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nytt år med BTF – ett nytt magasin och ett nytt tema.
Styrelsen har funderat kring ämnesområdet ”Hus i 100 år” och
vad det kan innebära.
Ett hållbart hus förknippas ofta med ekologi men självklart
handlar det också om tidlös design. Att huset ska vara flexibelt
och kunna leva med de olika tidperiodernas krav. Materialen
ska vara lika vackra efter 100 år eller kanske till och med ännu
vackrare. I detta nummer funderar vi kring temat och kommer
även att följa upp det i våra studiebesök. Kommer de hus som
byggs idag att kunna stå i 100 år?
Vi i styrelsen är också glada över att resandet har kommit
igång. Just nu planeras årets första resa som går av stapeln i
maj. Den här gången bär det av till vår vackra huvudstad där
det händer mycket i byggvärlden.
I övrigt ska vi självklart följa Göteborgsområdets olika
spännande projekt som pågår. Vad händer i Frihamnen?
Hur fungerar en skidtunnel? Hur får man till en BREEAMcertifiering? Dessa och många andra frågor hoppas vi få
besvarade under 2015.
Nu lämnar jag över rodret till min efterträdare Gunilla
Murnieks. Jag önskar Gunilla och de andra i styrelsen lycka till
och ser fram mot allt intressant som de kommer att planera för
föreningens medlemmar.

ett

Framtidens material i stort experiment 18
Hej medlem!

– vårt nya tema

24

CHARLOTTA BERGGREN,
F D ORDFÖRANDE BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG
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NOTERAT.
heter i högt utsiktsläge utmed bergskammen.
En spektakulär hiss kommer att gå från berget ner till Mölndals centrum och Mölndals
Bro. I samma område uppför JM dessutom
49 småhus i form av radhus, parhus och
stadsvillor.
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KVARNBYTERASSEN

Sluttning i Mölndal
får bostäder
NCC bygger tre flerbostadshus med 82
bostadsrätter på Kvarnbyterassen strax
öster om Mölndals centrum. Husen ligger i
en sydvästsluttning alldeles intill den gamla
Kvarnbyn och forsen, med en nivåskillnad
på 30 meter mellan Gamla Torget och Järnvägen. Inflyttning är planerad från vintern
2016/2017.

Spektakulär hiss från
flerbostadshus
Ett annat projekt i Mölndal är Kvarnbyvallen, Jitex gamla fotbollsarena, strax norr
om Kvarnbyn. Här planerar JM att bygga sju
flerbostadshus med sammanlagt 180 lägen-

Multisportarena i Kviberg
I sommar öppnar Göteborgs nya arena, en
multisportarena på 45 000 kvadratmeter
som bland annat kommer att innehålla handbollsplan, längdskidåkningsspår, fotbollsplan och ett gymnasium. Arenan kommer
att bli Nordens största multisportanläggning
och är en del av Göteborg Stads vision om
att det gamla regementsområdet på Kviberg
ska utvecklas till ett av Sveriges mest attraktiva idrottsområden.

Vi vill bli fler
i BTF!
Gå in på btf.nu
och anmäl
dig idag!
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TEMA: HUS I 100 ÅR

Behöver ni också hjälp med projektledning?

HUS I 100 ÅR
Det finns ett stort värde i att gestalta och bygga hus som står sig i 100 år.
Vackra och ändamålsenliga byggnader och miljöer gör staden attraktiv – inte

Kontakta oss för ert nästa projekt

bara för dem som lever i den utan också för näringslivet och turismen.

www.akuro.se

Byggnader som har förutsättningar att stå sig i 100 år är de som tilltalar
våra sinnen och är stimulerande att vistas i. De ska också vara noggrant
byggda så att de behåller sitt ekonomiska värde.
Tema för det här numret av BTFs magasin är Hus i 100 år där vi tittar
närmare på vad det är som gör att en kulturhistorisk del av Göteborg som
Gamlestadens Fabriker fortfarande lever och utvecklas.
Vi vandrar runt bland de Dicksonska husen och försöker dessutom få svar

Vi skapar miljöer där människor trivs
Kvalificerade tjänster inom VVS,
inneklimat och energi
www.ageravvs.se

vi erbjuder

på hur man skapar en attraktiv stadsstruktur. Experter på hållbara material

smarta energilösningar

ger tips på hur branschen kan bli bättre på att bygga beständigt och vi gör
även en avstickare in i framtidens arkitektur och byggteknik.

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

		

NOTERAT.
Resecentrum vid Stenpiren

Allt blir så mycket
bättre om mAn trivs.
Prästgårdsängen 8, 412 71 Göteborg
Telefon: 031 – 40 04 40 • e-post: info@amlovs.se

www.amlovs.se

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

LANDAMÄRESKOLAN

Slingrande orm blir skola

RESECENTRUM

Med formen som en slingrande orm växer
den nya Landamäreskolan fram i Länsmansgården, i ett grönområde inte långt från
Svarte Mosse. Skolan som har elever från
förskolan upp till årskurs 3 kommer att få
fasader i naturmaterial och sedum på taket.
Beställare är Göteborgs Stad. Invigningen
beräknas till hösten 2016.

Nytt logistikcenter i Gårdsten

KUNGÄLVS STADSHUS

ARANÄS
Supermodernt stadshus
i Kungälv

www.armatec.se

Solutions for...






Kungälvs gamla nämndhus genomgår
en förvandling till ett av Sveriges modernaste stadshus. När det invigs under våren
kommer de 460 personerna som ska jobba
i huset att få aktivitetsbaserade arbetsplatser
istället för ett traditionellt utformat kontor.
På entréplan byggs en ljusgård med utställningar och mötesplatser. Tuve Bygg är totalentrep-renör och huset är ritat av Tengbom
Arkitekter. Projektet siktar på Miljöklass Guld.

Som en del i stadsutvecklingen av Södra
Älvstranden har Västtrafik startat bygget av
Resecentrum Stenpiren vid Skeppsbron. Tanken är att skapa en välfungerande knutpunkt
och terminalbyggnad med vänthall och lokaler för kommersiell verksamhet. Glasfasader,
trämaterial, natursten och öppna, upplysta
ytor kommer att karaktärisera byggnaden.
Solpaneler på taket ska bidra till energiförsörjningen. Resecentrumet förväntas stå
klart i början av nästa år och ska även ha
en uteservering.

I Gårdsten håller Serneke på att uppföra
ett nytt logistikcenter för Göteborgs Lastbilcentral, GLC. Centret är på 15 000 kvadratmeter vilket innebär att GLC kan samla alla
sina verksamheter under samma tak. Byggnationen väntas vara klar till nästa årsskifte.
LOGISTIKCENTER
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KV MAJOREN I HAGA BYGGDES 1899.

Tidlös gestaltning och låga underhållskostnader i

Dicksonska husen
Dicksonska husen i Göteborg visar att det lönar sig i längden att satsa på
tidlös gestaltning och teknisk kvalitet. De gamla tegelbyggnaderna från slutet
av 1800-talet har inte bara ett kulturhistoriskt värde utan också låga underhållskostnader som gör att hyrorna är bland de lägsta i Göteborg.

TEMA: HUS I 100 ÅR

KV LÖJTNANTEN I HAGA.

TEMA: HUS I 100 ÅR

KV LÖJTNANTEN I HAGA.
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robert dicksons stiftelse äger
och förvaltar hus. Stiftelsen grundades
1860 för att lösa den akuta bostadsbristen i Göteborg och förbättra bostadsstandarden för arbetarna. Det första
kvarteret byggdes 1858, Kv Löjtnanten
i Haga, och bestod av tvåvåningshus i
trä. De revs 1902. Samma år uppfördes
Kv Enhörningen i Majorna med stenhus
i två våningar. Dessa revs 1974. Ett annat rivet kvarter (1969) var Kv Oxeln
från 1871 i Vasastaden med tvåvånings
stenhus.
De äldsta bevarade kvarteren:

CARL GRIMBERGSGATAN, KV BANANEN.
DICKSONSKAS NYPRODUKTION I JÄRNBROTT ÄR SNART INFLYTTNINGSKLART.

På Tengbom arbetar vi just nu med många
spännande bostadsprojekt. HSB Living Lab är
ett av dem. Ett unikt projekt där forskningen om
framtidens boende ska bedrivas. Tengbom är
en av projektets samarbetspartners och husets
arkitekt, från programhandling fram till 2025.
Nyfiken? Vi berättar gärna mer.

