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UTGIVNING: Två nummer per år.

Charlotte Erdegaard, arkitekt

Gruvberg blev upplevelsestråk
Konst för en del av slanten
Studenthus tävlade i Kina
Avenyn i strålkastarljuset
Solen skiner i Vallda

BTF-stipendiat vill
höja statusen på flyktingläger

BTF MAGAZINET ges ut av Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg och
vänder sig till alla som är verksamma eller studerande inom byggsektorn i
Göteborgsområdet. Magasinet distribueras till föreningens medlemmar och
Chalmers Tekniska Högskola.

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

ANSVARIG UTGIVARE OCH CHEFREDAKTÖR: Roland Börjesson
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Carin Abrahamsson, Charlotta Berggren, Karin Hjertén, Håkan Jerkstrand,
Camilla Juthage, Fredrik Kjellgren, Tomas Käll (samtliga medlemmar i BTFs
styrelse 2013), Paula Isaksson och Inger Ivelind.

Vill du annonsera i
BTF Magazinet?
Kontakta vår annonssäljare
på Grafisk Support, Johan Dahlberg
info@grafisksupport.se
telefon 031-49 10 01
mobil 070-949 42 12
Välkommen med en förfrågan!

ADRESS: BTF, c/o Roland Börjesson, Yngve Lundh Arkitekt AB, Box 46,
431 21 Mölndal. Tel: 031-706 37 70, E-post: rb@ylab.se
TEXT: Paula Isaksson sid 6–23. Övriga texter har skrivits av styrelsen och
bearbetats av Paula Isaksson.
LAYOUT: Ivelind Design
ORIGINAL OCH TRYCK: Grafisk Support
ANNONSFÖRSÄLJNING: Grafisk Support, tel: 031-49 10 05
PAPPER: Inlaga Gallery Art silk 130 g, omslag Gallery Art gloss130 g.
UPPLAGA: 2 500 ex. Medlemspublikation14:2
Omslagsbilden på stadsbibliotekets fasad är tagen av Higab. Infällda bilder är
fotograferade av fr v Peter Carlsson, Anja Sjögren och Paula Isaksson.
NÄSTA NUMMER: September 2014.

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

Behöver ni också hjälp med projektledning?

Göteborg i fokus
Ett halvår går fort och det har varit en BTF-höst med varierande
inslag. Vi har gått på en trevlig stadsvandring, besökt Kasper Salinnominerade saluhallen i Kvillebäcken, träffat unga studenter på Chalmers där vi har fått ta del av stipendiaters spännande projekt i Kina,
och vi har virtuellt fått provåka den nya bergbanan på Liseberg.

Vi skapar miljöer där människor trivs
Kvalificerade tjänster inom VVS,
inneklimat och energi

Nu har vi passerat den mörkaste delen av året och går mot en ljus
BTF-vår. Rådhuset har vi redan hunnit besöka och snart är det dags
för Stadsbiblioteket. Vi har också tänkt oss att få se Öijareds nya
hotellprojekt och ta en kort-kort-kort resa till Borås när vi har lite
skönare temperaturer i luften.

FOTO: INGER IVELIND

Det här nya numret av BTF-Magazinet kommer förhoppningsvis
inspirera till framtida studiebesök. Men vi hoppas även att det ska
inbjuda till trevlig läsning om vad som händer inom byggbranschen i
Göteborg. Här kan ni läsa om byggemenskaper som är något som blir
vanligare och vanligare, framför allt inom ekologiskt präglade projekt.
På årsmötet fick vi höra om den nya älvförbindelsen och processen
kring tävlingen. På sidan 20 kan ni läsa mer om detta för oss göteborgare spännande projekt.

Vi har ju vid flera tillfällen fått lufta våra synpunkter på Västlänkens
vara eller inte på föreningens möten. Men oavsett vad vi tycker ser vi en spännande framtid med många byggprojekt när Göteborgs framtida infrastruktur ska lösas. BTF ska självklart se till att vi får möjlighet att både
besöka och läsa om dessa kringprojekt som skapas! Väl mött på vårens aktiviteter!

Kontakta oss för ert nästa projekt

www.ageravvs.se

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

CHARLOTTA BERGGREN, ORDFÖRANDE

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

NOTERAT.
Ny biograf på Götaplatsen

Biografdöden verkar vara över. Wallenstam
har tecknat ett avtal med SF om en ny biograf vid Götaplatsen. Biografen som ska
ligga i gamla Götas lokaler kommer att ha
drygt 230 platser fördelade på tre salonger
med den senaste tekniken. Fokus ska ligga
på kvalitetsfilm som knyter an till det övriga
kulturutbudet på Avenyn. Invigningen är planerad till mitten av 2015.

6 och 16 år. Skolan ska ha inriktning på
idrott och kultur med lokaler som även ska
vara tillgängliga för dem som bor i stadsdelen. Under januari och februari har en jury
med sex arkitekter och två pedagoger träffats och bedömt förslagen från de fyra kontoren som fick tävla. Resultatet redovisas under
senvintern. Se förslagen på goteborg.se

Allt blir så mycket
bättre om mAn trivs.

mang. Arenan ska rymma 4 000 sittande
åskådare och vara en flexibel anläggning
som snabbt ska kunna ställas om till olika
typer av arrangemang. När arenan står färdig för invigning i september 2016 kommer
den även rymma bland annat kontor, konferensrum, gym, bowlinghall och restaurang.

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.

vi trivs i kungsbAckA
www.armatec.se

BILD: ÖIJARED RESORT

BILD: GÖTEBORGS STAD

Arkitekttävling om ny skola
i Tynnered. 2010 revs Grevegårdsskolan i Tynnered och 25 arkitektkontor
anmälde intresse för att tävla om uppdraget
att rita en ny skola för 650 elever mellan
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Hotell i Öijared.

I vår invigs Öijareds Hotell ritat av Kjellgren Kaminsky Arkitekter. Byggnaden som består av 34 rum,
konferens, lounge och kontor är ett komplement till det befintliga klubbhuset ritat av
Gert Wingårdh 1988. Naturliga och robusta
material har varit i fokus vid uppförandet, till
exempel är fasaderna klädda med ett träraster av lokalt virke.

BILD: TENGBOM

WWW.KROOK.TJADER.SE

Stallbacken är en ny stadsdel i som är

på väg att växa fram i Mölndal nära Åby travbana. Området ska få en varierad bebyggelse
med både punkthus och lamellhus i en grönskande stadspark. Totalt byggs 750 lägenheter. Det kommer också finnas två förskolor.
BILD: STALLBACKEN, SVERIGEHUS

Partille får egen multiarena

Partillebo ska för Partille kommun bygga en
ny multiarena för idrotts- och kulturevene-

Solutions for...

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

ARAN

Malmö
040-17 07 71
Halmstad 073-645 58 56
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FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER

bildades 2011 i
samband med att Delegationen för hållbara städer och Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerade en konferens i Stockholm om byggemenskaper.
Föreningen är ideell och har som ändamål att verka för byggemenskaper
som organisationsform i ny- och ombyggnadsprojekt. Detta gör man genom
att samla, utveckla och förmedla kunskap om byggemenskaper och vara
en plattform för alla med intresse för byggemenskapens idé. Man vill också
stödja och underlätta bildandet av byggemenskaper och genomförandet av
deras byggnadsprojekt. Läs mer på www.byggemenskap.se

Franz Viertel i Tübingen och Vauban i Freiburg i sydvästra Tyskland är attraktiva och hållbara stadsdelar som har vuxit upp med hjälp av byggemenskaper.

Många av husen är smala och ger en intressant stadsbildning.

FOTO: STAFFAN SCHARTNER

Byggemenskaper börjar få fäste i Sverige
Tills för bara några år sedan var begreppet
byggemenskaper relativt okänt i Sverige.
Men nu börjar det nya sättet att bygga sitt
drömboende på få fäste i Sverige. I Stockholm
och Malmö finns redan ett par konkreta
exempel där familjer eller enskilda individer
gemensamt har varit sina egna byggherrar.
I Göteborg pågår också flera projekt.
Förebilden är de tyska ”Baugemeinschaften” som bildar hela attraktiva stadsdelar i sydvästra Tyskland.

STAFFAN
SCHARTNER
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En byggemenskap är när ett antal familjer eller en grupp
individer går samman för att förverkliga sitt boende. De
planerar, finansierar och låter bygga något som de själva
flyttar in i. Förutom stort inflytande får de rimliga boendekostnader och lär tidigt känna sina grannar.
Ett omtalat exempel på byggemenskaper i Sverige är
”Urbana Villor” i Malmö, som fick Kasper Salinpriset
2009 och är ritat av hauschild+hiegel (se artikel här intill).
Ett annat är Understenshöjden i Björkhagen i Stockholm,
som byggdes i början av 1990-talet och var huvudstadens
första ekologiska småhusområde. Men fortfarande är det
här sättet att bygga sitt boende på i sin linda i Sverige.
I Tyskland däremot har hela attraktiva och hållbara
stadsdelar vuxit upp med hjälp av byggemenskaper, ”Baugemeinschaften”.
– Det är ofta väldigt trevliga stadsdelar med fina, specifika och ofta smala hus som ger en intressant stadsbildning, berättar Staffan Schartner, som är ordförande i Föreningen Byggemenskaper och arkitekt på Omniplan i
Stockholm. Husen är byggda av olika gemenskaper som
har haft sina egna idéer och föreställningar om vad som är
ett kvalitativt boende.
Framför allt har stadsutvecklingsprojekten i Tübingen
och Freiburg i sydvästra Tyskland lockat ett stort antal studiebesök från Sverige.
– Folk blir väldigt imponerade av vad de ser och
frågar sig varför vi inte kan bygga så här i Sverige, säger
Staffan Schartner.

