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

tingläger sidan 12
om framtidens flyk
Carl Johansson
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spännande
Hamburg i april!
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Hållbart byggande
är ingen barnlek!
En av dagens viktigaste utmaningar är att bygga miljömässigt hållbart för kommande generationer.
Flera olika typer av miljöcertiﬁeringar ﬁnns och begreppen är många. Våra miljökonsulter utför
dagligen miljöklassningar, miljöledning, samordning och projektledning av olika byggnationer.
Vi har även LEED-certiﬁerade konsulter och BREEAM-assessorer. Behöver du kvaliﬁcerad hjälp
med miljöfrågor inför ditt nästa byggprojekt så kontakta oss på Bengt Dahlgren.

Text: Paula Isaksson, sid 8-19 samt medlemsintervjuer.
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 gloss 170 g.
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För oss är miljötänket den naturligaste sak i världen.
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Upplaga 3 000 ex.
Omslagsbilden är tagen av Åke E:son Lindman.
Infälld bild, överst: Paula Isaksson. Infälld bild, nederst:
Fredrik Axelsson.

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.

Medlemspublikation 13:01
Nästa nummer: September 2013.
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Ingenjörskonst, helt enkelt

BTF till en modernare version 2.0

FOTO: PAULA ISAKSSON

Den här tidningen som du håller i din hand är det första numret av BTF Magazinet.
Tillsammans med vår nya hemsida ersätter den matrikeln som vi tidigare har gett ut en
gång per år.
Sedan ett tag tillbaka har vi genomfört flera förändringar av BTF. En är hemsidan
som har fräschats upp, en annan är det här magasinet som ska komma ut två gånger
om året i 3 000 exemplar för att vi ska nå fler i byggbranschen. Föreningen har också
breddat sin verksamhet. Helt enkelt har vi uppdaterat BTF till en ny och modernare
version – BTF 2.0. På det här sättet hoppas vi kunna locka nya och framför allt yngre
medlemmar till vår förening.
Varför ska man gå med i BTF? För att spegla vad våra medlemmar
tycker om föreningen intervjuar vi några av dem här i tidningen. Alla
i byggbranschen har att vinna på BTF! Här kan unga studenter ragga
jobb genom att få kontakt med potentiella arbetsgivare. Här kan
verksamma BTF-are bygga upp långsiktiga relationer som kan leda
till uppdrag. Här kan veteraner fortsätta hålla kontakten med branschen och vidmakthålla sina sociala kontakter.
Vi har också gjort en enkätundersökning för att få veta vad medlemmarna vill ha ut av föreningen. Nu när den är sammanställd kan
vi se att studiebesök rankas högst av samtliga våra aktiviteter. Studiebesök tillhör alltså vår kärnverksamhet! Fortfarande är vi nästan ensamma i byggbranschen med att anordna visningar av pågående och
färdigställda byggprojekt i och kring Göteborg.
Därför ger vi mycket utrymme i magasinet åt studiebesöken som gjordes under
2012. I varje nummer kommer vi dessutom fördjupa oss i något av byggprojekten. Om
det minst sagt märkliga bygget Kuggen kan du läsa om på sidorna 8-11. Trots sin knepiga geometri byggdes Kuggen till en rimlig och hanterbar kostnad. Mycket uttryck för
pengarna, alltså!
Under 2012 prövade vi även nya aktiviteter vid sidan av studiebesöken, till exempel
debatter. På sidan 29 kan du läsa ett kort referat från duellen mellan Mark Isitt och
Catharina Dyrssen, om sambandet mellan kriminalitet och höghus. För att även haka
på den aktuella diskussionen om Västlänken har vi med en artikel där projektet sågas
av kritiker. Missa inte debatten som fortsätter live på vårt årsmöte 2013!
En annan nyhet i föreningen är att vi har avsatt en summa pengar till stipendier som
kan sökas av studenter i byggrelaterade utbildningar. I tidningen intervjuas stipendiaten Carl Johansson som tack vare BTF kunde genomföra en studieresa till flyktingläger
i Kenya. Resan var en del av hans examensarbete, och som motprestation fick han berätta om sina upplevelser under en trevlig BTF-kväll med studenter på Chalmers. En
riktig win-win situation.
De senaste åren har intresset för att resa med föreningen varit lågt och vi har tvingats ställa in flera planerade resor. I medlemsenkäten hamnade resor också långt nere på
önskelistan. Kanske har vi föreslagit fel sorts resor? Kanske har folk mindre tid, eller så
håller man hårdare i plånboken. Faktum är ju också att det har blivit dyrare att resa i
grupp eftersom det inte går att köpa flygbiljetter till lågpris som när man reser själv.
Men vi har inte gett upp helt. Nya förslag kommer, som Hamburg i april. Se sidan 16.
Att främja god byggnadskultur är föreningens huvudsyfte. BTF ska vara ett forum
där branschen träffas, utbyter erfarenheter och bygger upp förtroenden. Det gör föreningen till byggmaskineriets smörjmedel.
Förnyelsen av BTF har bara startat, och jag önskar den nya ordföranden som efterträder mig vid årsmötet 2013 lycka till i det fortsatta arbetet.
Jan Izikowitz,
ordförande 2010-2012
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Stadsvandring i
vintermörker