– Fänriken byggår 1861 Haga Östergata
5A-H
– Bananen byggår 1876-78 Carl
Grimbergsgatan 30-48
– Göteborgs Stads Folkbibliotek byggår
1897 Södra Allégatan 4
– Majoren byggår 1899 Kaponjärgatan 2B
– Löjtnanten byggår 1904 Västra
Skansgatan 4 och Kaponjärgatan 3

KV FÄNRIKEN PÅ HAGA ÖSTERGATA HAR SEPARERADE TRAPPHUS TILL FÖRSTA OCH ANDRA VÅNINGEN.

de första Dicksonska husen byggdes under senare
hälften av 1800-talet var det för att ge arbetarna bättre
bostäder. Vid den här tiden bodde många av familjerna
trångt och under miserabla förhållanden.
– Robert Dicksons tanke var att arbetare som har bra
bostäder håller sig friskare och arbetar bättre, berättar
stiftelsens vd Mikael Jansson.
En del av den äldsta bebyggelsen är riven sedan länge.
Men många av de gamla stenhuskvarteren i Haga och
Annedal finns fortfarande kvar. Husen är snarlika varandra i sin utformning och den enkla, tidlösa designen
håller gestaltningsmässigt än idag.
– Husen karaktäriseras av att de är i tegel och har en
brant taklutning. När vi uppför nya byggnader försöker vi
forma dem så att de får ett tydligt släktskap med de gamla
kvarteren, allt i enlighet med stiftelsens anda, säger han.

när

fänriken i Haga från 1861 är det äldsta av
den bevarade bebyggelsen och består av åtta tvåvåningshus
i två parallella längor. Varje hus hade åtta lägenheter på ett
rum och kök. Köken var utrustade med både vatten och
avlopp medan toaletterna låg på gården liksom tvättstugan.
Kvarteret som ritades av arkitekten A W Edelsvärd
skulle egentligen ha uppförts i enbart rött tegel. Men när
det inte gick att få tag på i tillräcklig mängd blev man
tvungen att blanda med gult tegel och fick tvåfärgade hus.
Fasaderna är fortfarande intakta och när kvarteret byggdes om 1980 behöll man även de separata trapphusens
entréer till första och andra våningen. Fönstren har också
kvar sin indelning men har bytts ut till treglasfönster.
– Det är en väldigt hög kvalitet på byggnationen. Man

TEMA: HUS I 100 ÅR

kvarteret

tengbom.se

Källa: Robert Dicksons Stiftelse Dess byggnadshistoria 1856-1998, författad av bebyggelseantikvarien Jan Westergren.

byggde rejält med hållbara material, därför har det gått att
bevara så mycket av det ursprungliga. Byggnaderna underhålls också kontinuerligt på ett varsamt sätt, vi gör alltid
noggranna undersökningar av vad det till exempel är för
typ av bruk för att det inte ska bli fel vid fasadrenoveringar, säger Mikael Jansson.
sekelskiftet
byggdes
ytterligare två kvarter i
Haga. Dels Majoren som är ett trevåningshus i rött tegel
med mönstermurningar och band i gult tegel. Dels
Löjtnanten, som kallades för ”Slottet i Haga” och bestod
av 70 små lägenheter.
Bakom båda kvarterens utformning stod arkitekten
Hans Hedlund. Byggnadernas gestaltning skiljer sig till
viss del från de andra Dicksonska husen i Haga. Till exempel bär Löjtnanten tydliga spår av jugendarkitektur, som
fönstrens indelning med många små rutor högst upp och
stora rutor längst ner. Fasaderna är också uppdelade med
ockrafärgad puts och detaljer i kalksten på den övre halvan och med rött tegel på den nedre. Den stora byggnadskroppen har brutits upp med burspråk, livförskjutningar
och gaveluppbyggnader.
En annan av Hans Hedlunds skapelser i Haga från den
här tiden är Dicksonska Folkbiblioteket, det som idag går
under namnet Allégården. Byggnaden har en fantasifull
blandning av olika historiska stilar och organiska former
som är inspirerade av det sena 1800-talets arkitekturideal
i Amerika.
Sedan 1980-talet har kvarteren i Haga byggts om på
olika sätt men alla fasader har lämnats intakta. I vissa fall
är även de ursprungliga fönstren kvar.

runt

– Stiftelsen har en lång tradition av att satsa på fasaderna och
taken. Men eftersom vårt uppdrag är att hålla låga hyror, vi
ligger tio procent under allmännyttan, har vi i gengäld minskat ambitionsnivån invändigt. Lägenheterna har ingen lyxutrustning utan går i en enklare stil, förklarar stiftelsens vd.
Likadant är det med Kvarteret Bananen längs med Carl
Grimbergsgatan i Annedal, ritat av byggmästaren P J Rapp
och arkitekten Viktor Adler. Det byggdes i tre etapper mellan
1876 och 1878 och omfattar tio stycken tvåvåningshus i rött
tegel. De flesta av lägenheterna är enkelsidiga och precis som
i Haga har stiftelsen en lång kö av sökande till de attraktiva,
billiga bostäderna.
Under 1970-talet var det nära att Bananen följde med i den
rivningsvåg som vällde in över gamla Annedal och drog med sig
det mesta i sin väg. Men istället byggdes kvarteret om, även om
inte fullt lika varsamt som i Haga. Fortfarande finns områdets
kvaliteter kvar som tegelmurarna och de skyddade gårdsrummen.
dicksons senaste produktion är ett seniorboende i Järnbrott med fem våningar och 37 lägenheter. Byggnadens enkla
form känns igen från både Haga och Annedal. Fasaderna är
klädda med danskt hårdbränt tegel, och taket som har belagts
med rheinzink är sadelformat.
– Man säger att både zinktaket och fasadteglet ska hålla i 100 år. Vi vill ha underhållsfria hus för att på lång sikt kunna hålla låga
hyror. Hela förvaltningstiden blir billigare om
man satsar på hög kvalitet från början, säger
Mikael Jansson och påpekar att de flesta som
bygger gör misstaget att skära ned kostnaderna med tio procent.
MIKAEL JANSSON

8

– Det innebär att de får 50 procent högre kostnad över byggnadens livsspann. Man bygger oftast inte hus som ska stå i
bara 20 utan i 50, eller helst 100 år, eller ännu längre. Så även
om vi initialt får en högre kostnad brukar det bli lönsamt ganska snabbt. Vi får en lägre avkastning under de första tio åren
men en högre avkastning under följande 90 år.
att kontrollera att entreprenörerna gör som de har
lovat är stiftelsen ”jämt ute och springer” på byggena. Dialogen med entreprenören är viktig, menar Mikael Jansson. På
frågan om vilken entreprenadform som är bäst svarar han
övertygande: Totalentreprenad.
– Min uppfattning är att många beställare förlitar sig väldigt mycket på vad som skrivs i en handling men är inte alls lika
aktivt ute och kontrollerar på plats. För stiftelsen är det viktigare med uppföljning än att få ihop en bra pappersprodukt.
När Mikael Jansson tillträdde som vd 2011 såg han till att
plocka hem fastighetsskötseln som en av de första sakerna
han gjorde. Tidigare låg den ute på entreprenad.
– Det är viktigt att ha fastighetsskötseln i egen regi eftersom det är den främsta kundkontakten.
Inom de närmaste åren kommer Dicksonska att investera
600 miljoner kronor i nyproduktion, en utökning av beståndet med 30 procent. Bland annat planerar man att bygga
vindslägenheter i Hagakvarteret Löjtnanten. Ett inte alldeles
enkelt projekt, konstaterar Mikael Jansson.
– Vi har en dialog med stadsbyggnadskontoret och antikvarier för att det ska bli en så liten åverkan som möjligt på husen.
Vi vill inte göra något som skadar deras kulturhistoriska värde.

för
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KV FÄNRIKEN I HAGA.

FÖLJ MED PÅ
RESAN MOT
FRAMTIDENS
BOENDE

Fakta och vissa uppgifter har hämtats ur skriften Robert Dicksons Stiftelse Dess byggnadshistoria 1856–1998, författad av bebyggelseantikvarien Jan Westergren.
BILDER: ÅSA LÄNNERSTRÖM.
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Vi utför och levererar tjänster och produkter med kvalitet,
som överensstämmer med kundens önskemål.

Tel. 031-709 51 00

funkar inte med alla material

Vi vill bli fler – hör gärna av dig!

Bravida Sverige AB
Division Syd

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
www.caconsult.se

Alfagatan 8, 431 49 Mölndal
E-post: info.syd@bravida.se

www.bravida.se

Vi har öppnat dörrar.......

Byggnader över
förväntan och
tid kräver ett
360° tankeSätt

www.

DELTAte.se

......för att ventilera med fönster!!

Se hur på cowi.se

Värnar om Göteborgs
hyresrätter
Centrala hyreslägenheter till en rimlig
hyra. Robert Dicksons stiftelse slår ett
slag för hyresrättens ställning i Göteborg.
− Vi fyller en viktig samhällsfunktion, säger vd Mikael Jansson.
Robert Dicksons stiftelse grundades 1856
och är en av Sveriges allra äldsta bostadsstiftelser. I över 150 år har deras uppgift och
strävan varit att tillhandahålla bostäder med
rimliga hyror.
Enligt stadgarna har Robert Dicksons stiftelse ett uppdrag att tillhandahålla bra och
sunda lägenheter till en rimlig hyra, och
förse de människor som står i stiftelsens bostadskö ska få en bostad.