Samtidigt menar han att byggemenskaper inte är så
exotiskt som det kan verka.
– Det ligger väldigt nära den utveckling som vi hade i
Sverige i början av 1900-talet med bostadsrätter och kooperativa hyresrätter. Egentligen handlar byggemenskaper
om att återuppliva den gamla tanken om att man inte
måste vända sig till ett stort byggföretag för att det ska bli
bostäder.

Tävlar om markanvisning
I Tübingen, som motsvarar Lund i storlek och karaktär,
ordnar kommunen evenemang där familjer och enskilda
individer kan träffas när ett nytt bostadsområde ska etableras. Grupperna sätter ihop ett koncept och är sedan med
och tävlar om en markanvisning. Kommunen gör en prövning utifrån tydliga kriterier och premierar det projekt som
bäst uppfyller kraven och har tillräcklig ekonomisk stabilitet.
– Det brukar vara ungefär fyra grupper som slåss om
samma tomt, förklarar Staffan Schartner.
Oftast handlar det om flerbostadshus med fem till
25 lägenheter, ibland med integrerade verksamhetslokaler.
Vissa grupper vill bygga kollektivhus medan andra satsar
på ekobyar, seniorboende, urbana villor eller att slå sig
samman med människor med samma intressen, exempelvis
musik. Det finns också byggemenskaper som bara bryr sig
om pengarna.
– De sistnämnda bygger ofta i attraktiva lägen och frågar sig varför de ska betala vinst och risk till de stora byggbolagen. De ser att det blir billigare på det här sättet, säger
Staffan Schartner.
Organisationsformerna är i huvudsak ägarlägenheter,
bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrätter och vanliga hyresrätter.

Kommunernas intresse varierar
I Sverige varierar kommunernas intresse för byggemenskaper. I till exempel Stockholm anpassar kommunen sin
verksamhet till de stora byggföretagen trots jättetryck från
flera grupper. I Linköping har kommunen däremot öronmärkt cirka fem tomter för byggemenskaper. Men om man
ska tro Staffan Schartner är Göteborg den stad i Sverige

där byggemenskaper fungerar allra bäst just nu. Här pågår flera
projekt med stöd från biträdande fastighetsdirektören Peter Junker som tycker att det är ett intressant sätt att bygga på.
– Det handlar om att flytta ut ansvaret för utformning och
boendemiljö till den grupp som ska bo där. Det kan vara en mindre eller större grupp och man kan inte bli annat än imponerad
när man ser hur väl det fungerar i Tyskland. Att det finns en sådan kraft och kommer ut så bra resultat, säger Peter Junker.
De aktuella markanvisningarna i Göteborg är på mellan fem
och tolv lägenheter. Den första söktes av Malmöarkitekten Cord
Siegel och är ännu i planskedet.
– Det dröjer åtminstone ett år tills planen kommer fram, men det
ska bli spännande att se vad han gör, kommenterar Peter Junker.
En annan byggemenskap som precis har startat finns uppe på
Gråberget. Dessutom har fastighetskontoret två till tre anvisningar på gång i Högsbo.

Har också sina utmaningar
Ett viktigt argument för byggemenskaper i Tyskland är att priserna
kan hållas nere på grund av att man slipper mellanhänder. Men
projekten har också sina utmaningar. Till exempel kan det ta väldigt långt tid från att en byggemenskap bildas tills att det är dags
för inflyttning. Under tiden hinner flera intressenter hoppa av.
För att undvika detta har fastighetskontoret i Göteborg beslutat att markanvisning ska ske först när detaljplanen är klar.
– Samtidigt måste alla i gruppen vara öppna för förändringar,
påpekar Peter Junker. Folk kanske skiljer sig eller skaffar fler barn
vilket gör att konceptet inte längre känns rätt.
Men ju längre projektet har kommit desto lättare brukar det
vara att hitta nytt folk eftersom andelarna ökar i värde, menar
Staffan Schartner.
Frågan är om byggemenskaper är något för framtidens Sverige. Ja, tror Peter Junker, däremot kommer det inte att bli det
dominerande sättet att bygga på.
– Men vi får säkert se fler som vill ta vara på den här möjligheten, säger han.
Enligt Staffan Schartner kan byggemenskaper bli en trend om
kommunerna hjälper till med att underlätta utvecklingen.
– Det är viktigt att de markanvisar för små fastigheter, planlägger innan och lägger betalningarna så sent som möjligt.
Dessutom bör markanvisningarna ske på hållbarhetskriterier och
inte bara på pris.

Byggemenskapen Urbana Villor i Malmö består av villor
staplade på varandra. FOTO: PETER CARLSSON

Urbana villor
till Göteborg?
Den hittills mest uppmärksammade
byggemenskapen i Sverige är
”Urbana villor” i Malmö som vann
Kasper Salinpriset 2009. Nu har
arkitekten bakom projektet, Cord
Siegel, sökt en markanvisning för ett
liknande projekt i Göteborg.
Cord Siegel, delägare i arkitektbyrån hauschildsiegel i Malmö, kommer från byggemenskapernas hemland Tyskland. 2003 tog han tillsammans
med en grupp vänner i Sverige initiativet till en
byggemenskap som resulterade i det prisbelönta
projektet Urbana Villor i Malmö.

”När man börjar ett sådant här
projekt gäller det att hitta rätt idé.”
Cord Siegel.

– Vi längtade efter ett individuellt boende i staden, säger han.
Urbana Villor består av sju enfamiljshus staplade på varandra i Västra Hamnen. Tomten är
inte större än 500 kvadratmeter, som en normalstor villatomt, och husen är på 140 kvadratmeter
vardera.
– När man börjar ett sådant här projekt gäller
det att hitta rätt idé och vi valde att kopiera den
mest populära boendeformen i Sverige. Genom
att stapla flera villor på varandra får man en socialt och ekologiskt intressant boendeform.
Byggemenskapen i Malmö är en förening,
men den har inget lån utan varje familj har
en äganderätt.
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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
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 BIDRAR TILL EN HÅLLBAR
SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi har öppnat dörrar.......

COWI är ett ledande teknikkonsultföretag som tillhandahåller tjänster över hela världen inom industri,
infrastruktur, byggnad & fastighet samt miljö.
COWI AB finns representerat på flera orter runt om i
Sverige. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer och
finns där du behöver oss.
Läs mer på www.cowi.se

www.

DELTAte.se

Arkitekten Cord Siegel.
FOTO: PETER CARLSSON

......för att ventilera med fönster!!
Alla som bor i de urbana villorna har privata trädgårdar.
Nordic Flooring, The Future Collection

FOTO: PETER CARLSSON

Nordic Flooring, The Wood Collection

Flera hoppade av

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

Låt dig inspireras!

The future of flooring
www.ehrenborg.se

BYGG
&
MARK

Kvalificerade byggkonsultationer
för både stora och små uppdrag
Vi har lång erfarenhet av alla typer av husbyggnads-		
konstruktioner, samt utför även projekt- och byggledning,
		 kontroll och kontrollansvar enligt PBL

Tel. 031-27 18 70
www.ecbab.se
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FR 2000
Certifierad

		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

Från första början bestod kompisgruppen av arkitekter,
lärare, designers och socialarbetare. Men under de fem år
som det tog från att idén föddes tills projektet stod klart
hann flera av dem hoppa av och ersättas. Sammanlagt var
ungefär 18 familjer inblandade. Cord Siegel var ansvarig
arkitekt genom hela projektet, från 2006 tillsammans med
arkitekten Pontus Åqvist.
För Cord Siegel var det viktigt att byggemenskapen hade
bildats innan detaljplanen var klar.
– Man får inte glömma bort att man har möjlighet att
vara med och påverka detaljplanen om markanvisningen
görs innan. Den chansen går man annars miste om, säger
han.
Men för att folk inte ska tröttna under tiden föreslår
Cord Siegel att projektet leds av en kärntrupp tills detaljplanen är klar.
– Man kan tänka sig att man har en arkitekt som är
med från början och utvecklar projektet till en viss nivå
och att det därefter bildas en grupp, förklarar han.