I Kronhuset, som färdigställdes 1654, dog
Karl X hastigt i lunginflammation och hans
fyraårige son utropades till ny kung.

E

En stjärnklar, men mycket kall, vinterkväll gav sig en skara väl påpälsade BTF-medlemmar ut på stadsvandring i Göteborg med glöggpauser. Turen gick över snöiga gator från Clarion Post Hotel vid
Drottningtorget till Kungsparken. Ingela Eek, kvällens guide, berättade om byggnaderna som passerades – Hotel Eggers, ett av Sveriges
äldsta hotell, Fürstenbergska palatset med all sin konst, Kronhusbodarna som blev platsen för en dramatisk kungadöd, den skotska familjen Halls palats där kungar och sol- och vårare satt sida vid sida,
Sparres residens och Business Region Göteborgs kontor som var stadens första galleri. Ingela Eeks spännande historier i kombination
med glöggen höll värmen uppe, men efter Domkyrkan och Ivar
Johnssons skulptur Skogsråfontänen på Floras kulle var nog alla
nöjda med att få åka hem och tina upp såväl tår som fingrar.

FOTO: CARIN ABRAHAMSSON

Nu uppdaterar vi

BTF-aktivitet
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Studiebesök

Behöver ni också hjälp med projektledning?

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

Kontakta oss för ert nästa projekt

www.ageravvs.se

www.akuro.se

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

vi erbjuder

smarta energilösningar
med förnybara och passiva energisystem

www.amlovs.se

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

Allt blir så mycket
bättre om mAn trivs.
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

ÅF-HUSET, GÖTEBORG

KV.GÄNGTAPPEN, MALMÖ

600 nya lägenheter i Gårda

Efter fem års arbete har Venus i norra Gårda färdigställts med cirka 600
lägenheter. Därmed är det ett av
Göteborgs största nybyggda bostadskvarter.

På förmiddagen den 22 november visades närmare
40 medlemmar från BTF runt i kvarteret Venus.
Projektet presenterades av Hans Östling på Bostads AB Poseidon, Björn Hagelin från Riksbyggen,
Mikael Hultqvist på Peab och Jonas Hulterström
från AF Bygg. Även Johan Niklasson, teknisk chef
på Poseidon, bidrog med kompletterande information.
Från början var det tänkt att kvarteret skulle
innehålla ett landmärke, ett 33 våningar högt hus,
vid sidan om lägre bebyggelse med åtta våningar.
Men på grund av för höga kostnader för höghuset
blev man tvungen att krympa det till 13 våningar.
Kvar blev cirka 600 bostäder istället för tänkta
750.
Läget nära motorleden har krävt speciella planlösningar och teknik för att klara bullret. I Poseidons kvarter blev lösningen glasade och öppningsbara ”upplevelserum” som fungerar som ljudfällor.
Arkitekter i kvarterets norra del är dels Lund &
Valentin Arkitekter för Riksbyggen, dels Arkitektbyrån för AF Bygg samt Norconsult för Peab. För
södra delen av kvarteret står Contekton Arkitekter.
FOTO: CARIN ABRAHAMSSON

