@epsilon-byggkonsult.se
		
www.epsilon-byggkonsult.se

BILD:: IPAULA ISAKSSON

Vi levererar miljösmarta och högkvalitativa
golv till offentliga miljöer. I vårt breda
sortiment finns spännande mönster och
färger som skapar oändliga möjligheter.

MILJÖ & HÅLLBARHET

Vi har lång erfarenhet av alla typer av husbyggnads-		
konstruktioner, samt utför även projekt- och byggledning,
		 kontroll och kontrollansvar enligt PBL

den östra fasaden vetter ut mot Göteborgsvägen och
kallas för Green Room. Där bildar spalterna 3,60 meter
djupa inglasade balkonger som ska kunna användas som
extra arbetsyta eller för social samvaro. Golven är av
vitlaserad furu.
– Utrymmena är att betrakta som extremt väl väder-

Tel: 031-340 95 40
www.elk.se
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skyddade balkonger och kommer att ha möbler och mycket växter. De har blivit
ett utrymme för rekreation och på köpet har vi fått väldigt bra energivärden, säger
Peter Fredriksson, vd på K21 Entreprenad AB, totalentreprenör för projektet.
södra fasaden är smalare, 80 centimeter djup, och mer växthusliknande.
Under hösten ska den fyllas med palmer i olika höjder, citrus- och olivträd,
bougainvillea, hibiskus, fikonträd och andra typiska medelhavsväxter.
– Växterna ska synas utifrån för att skapa en positiv bild av huset och självklart ska de också berika inomhusmiljön. Men det var en utmaning att hitta
växter som passar för det här klimatet, kommenterar Andreas Grindebacke,
projektledare på Husvärden.
Temperaturen i de inglasade utrymmena styrs av väderleken och kommer som
kallast att ligga på fem plusgrader och som varmast på 28 grader, ett typiskt medelhavsklimat, enligt teamet.
– De växter som vi har valt tål starkt solljus och höga temperaturer men vill
också ha en viloperiod under året, det är därför som de passar så bra.
Fasaderna har också lameller eller gardiner som effektivt ska skydda byggnaden mot solen. Varje fasad är indelad i zoner med solcensorer så att det bara är
de belysta delarna som skyddas.
Redan från början var Lennart Larssons intention att K21 skulle bli områdets
ansikte utåt.
– Det dubbla glaset ger byggnaden karaktär, säger han och fortsätter:
– Dagsljuset som flödar in genom fasaden gör dessutom lokalerna väldigt
flexibla. Man kan sitta var som helst i de öppna kontorslandskapen och ändå få
mycket dagsljus. Som fastighetsägare vill vi tänka långsiktigt och då är det viktigt
med flexibilitet.
– När det kommer in så här mycket dagsljus behövs det också mindre
belysning vilket sparar energi, tillägger Berth Olsson.

den

en annan fördel med de dubbla glasfasaderna är att de ger bra ljudvärden,
menar Peter Fredriksson. Metoden är väl beprövad på flygplatser och även om
trafiken på Göteborgsvägen långt ifrån är lika bullrig har tystnaden en positiv
effekt på inomhusmiljön.
När Wingårdhs utformade huset var ambitionen att de fyra fasaderna skulle
få olika uttryck. Västerfasadens täta fyllningar av glas går överraskande i bruna
kulörer, liksom lamellerna som aktiveras när solen ligger på.
– Man skulle nästan kunna säga att det är fem fasader istället för fyra, när
lamellerna är nedfällda får fasaden åt väster ett helt annat uttryck. Då blänker det
färgade glaset bakom de träliknande ribborna och det är riktigt fräckt, kommenterar Lennart Larsson.
Mot norr har fasaden vita, tvärställda lameller och en ovanlig lösning med
skivor av träfanér bakom glas. Andreas Grindebacke berättar att målsättningen
har varit att använda så mycket trä som möjligt i byggnaden.
– Hela bjälklaget är av massivt trä och tanken är att känslan av trä ska finnas
överallt i byggnaden. Det är också därför som västerfasaden går i ett brunt
spektra.

”… när lamellerna är nedfällda får
fasaden åt väster ett helt annat uttryck.
Då blänker det färgade glaset bakom
de träliknande ribborna och
det är riktigt fräckt.”
LENNART LARSSON, HUSVÄRDEN

det blir för varmt på balkongerna lockar takterrassen med sittmöbler och
rumsbildande planteringar. Två hissar stannar på det översta våningsplanet och
istället för att försöka gömma hisstopparna och installationerna i neutrala plåtlådor har allt effektfullt placerats i två glaskuber, som skimrar i gula och gråa
nyanser. Övriga teknikutrymmen finns nere i källaren.
K21 har precis som grannhuset, där Bengt Dahlgren sitter, uppförts i en samverkansentreprenad. Bengt Dahlgrens kontorsbyggnad invigdes 2011 och är ett
av Sveriges mest energisnåla kontor.
– Det var tack vare kompetensen som vi byggde upp tillsammans i det projektet som vi vågade spänna bågen ännu högre för K21, förklarar Peter Fredriksson.
Nu när huset står klart är alla i teamet överens om att jakten på guldet har
varit en rolig men tuff process. Om två år ska resultatet verifieras som brukligt är
vid Miljöbyggnad.
– Det känns väldigt bra att ha fått plaketten som bevis på att vi lyckades i
vårt arbete, säger teamet samstämmigt. En byggnad som uppnår guld är utomordentligt bra på alla områden, allt är väldigt genomarbetat och våra hyresgäster
kommer att kunna lyfta fram hållbarheten i sin marknadsföring. Det finns mycket att vinna för alla.