Projekt i Kålltorp
Nyligen sökte Cord Siegel markanvisning för en byggemenskap i Kålltorp i Göteborg.
– Göteborg är en fin och intressant stad, tycker jag, och
det är många som vill bo där, säger han som förklaring.
Dock har han utöver sin egen arbetsinsats blivit tvungen

att investera flera hundra tusen kronor trots att byggemenskapen inte ens är bildad. Som en av flera byggherrar måste han vara med och betala för en extern arkitekt som gör
detaljplanearbetet.
– Det behövde jag inte göra i Malmö så i just det här
fallet hade det varit bättre om kommunen hade markanvisat efter att detaljplanen var klar.
Vad det blir för slags boende i Göteborg är ännu inte
bestämt utan avgörs av vilken tomt han får och vilken potential den har. Men troligen blir det något liknande
Urbana Villor med radhus eller villor staplade på varandra.
– Vi vill skapa möjligheter för familjer att bo i eget hus
inne i staden, så att inte alla behöver bli hänvisade till förorterna, säger Cord Siegel.

URBANA VILLOR består av två byggnader, ett lägre gårdshus inåt kvarteret och ett högre gathus. Gårdshuset är delat
i två spegelvända radhus i tre plan med privata trädgårdar på
plan 4. Gathuset består av sex våningar med en villa inklusive
trädgård per våning och gemensam havsäng på taket. De privata
och gemensamma trädgårdarna vävs samman till ett villaområde.
byggherre :

Brf Urbana Villor
Pontus Åqvist och Cord Siegel
ansvarig landskapsarkitekt : Karin Larsson
bostäder : två radhus och fem lägenheter
bta : 1 200 kvm
ansvariga arkitekter :
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Nya stadsbiblioteket

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

har fokus på möten och öppenhet

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

ELK i Göteborg AB
ELK i Malmö AB
Tel: 031-340 95 40
www.elk.se

Tack alla
hyresgäster!

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

NYTT KONTOR I SIKTE?

Nöjda hyresgäster är
nämligen vår affärsidé.

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

www.ernstrosen.se

eklandia.se/aurora

G E S TA LT N I N G
FUNKTION

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

Annons ny2.indd 1

EKONOMI

2013-04-29 16:43:13

HÅLLBARA KOMPLETTA BADRUM
Gustavsberg – din partner i projektets alla
faser: projektering, installation och förvaltning.

BILD: ERSÉUS ARKITEKTER

I slutet av april är det dags för återinvigning av Göteborgs stadsbibliotek. Resan hit har varit
både lång och krokig med överklaganden och hård kritik mot utbyggnaden. Men arkitekten
Peter Erséus förklarar att han hela tiden har känt sig trygg med lösningen att öppna upp den
gamla fasaden och göra biblioteket mer tillgängligt.
Efter att stadsbiblioteket har hållit stängt i nästan två år
ska det återinvigas på självaste Världsbokdagen den 23
april. Då har det gått åtta år sedan fyra arkitektkontor fick
i uppdrag att lämna förslag på hur biblioteket skulle kunna
byggas ut i riktning mot Park Avenue Hotel.
Peter Erséus förslag om att glasa in biblioteket på tre
sidor orsakade en lång debatt i dagstidningarna.
– Det var framför allt ursprungsarkitekten Rune Lund
och hans före detta kollegor på dåvarande Lund & Valentin som reagerade och jag har stor förståelse för det, säger
Peter Erséus när vi träffas en förmiddag i januari. Jag skulle nog själv bli ledsen om någon annan arkitekt fick för sig
att bygga ett nytt skal runt någon av de byggnader som jag
har ritat. Men samtidigt måste ett hus kunna utvecklas och
anpassas till nya tider om det sker med goda motiv och på
ett bra sätt.
Nu när till- och ombyggnaden av biblioteket snart är i
mål känner Peter Erséus sig mer än nöjd med resultatet. De
tre meter breda ”gallerierna” mot Avenyn och Berzeliigatan har inneburit att utbyggnaden mot hotellet kunnat bli
mindre än vad som annars hade krävts för att rymma
lokalprogrammet.
– Det här var ett sätt att lösa konflikten som fanns mellan önskemålet om att bygga ut biblioteket och att samtidigt inte skymma Lorensbergsparken och Lorensbergsteatern. Teatern vill synas från Avenyn och protesterade
därför mot en alltför stor tillbyggnad.

Mer plats för människor
Peter Erséus första tanke var att gallerierna skulle användas som läsplatser för att ge mer plats åt samlingarna inne
i biblioteket. Men i dagens moderna bibliotek behöver

man i första hand inte plats för fler bokhyllor. Biblioteket i
Göteborg ska vara en plats där man möts och upplever saker.
– Stadsbiblioteket är Göteborgs största kulturinstitution
med över en miljon besökare varje år så man behövde helt
enkelt mer plats för människor och möten, förklarar han.

FOTO: HIGAB

Från början diskuterades det om man skulle behålla den
gamla fasaden bakom glaset mot Berzeliigatan och Avenyn. Men det gick inte av konstruktiva skäl, menar arkitekten. Det gamla teglet vägde för mycket och hade dessutom börjat sprängas sönder av frosten på flera ställen.
För att delvis blidka kritikerna som menade att glasfasaden var ett hån mot Götaplatsens homogena tegelmiljö
lyftes pilastrar av tegel in i glasskiktet. Teglet är nytt och
har en mer gröngul färgton som stämmer bättre överens
med den övriga bebyggelsen runt Götaplatsen än det gamla teglet. Djupet på pilastrarna gör att man snett från sidan
läser ihop byggnaden som en monolit av tegel, konstaterar
Peter Erséus belåtet.

WWW.GUSTAVSBERG.SE INFO@GUSTAVSBERG.COM

10
BTF2014.indd 1

11
2013-11-15 11:02:55

– Och när man står framför huset blir det tvärtom väldigt
transparent. Jag är också väldigt nöjd med att byggnaden
upplevs som en enda gestalt och inte som ett hus med
ryggsäck.

Elegant lösning
2007 köpte Higab stadsbiblioteket, efter att tävlingen
redan var avgjord. Higabs projektledare Jan-Åke Johansson tycker att ett bra ord som beskriver ombyggnaden är
”levandegöra”.
– Genom att du kan se in i och ut från byggnaden så
levandegörs den. Utifrån ska man kunna se pulsen inne i
huset och inifrån ska det gå att se vad som händer ute på
Avenyn. Tidigare var det ett ganska stängt bibliotek.
Jan-Åke Johansson berättar också om galleriernas hängande konstruktion. Medan tillbyggnadsdelen mot hotellet
har en konventionell stålkonstruktion bärs bjälklagen i
gallerierna upp av stänger som är fästade längst upp i 600
millimeter höga utkragande stålbalkar.
– Det är en fin och elegant lösning utan stöttor i backen,
säger han.
Tillsammans lämnar vi byggbodarna och tar oss innanför avspärrningarna runt biblioteket. Den nya entrén ligger
vid sidan om den gamla, men vi väljer att gå in på planet
nedanför, från Lorensbergsparken. Där möts vi av en bred
trappa med gradänger som är till för att sitta på och läsa,
eller lyssna på föredrag från den öppna hörsalen nedanför.
Bakom gradängerna finns en kaffebar och sittbänkar. På
sommaren kommer man kunna ta med sig kaffet ut till en
trappa som håller på att anläggas mot Lorensbergsteatern.
I andra änden av planet ligger toaletter och den gamla
hörsalen som har fått ett nytt undertak och scengolv och
nya installationer.

Blåser upp kyla
De stora öppningarna i fasaden gör att hela biblioteket upplevs som ljust och luftigt. I gallerierna har fasaden solfilmsglas och solskyddsgardiner på insidan. Dessutom har man
installerat ventilation som blåser upp kyla längs med glasen.
– De vertikala lamellerna av tegel är också ett slags
solskydd, de tar ganska mycket av solinfallet, tillägger Peter
Erséus.
När det ursprungliga stadsbiblioteket invigdes 1967 var
det ett av Europas modernaste bibliotek. Idag är det nya
krav som gäller. Framtidens bibliotek ska vara flexibelt och
öppet, en plats för möten och kommunikation.
– Jag tycker att nya stadsbiblioteket uppfyller de delarna,
säger Jan-Åke Johansson och får medhåll av Peter Erséus:
– Så långt som man kan fantisera framåt om vad ett
bibliotek är för något tycker jag att vi är där.
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De enda delarna
i biblioteket som
har färgsatts är
de bokningsbara
grupprummen
innanför
glasväggarna
och andra
mötesplatser.

Trapporna är i ask och den svarta
panelen är klädd med ett konstverk
med morsekod.

FOTO: ANJA SJÖGREN

Böckerna ska synas
i den nya inredningen
Stadsbibliotekets tillbyggnad
har ritats av Peter Erséus (t h).
Jan-Åke Johansson (t v) är
projektledare på Higab.