BYGG

− Vi drivs inte av affärsmässiga principer,
vilket är ovanligt i dag. Därför fyller vi en
viktig funktion i samhället, säger Mikael
Jansson.

&

Många av stiftelsens lägenheter bär på ett
stycke Göteborgshistoria. De vackra stenhusen i Annedal är exempelvis de enda kvarvarande husen i området från 1870-talet.
Robert Dicksons stiftelse förvaltar inte bara
anrika bostäder utan bygger och köper också
lägenheter. 160 lägenheter ska byggas vid
Flatås park, 99 lägenheter i Gårdsten och
50 lägenheter i Majorna.
− Planen är att fram inom sju år ha
byggt 330 lägenheter, säger Mikael
Jansson.
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MARK

Tel. 031-27 18 70

FR 2000

www.ecbab.se

Certifierad

BLENDA

Miljösmarta golv för offentliga miljöer

BLENDA

Nordic Flooring, The Wood Collection

Nordic Flooring, The Future Collection

The future of flooring
www.ehrenborg.se

Rum för framtiden
– mitt i Lindholmen Science Park

Var materialen bättre förr? Nej, vad det handlar om är hur enskilda
material fungerar tillsammans.
Modern byggteknik passar helt enkelt inte alltid ihop med puts
och fönster på det sätt som när de användes för 100 år sedan. Det
menar experter på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.
handlar till stor del
om kvalitetssäkring av material, produkter och byggsystem.
– För att ett hus ska kunna leva
i många år behöver man säkra upp
redan från första början att materialen är
beständiga i den miljö som de placeras
i, säger Eva Sikander som är byggexpert
på SP.
Enligt Eva Sikander måste man också
välja materialkombinationer så att lösningen håller i tid, till exempel att tejp
eller fogmassor inte släpper från sitt underlag. Dessutom kan konstruktionens
beständighet äventyras om man inte är
noggrann vid montaget, menar hon.
– Om ett fönster monteras otätt i en
fasad kan vatten tränga in och ge vattenskador.
Börje Gustavsson är specialist på kvalitetsmärkning av fasader och fönster på
SP. Enligt honom saknar byggbranschen
just kunskap och information om hur
olika material fungerar ihop.
– Vi märker att man inte alltid har
fullständig koll på material som fönster
och fasader och hur de möter produkten
som sitter jämte. Det gäller att tänka på
helheten som hur materialet språkar med
grannmaterialet och vad det blir utsatt
för. Även hur det kan utnyttjas på bästa
sätt.

verksamheten på sp

ofta
får Börje Gustavsson
höra kommentarer från byggbranschhåll om att olika material var bättre förr.
Moderna putsade husfasader drabbas ju
oftare av mögelskador än putsfasader på
äldre byggnader. Men återigen påpekar
han att det är helhetsperspektivet som
saknas. I gamla hus värmdes putsen upp
av värmeförluster genom ytterväggarna,
men i moderna välisolerade konstruktioner blir fasaden kall och därmed blötare.
– Ett gammalt reveterat hus är en helt
annan sak än ett modernt. Där hade man
förmodligen en plankvägg med en träfiberskiva på insidan och spiktegel på utsidan
med en vassmatta som man putsade på.
I princip är det likadant med fönster,
hävdar han. Ett fönster i ren fura som
monteras i en modern byggnad klarar inte

ganska

beständigheten på samma sätt som i en
äldre byggnad.
– Ett sådant fönster måste ha
ytterligare beständighetsskydd. Och inte
heller här får man lura sig med att de
äldre fönstren var så mycket bättre. Det
fanns även dåliga fönster förr men de är
sedan länge utbytta och glömda.
samtidigt är det inte bara att härma
äldre byggnadsteknik för att nya hus
ska få en lång livslängd, påpekar Börje
Gustavsson.
– För 100 år sedan stängde man av
vissa rum på vintern och satt runt kaminen. Idag räcker det att titta på Boverkets
energikrav och regler för vistelsezoner för
att man ska förstå att det är helt andra
förutsättningar. Men självklart kan det
finnas vissa detaljer i gamla byggnader
som fungerar att sättas in i nya sammanhang.
vi
avslutar intervjun tillägger
Börje Gustavsson att det finns ytterligare
en sak som har betydelse för hur länge en
byggnad står, men som man kanske inte
tänker på i första taget – graden av samarbete i byggbranschen.
I dag hålls det väldigt tätt på skråna,
vilket innebär att de olika yrkesgrupperna
gör sitt eget unika jobb utan att prata med
och planera för varandra, menar han.
– Som byggherre får man ett stort
ansvar att koordinera alla delar och det är
inte alla som klarar det.
Branschen kan också vara dålig på att
lägga ihop system, hävdar han. Fönster
och fasader köps från olika tillverkare
som inte känner till varandras produkter.
När det sedan kommer till montaget faller
ansvaret mellan stolarna.
– Så för att bygga hus som ska stå i
100 år måste vi nog börja tänka på ett
annat sätt. Det gäller att tänka i system,
på helheten.

innan

I gamla hus värmdes
putsen upp men i
moderna välisolerade
konstruktioner blir
fasaden kall och
därmed blötare.
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Den ledande installatören inom el, tele- o datanät, vent, vs, service

Modern byggteknik

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

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut finns över
hela Sverige och har sex affärsområden; energi,
informations- och kommunikationsteknik, risk och
säkerhet, life science, samhällsbyggnad och transporter.
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TRIVSEL & TRYGGHET

BYGGNADEN UPPFÖRDES 1903 SOM HUVUDKONTOR.

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

Att känna trivsel och trygghet där du bor och arbetar är vårt mål
som fastighetsägare. Med långsiktigt ansvar för våra fastigheter
skapar vi möjligheten till fler nöjda hyresgäster i centrala lägen.

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

Gamlestadens Fabriker

fick nytt liv efter 100 år

G E S TA LT N I N G
FUNKTION

Annons ny2.indd 1

EKONOMI

DET BÖRJAR OFTA2013-04-29
MED ETT VISITKORT
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HERBERTSON BYGG &
FASTIGHETSSERVICE AB

• Nybyggnad
• Reparationer
• Underhåll
• 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

Innerstadens
arkitekter
Nybyggnad, ombyggnad, projektering
Bostäder, kommersiellt, kulturfastigheter

att
ha varit Skandinaviens största bomullsspinneri hyrs Gamlestadens
Fabriker sedan mitten av
90-talet ut till ett femtiotal
företag. De flesta har verkEVA ENOCHSSON
samheter inom utbildning,
IT, försäljning och media, till exempel finns här en av norra
Europas största tv-studios. Bakom fasaderna hittar man
också Tillskärarakademin, en vårdcentral, bowlinghall,
konferensutrymmen, caféer och en restaurang.
Alla renoveringar av lokalerna har genomförts med
avsikten att behålla så mycket som möjligt av den
ursprungliga karaktären. Samtidigt har lokalerna utrustats
med moderna funktioner.
– Det går inte att hyra ut idag bara på att byggnaderna är charmiga, säger Eva Enochsson på Aberdeen Asset
Management som förvaltar Gamlestadens Fabriker sedan
2008.
– Byggnaderna måste också uppfylla dagens krav på
från

historia . Gamlestadens Fabriker ligger där Nya Lödöse grundades i slutet av 1400-talet. 1733 etablerades ett

Din kompletta konsultpartner
i samhällsutveckling-, byggoch fastighetsfrågor
Kunskap • Erfarenhet • Engagemang

Aschebergsgatan 21 411 27 GÖTEBORG
Telefon: 031-701 00 79 info@innerstad.se www.innerstad.se

om det inte hade varit för 1990-talets fastighetskris skulle Gamlestadens Fabriker förmodligen ha varit rivet idag.
Men lågkonjunkturen satte stopp för grävskopornas framfart och ett tiotal byggnader bevarades för eftervärlden.
Idag betraktas området som kulturhistoriskt värdefullt och
för närvarande pågår ett detaljplanearbete för att bygga
en blandstad med moderna bostadshus och kontorsbyggnader som inordnas i den äldre bebyggelsen.
Gamlestadens Fabriker inrymmer 65 000 kvadratmeter och utgör ett typiskt exempel på äldre industriarkitektur. Den äldsta bevarade byggnaden är från 1730
och har en spritputsad ljus fasad med smidda ankarslut.
I övrigt domineras området av röda tegelfasader, taklanterniner och stora fönsteröppningar. Det innehåller allt

från enplans- till fyravåningshus och taken är belagda med
olika material, som ärggrön koppar, svartmålad plåt, papp
eller skiffer. Här finns också två byggnader i typisk industriarkitektur från 1940-talet med gula tegelfasader och
moderna fönster.