FISKEBÄCK BRYGGA, GÖTEBORG

MYRESJÖHUS ARENA, VÄXJÖ

Seminarium

Stadsarkitekten på frukostmöte

Stora Nygatan 33
411 08 Göteborg
+46 (0) 31- 333 60 00
www.arkitektbyrandesign.se

visste du att?
WWW.KROOK.TJADER.SE

visste
du att?

I februari tillträdde Björn Siesjö som stadsarkitekt i
Göteborg. Redan en månad senare dök han upp på
BTF:s frukostseminarium för att berätta vem han är
och om sina visioner för Göteborg.

visste du att?
MED BYGGNET
FÅR DUvisste
BÄTTRE
du att?
KONTROLL!

ARANÄS
Projektplatsen på nätet för
alla byggfiler.
• Enkelt att dela och ta del
av information.
• Automatisk distribution
av handlingar.

• Kontrollera om en ritning
är gällande via en App.
Byggnet ger dig koll och
kontroll från första skiss
till förvalting.

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

040-17 07 71

073-645 58 56

Läs mer på
www.byggnet.se

Stadsarkitekt Björn Siesjö

Ursprungligen är Björn Siesjö från Lund, läste till arkitekt på Chalmers och
startade arkitektkontoret Kanozi 2001. Inför ett femtiotal BTF-medlemmar
förklarade han att han som stadsarkitekt ska tillföra kompetens och bygga
broar mellan politiker och tjänstemän på stadsbyggnadskontoret.
En fråga som ligger honom varmt om hjärtat är kollektivtrafiken, att
den får en mer prioriterad roll när man bygger nytt. Han skulle också vilja
se ett Göteborg som lever dygnet runt, en tät, funktionsblandad stad där
man bygger på centrala grönytor och binder samman älvstränderna genom
en gång- och cykelbro.
Avslutningsvis fick Björn Siesjö svara på medlemmarnas många frågor,
bland annat om Västlänken som han är försvarare av. Den behövs för att
vidga arbetsmarknadsregionen, menade han.

FOTO: KARIN HJERTÉN
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Reportage

Ett kontorshus kan vara hur tråkigt som helst. Eller så kan
det vara organiskt till formen och färgglatt. Som en blomma
med kronblad. För arkitekten Charlotte Erdegard var Kuggen ett projekt med stor frihet och experimenterande vad
gäller form, material, kulörer och teknik.

En blomma med kronblad
för kostymfolk och studenter

Det hela började med ett vitt ark. Fyra år senare stod
den där, Kuggen, mitt i blickfånget för alla som kommer med färja, buss eller bil till Lindholmen. Nu har
det gått ett tag sedan invigningen i september 2011 och
Kuggen har fått stor både nationell och internationell
uppmärksamhet för sin speciella utformning.
För Charlotte Erdegard, handläggande arkitekt på
Wingårdh Arkitektkontor AB, var det första gången
som hon fick vara med i ett projekt från början till slut.
– Jag var enormt taggad och deltog i vartenda möte,
jag ville veta och förstå allt. Tack vare att Kuggen är ett
förhållandevis litet kontorshus gick det att få inblick i
alla skeden. Det var ett miniprojekt men samtidigt väldigt avancerat, berättar hon entusiastiskt.
När vi träffas ute på Lindholmspiren är det en gråmulen, kylig vinterförmiddag. Kuggens glada kulörer
känns som en lisa för själen, och min nyfikenhet är stor.
Hur startade projektet, och varför blev det en kugge?
Över en caffe latte backar Charlotte Erdegard tillbaka bandet till 2007 då Wingårdh Arkitekter vann ett
parallellt uppdrag för Chalmersfastigheter om tomterna norr om Kuggen. Men, berättar hon, uppdraget blev
något annat.
– Man kom fram till att det istället var viktigare att
fokusera på Lindholmsplatsen, att skapa en symbolbyggnad för Chalmers här ute, ett hus där näringslivet
skulle möta universitetet.