Ljusgården är intakt
Vi fortsätter upp till entréplanet som har blivit mycket
luftigare och rymligare än tidigare. Härifrån kan man blicka
ner över gradängerna och se vad som händer på den öppna
scenen. I övrigt domineras entréplanet av barnavdelningen
som har utökats med både sagorum och flera lekrum.
Innan ombyggnaden satte igång gjordes en kulturhistorisk inventering som har varit styrande för projektet. Bland
annat har man inte fått förändra ljusgården där entrén låg
tidigare, eller Dicksonska rummet på sjätte våningen.
Alla trappor i den nya tillbyggnaden är belagda med ask.
Golvet är av slipad betong medan det är täckt av en grå
gummimatta i den gamla delen. Hissar, personaltrappor
och ventilation har samlats i mitten i en kärna som är
klädd med grönsvart panel.
– Kärnan har också en stabiliserande funktion, kommenterar Jan-Åke Johansson.
En trappa upp från entrén ligger det nya caféet där man
också kan sitta på balkongen mot Avenyn. På sjätte
våningen finns dels en ny bokningsbar konferensdel, dels
administrationen där de tidigare små cellkontoren har
ersatts med öppna och ljusa kontorslandskap.
På plan sju hittar vi enligt Peter Erséus och Jan-Åke
Johansson ”stans finaste lunchrum” och en stor terrass
som är till för dem som jobbar i huset.
– Personalens synpunkter har varit en viktig del av hela
processen. I inledningsskedet hade vi regelbundna möten
och efter det har de också varit med på olika sätt.

Genom varje fackavdelning löper
långbord med exponeringslister.

Ask och vitt med bara enstaka inslag av starka
färger. Inredningen i Stadsbiblioteket har
gestaltats av LINK arkitektur utifrån tanken att
böcker och media ska vara det som syns och
exponeras mest.

Inifrån byggnaden ska man kunna se vad som händer ute på Avenyn
och vice versa. FOTO: PAULA ISAKSSON

För LINK arkitektur har en stor del av inredningsarbetet
handlat om att lyssna in alla önskemål från dem som
jobbar i huset. Under hösten 2012 träffade inredningsarkitekten Klara Brunnström representanter för de olika
avdelningarna för att bena ur hur de vill jobba och vad
som var viktigt att tänka på. Det starkaste ledordet har
varit möten, förklarar hon.
– Och det handlar inte bara om möten mellan människor utan också mellan olika medier, att man blandar olika
medier som tangerar varandra för att ge intressanta infallsvinklar.
Eftersom dessutom alla böcker, media och olika funktioner måste få plats har det också funnits en praktisk aspekt
att ta hänsyn till. Biblioteket har även velat ha en generell
och flexibel lösning så att delar av verksamheten ska kunna förändras vid behov.
– Dessutom ska allt i inredningen förhålla sig till den
nya tekniken med läsplattor, datorer och smartphones så
det har varit många frågor att ta ställning till, säger Klara
Brunnström.

STADSBIBLIOTEKET GÖTEBORG

Färgsatta mötesplatser

byggherre :

Higab
Erséus Arkitekter AB
byggnadsentreprenör : F O Bygger
projektledning : Higab
konstruktör : VBK
byggledning : Mårtensson & Håkansson
yta : 10 000 m2 ombyggnad och 3 700 m2 nybyggnad
fasad : Tegel, glas och betong
byggstart : Juni 2012
kostnad : Budget 240 mkr
arkitekt :

En viktig del av gestaltningen är husets tydliga struktur
och raka vinklar från 1960-talet. Det mesta i inredningen
går också i stramt vitt. Det enda som bryter av med andra
färger är de delar som symboliserar möten. Till exempel
har de nya grupprummen en kraftigt orangegul färg.
– I varje hörn finns det också mötesplatser som är starkt
färgsatta för att poängteras. Men i övrigt är det tänkt att

böcker och media ska exponeras och få stort utrymme.
Ofta ger böcker mycket färg i sig, så själva inredningen ska
inte göra så mycket väsen av sig, förklarar Klara Brunnström.
I gränsen mellan den befintliga och nya byggnaden finns
en del av den ursprungliga fasaden kvar. Den tillsammans
med tegelmiljön runt Götaplatsen har fått vara inspirationskälla när det gäller valet av kulörerna som går i gult,
orange och grönt.
Bokhyllorna som är i ask har olika höjder, till exempel
har man valt att placera låga hyllor utmed ljusgården för
att få en siktlinje ut mot Stadsteatern. På varje våningsplan
finns också utlåningsautomater för att minska belastningen på entréplanet.

Inredningsarkitekten Klara Brunnström har haft många
möten med bibliotekets personal.
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• Nyglasning och glasreparationer

Glamox Luxo har levererat
ljuset till följande projekt:

• Tillverkning och montering av 		
aluminium- och glaspartier,
dörrar och fönster

- Ullevi Park

- Hotell Radisson, Lindholmen

• Tillverkning av hyllor, speglar mm

- ÅF huset

- Aurora kontorshus

- Angereds bad

- Stadsbiblioteket

För mer information kontakta: Bo Hallberg telefon: 031-746 51 23
www.glamoxluxo.se

R
U
T
REK

• Byten av bilrutor

KOR
G L A S

kedjan

Ovädersgatan 1A • 418 34 Göteborg • Telefon 031-64 02 90
Öppettider Månd-Fred 7-16 • Lunchstängt 12-13
www.goteborgsglasmasteri.se

DET BÖRJAR OFTA
MED ETT VISITKORT

HERBERTSON BYGG &
FASTIGHETSSERVICE AB

• Nybyggnad
• Reparationer
• Underhåll

After work med studenter

• Fastighetsskötsel

TRYCKSAKER – FRÅN IDÉ
TILL FÄRDIG PRODUKT

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

Din kompletta konsultpartner
i samhällsutveckling-, byggoch fastighetsfrågor
Kunskap • Erfarenhet • Engagemang
Tel: 031-706 98 80 info@jhbplg.se

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

www.jhbpl.se

Sven-Eric Svenson, SES Produktion utför
reklamreportage & byggfotografering

”Allt mellan himmel och jord”.
p r o d u c t i o n

"inget fotouppdrag är högre
än Matterhorn"

SES Production, Sven-Eric Svenson
Gråstensvägen 8, 437 32 LINDOME
Tel 031- 99 05 77 • Mobil 070-734 46 09
E-post: sven.eric@tele2.se
Hemsidor: www.sesproduction.se • www.fotosidan.se/360124
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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

Chalmersstudenterna
Mike Mavromatis och
Lisa Kihlström berättade om projektet Halo.

För andra gången på ett
år ordnade BTF en after
work i november med
studenter på Chalmers.
Kvällen inleddes med en
kul presentation av
projektet Halo som var
med och tävlade i Kina
förra sommaren.

Löpande delar BTF ut stipendier till studenter som går en byggrelaterad
utbildning och är medlemmar i föreningen. Bland förra årets BTF-stipendiater
fanns 25 masterstudenter från Chalmers som ville få chansen att resa till Kina.
I förra numret av BTF Magazinet berättade vi om deras projekt Halo, ett
soldrivet studenthus, som de tävlade med i Solar Declathon mot 19 andra lag
från hela världen. Under den vecka som tävlingen varade i kinesiska
staden Datong fick det svenska bidraget stor uppmärksamhet och kom på
tredje plats.
På BTFs after work den 27 november berättade några av studenterna om
projektet och visade många bra och roliga bilder från Kina. Efteråt bjöd
föreningen på trevligt mingel med wraps och öl i Chalmers lokaler.

		

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. Tidigare stipendier har delats ut till studieresor
till Kiruna, Kina, Marrakech, Kenya, Milano och Turin. Beloppen har varit på
5 000–10 000 kronor.
Skicka din ansökan där du tydligt beskriver syfte och hur pengarna ska
användas till: Tomas Käll, F O Arkitektkontor AB, Box 11904, 404 39 Göteborg.
E-post: tomas.kall@foark.se
Hit kan du också mejla eventuella frågor.

Hej medlem!

SANDRA NYGREN, 31 år,
arkitekt på Kjellgren
Kaminsky Architecture AB.
Medlem i BTF sedan våren
2013.
Vad var det som gjorde att du gick
med i BTF?
– Det var min chef som tyckte att jag skulle
gå med. Jag började jobba här på Kjellgren
Kaminsky för ett år sedan och blev medlem i
samband med att jag följde med på visningen av Kvillebäcken.
Brukar du gå på det som
föreningen ordnar?
– Hittills har jag bara varit med på några
projektvisningar. Jag får ju utskick om vad
föreningen arrangerar och det är många
väldigt intressanta tillställningar och visningar. Men det är ju inte alltid som man lyckas
få ihop det med tider och så.
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”Bostadsdelen har klimatiserade
uterum på bottenplan som gör att
gränsen mellan bostäderna och
gatan blir flytande.” Sara Förbom

						

Bilden visar den modell som blev Sara Förboms slutprojekt och som hon omsorgsfullt byggde upp i en större skala. Bostadsenheterna ligger till vänster och badet till höger på varsin sida om en trädgård som kopplar samman de rumsliga strukturerna.