Tel: 031-788 25 70 info@jhbpl.se

www.jhbpl.se

av Europas största sockerbruk på området men upphörde i mitten av 1800-talet. Istället byggdes sockerbruket om till
spinneri och vid sekelskiftet hade Gamlestadens Fabriker utvecklats till Skandinaviens största bomullsspinneri. Flera
fabriksbyggnader tillkom och det sista huset uppfördes 1959.
I samband med 1960-talets textilkris upphörde expansionen och ett decennium senare lades verksamheten ner.
Många byggnader revs och när försäkringsbolaget SPP övertog området på 1980-talet var planen att riva det som
fanns kvar för att bygga nya kontorshus.
Men fastighetskrisen omintetgjorde planerna. Istället fick Losman Nädele arkitekter, idag GAJD arkitekter, uppdraget 1991 att utreda och föreslå åtgärder för fastigheterna. Det blev starten till projektet ”Gamlestadens Fabriker”.
60 000 kvadratmeter yta byggdes om och nya verksamheter har efterhand flyttat in i de moderniserade lokalerna.

TEMA: HUS I 100 ÅR

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

När textilindustrin i Gamlestadens Fabriker
drabbades av nedläggning på 70-talet blev
det starten på en rivningsvåg i området. Ett
drygt tiotal byggnader räddades dock och
utgör idag typexempel på hus som står sig i
100 år eller ännu längre.
Höga rumshöjder och de stora fönsterpartierna har gjort det möjligt att anpassa byggnaderna till moderna funktioner samtidigt som
den arkitektoniska kvaliteten har bevarats.

Källa: Rapporten Gamlestadens Fabriker av Antiquum från 2003, uppdaterad 2006.
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Hej medlem!
STEFAN SJÖGREN, 32
år, administratör på
Sjögren Projekt &
Byggledning AB.
Medlem i BTF sedan
2012.
Hur blev du intresserad
av BTF?
– Min far som också är min chef
har varit medlem i 25 år och
berättat mycket om föreningen.
Jag tyckte det verkade vara
intressant med alla resor och studiebesök så därför
kändes det naturligt för mig att också gå med.

arkitekter . De flesta byggnaderna på

området Gamlestadens Fabriker är ritade av
A Krüger & son som också står bakom SKFs
anläggning. Andra arkitekter är J A Westerberg,
Conny Nyqvist och F O Petersson. Bakom de
senaste ombyggnaderna står GAJD arkitekter.

Flera resor har ju inte blivit av på grund
av för få anmälda. Vill du gärna att BTF
fortsätter arrangera resor?
– Ja, absolut. Jag var med till Berlin i höstas och det
var en väldigt fin resa. Det intressanta var att man
håller på att bygga upp staden samtidigt som man
bevarar det historiska. Programmet innehöll mycket
av både gammal och ny arkitektur.

FÄRGERIET BYGGDES 1928.
VY ÖVER FABRIKSOMRÅDET.

var också de höga
rumshöjderna. I samband med att lokalerna har byggts om
har innertaken bevarats för att tydliggöra byggnadernas
volymer. Det innebär också att det blir enklare att installera
moderna funktioner, menar Eva Enochsson.
– Tack vare de höga takhöjderna är det inga problem
att få plats med installationer för kyla och ventilation. Dessutom gör de stora luftvolymerna att man kanske inte behöver kyla lokalerna i samma omfattning som i nyare hus.
Vidare förklarar hon att äldre byggnader överlag
är enklare att bygga om till nya lokaler än exempelvis
1970- till 80-talshus som har både låg takhöjd och små
fönster. Förutom att de har trångt med utrymme för installationer släpper fönstren in för lite dagsljus.

karaktäristiskt för textilfabrikerna

innebär också att
husen blir öppnare och luftigare med fler utblickar. Men när
fabrikerna byggdes var det främsta syftet att släppa in
mycket dagsljus eftersom man inte hade tillgång till artificiell belysning på samma sätt som idag. Numera innebär den nya certifieringen Miljöbyggnad att dagsljuset har
återfått sin betydelse.
– Inflödet av dagsljus mäts ju när byggnader ska miljöklassas så det är en mycket viktig faktor idag.
När det gäller förvaltningen handlar den enligt Eva
Enochsson till stor del om att kontinuerligt underhålla

TEMA: HUS I 100 ÅR
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stora

fönsteröppningarna

byggnaderna, som att foga om teglet eller putsa om fasaderna. Vid större förändringar, som när ett fönster behöver
bytas ut, måste det först göras antikvariska bedömningar.
Miljön är känslig och det är många gånger svårare att hitta
material som passar in i äldre bebyggelse än i ny. Men samtidigt säger hon att det kan bli en väldigt fin kontrastverkan när man adderar moderna inslag till gamla hus.
– Om man lägger på en ny port ser man verkligen att
det är ett modernt tillskott. Men det gäller att försöka hitta
en blandning mellan nytt och gammalt så att det inte blir
pastischer.
ingår
i ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Gamlestaden. Förnyelseplanerna sträcker sig
från Gamlestadstorget, Gamlestadens Fabriker, SKF, öster
om Bellevue och Kvibergs Ängar till idrotts- och kulturområdet vid Kvibergs kaserner. För Gamlestadens Fabrikers
del planeras 250 till 300 lägenheter, kontorshus och dessutom en knutpunkt för kollektivtrafiken.
– Det här är
ett område som
”Vid större förändringar, som
bär på mycket
när ett fönster behöver bytas
historia och har
ut, måste det först göras
ett spektrum av
byggnader från
antikvariska bedömningar.”
1700-talet fram
EVA ENOCHSSON
till 1900-talet.
Vi ser det som
ett naturligt steg att man kompletterar det med byggnader från 2000-talet. Läget är intressant, området har stor
potential och man kan snabbt ta sig hit med kollektivtrafik, säger Eva Enochsson.
När nya byggnader ska uppföras förordar Aberdeen generalentreprenad där de som ägare bestämmer hur byggnaden ska uppföras.
– Som förvaltare har vi bättre kunskap om vad som håller i längden än en byggare som ofta säljer sina byggnader i
samband med att de är färdigställda, avslutar hon.

Vilken annan stad skulle du vilja åka till
med BTF?
– Paris. Det ligger ju inte heller så jättelångt från
Göteborg och har mycket spännande arkitektur att
titta på, både gammal och ny.

GAMLESTADENS FABRIKER INRYMMER 65 000 KVADRATMETER.

fabriksområdet

DET KARAKTÄRISTISKA TRAPP- OCH VATTENCISTERNTORNET TILL
NYA SPINNERIET SOM UPPFÖRDES 1875 OCH BYGGDES TILL 1930.

DE SMIDDA ANKARSLUTEN SITTER PÅ OMRÅDETS ÄLDSTA BEVARADE BYGGNAD SON ÄR FRÅN 1730. HÄR HUSERAR TILLSKÄRARAKADEMIEN IDAG.

förvaltare . 1891 bildades fastighetsbolaget Gamlestadens Fabriker AB.
Bolaget omvandlades på 1960-talet till Investment AB Asken. Under 1980-talet
övertogs Gamlestadens Fabriker av Försäkringsbolaget SPP och förvaltades av
Westpartner förvaltning AB.
2002 blev KB Askungen 23 förvaltare.
2008 köptes fastigheten av Aberdeens Pan-Nordiska fond och har förvaltats
sedan dess av Aberdeen Asset Management.

BILDER: ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

Vissa uppgifter i artikeln har hämtats ur Rapporten Gamlestadens Fabriker av Antiquum
från 2003, uppdaterad 2006.

TEMA: HUS I 100 ÅR

funktioner och ha tydliga entréer och hiss. När fabrikerna
var igång anpassades området hela tiden efter nya produktionsmetoder, byggnaderna var inte heliga på något sätt
utan mer en produktionsfaktor. Så måste det få vara även
idag, området får inte bli som ett museum.
Tidstypiskt för när textilfabrikerna byggdes var att de
utformades med stora, fria ytor. Enligt Eva Enochsson har
det haft stor betydelse när lokalerna har anpassats för nya
ändamål.
– Öppna ytor gör att det blir mycket mer flexibelt vid
ombyggnad. Till exempel behöver man inte ta hänsyn till
hjärtväggar på samma sätt som när man bygger om gamla
lägenheter i innerstan till kontor. Bärande innerväggar kan
göra att det blir väldigt prångigt till skillnad mot de gamla
fabrikslokalerna som har pelarstruktur.