BARA ATT SÄTTA IGÅNG

FOTO: TORD-RIKARD SÖDERSTRÖM

Sedan gick allt snabbt. Göteborgs politiker var genast
med på noterna och för Wingårdhs Arkitekter var det
bara att sätta igång. Ganska omgående kom man fram
till att huset skulle hålla samma höjd som omgivande
bebyggelse. Man insåg också att den befintliga, lite
strama kvartersstrukturen öppnade för något mer organiskt. Som en rund byggnad.

– Eftersom huset står på ett torg ville man inte ha en
baksida. Det var också en ganska blåsig plats och vi
ville inte skapa ännu värre vindar. Så med respekt för
omgivande struktur och material kom vi fram till en
rund form. Men det blev en utmaning, vi ville inte ha
rundade fönster och fasadmaterial, utan bara raka material, förklarar Charlotte Erdegard.

GLASHUS INTE ATT TÄNKA PÅ
Mitt i designprocessen startade projekteringen. VVS- och
elkonsulter, konstruktörer och Wingårdhs blev ett engagerat
team, som hade möte en till två gånger i veckan.
– Det ingick i processen att vi skulle träffas ofta
genom så kallad ”Visual planning” som handlar om att
visualisera arbetet och arbetsfördelningen. Det var vik-

Kuggens glada färger känns
som en lisa för själen.
tigt att det inte blev några missförstånd.
Projektledaren Leif Blomkvist på Liljewall Arkitekter peppade gruppen att utforska både tekniker och
system. Första skissen var en fasad i hundra procent
glas.
Men så kom Boverkets skärpta regler för elanvändning. Glashus av det här slaget var inte längre att tänka
på.
– Under en stor del av året ger alla människor, datorer och lampor ett överskott av värme. Om det dessutom läcker in solenergi blir det ännu dyrare att kyla
ner husen så för att uppfylla de nya kraven blev vi
tvungna att minimera fönsterarean och dessutom skugga de glasytor som blev kvar, beskriver Charlotte Erdegard.

		 SNABBFAKTA KUGGEN
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Chalmersfastigheter AB
Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh, Jonas Edblad (ansvarig),
Charlotte Erdegard (handläggande arkitekt), Danuta Nielsen (handläggande ingenjör)
Peab
Liljewall Arkitekter
Tyréns AB
Bohusgeo AB
5 350 kvm, fem våningar plus källarplan
190
3 970 plattor av glaserad terrakotta, åtta olika kulörer
November 2009
Estimerad till 55 kWh/ kvm och år. Fastigheten är GreenBuilding-märkt och
certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.
April till augusti 2011
Chalmers Professional Education, Institutionen för tillämpad IT, Chalmers rektorskansli och Lindholmen Science Park.

		 CHARLOTTE ERDEGARD, ARKITEKT
Ålder:
Familj:
		
Arbetsplats:
		
		
Medlem i BTF:
Varför medlem:
		
		
		
		
		

43 år
Maken Thomas, som jobbar med
byggledning. Tre barn.
Semrén Månsson Arkitektkontor.
Var innan dess på Wingårdh Arkitekter
i 15 år, slutade där hösten 2012.
Sedan våren 2012
Det är en möjlighet att få komma med
på guidade visningar i nya hus i
Göteborg och få träffa arkitekterna 		
bakom projekten. Det var kollegor till
mig på Wingårdhs som tyckte att jag
skulle gå med i föreningen.