Badet som ska få oss att
börja umgås igen

chansen att resa till Marrakech i Marocko som är en extremt tättbebyggd stad.
– Jag har aldrig sett något liknande, även om många städer i Japan
har en tät bebyggelse går det inte att jämföra med Marrakech. Det
var väldigt roligt att få uppleva något så extremt, berättar Sara och
fortsätter:
– Jag badade mig också genom stan, där finns massor av så kallade
”hamam” som är vackert utsmyckade inomhusbad. Många av dem har
kupoler med olika ljusinfall som inspirerade mig när jag skissade på
mina kvartersbad.

När BTF-stipendiaten Sara Förbom läste sin master i arkitektur bodde hon i Tokyo under ett år.
Nästan varje dag besökte hon något av stadens alla kvartersbad, så kallade ”sentos”, dit japanerna går för att tvätta sig, varva ner efter dagens arbete och umgås med sina grannar på ett
otvunget vis. Det inspirerade henne till att börja skissa på bostäder med ett gemensamt badrum
där alla träffas. Resultatet presenterade hon i sitt examensarbete ”How to live together again”.
Tänk att ta på sig pyjamasen, packa ner tandborsten och
gå till badet varje kväll för att göra sig i ordning inför natten. Precis så går det till i flera städer i Japan där många
lägenheter i de äldre bostadskvarteren saknar badrum.
Kvartersbaden har en viktig plats i vardagen och samtidigt
som japanerna gör sina kvällsbestyr kan de skvallra och
utbyta senaste nytt med grannarna.
Ungefär så här skulle Sara Förbom, 28 år och nykläckt
arkitekt, vilja att vi umgicks i Sverige. Att baden blev den
plats dit man gick varje dag och träffade andra, gamla
som unga, män som kvinnor.
Därför bestämde hon sig för att inrikta sitt examensarbete vid Chalmers förra våren på att utveckla bostäder
där badrummet är det mest publika och sociala utrymmet.
– Jag tyckte att det var en intressant twist på en bostad
som kan få oss börja leva tillsammans igen. Idag bor
många i små enheter staplade på varandra med få interna
kopplingar. Mycket av våra kontakter med varandra sker
i den virtuella världen istället för att vi sitter i samma rum
och pratar, förklarar hon från köksbordet i en gammal
charmig men dragig före detta butikslokal i Majorna där
hon har sin ateljé.

Byggde modeller
Titeln på examensarbetet blev ”How to live together
again – in search of a collective form through an investigation in the border between public and private space”.
Alltså att undersöka och utmana gränsen mellan privata
och publika utrymmen.
Som metod för sitt arbete valde Sara att skissa och
bygga modeller av kvarter med olika sammansättningar
av bostäder och bad.
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Utgångspunkten för kvarteret var en sammanlagd bostadsyta på cirka 500 kvadratmeter med små privata enheter.
Kvarteret innehöll också en publik yta på 1 000 kvadratmeter där badet, gemensamma kök, vardagsrum och
gårdsrum för de boende placerades.
– Jag har försökt att hitta en arkitektur som bidrar till
den sociala interaktionen, men som också ger möjlighet
för de boende att dra sig tillbaka. Man ska ha både sitt
eget utrymme samtidigt som man delar på andra rumsligheter. Så fort man lämnar sin privata enhet är man en del
i den kollektiva rumsligheten, förklarar Sara och visar
bilder på några av sina förebilder, Schindler House i Los
Angeles och Moriyama House i Tokyo.
Schindler House ritades år 1922 av arkitekten R M
Schindler som ett socialt experiment där fyra vuxna
människor, två gifta par, levde tillsammans i en okonventionell planlösning med öppna rumsligheter som hade en
otydlig gräns mellan uterum och innerum. Till exempel
saknade sovrummen dörrar och var placerade utomhus på
taket av byggnaden.
I Moriyama House av Ryue Nishizawa från 2005 är
bostadsfunktionerna fördelade på olika huskroppar och
idag delar fem vuxna människor på detta hus. Bland
annat ligger ett av badrummen i en egen liten byggnad,
likaså köket.

Stipendium till Marrakech
Sara har även tidigare intresserat sig för kollektivt boende. När hon gick hon sitt femte år på arkitektlinjen läste
hon i Oslo med inriktning mot det kollektiva sett ur en
arkitektonisk synvinkel. Hon gjorde också studier på täta
strukturer. Med hjälp av ett stipendium från BTF fick hon

En av Saras förebilder är Moriyama House i Tokyo där bostadsfunktionerna är fördelade
på olika huskroppar.

I en av Saras tidiga modeller står bostadsenheterna på pelare
ovanför badet.

Halvt ihopsatta volymer
I en av hennes första modeller har hon placerat bostäderna så att de
går ur och in i varandra, som halvt ihopsatta volymer. Badet ligger på
gården i mitten av kvarteret.
En annan modell består av sammankopplade bostadsenheter på pelare. Badet har placerats på marken under bostäderna och ljuset som når
ner mellan pelarna bildar spännande platser. Från bassängen kan man se
ut på förbipasserande likaväl som att de kan se in på de badande.
– Frågeställningar som har följt mig genom hela arbetet har varit
öppenhet, gränser och människokroppen. Hur ska balansen mellan
badet och de privata bostäderna se ut och hur pass utåtriktat ska badet
vara? Vill man exponera sig så att folk ute på gatan kan se på när man
badar eller vill man vara mer skyddad? Ska andra kunna komma dit
och bada utan att känna att de tränger sig på dem som bor där?

Valde en tomt i Majorna

”Jag ville se hur en
sådan här miljö kan
bidra till stadsrummet”
			
Sara Förbom

FOTO: PAULA ISAKSSON

En annan stor fråga har varit att försöka koppla ihop interiören med
exteriören och bryta upp de robusta gränserna som finns mellan ute
och inne. Sara har testat olika grader av öppenhet mot gatan och
övriga staden, inte bara när det gäller badet utan också de övriga
publika utrymmena.
I den modell som blev Saras slutprojekt – och som hon byggde upp i
trä i en större skala – flätas bostäderna och badet samman med naturen. Badet har placerats vid sidan om bostäderna med en trädgård
emellan som kopplar samman de rumsliga strukturerna.
– Bostadsdelen har klimatiserade uterum på bottenplan som gör att
gränsen mellan bostäderna och gatan blir flytande. Men ju högre upp
man kommer i husen desto mer privat blir det. Jag ville se hur en sådan
här miljö kan bidra till stadsrummet, säger Sara.
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I badet, i andra änden av trädgården, rör man sig på en
sockel mellan pelarkonstruktioner i olika nivåer. Taken
varierar i höjd och är glasklädda på ett sätt som ger olika
ljusinfall.
Sara valde också en tomt i Majorna för sitt slutprojekt,
en liten grön yta som idag står tom, omgärdad av stora
träd och en tät kvartersstruktur.

Stavdal

Hej medlem!
OLLE ANDERSSON,
51 år, arkitekt på
F O Arkitektkontor AB.
Medlem i BTF
sedan 2011.
Varför gick du med i BTF?
– Mina kollegor är medlemmar och så arrangeras det intressanta studiebesök som jag tyckte att det kunde vara kul
att vara med på. Innan jag började på F O Arkitektkontor
var jag på en norsk koncern och hade mycket uppdrag i
Norge så då visste jag inte så mycket om föreningen.

www.stavdal.se

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

Vi vill gärna vara
din samarbetspartner

Deltar du i de olika aktiviteterna?
– Ja, absolut. Nu senast var jag med på besöket på Rådhuset och det var väldigt intressant eftersom vi själva håller
på med ett liknande projekt med en gammal byggnad som
man ska ta vara på. Innan dess har jag varit med på flera
andra studiebesök, till exempel i Kvillebäcken.

Sara byggde ett tjugotal modeller där hon testade olika utformningar av
bad och bostäder.

Sugen på att gå vidare
När vi träffas har det gått nästan ett år sedan hon påbörjade sitt examensarbete. Sedan i höstas driver hon eget
företag och varvar arkitektarbeten i Nordnorge med att
undervisa i rumsgestaltning på Högskolan för design och
konsthantverk, HDK.
Men hon är också väldigt sugen på att ta projektet med
kvartersbaden vidare.
– Jag har varit i kontakt med folk för att försöka hitta
en plats där det går att bygga en bastu, det skulle kunna bli
en start. Jag drar i lite olika trådar så vi får se vad
som händer. Det känns spännande, avslutar hon med
ett stort leende.
FOTO: SARA FÖRBOM

Hur fick du höra talas om BTF?
– Det var en kollega här på Cowi som berättade om ett
studiebesök som hon hade varit på och då tänkte jag att
det låter ju som en trevlig förening.
I Japan umgås
man gärna i
badet.
Bilden är en
affisch med
reklam för ett
kvartersbad.
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När du som företagare behöver banken ska det vara enkelt.
Vi vill ge dig de svar och den hjälp du behöver.
Ett bra partnerskap är alltid bra. Välkommen!
Vi finns för dig på flera företagskontor i Stor-Göteborg

Tycker du att det finns något mer som
föreningen borde satsa på?
– Det skulle i så fall vara opinionsbildning, att man utnyttjar sin tyngd för att trycka på i olika frågor. BTF är ju
ändå en branschgemensam förening med medlemmar
med samma intressen.