MILJÖBYGGNAD
MILJÖ & HÅLLBARHET

MILJÖ & HÅLLBARHET

MILJÖBYGGNAD

när

BILDER: JOHAN EKSTAM
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Tack alla

Snabbfakta K21

hyresgäster!

byggherre:

Husvärden AB, en av grundarna till
Sweden Green Building Council (SGBC)
arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB
totalentreprenör: K21 Entreprenad AB
yta: 15 000 kvm varav 13 600 kvm uthyrningsbar yta
fasad: består till 80 procent av glas
yttertak: 50 procent är täckt med sedum för att
minska översvämningsrisken i området
certifierad: enligt Green Building och Miljöbyggnad Nivå Guld
energianvändning för fastigheten: 50 kWh/kvm/år
byggstart: 2011
inflyttning: etappvis under 2014
hyresgäster: Art Clinic, CPAC Systems AB, SEB,
Nordic Wellness, Kuehne + Nagel, Västra Götalandsregionen AB, Aleris och två restauranger.

År 2013 genomförde vi en bostadshyresgästenkät.
Serviceindex visar på 87,4%. Året innan visade
lokalhyresgästenkäten på 88%.

Nöjda hyresgäster är
nämligen vår affärsidé.

G E S TA LT N I N G
FUNKTION

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

www.ernstrosen.se

EKONOMI

Annons ny2.indd 1
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Krokslätts Fabriker Söder
I stället för att gömma hisstopparna
och installationer i neutrala plåtlådor har de
effektfullt placerats i två glaskuber på terassen.

Utvecklingen av Krokslätts Fabriker Söder har fått
stöd av Delegationen för Hållbara Städer med
fokus på energismarta system, vatten, grönska och
brukarsamverkan.
Förutom de befintliga fabriksfastigheterna
med kontor, småindustri och skola samt det nya
kontorshuset K21 planeras 200 lägenheter och ett
parkeringshus för 700 bilar i området. Totalt handlar det om 45 000 kvadratmeter nyproduktion.
När området är färdigbyggt kommer byggnadsarealen ha ökat med 65 procent till 100 000
kvadratmeter. Målet är att mängden köpt energi till
området samtidigt ska minska med 10 procent.

HÅLLBARA KOMPLETTA BADRUM
Gustavsberg – din partner i projektets alla
faser: projektering, installation och förvaltning.
WWW.GUSTAVSBERG.SE INFO@GUSTAVSBERG.COM

BTF2014.indd 1
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HERBERTSON BYGG &
FASTIGHETSSERVICE AB

• Nybyggnad
• Reparationer
• Underhåll
• Fastighetsskötsel

MILJÖBYGGNAD

Art Clinic disponerar 3 300 kvadratmeter
med bland annat fyra stora operationssalar
som har fönster från golv till tak.

Ögärdesvägen 20, 436 40  ASKIM
Telefon: 031-28 15 80 Telefax: 031-28 05 70
www.herbe.se

Innerstadens
arkitekter

MILJÖ & HÅLLBARHET

13 600 kvm
uthyrningsbar yta
som är miljöklassad
på guldnivå.

Nybyggnad, ombyggnad, projektering
Bostäder, kommersiellt, kulturfastigheter
Green Room med sitt vitlaserade golv ska kunna
användas som arbetsyta eller för social samvaro.
BILD: PAULA ISAKSSON
BILDER: JOHAN EKSTAM
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Aschebergsgatan 21 411 27 GÖTEBORG
Telefon: 031-701 00 79 info@innerstad.se www.innerstad.se

LEVANDE HUS I UNIKA MILJÖER
Stadsbiblioteket är ett av stadens i särklass mest besökta hus. Nu är
huset ombyggt, tillbyggt och uppdaterat för verksamhetens och
besökarnas behov. Har du inte redan varit där föreslår vi ett besök.

En stadsdel i förnyelse
Tio minuter från Korsvägen växer en ny, spännande
stadsdel fram. Här förenas historiska byggnader
med nybyggda, miljöcertifierade GreenBuilding och
Miljöbyggnad nivå guld. Vi vill göra intryck med så
lite avtryck som möjligt. Så här handlar det inte så
mycket om vad du sysslar med - utan snarare hur.
I dagsläget sitter här ca 100 företag inom flera
branscher, i ett grönt sammanhang som gynnar
både individer och företag att växa.

Lokaler hittar du på www.husvarden.com
Kontakt: Husvärden
Håkan Lundqvist
031-67 87 05
hakan.lundqvist@husvarden.com
www.husvarden.com

Nu bygger vi
för framtiden
0771 – 860 860

Idag bor mer än en halv
miljon människor i bostäder
som förvaltats av oss. I
Göteborgsregionen har vi en
stark position inom nybyggnation och ombyggnad. Vi
erbjuder bostadsrätter samt
bygg- och projektledning i
en effektiv organisation.
Riksbyggen utvecklar, förvaltar
och förbättrar rummen som du
bor och arbetar i.

www.riksbyggen.se

Caroline Skartind
031-67 87 03
caroline.skartind@husvarden.com

Stavdal

Blue Economy
växer så det
knakar

• Se alla resurser som möjligheter – hos dig själv eller
någon annan.
• Se din verksamhet som en del i ett större sammanhang.
• Ta initiativ till utveckling och gör det ihop med
andra. Bygg ut systemet.
• Utred inte så mycket, pröva dig fram istället.
• Fokusera på det du har och arbeta lokalt i första hand.
många svenska innovationer har
inspireratsav blue economy .
några exempel :

Säg blått och de flesta associerar
till hav och himmel eller politik.
Men även en sådan sak som ekonomi kan vara blå. Blue Economy
är ett begrepp som har börjat spridas allt mer och handlar om att

Kretsloppsanpassat byggande, EcoCycleDesign
Isolering av återvunnet glas (cellglasisolering), Koljern
Växter som luftfuktare och luftrenare, Levande filter
Solpaneler och solfångare som producerar både el och
värme, Solarus
Ventilationssystem inspirerade av termitstackar, DELTAte
Utvinning av värmeenergi ur avloppsvatten
Vortex för vattenbehandling, Watreco
Miljöanpassat flamskydd, Trulstech

låta naturen vara inspirationskälla vid utveckling av olika

lösningar. Ett nytt sätt att tänka
som intresserar allt fler i byggbranschen.

www.stavdal.se

tänkt nytt med blue economy !