Källa: Rapporten Gamlestadens Fabriker av Antiquum från 2003, uppdaterad 2006.
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Hur bygger man en stad som håller och beundras
fortfarande efter 100 år? Är svaret kvartersstad eller
har attraktiviteten att göra med andra saker än de
enskilda husens form och placering?
– Allt handlar om sambanden mellan stadsdelarna,
säger stadsbyggnadsprofessorn Lars Marcus.

som professor i stadsbyggnad på Chalmers i
höstas. Två dagar i veckan är han i
Göteborg, annars bor han i Stockholm. Fortfarande har han inte riktig
kläm på de olika stadsdelarna i Göteborg, så när vi träffas för att prata om
vad som kännetecknar en attraktiv
stad blir det inte bara utifrån ett Göteborgsperspektiv, utan också i en mer
generell synvinkel.
– Idag byggs det väldigt mycket
kvartersstad i Sverige i någon slags förvissning om att det ska skapa en levande stad. Men många gånger blir man
besviken, säger han.
Enligt Lars Marcus handlar den
levande staden mycket mer om hur
folk rör sig i staden än om hur kvarteren är uppbyggda.
– Man kan inte bara bygga höga
hus för att få stadsliv utan det har
”Man kan inte bara bygga
istället att göra
höga hus för att få stadsliv
med hur de olika
utan det har istället att göra
delarna i staden
hänger samman.
med hur de olika delarna i
– Gatustrukturen
staden hänger samman.”
spelar mycket störLARS MARCUS
re roll än hur kvarBILD: PAULA ISAKSSON
teren är uppbyggda. Titta bara på Norra Älvstranden här i Göteborg, det har
ju inte blivit den levande stadsdel som man såg framför sig.

– Det är kopplingarna med nästa stadsdel som är viktiga.
Att se helheten och sambandet mellan de olika stadsdelarna är viktigare än att se till de enskilda byggnadstyperna
som kvarter eller punkthus.
Vidare förklarar Lars Marcus att en attraktiv stad kan
ha både täta och glesa områden. Som att i en bullrig miljö
med mycket trafik kan kvartersstaden vara det mest logiska. Bostadspriserna i täta stadsstrukturer visar också att
det finns ett stort intresse för att leva i sådana miljöer.
– Generellt sett finns det ett underskott av täta miljöer,
det byggdes enormt mycket i efterkrigstidens Sverige som
inte är av det slaget. Men om man ska bygga tätt måste
man veta vad man gör. Som nu i Göteborg när man planerar för bebyggelse i Gullbergsvass, det gäller att det inte
blir en isolerad stadsdel.

som ett annat exempel på hur fel det kan bli tar han upp
stadsdelen Skarpnäck i Stockholm. Området är uppbyggt
som en kvartersstad, men saknar stadsliv på grund av att
det ligger ”utslängt på en åker” och att gatorna i området
inte leder vidare någonstans.

i
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lars marcus tillträdde
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ett område som Bergsjön är det däremot mer logiskt
med glesare bebyggelse, menar han. Att Bergsjön skulle
kunna bli en tät och levande stad känns ju väldigt avlägset.
– Där finns andra kvaliteter som man istället kan
utveckla, som närheten till grönska och möjlighet till
stadsodling. Det är ju också en typ av kvaliteter som
många efterfrågar.
Samtidigt påpekar Lars Marcus att Bergsjöns stora och
höga hus ter sig lite märkliga i naturlandskapet. När de
byggdes, förklarar han, hade man en slags romantisk uppfattning om att Bergsjönborna skulle betrakta och strosa i
den vackra naturen.
– Idag vill man kanske komma närmare naturen och
då är stora och höga hus fel bebyggelsestruktur, det blir ett
slags mellanting. Det är precis som när man bygger något
som ska se ut som täta innerstäder men som inte har de
egenskaperna.

i

debatten ställs ofta bevarandet av grönområden mot
förtätning. Men det ena behöver inte utesluta det andra
utan tvärtom, hävdar Lars Marcus.
– Man bör se till att få in mycket grönska. Debatten
som handlar om att bygga igen torg och parker för att få

mer av stadsbebyggelse är helt vansinnig. Skulle till
exempel Manhattan i New York bli en bättre och mer
levande stadsdel bara för att man byggde igen Central
Park?
Han jämför också med London som har både
många parker och stora samband – trots att det är en
ganska glesbebyggd stad. Det är väl inget som säger att
Paris som är tätare har ett större stadsliv än London,
frågar han sig.
– Återigen, det handlar om hur lätt det är att röra
sig på gatorna och mellan stadsdelarna. I London är
stadsdelarna inte isolerade utan folk rör sig genom hela
staden. Det är ju väldigt sällan som någon råkar gå
förbi Bergsjön.

Tätheten viktigast
för stadsarkitekten
Utan täthet bygger vi ingen bra stad, menar
Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö.
– Det viktiga är densiteten, att vi bygger mycket tätare
än vad vi har gjort hittills. För att en stad ska fungera bra
behövs det många människor, det är inte konstigare än
så, säger Björn Siesjö när vi ringer upp för att höra vad
som utmärker en stadsstruktur som står sig i ett längre
perspektiv.
– Om du tar en stadsdel som Majorna så levde det
säkert tre gånger fler människor där när den byggdes än
idag. För att få samma stadsliv som då måste vi bygga
mer tätt.
I debatten om hur Göteborg ska se ut i framtiden har
det bildats två läger. Dels de som förespråkar den slutna
kvartersstaden, dels de som vill ha ”stadsmiljöer där alla
boende får uppleva ljus, luft och utblickar” (citatet är
hämtat från GP Debatt 20 februari). Men Björn Siesjö
konstaterar trött att inte någon av sidorna har rätt.
– Båda förslagen är lika dåliga. Kvartersstad kan
ju både handla om ett sätt att organisera markägandet
och om slutna kvarter. Men vi ska också veta att bara sex
procent av Sveriges städer är kvartersstäder, resten är mer
upplösta. Därför anser jag att debatten om kvartersstaden
blir märklig.
Enligt Björn Siesjö spelar också sambanden mellan
stadsdelarna roll för en stads attraktivitet, det som Lars
Marcus hävdar i artikeln här bredvid. Men återigen påpekar
han att det framför allt handlar om att bygga tätare.
– Det är viktigt att bryta barriärer och skapa sammanhängande stråk mellan tydliga noder. Men utan täthet
bygger vi ingen bra stad. Då blir den utspridd och därmed
svår att försörja med kollektivtrafik och service.
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Sammanhängande gatunät gör
staden levande och attraktiv

Hej medlem!
SOFIE CAMPANELLO, 29 år,
arkitekt och delägare i Fabel
Arkitektur, medlem i BTF sedan cirka
tre år.
Hur fick du veta att föreningen finns?
– Första gången jag hörde talas om BTF var när
några av mina studiekamrater på Chalmers fick
stipendium av föreningen. Senare när jag var klar
med utbildningen var det en yrkesverksam person
som berättade för mig om studiebesöken och då
bestämde jag mig för att gå med, dels för att
kunna följa med på studiebesöken, dels för
nätverkets skull.
Har du kunnat dra nytta av nätverket?
– Ja, genom det fick vi ett mindre uppdrag för ett par år sedan.
Var du med på Berlinresan i höstas?
– Nej tyvärr, jag och min kollega hade tänkt åka men det kom annat emellan.
Men vi följer gärna med på andra intressanta resor som BTF ordnar.

HANS JONSSON, 64 år,
arkitekt på Arkitektgruppen i
Kungsbacka AB. Med i BTF
sedan cirka femton år.
Vad fick dig att gå med i BTF?
– Oj, det minns jag inte riktigt för det var
så länge sedan. Men jag tror att det var
en vän som tog med mig på ett studiebesök och att jag tyckte det var så
givande att jag bestämde mig för att bli
medlem.
Har det blivit många studiebesök sedan dess?
– Ja, jag är en flitig studiebesökare, jag är med så ofta som
möjligt. Tidigare följde jag också med på flera långresor,
bland annat till Kanada och Chile. De här längre resorna är
något som jag saknar idag, tidigare fanns det en tradition
att åka iväg med BTF vartannat år. Men det viktigaste för
mig är ändå studiebesöken, långresorna kommer på andra
plats och därefter korta resor.
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Levande
labb

TEKNIKUTRYMME

FLEXIBEL TAKLÖSNING,
SOLENERGI MM

MATLAGNING
PRIVAT UTRYMME

Nu bygger vi
för framtiden

GEMENSAM YTA

tittar in i framtiden

PRIVAT LÄGENHET

PRIVAT LÄGENHET

I år är det 90 år sedan HSB bildades
för att bygga ”hälsobostäder åt alla”.
För närvarande pågår förberedelser
för projektet HSB Living Lab med
forskning inom framtidens arkitektur
och byggnadsteknik – kunskaper som
kan leda fram till att det går att bygga
modernt med lång hållbarhet.
och

MATLAGNING

kommer att bedrivas i en byggnad med
drygt 40 flyttbara moduler som är möjliga att sätta
samman till olika typer av bostäder med alternativa utformningar. Till att börja med ska byggnaden bestå av 29
lägenheter. Fem av lägenheterna är på 30 till 70 kvadratmeter medan de övriga inte blir större än 13 kvadratmeter
i form av 3,60 meters kuber.
De mindre bostäderna ingår i ett kollektivt boende med
tillgång till gemensamma utrymmen. Till exempel kommer
en ”tvättstudio”, tvättstuga, att placeras centralt i entrédelen integrerat med en cafélösning.
– Deltagarna kommer att flyttas mellan de olika lägenheterna och djupintervjuas om hur de upplever sitt boende.
Initialt kommer det också finnas sensorer som registrerar
värme, hur ytorna används och liknande förhållanden.
Enligt Peter Elfstrand ska byggnaden fungera som en
plattform som ska tåla att byggas och konfigureras om
vart efter forskningen kommer fram till olika resultat.
Förutom att studera de boendes beteende ska Chalmers
alltså också prova olika byggnadstekniker och material.
Byggnaden kommer till exempel att ha 12 utbytbara
fasadelement.
– Man ska testa olika egenskaper som exempelvis hur
fasadernas ytskikt står emot fukt.