JENNY STUCKI,
31 år, byggnadskonstruktör
på COWI.
Medlem i BTF
sedan hösten
2013.

Har du varit med på några aktiviteter?
– Nej, jag har inte lyckats komma i väg på någon ännu
men tänkte gå på årsmötet som en första grej.
Vad tror du att du kan få ut av ditt
medlemskap?
– Det är en möjlighet att träffa folk i branschen på ett mer
avslappnat sätt. Studiebesöken verkar vara väldigt trevliga
eftersom man får komma bakom kulisserna på olika
byggen. Men det är svårt att få tid till de aktiviteter som
ligger på dagtid när man har mycket att göra i jobbet. Det
hade varit bättre om de ägde rum på kvällarna.

PERSONLIG MASKINUTHYRNING

Kungsbacka
Mölndal
Sisjön
Härryda/Partille
Södra Hamngatan
Avenyn

Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.

0300-335 00
031-739 77 00
031-748 18 00
031-333 35 80
031-62 00 00
031-739 74 50

Norra Älvstranden
Kungälv
Stenungsund
Öckerö
Älvängen

031-51 67 20
0303-621 00
0303-880 10
031-739 74 40
0303-33 48 80

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

K2020

Västlänkens
stationer

Gamlestaden
Resecentrum

www.vt-pool.com

WH ITE .SE
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FOTO: STEFAN KARLBERG

I december avgjordes arkitekttävlingen om den nya älvbron.
Förslaget som vann är en lyftbro
med fyra 50 meter höga pyloner.
När bron måste öppnas lyfts
vägbanan i mitten upp längs
pylonerna. Men den låga segelhöjden på cirka 12 meter möter
ett massivt motstånd och kan enligt
många vara förödande för både
kollektivtrafiken och sjöfartsnäringen.

Tufft som kvinna
i manlig bransch

BILDER: MATTIAS HENNINGSSON-JÖNSSON

Nya älvbron skapar debatt
Det vinnande förslaget med namnet Arpeggio har ritats av den danska
arkitektbyrån Dissing plus Weitling tillsammans med ELU, Ljusarkitektur
och Leonhardt Andrä und Partner. Juryns ordförande stadsarkitekten Björn
Siesjö har jämfört gestaltningen hos den nya bron med elegansen hos en
balettdansös som doppar tån i vattnet. Vidare ansåg juryn att Arpeggio har
en stor potential att bli stadens nya landmärke och en symbol för Göteborg. Bron är även ett viktigt stadsutvecklingsprojekt för att binda ihop de
båda älvstränderna med varandra.
Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Inte på grund av gestaltningen
utan för att den nya bron inte kommer vara högre än cirka 12 meter till
skillnad mot dagens cirka 18 meter. Den låga segelhöjden har kritiserats
kraftigt av sjöfartstrafiken på Göta Älv och Sveriges redarförening som
menar att det är som bäddat för en konflikt mellan älvtransporterna och
kollektivtrafiken över bron.
Ett av flera förslag på lösningar från motståndarna till bron är att bygga
en tunnel i kombination med en enkelt konstruerad svängbro över älven för
gående och cyklar.
Bygget är tänkt att stå klart till 2020. När det här numret av magasinet
kommer ut ligger en vattendomsansökan från Göteborgs kommun inne hos
Mark- och miljödomstolen som avgör villkoren för bron. Frågan är hur
man ska lyckas hitta en balans mellan alla olika intressen i frågan.
SÅ HÄR TYCKER SJÖFARTEN:

Enligt en cirka 75 år gammal vattendom är det av nationellt
intresse att ha sjöfart via Göta älv till Vänerns hamnar. Idag transporterar Vänertrafiken ungefär två miljoner ton gods per år vilket
motsvarar 150 000 till 200 000 lastbilar. Enligt Trafikverkets
beräkningar kommer godsmängden att fördubblas till 2030.
För redarna är det svårt att förstå varför Göteborg sätter upp
hinder för Vänertrafiken, när också EU samtidigt driver ett transportpolitiskt arbete för att öka trafiken på vattenvägarna för att få
miljövänligare transporter. De får heller inte ihop kommunens
beslut med de planer som finns på nya och större slussar i Trollhättan som ska underlätta älvtransporterna.
Många av dagens båtar som går på älven är anpassade efter
höjden på den nuvarande bron. Men fartygen kan inte byggas
om så att de får plats under den nya, hävdar rederierna. Lastägarna ställer nämligen krav på oceangående fartyg och de kan
inte vara så låga.
Men säger redarna, höjden är inga problem bara bron är
öppen när vi kommer. Fast då drabbas å andra sidan buss- och
spårvagnstrafiken av stopp och förseningar. Medan få broöppningar gynnar kollektivtrafiken förstör det för sjöfarten och
tvärtom. Både rederierna och de kommuner som ligger längs med
älven eller i Vänern befarar att bron leder till nedläggning av
flera hamnar. Därför har många instanser pratat om att överklaga detaljplanen.
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Elsa-Brita Stjernberg ritade mycket på Liseberg.

Arpeggio heter det vinnande förslaget med en lyftbro
och fyra pyloner.

SÅ HÄR TYCKER DEN POLITISKA MAJORITETEN I
GÖTEBORG:

Beslutet om en lågbro fattades av trafiknämnden i juni 2012. Bakgrunden är att man vill frigöra utrymme för bebyggelse vid brofästena.
Enligt en artikel i GP den 30 januari förstår inte kommunalrådet Johan Nyhus (S) ”de katastrofbilder som målas upp” och
förklarar att man inte är ute efter att stoppa sjöfarten. Men en hög
bro ger långa ramper och försvårar anslutningarna till väg och
spårväg i Gullbergsvass och på Ringön, säger han.
Förespråkarna för bron menar att fartygstrafiken under bron
borde gå att schemalägga. Den 5 februari godkände kommunstyrelsen ett avtal om minst en broöppning per timme, förutom
under morgnar mellan klockan 06 och 09 och på eftermiddagar
mellan klockan 15 och 18. Detta för att det ska bli så få störningar
i kollektivtrafiken som möjligt.
Men enligt vad Västtrafik tidigare har uttryckt sprider sig högtrafiken redan idag utanför de här klockslagen.
Bron beräknas kosta 3,7 miljarder kronor inklusive nedsänkningen av E45. Men många kritiker menar att man ska bygga en
tunnel istället för bro. Fast det blir nästan dubbelt så dyrt och
lämpar sig inte för spårvagnstrafik ur säkerhetssynpunkt, hävdar
Johan Nyhus i GP-artikeln. Han menar också att en tunnel inte är
någon bra miljö för gående och cyklister.

Elsa-Brita Stjernberg var en av de första kvinnorna som utbildade sig till arkitekt på Chalmers. 1954 öppnade hon eget kontor och är
kanske mest känd för alla uppdrag på Liseberg och för NCCs huvudkontor vid Gullbergsvass. I somras dog Elsa-Brita Stjernberg bara
några veckor innan hon skulle ha fyllt 90 år.
Som en av de första kvinnliga arkitekterna i Göteborg
handlade mycket av Elsa-Brita Stjernbergs tidiga yrkesliv
om att vinna respekt i en mansdominerad bransch. Hennes
kollega Christina Hultén minns hur de kunde få höra saker
som ”Snälla fröken, kan jag få prata med arkitekten”
och ”Får arkitekter vara klädda hur som helst?” från
beställare.
– På den tiden befolkades byggvärlden av män som
hade gått på tekniskt institut och hade en syster, en hustru
och en sekreterare. Men mer än så kände de inte kvinnor
och därför vågade de inte ringa till oss. Och om vi ville
bjuda dem på lunch måste hustrun vara med, berättar
Christina Hultén.
De första åren efter examen var Elsa-Brita Stjernberg anställd på F O Peterson & Söner och medverkade till bland
annat SKFs huvudkontor. 1954 startade hon och Christina
Hultén varsitt eget företag och hjälpte varandra med olika
uppdrag. Varje nyårsafton fördelade de pengarna som
hade kommit in under året.

25 års samarbete med Liseberg
Den första tiden handlade uppdragen främst om bekantas
sommarstugor och ”moster Matildas balkong” som Christina Hultén glatt uttrycker det. Elsa-Brita Stjernberg fick
också förtroendet att rita Ingrid Bergmans sommarstuga i
Fjällbacka.
– Sedan utvecklades verksamheten mer och mer
genom att vi var borta på kalas på lördagarna. På
måndagen ringde den som man hade haft till bordet och
bad att få en liten industri eller vad det nu var, säger
Christina Hultén.

Första gången som duon på riktigt vann respekt hos de
”kommunala gubbarna” var när de vann en tävling om att
bygga ut daghemsverksamheten i Göteborg. Men det stora
genomslaget kom när Konserthallen på Liseberg brann ner
1973 och skulle återuppbyggas. Stjernberg och Hultén
blev inbjudna till en tävling i konkurrens med bland annat
Tivoliarkitekterna i Köpenhamn.
– Vi trodde aldrig att vi skulle slå dem men det gjorde
vi. Det ledde till ett samarbete med Liseberg under 25 år
och även med andra nöjesparker fram till idag.