Konceptet Blue Economy är utformat av ZERI (Zero
Emissions Research and Initiatives), en internationell
tankesmedja som bildades 1994 för att hitta nya sätt att
driva hållbara företag.

Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.
K2020

Västlänkens
stationer

economy handlar om att lära sig att identifiera de
resurser som finns och ge dem nya värden. Som exempel
nämner Tobias Källqvist ett företag som har utvecklat cellglasisolering av återvunnet glas.
– Det gäller att tänka i andra banor kring hållbarhet
och hitta lösningar som man inte visste fanns. Många pro-

blue

Hej medlem!
Gamlestaden
Resecentrum

MATS MILSTA
58 år, byggnadsingenjör,
Liljewall Arkitekter.
Blev medlem i BTF i slutet på
80-talet.
Vem tycker du ska gå med i BTF? – Alla som jobbar i byggsektorn här i Göteborg, det är ett ypperligt sätt att träffa folk för att
bilda nätverk och öka kontaktytan.

www.vt-pool.com

Vad är det bästa med föreningen? – Det som är intressant på
många sätt är studiebesöken som föreningen hanterar och arrangerar.
Det är lättsamma aktiviteter som brukar äga rum efter jobbet vilket gör
att alla kan delta.

dukter kan återvinnas till nya material och restprodukter kan få nya
användningsområden.
En annan svensk innovation som
kommer ur Blue Economy är Levande Filter där växter placeras ut på ett
särskilt sätt så att de fungerar som
luftfuktare och skapar ett behagligt
inomhusklimat.

TOBIAS KÄLLQVIST

göteborg finns också ett företag som utvecklar ventilationssystem med inspiration från termitstackar. Bland
bokens 100 exempel nämns även en teknik från Sverige
där värmeenergi utvinns ur avloppsvatten.
– Byggnader är sammanhang där det går att tillämpa
många olika innovationer för att få ventilation, vatten
och avlopp att fungera i ett större system, säger Tobias
Källqvist och tillägger:
– Mycket i Blue Economy handlar också om att ha ett
lokalt perspektiv, att använda lättillgängliga material som
fungerar i närområdet och att samverka med andra aktörer i närheten.

i

MILJÖ & HÅLLBARHET

PERSONLIG MASKINUTHYRNING

EKMANSGATAN 3 S-411 32 GÖTEBORG
TELEFON: 031-20 00 60
E-POST: info@sha.se HEMSIDA: www.sha.se

bakom konceptet blue Economy står professorn, ekonomen och entreprenören Gunter Pauli från Belgien. Enligt
honom går det att möta grundläggande behov som mat,
bostäder och energi med vad som finns till hands. Att helt
enkelt använda naturen som coach för att skapa nya varor
och tjänster, och därmed också livskraftiga företag och arbetstillfällen.
I en bok som Gunter Pauli har skrivit om Blue Economy
tar han upp 100 exempel på hållbara affärsverksamheter
som drivs med inspiration av naturen. Ett tiotal är svenska
innovationer, varav de flesta finns i byggnadssektorn.
– Det är den bransch i Sverige där Blue Economytänket tillämpas allra mest, säger Tobias Källqvist,
uppdragsledare på Sweco och medlem i nätverket Blue
Economy Sweden.

BLUE ECONOMY

Mer om Blue Economy hittar du på www.blueeconomy.se

FREDRIK SKENHALL
39 år, projektledare
inom energi,
Wikström VVS-Kontroll AB.
Blev medlem i BTF 2013.
Var hörde du talas om BTF första gången? – På firman av
kollegor som berättade att de var med i föreningen. Det var för tio år
sedan men jag gick inte med förrän för cirka ett år sedan.
Varför väntade du så länge? – Jag var medlem i en förening som
vänder sig till yngre VVS-are och kände att det fick räcka. Men nu när
jag har passerat 35-årsstrecket känns BTF som ett mer självklart val.
Vad hoppas du få ut av ditt medlemskap? – Framför allt att
få komma ut och träffa branschkollegor och få se olika intressanta projekt som är på gång. I nuläget har jag har tyvärr ingen möjlighet att
följa med på resorna utan riktar framför allt in mig på studiebesöken.
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Ökat intresse
för ekologiskt
byggande

18

EKOLOGISKT
MILJÖ & HÅLLBARHET

MILJÖ & HÅLLBARHET

EKOLOGISKT

En gammal trend som håller på
att bryta ny mark är det ekologiska byggandet.
Under 2000-talet har flera
nya ekobyar vuxit upp, som
Utsikten på Orust där den
kollektiva andan blandas med
individualistiskt boende.
Här har var och en byggt sitt
hus efter eget huvud för att visa
på bredden i ekologiska isoleringsmaterial och andra miljöanpassade lösningar.

19

vatten från sjön, efter att grannarna
protesterade mot en djupborrad brunn. På vägen ut i ledningarna passerar vattnet genom ett aktivt kolfilter, sandfilter och en UV-lampa. När det har använts går det först
ner i en trekammarbrunn och renas sedan i en rotzon vid
sidan om vägen. Därefter hamnar det tillbaka i sjön.
– Först tänkte vi att det var en fantastisk lösning men
det har kostat mer än vad vi hade räknat med. Vattnet har
också smakat humus, men det är bättre nu, förklarar Marie Hedberg.
Alla tomter är sedan länge sålda men tankar finns på att
bygga hyreslägenheter i den gamla ladan vid ekobyns entré.
– Vi får en hel del intresseförfrågningar från folk
som vill bo här, men ännu är inget bestämt, säger
Marie Hedberg.
alla

hushåll

Trend i Europa
– men Sverige sackar efter

– Om vi ska ha riktigt hållbara hus i framtiden
måste vi titta på vilka konsekvenser som tillverkningen av olika material för med sig för miljön,
men här ligger Sverige långt efter andra länder,
säger arkitekten Varis Bokalders.

tar

Verkstad.