TEMA: HUS I 100 ÅR

PRIVAT UTRYMME

GEMENSAM ODLING

forskningen

ingår också i en vision om att i framtiden kunna bygga ramskelett för byggnader där det går att
hänga om fasader efter behov, eller efterhand som det
kommer nya fasadlösningar.
– Ofta är det klimatskyddet som är problemet med
nya hus men om man har ett ramskelett är det bara att
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www.riksbyggen.se

GEMENSAM YTA

Stavdal

UMGÄNGESYTA

med

fasadelementen

Riksbyggen utvecklar, förvaltar
och förbättrar rummen som du
bor och arbetar i.

UTVECKLINGEN AV SLAKTHUSOMRÅDET
Se mer om projektet och om oss på www.krook.tjader.se

nästa höst kommer en grupp utvalda
studenter på Chalmers att bo i en laboratorieliknande
miljö där sensorer registrerar i princip allt de gör i sina
lägenheter. Projektet är ett samarbete mellan HSB, Chalmers och Johanneberg Science Park med syfte att försöka
hitta nya arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar
för framtidens boende i bostäder med tillfälliga bygglov.
– HSBs incitament är att kunna uppfylla bostadsbehovet på marknaden utan långa ledtider och planprocesser. Ett sätt att öka hastigheten i bostadsbyggandet
är att ordna temporära boenden, men som håller hög
kvalitet, förklarar Peter Elfstrand, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom som är samarbetspartner i projektet.

från

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.

VERKSTAD

MÖTESPLATS

FRAMTIDENS TVÄTT

Illustration: TENGBOM

hänga upp en ny lättvägg istället för att bygga om. Det kan
låta visionärt men om man hittar en marknad tror jag att
det kan lyckas, säger Peter Elfstrand.
För att modulerna ska vara enkla att flytta har Tengbom utvecklat en lösning som de kallar för ”Plug and
play”. Med ett centralt schakt i byggnaden blir det möjligt
att föra in all teknik i respektive moduls bjälklag. På det
sättet kan modulerna flyttas och ”jackas” in i ett annat
system från kortsidan.
– Det finns begränsningar i detta men också stora
möjligheter. Teoretiskt sett kan vi koppla ur allt boende ur
de här enheterna och flytta bort dem på några veckor.
Därefter kan vi sätta in liknande konfigurationer utan att
störa det som sker inom modulen.
del i HSB Living Lab har varit att
försöka få ihop en projektering där alla konsulter deltar
och får möjlighet att bidra tidigt
med bra lösningar, såväl tekniska
som estetiska.
– Utmaningen för framtiden
är att hitta mer av samarbeten
och mindre av positionering. Då
kan man få högre kvalitet till en
mindre peng och byggnader som
PETER ELFSTRAND
står sig i ett längre perspektiv.
en

annan

www.stavdal.se

viktig

hsb living lab kommer att vara en flyttbar byggnad med
fem våningar som rymmer studentbostäder och en utställningsdel
med kontor, möteslokal, showroom för forskningsresultat, tvättstuga
med mera. Nya tekniska och arkitektoniska innovationer kommer att testas under tio år med fokus på: Arkitektur, planlösning
och tillgänglighet. Arkitektur och flyttbarhet. Ekologisk hållbarhet.
Energisystem. Tvättstudion – mötesplatsen. Forskning.
Huvudpartners: Chalmers, Johanneberg Science Park och HSB.
Samarbetspartners: Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Electrolux,
Göteborg Energi, Peab, Tengbom och Vedum.

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

Sjögren

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

Teknisk byggkonsult sedan 1958
Varbergsgatan 12 A • Göteborg • Tel 031-723 73 00 • www.tellstedt.se

PERSONLIG MASKINUTHYRNING

Vi rustar upp för framtiden!
Just nu är projekt Högvakten i full gång. Börsenkvarteret vid Gustaf Adolfs Torg ska grundförstärkas
och byggas om för kommande generationer. Arbetet
beräknas vara klart 2018.
Läs mer på higab.se

Promenadmuseum

1. DEN EXTERIÖRA VANDRINGEN
GÅR LÄNGS VATTNET MELLAN
ENORMA BYGGNADSVOLYMER.
2. I UTSTÄLLNINGSHALLARNA FINNS
PLATS FÖR JÄTTELIKA KONSTVERK.

som ska påminna om Göteborgs varvshistoria

3.VARVSMUSEET STICKER UT I
VATTNET.
4. KRANARNA LYFTER IN SKULPTURERNA GENOM ÖPPNINGAR I
TAKET.

3

BILDER: AGNES ORSTADIUS

4
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39°30'

1
6° S

BILD: PAULA ISAKSSON

När Agnes Orstadius, idag nykläckt arkitekt och anställd på White, fick
veta att Götaverken skulle läggas ner fick hon idén att fylla tomrummet
efter varvet med utställningar – ett promenadmuseum som utnyttjar det
existerande kransystemet för att ställa ut storskaliga objekt.

artikeln skrivs är det fortfarande osäkert vad
som ska hända med de omdiskuterade kranarna i hamnen.
Men i Agnes examensarbete har de en viktig funktion som
en del av museimiljön.
– Kranarna har länge varit en del av Göteborgs skyline
så istället för att ta bort dem kan man låta dem vara kvar
som ett levande inslag i staden. Eftersom de står på traverser kan de också förflyttas mellan de olika volymerna för
att lyfta in stora skulpturer från båtar eller kajen genom
öppningar i taken.

STIPENDIATER

när
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den

här

Djupdykning i

BADKULTUREN

Kontakten med älven har också varit en viktig del av hennes vision. Tack vare BTFs stipendium kunde hon åka till
Venedig för att studera hur byggnader kan samspela med
vatten. Resan resulterade i att hon vågade pröva en lösning
där hon tog bort en del av kajen och släppte ut byggnaderna från kanten.
– I Göteborg har vi alltid ett avstånd till älven, men
jag ville pröva om det går att komma närmare vattnet så
att det blir mer närvarande och skapar oväntade möten,
förklarar hon.
Själva volymerna är strama samtidigt som de har starka uttryck, menar Agnes. Till exempel är ett av hörnen
i utställningshallarna rundat för att byggnaden ska likna
stäven på ett stort fartyg. De permanenta utställningarna
har hon placerat längst ut på piren medan de temporära
ligger närmare lobbyn. Hon har också ritat in verkstäder,
aktivitetsrum för barn och kontor – och självklart ett café
i det mest soliga läget mot vattnet.
– När du rör dig genom byggnaderna kommer du in
i rummen på olika och överraskande nivåer, men du har
hela tiden en relation till vattennivån.

6°30' S

på Zanzibar

Chuini
Kibweni
Beit el Rais
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Rester av badhus
Övriga palatsruiner

Under en resa med Chalmers till Zanzibar upptäckte
arkitektstudenten Simon Farsi ett badhus som hade
stått övergivet i mer än 100 år, men som fortfarande
var väl bevarat.
Uppbackad av myndigheterna tog han fram ett
designförslag för en restaurering av byggnaden.
Det ledde sedan vidare till en djupdykning i badkulturens historia.

man tittar på Agnes skisser och ser hur pyttesmå
människorna är i förhållande till byggnaderna inser man
hur jättelika volymer projektet handlar om. Vad hon vet
finns det inget riktigt stort varvsmuseum i världen.
– Den här typen av miljö skulle vara unik för Göteborg. Samtidigt är det ett väldigt kostsamt projekt. När
jag presenterade mitt examensarbete frågade en av opponenterna lite skämtsamt om Göteborg har världens största
kulturbudget.

när

39°30'

vi
träffas
har Simon gått klar sin utbildning till arkitekt.
Utanför fönstren är det grått och kallt, men när han börjar berätta
om hur han förberedde och genomförde sitt exjobb förflyttas vi för
en stund till den soliga ön Zanzibar utanför Tanzanias kust.
Första gången han reste dit var med en kurs på Chalmers masterprogram Design for Sustainable Development, som senare blev
plattformen för hans examensarbete. I stadsdelen Stone Town, i
Zanzibars huvudstad, började han arbeta med ett gammalt badhus
som hade uppförts i persisk stil av sultanen i slutet på 1800-talet. På
den tiden var ön en integrerad del av Oman.

när

BILD: PAULA ISAKSSON

STIPENDIATER

agnes orstadius har tagit en dubbelexamen som både
civilingenjör och arkitekt. I samband med att hon skulle
påbörja sitt andra examensarbete våren 2014 fick hon veta
att det inte fanns några kommunala planer för pirerna som
Götaverken har lämnat efter sig. Det väckte en nyfikenhet
för vad som skulle kunna gå att göra av platsen.
– Varvsindustrin har varit en viktig del av Göteborgs
historia och jag frågade mig hur platsen skulle kunna
användas för att påminna oss om det som varit. Det är en
central yta som inte har gått att besöka tidigare men som
skulle kunna öppnas upp för allmänheten.
Med inspiration från skeppsbyggandets skala skapade
hon ett förslag på ett varvsmuseum med jättelika volymer
i betong längs med vattnet. Byggnaderna ska både rymma
interiöra utställningar och bilda en exteriör vandring på
kajen, en promenad som börjar och slutar i en skulpturpark i varsin del av kajområdet.
– För att bryta upp den platta ytan skapade jag ett tätt
stadsrum där man rör sig mellan de olika volymerna och
har utblickar mot älven, som ett promenadmuseum. Volymerna har också fönster som sitter så att det går att se in
på utställningarna utifrån.