Tyckte om att resa
1980 gick de ihop i företaget Stjernberg Hultén Arkitekter
AB. Då hade också Michael Ehrenborg kommit med som
anställd för att senare bli delägare och slutligen köpa företaget 2007. Som flest var de cirka 15 personer på kontoret
och det största kvinnliga arkitektkontoret som har funnits
i Sverige.
Enligt Michael Ehrenborg finns det inte en människa på
denna jord som har sett så många olika platser i världen
som Elsa-Brita.
– Hon var med på BTFs alla resor och bilade varje sommar med sin syster på småvägarna i Europa. Hon reste
ända upp i 85-årsåldern och mindes alla platser som hon
hade varit på.
Genom BTFs resor fick Elsa-Brita också många kontakter i branschen och blev vald till föreningens första kvinnliga ordförande 1973–76. Flera år senare blev hon också
hedersledamot i BTF.
– Föreningen gav oss chansen att synas som yrkeskvinnor, utan den tror jag att vi hade vi haft det mycket svårare. Men Elsa-Brita var också en väldigt frejdig och charmig
person vilket hade stor betydelse för hennes framgång, säger Christina Hultén.
Elsa-Brita Stjernberg var verksam ända fram till sin död.
Bland de mer uppmärksammade byggnaderna som
arkitektkontoret Stjernberg Hultén Ehrenborg ritade
märks – förutom Liseberg – NCCs huvudkontor i
Gullbergsvass, postterminalen i Borås och monteringsfabriken på Volvo Lastvagnar.
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block med fasader som är klädda i svart trä. Ett annat område i den holländska huvudstaden, Keetwonen, består av
1 000 rödmålade containrar staplade i fem våningar i 12
olika byggnader. Containrarna är på 30 kvadratmeter och
2,5 meter breda med balkong i ena änden och en uppglasad entré från en loftgång i den andra.
– Bostadsbolaget har visat bilder på flera olika fina
exempel i Europa så jag tror att det kan bli jättebra, säger
Ulf Kamne.

Slipper planprocessen

Så här kan det se ut när man bygger studentbostäder med moduler. På flera platser i Europa finns exempel på studentbostäder som sticker ut medan
andra smälter mer in i miljön.

Tillfälligt uppställda moduler ska lösa bristen på

studentbostäder

I höstas beviljades Bostadsbolaget mark i Masthugget för att montera upp ett stort antal moduler
med fullt utrustade studentlägenheter. Om modulerna ska smälta in i miljön eller sticka ut är ännu
inte bestämt. Efter tio år ska de flyttas till en annan plats i Göteborg för lika många år till. Med
tillfälliga bygglov kan kommunen snabbt ordna tak över huvudet på bostadslösa studenter.
I höstas tog fastighetsnämnden beslut om att upplåta mark
till Bostadsbolaget för tillfälliga studentbostäder utmed
Första Långgatan på parkeringen mellan Amerikahuset
och Kommersen. Som planen såg ut från början skulle
kvarteret bestå av sju våningar med ett system av moduler
för 600-1 000 lägenheter. Media skrev om containrar som
okänsligt skulle staplas på varandra, och i teve visade
Västnytt upp gamla ruffiga baracker.
Nu är projektet är bantat till 380 lägenheter. Anledningen är protester mot bygget från bostadsrättsföreningen
Kostern som ligger på andra sidan Första Långgatan.
– De vill absolut inte ha några bostäder som skymmer
deras utsikt över vattnet så för att projektet inte ska störa
så mycket har vi krympt ner det och flyttat det mer åt
nordost, förklarar fastighetsnämndens ordförande Ulf
Kamne (MP).

Bostadsbolaget får anpassa sig
Lägenheterna kommer att vara små, någonstans mellan 16
och 25 kvadratmeter, och innehålla pentry, badrum och
plats för säng, bord och förvaring. Under våren ska
Bostadsbolaget skicka in förslag till fastighetskontoret på
hur kvarteret kan komma att se ut. Och om man ska tro på
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både Ulf Kamne och Bostadsbolagets fastighetsutvecklingschef Leif Andersson är det inte frågan om vare sig
gamla containrar eller baracker.
– Det finns moduler i Sverige och ute i världen som är
fräcka och sticker ut men också sådana som smälter in mer
i miljön, säger Leif Andersson. Vi får anpassa oss till vad
stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden säger, det
är ingen som har önskat att vi ska bygga fula bostäder utan
de ska ha ett utseende som man kan acceptera i den miljön.
– Men det är först när vi har fått in priser som vi kan
se om projektet över huvud taget är genomförbart.

Skeppats från Hongkong
I Lund har 200 temporära studentbostäder byggts på uppdrag av universitetet. Husen består av färdiga byggmoduler
som har skeppats från Hongkong. Lägenheterna är uppdelade på fem huskroppar och har en bostadsyta på 23 kvadratmeter med helkaklade badrum, eget kök och balkong.
Liknande projekt har också uppförts eller är på väg att
uppföras i bland annat Uppsala och Spånga.
Ute i Europa finns det också flera exempel, som projektet Zuiderzeeweg i Amsterdam. Det har ritats av nederländska Fact Architects och består av 335 lägenheter i sex

Tillfälliga bygglov är ett snabbt sätt att lösa bristen på
studentbostäder i Göteborg. Eftersom kommunens tidigare löften till universitetet och studentkårerna om 4 000 nya
bostäder fram till 2020 inte kommer kunna hållas börjar
läget bli ansträngt, förklarar Ulf Kamne.
– Vi har insett att vi inte kommer klara av att nå målet
till 2020 i den ordinarie produktionen vilket beror på vår
egen process med att få fram utredningar och detaljplaner,
dessutom har vi ju projektet med Västlänken. Därför
behöver vi hitta ett sätt att komma fram snabbare och då
är det här med tillfälliga bygglov en bra lösning, förklarar han.
Med tidsbegränsade bygglov slipper kommunen följa
den vanliga planprocessen med utredningar, samråd,
utställning med mera. Risken finns inte heller att projekten
förhalas i flera år på grund av överklaganden av detaljplanen. Men enligt Ulf Kamne fortsätter kommunens
arbete med att ta fram permanenta bostäder parallellt med
temporära lösningar.
– Vi kommer att köra båda spåren samtidigt och vill
framför allt försöka få in nya studentbostäder i annan
bebyggelse, vi vill inte bygga stora områden med bara
studentlägenheter. Men om det ska bli bra tar det också
längre tid och vi kan inte säga till studenterna att eftersom
vi måste planera den perfekta staden måste de stå i
bostadskö i tio år till.

Chans att testa olika byggformer
En annan positiv funktion som kommer med projekten är
möjligheten att testa olika byggformer, menar han.
– Istället för att bara titta på ritningar och modeller kan

man se i verkligheten hur husen funkar ihop med omgivningen och så vidare. Det ger kunskap inför framtiden.
Tillfälliga bygglov kan bara ges för fem plus fem år så
därför måste modulerna i Masthugget bort efter tio år. För
att hyrorna inte ska bli för höga har fastighetsnämnden
lovat att verka för att modulerna ska kunna flyttas till ny
mark 2024. Där ska de sedan stå i ytterligare tio år.
– Det går inte att tro att man ska få ekonomi i något
som man bygger upp och skrotar efter tio år utan vi behöver ha 20 år på oss för att skriva av kostnaderna, säger Leif
Andersson. Men det är för tidigt att säga vad hyrorna
kommer hamna på.
Förmodligen blir det svårt att hitta en lika central tomt,
tror fastighetsnämndens ordförande, men nämner området
vid Backaplan och Frihamnen som ett tänkbart alternativ.

Vill att fler bygger
Förutom bostäder har tanken varit att modulerna ska
innehålla verksamheter på bottenplan. Man har också
pratat om att ha odlingar i kvarteret. Men nu verkar det
som att det mesta av planerna på att försöka skapa stadsliv
i området läggs på hyllan.
– Vi hade planer på att rusta upp området när det var
tal om tusen bostäder men jag vet inte om det går att få till
med det nya upplägget. Men det blir ju knappast sämre än
vad det är idag, ambitionen är att bostäderna ska tillföra
ökad trivsel och trygghet till området, säger Ulf Kamne.
Om allt fungerar som det är tänkt kan de första modulerna vara på plats i början av 2015. Och då går det fort.
Med tillfälliga bygglov går det nämligen att göra vissa
avsteg från byggnormerna, till exempel behöver det inte
vara lika tjock isolering i väggarna eller lika många hissar
som vid permanenta boenden.
Att projektet har bantats från 1 000 till 380 lägenheter
innebär att kommunen måste få igång fler liknande
projekt. I början av februari sade fastighetsnämnden ja till
ett företag som vill bygga 300–400 tillfälliga bostäder vid
Ugglumsleden vid Östra Sjukhuset.
– Konstruktionen som vi har mejslat fram tillsammans
med Bostadsbolaget där vi ska hitta en ny uppställningsplats efter tio år gör att vi har en modell som kan användas
för andra arrendeupplåtelser, säger Ulf Kamne.