Växthus.

Tillsammans bildar husen en helhet
genom en harmoniserande färgskala från järnvitriolgrått till falurött.

EKOLOGISKT

från

hus längre ner i den branta backen bor Eva
Kårbo i ett hus byggt av lösvirke som har behandlats med
järnvitriol. En vedkamin värmer upp det 110 kvadratmeter
stora huset som är isolerat med ekofiber av återvunnet
tidningspapper.
Liksom i byns flesta hus är fönstren små mot norr,
medan de är större mot söder för att ta vara på solenergin.
– På taket har jag solfångare som ger varmvatten hela
sommaren. På vintern värmer kaminen upp vattnet, men
jag har också en ackumulatortank med elpatron i badrummet, säger Eva Kårbo.

Från sjön Grindsbyvattnet nedanför
byn hämtar hushållen sitt vatten.
Huset är byggt av träullscement
som har stor värmeisoleringsförmåga. Det välvda taket bärs upp
av limträbalkar med dragstag.

Förstutaket är täckt av olika
sedumarter som har en fördröjande
effekt på dagvattnet.

Många i byn använder musselskal
som isoleringsmaterial i sina hus.

BYGGANDE

MILJÖ & HÅLLBARHET

några
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Marie Hedberg är en av initiativtagarna
till Utsikten. De tjocka väggarna i hennes
hus är byggda av halmbalar och lera.

Eva Kårbo bor i ett hus
som är isolerat med återvunnet
tidningspapper.

bokalders är arkitekt och forskare och har
skrivit flera böcker om ekologiskt byggande. Nyligen hade han en artikel i tidningen Kloka Hem om
ekobyn Utsikten där alla har sitt eget speciella hus
samtidigt som de lever i en gemenskap.
– Det är en av de senaste trenderna när det gäller ekobyar, att var och en som bor där vill manifestera sig i ett unikt hus och att man bara har vissa
saker gemensamt, som till exempel infrastruktur,
säger han.
Samtidigt ser han att en ny generation ekobyar
håller på att växa upp där man inte bara vill ha individualistiska hus ute på landet utan också odlingar och djur för att
kunna bli mer självförsörjande.
– Men även om intresset för att bygga ekologiskt har blivit
större utgör ekobyar och andra självbyggeriverksamheter en
väldigt liten del av byggandet i Sverige. De flesta satsar fortfarande på vanliga hus.

varis

Varis
Bokalders

däremot kan varis bokalders se en ny trend växa fram i
andra länder som handlar om att bygga passivhus med ekologiska förtecken, passivhus eko. Medan den svenska byggbranschen stirrar sig blind på att själva husen ska vara så energieffektiva som möjligt har bland annat Tyskland, Österrike och
Schweiz börjat titta på hur materialen är tillverkade.
Genom att jämföra hur mycket energi som går åt vid tillverkningen, så kallad grå energi, och hur mycket koldioxid
och svaveldioxider som släpps ut kan de se vilka material som
är bäst att använda ur miljösynpunkt.
– Om vi ska ha riktigt hållbara hus i framtiden måste vi
veta vilka miljökonsekvenser som framställningen av isoleringsmaterial, golv, tak med mera för med sig. Men här ligger
Sverige långt efter, även om man har börjat prata om det i passivhusföreningarna, säger han.
många bygger ekologiskt för att få ett behagligare inomhusklimat med hus som andas. När det gäller passivhus i Sverige är de huvudsakligen tillverkade av cellplast för att vara så
täta och energisnåla som möjligt. Istället regleras inomhusklimatet med hjälp av mekanisk ventilation med värmeväxling.
– Samtidigt finns det väl inget som folk klagar så på mycket som ventilation, den fungerar nästan aldrig som den ska i
byggnader. I både Norge och Tyskland tittar man på olika materials förmåga att buffra fukt och lagra värme. Med material
som jämnar ut luftfuktigheten får du dels ett behagligare inomhusklimat, dels ett minskat ventilationsbehov, säger Varis Bokalders och tillägger:
– Problemet när det tas fram regler som passivhusnormen
är att man tror att man har svar på alla frågor. Men utvecklingen går ju framåt, man kommer hela tiden fram till nya
idéer och material.

EKOLOGISKT

början var tanken att hela byn skulle bestå av enbart halmbalshus. Men under resans gång bestämde man
sig för att välkomna olika sorters byggnader, bara de var
ekologiska.
– En av grundtankarna med byn är att den ska fungera
som inspiration för ett hållbart byggande och visa på olika
tekniker, säger Marie Hedberg.
Två av husen är arkitektritade, resten är konstruerade
av de boende själva eller byggda av moduler där standardisoleringen har ersatts med till exempel linull eller ekofibrer.
Själv bor hon i ett hus på 36 kvadratmeter. Golvets
breda träplankor är nyligen ditlagda och kommer från en
dubbelgran i skogen som tillhör byn. Under plankorna ligger det vindpapp, ekologisk glas-ullisolering, ventilationsrör för radon, musselskal och singel i nämnd ordning.
Enligt Marie Hedberg är musselskalen dels kapillärbrytande, dels isolerande. 75 centimeter skal motsvarar 25
centimeter vanlig isolering, förklarar hon.
Väggarna har hon byggt av halmbalar och lera. Taket
är isolerat med lerull – vanlig ull som har blandats med en
lervälling. Innertaket är målat med filmjölksfärg medan
väggarna har täckts med en tvättbar ekofärg. På utsidan av
huset sitter det en blandning av kalk- och lerputs.
– Först hade jag bara lerputs på fasaden men den föll
ner så jag blev rekommenderad att blanda leran med kalk.
Nu sitter putsen jättebra men innan fasaden är klar ska jag
måla över den med vattenglas, en slags kiselförening.