Zanzibar har fullt av ruiner efter palats med badhus.
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HAMAMNI STREET EFTER ATT DAGENS MYLLER MATTATS AV. BADET MED SINA PERSISKA TEGELFRISER LIGGER MITT I KVARTERET.

"Inget fotouppdrag
är högre än Matterhorn"
Sven-Eric Svenson, SES Produktion
utför reklamreportage & byggfotografering
”Allt mellan himmel och jord”

p r o d u c t i o n

KUPOLEN SOM STICKER UPP PÅ
TAKET SLÄPPER IN ETT TEATRALISKT

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
www.sesproduction.se • www.fotosidan.se/360124

LJUS I BADHUSET.

Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.

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 031-20 00 00 www.wallenstam.se

K2020

Västlänkens
stationer

Badhuset var publikt till skillnad mot de privata kungliga
baden, och fyllde en viktig funktion i staden.
– Nu står det övergivet sedan 100 år tillbaka i tiden men
det fanns ett intresse från myndigheternas sida att börja använda det igen på ett aktivt sätt. Så jag bestämde mig för att
ta fram ett förslag för hur det skulle kunna restaureras, berättar Simon.
finns med på Unescos världsarvslista är den gamla stenstaden ett attraktivt turistmål. Men
samtidigt som turismen utgör en viktig del av ekonomin
bryter den ned den lokala kulturen, menar han.
– Därför är det viktigt att badet blir öppet för både
turister och den lokala befolkningen, att verksamheten blir en
integrerad del av kulturen samtidigt som den får en kommersiell funktion som bidrar till att badet faktiskt kan bevaras,
säger han och tillägger:
– Men på en plats där bevarandet riskerar att ske enbart
för turisterna finns det också en skyldighet att behålla ett historiskt perspektiv på byggnaden, att man kopplar ihop det
historiska arvet med moderna behov.
Även om åren har satt sina spår är mycket i byggnaden
intakt, som till exempel den gamla cisternen på taket som
samlade in regnvatten till bassängerna.
– Än idag kan man också se olika lager av puts på väggarna.
Man använde otroligt fina material och färgskalor som fortfarande står sig och som går att designa in i en ny utformning.

STIPENDIATER
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för Simon genom hela arbetet var att bevarande kan handla om mycket mer än att stanna upp tiden.
– Istället för att konservera byggnaden lägger man på en
årsring så att även vår tid kan säga något till dem som lever
om 100 år. Det kan också vara viktigt att utveckla kulturen
kring byggnader och ge oss en chans att förstå historien och
vår egen tid genom att använda dem.
Vid sidan om badet i Stone Town har ön sex andra lika
övergivna badhus, och lika många palats där det skulle kunna
finnas rester av små bad eller badrum. När Simon reste till
Zanzibar en andra gång var det för att forska ännu mer kring
öns badkultur.
– Jag ville råda bot på att det fanns väldigt lite dokumentation om baden. Till att börja med behövdes det en samlad
beskrivning av badhusens användning och det innebar genast
ett hopp till 1800-talets badkultur i Persien. När perspektivet vidgades framträdde badhusen som exempel på en väldigt
utbredd badkultur.

stipendiet från BTF fick han även tid att samla
sina studier kring Zanzibars badhus till en framtida publikation. Just nu för han också diskussioner med ett antal intressenter om ett pilotprojekt på ön, ett litet palatsbad i Stone
Town som skulle kunna restaureras till ett museum.
– Därefter kan man påbörja det svåra antikvariska arbetet med att återställa funktionen i ett stort bad, avslutar han
BILDER: SIMON FARSI
hoppfullt vårt samtal.

med hjälp av

Depåer

WH ITE .SE

www.vt-pool.com

Den svagaste punkten är alltid
karaktären. Blir den tillräckligt
stark kan huset leva hur länge
som helst. Det är bra hållbarhet, det är bra ekonomi och det
är bra arkitektur.
Gunilla Murnieks Andersson
Senior lead architect
SAR/MSA, Wingårdhs
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Följ med BTF till
Stockholm.
Boka in 8–9 maj!

CHARLOTTA BERGGGREN,
F D ORDFÖRANDE I BTF.

Berätta, hur många var ni som reste?
– Vi var 25 personer som träffades på Landvetter tidigt
fredag morgon den 3 oktober och åkte tillbaka hem
från Berlin på måndagskvällen.

Stockholm är alltid vackert men kanske
framför allt på våren. Vi reser dit tillsammans och besöker bland annat stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden och Sven Harrys Konstmuseum
i det så kallade ”Guldhuset”, ritat av
Wingårdhs.
Komplett program kommer med
inbjudan. Vi ses väl?

BERLINMUREN.

Hann ni upptäcka något av Berlin
den första dagen?
– Oh ja, massor. Vi gjorde en rundtur till alla platser
som man bör titta på när man är i Berlin, som Kurfürstendamm, Waldorf Astoria, ambassaderna, regeringskvarteren med riksdagshuset, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie och Unter den Linden. Vi stannade också
till vid den delen av Berlinmuren som har förvandlats
till ett utomhusgalleri med massor av målningar.

TREPTOWKREMATORIET.

HEINRICH BÖLL-STIFTELSENS HUS..

HEINRICH BÖLL-STIFTELSENS HUS.

Och mer?
– Dagen efter var vi på Judiska museet, ett väl värt
besök för både byggnadens och utställningens skull.
Byggnaden ger en ytterligare dimension till utställningen. Vi hade en fantastisk guide som berättade om både
arkitekturen och judarnas historia.
Åkte ni hem efter det?
– Nej, nej! Resan avslutades med en riktigt intensiv
dag. Först besökte vi Heinrich Böll-stiftelsen som sitter
i ett nytt, grönt hus med många spännande lösningar för
inneklimat och energi. Sedan bussades vi till Treptowkrematoriet som har ritats av Axel Schultes och Charlotte Frank. En fantastisk ceremonibyggnad där det kan
hållas begravningshögtider för alla religioner. Vi hann
också med Bikini Berlin, som är ett nyrenoverat centrum med många olika funktioner. Extra speciellt var
det att få se det 7 000 kvadratmeter stora, gröna takområdet som är tillgängligt för allmänheten.
Blir det fler resor?
– Absolut, alla var jättenöjda och pratade på hemresan
om vart vi ska åka nästa gång. Redan i maj blir det en
kortkort resa till Stockholm, vår vackra huvudstad!
Inbjudan kommer snart så håll ögonen öppna!
SOM MEDLEM I BTF BLIR DU ALLTID INBJUDEN
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Årsmöte

TILL VÅRA RESOR OCH STUDIEBESÖK. NÄSTA RESA GÅR TILL HUVUDSTADEN.

BERLIN

– Hallå Charlotta Berggren, i oktober gjorde
föreningen en fyra
dagar lång
studieresa
till Berlin.

Vad såg ni för modern arkitektur?
– På lördagen tog vi transfer till Berlins nya flygplats
BER där vi blev guidade runt. Det var spännande att
höra om alla turer som kraftigt har försenat det omskrivna byggprojektet och vi fick helt färsk information
om vad som har gått fel när det till exempel gäller
brandfunktionerna. När allt väl är på plats kommer det
säkert bli en både vacker och funktionell flygplats.

TREPTOWKREMATORIET.

BILD: WINGÅRDHS.