FOTO: PDX.EDU
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Överst Keetwonen i Amsterdam som består av rödmålade containrar.
Nederst området Zuiderzeeweg, också det i Amsterdam.

FOTO: PRIMELIVING.SE/LUND

I Lund har 200 temporära studentbostäder byggts på uppdrag av universitetet.

23

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

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

•

tel 031-69 68 60

•

fax 031-69 68 61

•
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När BTF var där på studiebesök hade det gått knappt en
månad sedan invigningen. Intresset var stort och guidningen leddes av projektledaren Emma Hedenryd från byggherren Älvstranden Utveckling AB.
Inne i hallen hänger en fem meter hög och 400 kilo tung
kristallkrona från Tjeckien. Den är en gåva från Shamsi
Naeimai som är både hyresgäst och marknadsansvarig för
saluhallen samt för Akbars Chark.
Det är även hon som har sett till att Hisingen har fått
ett eget matpalats. När hennes verksamhet som har funnits
sedan 1983 riskerade att stå utan lokaler i samband med
ombyggnaden av Kvillebäcken kontaktade hon Göteborgs
Stad med förslaget om en ny saluhall.
Byggnaden har en yta på 1 500 kvadratmeter och rymmer
restaurang, café och cirka 12 butiker. Bland verksam-
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När Shamsi Naeimais charkbutik i Kvillebäcken riskerade att stå utan lokaler kläcktes idén
om en saluhall på Hisingen. Både Göteborgs
Stad och Älvstranden Utveckling nappade.
Nu har det nya mattemplet haft öppet sedan i
september förra året.
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Mattempel

heterna hittas bland annat en ostaffär, salladsbar och butiker med iransk, ungersk, grekisk och italiensk inriktning.
De öppna rummen och terrasserna i söder och öster
gör det möjligt att skapa trevliga uteserveringar. Under den
varma årstiden kan byggnaden även öppnas upp för exempelvis torghandel.
Fasaden består av gult tegel från Danmark och projektet
har haft stort fokus på energi och miljö. Enligt Lotta Berggren från DeltaTe ventileras byggnaden i huvudsak via
självdrag, förutom att butikerna också har traditionell
ventilation. Hallen har öppningsbara fönster i bottenvåningen samt högst upp. Byggnaden är tänkt att klassas enligt Miljöbyggnad Silver.
Byggnadens arkitekt är Gustav Appell Arkitektkontor
med AF Bygg Göteborg som entreprenör. Totalkostnaden
uppgick till 45 miljoner kronor.
					

FOTO: CARIN ABRAHAMSSON
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Gruvberg blev upplevelsestråk
Konst för en del av slanten
Studenthus tävlade i Kina
Avenyn i strålkastarljuset
Solen skiner i Vallda

”Kuggen
är som en
blomma med
kronblad”

7

Charlotte Erdegaard, arkitekt
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Vi tittar in bakom bibblans nya fasader
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Hårt tryck i Rådhuset
Rådhuset är troligen Göteborgs mest välbesökta byggnad ur arkitektsynpunkt. Trycket
var också stort på att få komma bakom fasaderna med BTF.
Många BTF-are ville följa med på visningen av Rådhusets
ombyggnad till stadshus. Men tyvärr gick det inte att ordna två besök för att alla skulle få chansen.
De 25 medlemmarna som lyckades få plats guidades
runt av Mikael Nädele från GAJD arkitekter, som har
deltagit från förstudie till projektering av ombyggnaden.
Han visade hur man har arbetat med att bevara så mycket
som möjligt av ursprungsmaterialen i den Asplundska tillbyggnaden från 1936.

I den stora hallen sitter paneler i ask som idag har mörknat. För att kompensera det mörka har man arbetat med
en ljusare färgskala än tidigare på väggarna.
Deltagarna fick också en tur genom Nicodemus Tessin
den äldres ursprungsbyggnad från 1672. Även den har renoverats varsamt. Byggnaden är kompletterad med nya
brandfunktioner och därför har lokalerna delats av med
omsorgsfullt utformade glaspartier som inte ska störa arkitekturen.
Vissa utrymmen har försetts med moderna funktioner
och installationer. Ventilation och el har på ett smakfullt
sätt delvis integrerats i taken.
FOTO: CARIN ABRAHAMSSON
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Stadsvandring
ger en ny bild av Göteborg

Nog för att det kan vara mysigt med varm
glögg och knaster av snö under vinterkängorna. Men på den senaste stadsvandringen
njöt nog de flesta av att få titta på Göteborgs
historiska byggnader utan att behöva frysa
och längta inomhus.
Många minns nog fortfarande kylan under stadsvandringen mitt i smällkalla vintern för ett år sedan. Den senaste
guidningen ägde istället rum i slutet av augusti när det
fortfarande var varmt och ljust på kvällarna.
Vandringen leddes av byggnadsantikvarien Martin
Lindholm och startade vid Gustav Adolfs Torg där han
berättade om Rådhusets omvandling till stadshus (läs mer
om ombyggnaden på sid 25).

Nästa stopp var Sahlgrenska huset på Norra Hamngatan,
som ligger granne med Göteborgs Stadsmuseum. Efter det
fortsatte gruppen med guiden i spetsen till Ostindiska
Huset, Wijkska Huset vid Lilla Torget och Sveahuset på
Västra Hamngatan.
Innan vandringen avslutades vid Sociala Huset stannade
man också till vid Skånebankens byggnad på Västra
Hamngatan 7, Skräddarens Hus på Kaserntorget och
Artillerihuset på Magasinsgatan.
– Det roliga med stadsvandringarna är att man får reda
på en hel del kring Göteborgs historia samtidigt som man
får kunskap om byggnader och platser. Det gör att man ser
på staden med nya ögon, säger Håkan Jerkstrand, som
sitter med i BTFs styrelse.
FOTO: CARIN ABRAHAMSSON

Full fart i Lisebergs nya attraktion
Av de 40 BTF:are som deltog i studiebesöket på Liseberg förra året backade
inte en enda ur när nöjesparken bjöd på
en provtur med nya berg- och dalbanan.
Färden gick i 100 kilometer i timmen
och stundtals hängde alla upp och ner.
Även om resan skedde virtuellt var den
nog så läskig.

BILD: LISEBERG

26

Studiebesöket på Liseberg ägde rum i mitten av december och började med en rundvandring i nöjesparken.
Därefter berättade Lisebergs projekt- och utvecklingschef Lars-Erik Hedin om den nya berg- och dalbanan
som har fått arbetsnamnet Projekt Helix. Banan har
konstruerats av tyska Mack Rides och är närmare
1,4 kilometer lång.
Turen tar två minuter från start till mål och hastigheten kommer som mest upp i 100 kilometer i timmen.
Passagerarna hänger upp och ner vid sex tillfällen och
upplever känslan av viktlöshet flera gånger.
Lars-Erik Hedins dragning handlade om allt från
tidig planering och upphandling till själva byggprocessen. Investeringen är 200 miljoner kronor och invigningen sker i april i år. Wingårdh Arkitektkontor
har ritat stationshuset där de åksugna passagerarna
stiger på och av.
FOTO: CARIN ABRAHAMSSON

Stort intresse
för kullagrets
historia
SKF har 170 fabriker runt om i världen.
På fabriken i Göteborg tillverkas
rullager för industriellt bruk. När BTFs
veteraner fick chansen att titta på verksamheten från nära håll var intresset så
stort att studiebesöket fick köras i repris
en gång.
SKFs fader Sven Wingqvist kläckte idén om det
dubbelradiga sfäriska kullagret när han jobbade
som maskiningenjör på Gamlestadens Textilfabriker. Maskinernas kullager gick ofta sönder och
efter att ha funderat ett tag kom han på hur kullagret skulle kunna rotera även när axeln var snedbelastad. 1907 grundade han Svenska Kullagerfabriken, SKF, som i dag har 47 000 anställda på
170 fabriker runt om i världen.
På veteranernas studiebesök på SKF den 23 och
24 oktober berättade de två guiderna Lars Werner
och Anders Claesson om företagets historia som
innehåller många spännande milstolpar. Till exempel att elva år efter starten av SKF utvecklades det
sfäriska rullagret som klarade större påfrestningar
än kullagret och till och med höll för järnvägsvagnar. 1995 kom nästa generations sfäriska rullager
som genom sin sinnrika konstruktion även klarar
rörelser i axelns längdriktning.
Dessa tre patent har varit banbrytande för
utvecklingen inom lagertillverkning i världen,
förklarade Lars Werner och Anders Claesson.
Besöket avslutades med en rundvandring i
fabriken där det mesta av tillverkningen är helt
automatiserad.
FOTO: CARIN ABRAHAMSSON
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Vi vill bli fler i BTF!
Gå in på btf.nu och
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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.