Ekologiska passivhus

Den som går runt i byn hittar flera andra exempel på
isolering. Populära material är träullit, träfiberskivor,
cellulosafiber, lecablock eller glasflaskor som är murade i
dubbla lager. Genom att undvika täta plastskikt kan
fukten vandra ut och in genom väggar och tak, vilket ger
ett behagligt inomhusklimat. Många har energiglas i fönstren och några hus är målade med en mörk fasadfärg som
ska magasinera värme.

MILJÖ & HÅLLBARHET

i den branta sluttningen ner mot sjön Grindsbyvattnet i
Lilla Krossekärr på Orust ligger omväxlande halmbalshus,
lösvirkeshus och vanliga modulhus som i en utställning
över ekologiskt byggande. Många av trädgårdarna prunkar av grönska och längs vägen bökar ett par grisar på en
lerig åkerplätt som snart ska bli ett stort grönsaksland.
Just den här helgen när BTF Magazinet kommer på
besök har flera av byns cirka 30 invånare öppnat sina hus
för allmänheten och ordnar workshops i bland annat
komposttillverkning och lerputsning.
Idag är ekobyn ett accepterat och uppskattat inslag i
bygden. Men när föreningen presenterade idén för Orust
kommun 2002 möttes den av skepsis. Ingen verkade vilja
ta dem på allvar förrän ön fick en ny stadsarkitekt.
Då blev detaljplanen äntligen klar men bara för att
mötas av protester från grannarna som trodde att haschröken skulle ligga tät över området och att de ekologiska
husen skulle ruttna.
– Detaljplanen överklagades ända upp i regeringsrätten, men till sist gick den igenom. Nu är de omkringboende
väldigt glada över att vi bor här, de ser att vi har byggt
riktiga hus med fina trädgårdar, berättar Marie Hedberg,
en av initiativtagarna till Utsikten.
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Stadsjordbruk
har nått in i
finrummen

När det gäller inneklimat och energi
Vi erbjuder bred professionell VVS-teknisk rådgivning
i byggprocessens samtliga skeden, från utredning till
förvaltning.
STADSODLING I FRIHAMNEN.
KVARTERSSAMVERKAN.

VI HAR BRA KOLL PÅ
VART VINDEN BLÅSER
Hej, vi skulle gärna vilja berätta för dig hur vi bygger och tänker.
Och varför vi inte bara bygger lägenheter och lokaler – utan även
vindkraftverk och hela områden. Blir du nyfiken på att veta mer?
Titta gärna in på vår hemsida.
Tel -   www.wallenstam.se

BILD: KLARA HANSSON

BILD: NIKLAS WENNBERG

VCON VVS-konsult AB
Flöjelbergsgatan 7B, 431 35 Mölndal

VERTIKALT VÄXTHUS MITT I STADEN.

BILD: PLANTAGON

En liten jordplätt i kvarteret, rivningstomt, ett
tak eller ett jättelikt växthus mitt i stan. Att odla
i urban miljö har gått från att vara en hipstereller hippieaktivitet till att bli en allt mer självklar del av stadsutvecklingen.

STADSJORDBRUK

i väntan på byggnation har ett antal ödetomter i Göteborg förvandlats till mötesplatser för odling och samverkan. För ett par år sedan byggdes till exempel en åtta meter
hög våningsodling med bin och majs på Brända tomten vid
Brunnsparken. Något år innan sattes potatis på en rivningstomt i Kvillebäcken.
– Istället för att låta en tomt stå tom och inramad av
industristaket kan man använda den för stadsjordbruk.
Det är intressant ur ett socialt, ekonomiskt och gestaltningsperspektiv och har betydelse för rekryteringen av
boende och verksamheter till området, säger Niklas
Wennberg, grundare av Stadsjord som tar in odling och
djur i staden.
Ett aktuellt projekt är stadsodlingen i Jubileumsparken
i Frihamnen. Initiativtagare är Älvstranden Utveckling
som har placerat ut ett stort antal pallkragar med plantor
för att visa hur man kan odla i staden, oavsett vilka ytor
som finns att tillgå.
– Det har ingen betydelse om det är en temporär eller
permanent plats utan det finns alltid utrymme för det gröna, säger Klara Hansson på Älvstranden Utveckling.
upptar odlingen 40 kvadratmeter av Jubileumsparkens yta. Nästa säsong kommer den att få växa vidare och
ihop med andra aktiviteter.
– Det finns många fler funktioner med odling än att
det bara är vackert eller ätbart, vi försöker också titta på
dagvattenhantering, kompostering och uppbyggnad av
jord. Till exempel kommer vi pröva att rena gråvattnet
från bastun, som byggs i Frihamnen, med hjälp av odlingarna, säger hon vidare.

MILJÖ & HÅLLBARHET

idag
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Enligt Niklas Wennberg finns det en nyfikenhet och villighet att experimentera med stadsjordbruk i stadsplaneringen. Nyligen beslutade också Swedish Standard Institute,
SIS, att utveckla en standard för stadsjordbruk, den första
i världen.
– Det visar att man har börjat förstå att det här inte
bara är en hipster- eller hippieaktivitet utan att det handlar
om kvarters- och samhällsutveckling. En standardisering
kommer leda till att det blir lättare att hitta investerare och
att man får ökad kunskap om olika tekniker för stadsjordbruk.