På BTFs årsmöte på Stadsbiblioteket i februari deltog
ett sjuttiotal medlemmar.
Som vanligt avtackades flera personer i styrelsen under årsmötet. Bland annat
slutade Charlotta Berggren som ordförande. Till ny ordförande valdes Gunilla
Murnieks som är arkitekt på Wingårdhs.
Övriga nya medlemmar i styrelsen blev Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef vid Älvstranden Utveckling AB, Lars Kindholm, elkonsult på Rejlers Ingenjörer AB och Jon Örn, byggkonstruktör på VBK. De ersätter Tomas Käll, Camilla
Juthage och Fredrik Kjellgren.
På mötet valdes också Carin Abrahamsson till hedersmedlem för sitt mångåriga engagemang i föreningen.
När själva årsmötet var avklarat berättade Anders Svensson från stadsbyggnadskontoret om visionerna för Frihamnen. Området planeras bli en stadsdel där
kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik prioriteras. Det är också här som den nya
Hisingsbron ska landa och enligt Anders Svensson är det viktigt att bron anpassas
för cykel, vilket innebär att den måste bli lägre än Götaälvbron. Medan vissa av
deltagarna på mötet tyckte att en bilfri stadsdel är en positiv utveckling ansåg andra
att planeringen kommer att innebära negativa begränsningar av olika slag.
Kvällen avslutades på Sjöbaren Lorensberg dit alla gick för att äta middag
BILD: CARIN ABRAHAMSON
tillsammans.

Stadsvandring
på Avenyn
Med arkitekturskribenten Mark Isitt i spetsen
gick förra årets vinterstadsvandring längs
Avenyn och handlade om gatans framtida
gestaltning.
efter en inledande och värmande glögg vid Konstmuseets entré startade vandringen nerför den forna paradgatan.
Förutom Mark Isitt leddes guidningen av Johan Lundin från
arkitektkontoret White som på uppdrag av stadsbyggnadskontoret har utvecklat tre olika gestaltningsförslag för Avenyn.
Omvandlingen är beräknad till 500 miljoner kronor och eventuellt kan de första åtgärderna komma med i budgeten för
2016, beroende på vad politikerna beslutar.
Redan nu har Wallenstam börjat modernisera sina byggnader som ligger längs med gatan. Om detta berättade Peder
Wahlgren, ansvarig för företagets kommersiella fastigheter,
och som anslöt sig till gruppen lite längre nerför Avenyn.
Enligt honom kommer ombyggnaderna att skapa möjligheter
för såväl nya butiker som kontor och bostäder. Totalt investerar Wallenstam 3,5 miljarder kronor i projektet som beräknas
BILDER: TOMAS KÄLL
pågå ett antal år framöver.
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Populär visning
av K21

Uppskattad
Hallandstripp med
linne, får och radio

Så många som 50 medlemmar ville
följa med när kontorsfastigheten
K21 i Krokslätts fabriker med
Nordens modernaste specialistklinik
visades upp i höstas.

Linnehanddukar på löpande band, lammkött på
tallriken och 127 meter höga antenntorn. Veteranernas dagsutflykt i höstas gick till Horred, Öströö och
Grimeton i norra Halland.

i förra numret av BTF Magazinet berättade vi

Resan började med ett besök på Ekelund, Linneväveriet i Horred, som
grundades redan 1692. All produktion har sedan starten skett i den
egna fabriken och 1850 infördes jacquardvävmaskiner som idag är
datorstyrda. Maskinernas förmåga att hålla reda på alla trådar som
löpte kors och tvärs i regnbågens färger imponerade på veteranerna.
Nästa anhalt på resan var Öströö fårfarm som har drygt 500 får
och ett tiotal kor. Djuren slaktas på gården och köttet säljs direkt över
disk.
Efter lunch på gården var det dags för resans huvudmål, Grimetons
radiostation. Som den enda kompletta kvarvarande långvågssändaren
finns Grimeton med sina 127 meter höga antenntorn med på världsarvslistan sedan 2004. Stationen är från början av 1900-talet och ingår i ett
världsomspännande nät med moderstationen placerad utanför New
York. Veteranerna fick se en film om stationens utveckling och visades
också runt i själva hjärtat, maskineriet.
BILDER: INGER SKOGSBERG

om K21 som då var precis inflyttningsklart. Huset som
har miljöklassificering Guld är ritat av Gert Wingårdh
och utmärker sig genom sitt så kallade Green Room
som bildas av 3,6 meter djupa, inglasade balkonger
längs med den östra fasaden. Utrymmena som uppstår är möblerade och fungerar som extra arbetsyta
för hyresgästerna.
En av hyresgästerna är Art Clinic som har fyra
stora högteknologiskt utrustade operationssalar i
huset. BTF fick möjlighet att titta på lokalerna och
träffa trojkan bakom byggnaden; Lennart Larsson på
fastighetsägaren Husvärden, Johan Eklind från
Wingårdhs, Berth Olsson på Bengt Dahlgrens och
BILD: TOMAS KÄLL
Peter Fredriksson, K21 Entreprenad.

Emigranternas historia fängslade

Borås x 2

Från mitten av 1800-talet till 1930-talet skeppades
drygt en miljon emigranter ut från hamnen i Göteborg. Först fick utvandrarna visa upp sina papper
i Tullhuset, det som idag är Emigranternas Hus.

på en eftermiddag

Emigranternas Hus är ett migrationscenter för forskning och möten. Hit kom
veteranerna i slutet av oktober förra året för en specialguidning på utställningen om den svenska utvandringen. Att resa till Amerika i slutet av
1800-talet kostade cirka 150 kronor, lika mycket som en drängs hela årsinkomst. Ett vanligt sätt att få ihop pengarna var att alla i familjen ställde
upp med sitt sparkapital.
Drömmen om gratis jordbruksmark fick drygt en miljon människor att
avsegla från Göteborg till Amerika. Resan till New York gick via England
och därifrån tog det drygt en månad med segelfartyg, sju till åtta dygn
med ångfartyg.
Veteranerna fick också träffa Rune Dahlstrand som berättade om sina
seglatser under andra världskriget med De vita båtarna från Svenska Amerika Linjen; S/S Drottningholm och M/S Gripsholm. De seglade med krigsfångar som utväxlades mellan de stridande länderna. Besöket avslutades
med lunch på S/S Marieholm som byggdes för Amerikalinjen 1934.

Studieresan till Borås i höstas var kort men
intensiv med två spännande projekt, först
Tengboms massivträhus med cederträspån på
fasaderna och därefter den nya stadsdelen
med Textilhögskolan som håller på att växa fram
i centrum.
de två massivträhusen som Tengbom har ritat ligger på Åsbo-

vägen i Fristad utanför Borås. Vid BTFs besök i början av september
förra året var det bara ett par månader kvar tills den ena byggnaden
skulle stå inflyttningsklar. Den andra beräknas bli färdig under våren.
Båda rymmer 44 hyresrätter och uppförs av Fristad Bygg för Fribo, som
är det allmännyttiga bostadsbolaget.
En byggnad i massivt trä behöver inte bli dyrare än om man bygger
i betong, försäkrade Kjell-Ove Sethson från Fribo. Den totala kostnaden
för husen är 27 000 kronor per kvadratmeter, vilket ger en kvadratmeterhyra på 1 450 kronor per år.
Arkitekten Jan Izikowitz berättade att 60 procent av lägenheternas
ytterväggar och mellanväggar består av exponerat trä som ska vitlaseras.
Isoleringen utgörs av mineralullsskivor och byggnaderna kommer
vardera att dra 51 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
– Sveriges skogar växer med ett femvåningshus i minuten. Att bygga
i trä är det enda rätta ur ett hållbarhetsperspektiv, förklarade Peter
Serrander, vd på Fristad Bygg.
I Boråsresan ingick även ett stopp mitt i Borås på Simonsland som
köptes av Kanico 2004 när Borås Wäfveri fortfarande hade full produktion i fabriken. I en första etapp i stadsdelens successiva omvandling har
den 37 000 kvadratmeter stora fabriken byggts om till ett textilmodecenter med bland annat Textilhögskolan och Textilmuseet. På det karaktäristiskt sågtandade taket sitter solceller och byggnaden har certifierats
enligt Green Building.

VETERANERNAS
kommande arrangemang:
20 maj. Vi reser till Lysekil och
den marina forskningsstationen
Kristineberg
20 augusti. Dagsresa till
Läckö slott

BILDER: CARIN ABRAHAMSSON

BILD: TENGBOM
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En fastighEt är som En orkEstEr
– den kräver en skicklig dirigent.
En fastighEt är som En orkEstEr
I en fastighet finns en mängd olika tekniska system som måste samspela för att ljuv musik ska uppstå.
För att–
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förvaltningskostnaden
är det
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att kontinuerligt underhålla
och uppdatera dessa.
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Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation,
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kontinuitet
och full
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den
förtjänar.
Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation,
VA och brandskydd. Som teknisk konsult ser vi till att alla system samverkar optimalt och erbjuder dig trygghet,
kontinuitet
ochmedarbetare
full kontroll
driftunderhållsarbetet.
Och garanterar att din fastighet får den förstCirka
400 kompetenta
gör Bengtöver
Dahlgren
AB tilloch
en av de
största teknikkonsulterna i Sverige.
Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar
klassiga
dirigent
den
förtjänar.
för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning,
Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

Cirka 400 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.