•

tel 031-69 68 60

•

fax 031-69 68 61

•

WA

www.vcon.se

Werner Arkitekter AB

WH ITE .SE

www.wernerarkitekter.se

göteborg
finns också exempel på takodlingar, som
Gothia Towers köksträdgård på nya Upper House. Men
stadsjordbruk kan också handla om enorma växthus på
höjden. På världsutställningen i Shanghai 2010 visade
Sverige upp ett vertikalt växthus som har utvecklats av det
svenska företaget Plantagon. I Linköping finns en färdig
plan för ett 60 meter högt pilotprojekt där man ska kunna
skörda 500 ton grönsaker per år.
– Det diskuterades även här i Göteborg för något år
sedan, att man skulle låta bygga ett vertikalt växthus,
berättar Annette Gustavsson, projektledare för Stadsnära
odling på fastighetskontoret. Men det är inget som kommunen kan ta initiativ till utan det måste komma från en
privat exploatör.

i

ger
stöd till föreningar som vill
starta odlingar i bostadsnära områden. Hittills har ett tjugotal projekt startat i och utanför Göteborg, bland annat i
Johanneberg, Gamlestaden, Majorna och Biskopsgården.
– Att utveckla stadsbruk är en strategisk fråga för
Göteborg och ett nytt sätt att jobba med hållbarhet i flera
dimensioner. Genom att använda stadens ytor kan det skapas odling på kommersiella grunder i staden. En grönare
stad med ekologisk odling kan leda till arbetstillfällen och
entreprenörskap, säger Annette Gustavsson.

fastighetskontoret

KOTTEN

Tävlingsbidrag för uppförandet av en ny
motionscentral i Fontinområdet, Kungälv.

Tengbom har i över hundra år stått för en
framåtblickande och levande arkitektur med
hus och miljöer som människor vill besöka,
bo och arbeta i. Läs mer om oss och aktuella
projekt på www.tengbom.se.

Pappskivor

blir väggar och tak i nödbostäder

är ett
tvåårigt masterprogram där studenterna ska omvandla en idé eller ett
forskningsresultat till ett tillväxtföretag.
Uppstarten finansieras av Chalmers
företagsinkubator Enkubator.
MAGNUS PETTERSSON är vd för Imnus
Emergency Houses som han startade
under studietiden tillsammans med
klasskamraterna Ayda Moayedzadeh
och My Klint.
Materialet RE-BOARD produceras av
Stora Enso.
CHALMERS ENTREPRENÖRSSKOLA

BILD: PAULA ISKSSON

Tänk skivor i papper som kan vikas ihop till ett platt paket,
transporteras i containers och byggas upp till nödbostäder
i flyktingläger. Det är precis vad BTF-stipendiaterna och
grundarna till innovationsföretaget Imnus Emergency
Houses har gjort.
Deras affärsidé som handlar om att ge utsatta människor en
bättre boendemiljö visar att socialt entreprenörskap kan löna
sig och kanske till och med leda till titeln Årets unga företagare.

tanken är att skicka iväg platta paket till flyktingläger
och katastrofdrabbade områden med skivor som ska kunna byggas upp till enfamiljsbostäder på 20 kvadratmeter.
Monteringen ska kunna göras av två personer och inte ta
mer än en timme. Det ska också gå att sätta ihop flera
moduler med varandra för att få större bostäder.
– Det är som en IKEA-bokhylla, vi kommer att trycka
instruktioner på skivorna och ha förborrade hål som man
kan dra buntband genom. De som ska bo i husen kan själva sätta ihop dem vilket sparar resurser för hjälporganisationerna. Det finns också studier som visar att man tar
bättre hand om sitt hus om man har deltagit i byggandet,
förklarar Magnus Pettersson som är Imnus vd.
Skivorna som är helt kemikaliefria och återvinningsbara varierar i tjocklek från fem till 40 millimeter. De går
att skruva i, kan läggas i flera lager och böjas utan att gå
sönder. Vidare kan fönsteröppningarna skäras ut med en
vanlig kniv, därför räcker det att skicka med fönsterkassetter och låta de boende själva bestämma var de ska sitta.
– Utformningen av husen kan vara av stor kulturell
betydelse, i kulturer där kvinnorna lever väldigt skyddat
vill man inte ha många fönster. Man ska också kunna
trycka färger och mönster på skivorna som ger olika kulturella signaler.
affärsidé handlar mycket om att ta ett socialt
ansvar. I världen finns idag inte mindre än 51 miljoner flyk-

imnus
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tingar varav många bor i tältläger med stora psykosociala
problem. Med sina platta paket vill Imnus bidra till en
bättre boendestandard och ett större privatliv.
– Idag används nästan uteslutande tält för att de är
billiga men de blir varma på dagen och kalla på nätterna.
Ett annat stort problem som de ger upphov till är bristen
på privatliv, röster hörs genom väggarna och när ljuset är
tänt på kvällarna förvandlas tältet till en bioduk, berättar
Magnus Pettersson.
har gjort visar att materialet har
en livslängd på två år. Ytorna är vattentäta och genom en
speciell vikteknik går det också att skydda kanterna.
– Men vi kommer aldrig att kunna jobba i monsunområden, materialet går bara att skydda till en viss gräns
precis som med tält. Vi behöver göra många fler tester,
bland annat för att se hur solens UV-strålar påverkar
materialet, säger han och fortsätter:
– Det är inte ett självändamål att husen ska hålla hur
länge som helst. När man bygger upp ett flyktingläger
ockuperar man ju någons mark så därför kan bostäderna
behöva tas ner och byggas upp på nya ställen.

Lek med skuggor i

vatten

pettersson är 28 år och läser sista året till arkitekt på Chalmers. I våras avslutade han en tvåårig utbildning på Chalmers Entreprenörsskola där han tillsammans
med två klasskamrater startade företaget Imnus Emergency
Houses. Deras affärsidé med att tillverka nödbostäder
av papper utvecklades på en kurs där de skulle komma
på nya användningsområden för materialet Re-board – ett
skivmaterial med wellpappkärna som återfinns i många
monterväggar på mässor världen över.
– Materialet är nästan lika starkt som trä samtidigt
som det är lätt. Det gör att det passar bra i nödhjälpsbranschen där logistiken ofta är ett stort problem när många
människor behöver hjälp samtidigt på svåråtkomliga platser, säger han.

magnus

TANKEN ÄR ATT SKICKA IVÄG PLATTA PAKET TILL FLYKTINGLÄGER
DÄR DE SOM SKA BO I HUSEN SJÄLVA FÅR BYGGA UPP DEM. BILD: MAGNUS PETTERSSON

BILD: EDVIN LINDBERG

beräkningar som imnus

entreprenörsskolan
slutade i våras driver
Magnus Pettersson företaget vidare på egen hand. Trots att
det bara har gått ett år sedan starten har Imnus hunnit
vinna flera entreprenörstävlingar som Venture Cup Väst
och Business Challenge. I oktober vet vi också om vd:n har
blivit utsedd till Årets unga företagare av branschorganisationen Företagarna.
– Det är inte så mycket för min egen skull som det är
bra att vara med i olika tävlingar, utan det är främst ett
sätt att nå ut med företaget. När man har ett litet företag
och saknar resurser måste man istället bygga nätverk.
Sedan tre månader testas en prototyp i ett industriområde i Göteborg. En del av produktutvecklingen har gjorts
med bidrag från BTF men Imnus behöver stöd från många
fler organisationer.
– Jag vill kunna starta flera testprojekt i Sverige så att
allt fungerar som det ska när vi skickar iväg de första
paketen. Det är ju redan utsatta människor som ska
använda bostäderna så därför får inget gå fel.

sedan

LÄS OM HUR DU SÖKER STIPENDIUM FRÅN BTF PÅ SIDAN 2.

En annan student som nyligen har fått stipendium från BTF är
Edvin Lindberg. Hans ex-arbete har handlat om att experimentera kring hur en simbassäng kan utformas för att ge olika ljusoch skuggeffekter som gör fasaden levande i betraktarens ögon.
se sin avklädda kropp i spegeln är inte alla gånger en
njutning. Ännu mer plågsamt kan det vara att visa upp den
för andra. Men att betrakta sin skuggbild där inga detaljer
framträder blir ofta en positiv upplevelse. När man befinner sig i en simbassäng är man dessutom helt frikopplad
från sin skugga. Denna tankebana ledde Edvin Lindberg
fram till att i sitt examensarbete vilja försöka experimentera med skuggor från badande människor
– Jag ville undersöka arkitekturens roll för hur vi ser
på varandra och bestämde mig för att konstruera en bassäng i ett translucent plastmaterial som fungerar som en
bioduk. Betraktaren på utsidan ska kunna se skuggor på
fasaden av badande människor men inte se igenom.

att

bassängen har han placerat i Slottskogen intill promenadstråket som leder från Majvallen till den stora lekplatsen Plikta. Tanken är att byggnaden ska samspela med den
omgivande naturen samtidigt som det är en plats där
många människor passerar.
Konstruktionen kom han fram till efter att ha studerat
den vanligaste tekniken med att tillverka simbassänger. De
flesta byggs som betonglådor som kläs med en plastpåse på

insidan. Därefter skyddas plasten med kakel. Men för att
kunna genomföra sin idé med skuggspel på fasaden måste
han skippa både betongen och det sista skyddande lagret.
– Jag behövde ett starkt material som håller för vattentrycket och hittade en tjock plast som används för industrislangar och är förstärkt med ett rutmönster av ståltrådar.
För att inte allt vatten ska samlas som i en säck i mitten
bärs påsen upp av balkar. Alla delar som möter plasten är
rundade för att inte skada.
soliga dagar kastar stålskelettet av balkar och pelare –
tillsammans med de badande – skuggor som förändras vart
efter som solen flyttar på sig. Molniga dagar syns människorna endast när de är riktigt nära plastmembranet.
– De badande dyker plötsligt upp framför betraktaren
och försvinner sedan iväg, förklarar Edvin Lindberg.
När det är mörkt ute växer skuggorna och bildar enorma silhuetter på fasaden.
– Det gör fasaden väldigt levande.
Testerna med ljus har han delvis gjort tillsammans med
GöteborgsOperans ljussättare. Stipendiepengarna från
BTF använde han till att bygga en presentationsmodell.

LÄS OM HUR DU SÖKER STIPENDIUM FRÅN BTF PÅ SIDAN 2.
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Rundvandring
på bibblan
I förra numret av BTF Magazinet hade vi med ett reportage om ombyggnaden av Stadsbiblioteket. Före
portarna slogs upp för allmänheten fick också föreningens medlemmar komma dit på studiebesök och
träffa arkitekten Peter Erséus, Mikael Hallberg från FO
Peterson Byggnads AB och Christina Persson som är
bibliotekets chef.
Dessutom medverkade Jan-Åke Johansson från
Higab för att berätta om projektet utifrån ett byggherreperspektiv.
BILD: ROLAND BÖRJESSON

Helblått resecentrum dragplåster i Vara
Med sitt nya resecentrum som ser ut att vara doppat i en gigantisk burk med ultramarinblå färg har Vara
fått ännu ett populärt besöksmål vid sidan om konserthuset. Den lilla men kända orten var ett av stoppen
på veteranernas resa i våras.
Varas nya

BILDER: CARIN ABRAHAMSSON

resecentrum
väckte debatt
och uppmärksamhet
redan långt
innan det
färdigställdes.
Och det är kanske inte svårt att förstå. Hela byggnaden är förvandlad till ett stort konstverk med fasader, tak och utvändiga trappor målade i blått och med
fem stora färgskimrande skulpturer på taket. En sjätte
skulptur har landat på andra sidan bangården.
Bakom verket står den tyska konstnären Katharina
Grosse som har döpt det till Blue Orange.
Hit till Vara gick veteranernas resa under en regnig dag i april. Förutom resecentrum besökte gruppen
dels Conditori Nordpolen där S A Andrée brukade
fika samtidigt som han planerade sin Nordpolsexpedition, dels Vara Konserthus där Magnus Lindgren
– världsartist och en av Sveriges främsta nyskapare
inom jazzmusik – är konstnärlig ledare.
Från Vara gick resan vidare till Hornborgasjön
där man togs emot av inte färre än 15 100 tranor.
Nästa stopp var Cesarstugan som drivs av Stig
Martin, tidigare fotograf. Tillsammans med ett gäng
unga konstnärer har han byggt upp olika miljöer som
skildrar livet på en bondgård i början av 1900-talet.
Avslutningsvis besökte gruppen Falbygdens Ost
varifrån en och annan smakfavorit fick följa med hem
till Göteborg.

Närproducerat hotell
samlade många medlemmar

I början av sommaren invigdes den nya hotellbyggnaden på Öijared Countryklubb. Kort därefter fick
BTF följa med på en guidad tur som avslutades med
ett samtal om tidlös arkitektur.
Hotellbyggnaden i Öijared är sammanbunden med Gert Wingårdhs
klubbhus från 1988. Bakom projektets utformning står det unga kontoret
Kjellgren Kaminsky Architecture med Johan Brandström som ansvarig
arkitekt.
I mitten av juni fick BTF en guidad tur i det nya hotellet som till sin
utformning är inspirerat av naturen. De dova färgerna och inslagen av
trä och sten gör att byggnaden smälter in i skogsbrynet. Fasaden är
närproducerad med ribbor som är tillverkade av träd från den omgivande skogen. I hotellet finns 34 rum och tack vare en unik lösning med
”rum i rummet”, där det ena sovrummet har en dubbelsäng och det andra två våningssängar, ryms samtidigt upp till 200 gäster.
Efter rundvandringen berättade Jonas Brandström om Öijareds historia och samtalade med Gert Wingårdh om mötet mellan de två byggnaderna och hur ett hus kan hålla i hundra år. Samtalet leddes av ingen
mindre än den alltid lika engagerade arkitekturskribenten Mark Isitt.

BILDER: ROLAND BÖRJESSON

BTFs årsmöte blev

Årets möte

I sedvanlig ordning ägde BTFs årsmöte rum i februari.
Gamla styrelsemedlemmar avtackades och nya hälsades
välkomna av ordförande Charlotta Berggren. Mötet som
ägde rum på Burgårdens konferenscenter följdes av ett
föredrag om den nya älvförbindelsen där Anders Svensson, arkitekt och processledare för Älvstaden, berättade
om arkitekttävlingen och om det vinnande förslaget Arpeggio. Kvällen avslutades med en trevlig och god middag.
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Back stage på GöteborgsOperan
För den som ville höra den verkliga ”storyn” om
GöteborgsOperans tillkomst fanns det möjlighet i
våras när arkitekten visade BTFs veteraner runt i
byggnadens alla skrymslen och vrår.

BILDER: INGER SKOGSBERG
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Drygt 40 veteraner var med på rundvandringen som
började med att arkitekten Jan Izikowitz, som vid tiden
för operans tillblivelse var delägare i Lund & Valentin,
men idag jobbar på Tengbom, berättade hur han fick
ta över projektet för att krympa det från 36 000 till
28 500 kvadratmeter. Med ett fast slutpris var det
bara att försöka få bort alla överflödiga ytor samtidigt
som det gällde att kompromissa med olika krav och
önskemål. Situationen komplicerades av att ett av
byggbolagen i konsortiet gick i konkurs.
Operan stod färdig 1994 och idag, 20 år senare, är det dags för en kompletterande byggnad GO+.
Den nya scenen kommer att ha plats för cirka 500
åskådarplatser och ska ersätta operans lilla scen som
istället ska användas som repetitionssal.

BILDER: CARIN ABRAHAMSSON
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"Inget fotouppdrag är högre än Matterhorn"
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NU ska vi
fylla igeN
göta Älv.
Göteborg har bestämt att stärka
kärnan, möta vattnet och hela
staden. Det är vi, tillsammans med
andra, som ser till att visionen blir
verklighet.
Det finns olika sätt att lösa upp
giften. Vi börjar med människan.
Och placerar henne i centrum.
Genom att blanda bostäder,
verksamheter och gröna ytor vill vi
tillsammans med våra samarbets
partners skapa hållbara miljöer där
såväl unga som gamla kan mötas
och trivas.
Hittills har vi lyckats omvandla
öde varvs och hamnområden till

Älvstranden Utveckling aB ägs av göteborgs stad.

boende för 15 000 göteborgare
och mötesplatser för 20 000 med
arbetare och studenter.
Men vägen dit har varit lång. Och
ibland har vi varit tvungna att ta till
annorlunda lösningar för att väcka
göteborgarnas nyfikenhet.
Bland annat bjöd vi in världsartister
som U2, Michael Jackson och Rolling
Stones till Eriksberg, slog upp portarna
till utställningar om Leonardo da
Vinci, Vikingar och Skagenmålare,
och skapade en arena för evenemang
som Volvo Ocean Race. Bara för att
någon skulle våga sätta sin fot på
Norra Älvstranden.

Idag är Eriksberg och Lindholmen
levande stadsdelar. Och i september
invigdes Göteborgs nya och hyllade
saluhall i det framväxande Kville
bäcken. Nu står Frihamnen på tur.
Följ arbetet med Vision Älvstaden
i Älvrummet på Kanaltorget vid
Operan eller på älvstranden.com

I samverkan. För göteborgarna.