FOTO: PAULA ISAKSSON

Byggherre:
Arkitekt:
		
Byggnadsentreprenör:
Projektledning:
Konstruktör:
Geotekniker:
Yta:
Antal kuggar:
Fasad:
Byggstart:
Energianvändning
köpt fastighetsel:
		
Inflyttning:
Hyresgäster:
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MÅNGA HAR LOKALER
VI HAR MILJÖER SOM STIMULERAR
INNOVATION OCH TILLVÄXT

VI BIDRAR TILL EN HÅLLBAR
SAMHÄLLSUTVECKLING
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

T

Till slut var man nere på 30 procent glasfasad. De ofta
kraftiga vindarna på Lindholmen gjorde att man också
blev tvungen att hitta en lösning så att huset blev självskuggande. Och det var nu som man kom på det som
gav Kuggen dess namn och karakteristiska gestaltning.
Genom att utforma varje våningsplan som ett liggande
kugghjul – och låta byggnaden växa med höjden –
lyckades man åstadkomma en skuggeffekt som tog
bort allt besvärande solinfall.

RITADE MINSTA DETALJ

www.chalmersfastigheter.se

”ETT OERHÖRT
PRECISIONSARBETE”

FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN

Men medan fasaden sprakar
i färg är interiören betydligt
mer nedtonad.

Den ledande installatören inom el, tele- o datanät, vent, vs, service
Vi utför och levererar tjänster och produkter med kvalitet,
som överensstämmer med kundens önskemål.

Tel. 031-709 51 00

Bravida Sverige AB
Division Syd

J A Wettergrens g 5, Box 286
421 23 VÄSTRA FRÖLUNDA
Fax 031-709 52 40
E-post: info.syd@bravida.se
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Sammanlagt består huset av 190 kuggar som var och
en utgör ett kontorsrum på cirka åtta kvadratmeter.
Men Wingårdhs behövde bara rita den första kuggen.
– Vi ritade den in i minsta detalj, sedan kopierade och
körde vi den runt så här i ett band, förklarar hon och
sveper med handen i en
cirkel. För varje våning
lade vi till två kuggar och
så vred vi till dem.
De två översta våningsplanen har en flexibel skärm som följer med
solens rörelse. För att få
in ljus, men inte värme,
gjordes fönstren triangulära med spetsen nedåt.
Tittar man noga på en
sektion kan man också
se att den har nästan rak
rygg i norr och hänger ut
mer i söder.
– Faktum är att huset
kragar ut sex meter från
det inre hörnet mot söder till den yttre spetsen högst upp. Det är för att ytterligare minska solinsläppet, säger Charlotte Erdegard.
Konstruktionen, som är i prefabricerad betong, har
konstruktören Bengt Johansson på Tyréns beskrivit
som ett träd, med en enda kraftig trädstam som förgrenar sig uppåt och utåt. Ingen av fasadpelarna står rakt
ovanför varandra utan krafterna fördelas i ett avancerat grenverk.
De geotekniska förutsättningarna med 90 meter
djup lera var också utmanande. För att minska sättningarna använde man både stödpålar och kohesionspålar enligt en helt ny grundläggningsmetod.

Potsdamer Platz. Men Chalmersfastigheter ville istället
ha färg. Man skulle bli glad när man tittade på Kuggen!
– Så vi såg också på hus av det tyska arkitektparet
Sauerbruch och Hutton och blev inspirerade av deras
fasader i starka färger.
Väl hemma provade Charlotte Erdegard och hennes
kollegor olika färger i tredimensionella modeller. En
tur med Älvsnabben längs Norra Älvstranden med alla
röda lyftkranar och byggnader avgjorde färgvalet. Ett
rött höstlöv med gröna stänk i hjälpte dem sedan att
hitta de exakt rätta kulörerna. Att de skulle gå att få
fram på glaserat tegel visste de redan.
– Glaserad terrakotta är ett otroligt härligt material
som jag hoppas få jobba med igen. Det kräver en del av
fasaden men behöver inte vara dyrare än natursten och
annat. Det klarar också att
åldras, man har hittat 5 000
år gamla plattor från Babylonien med intakta färger,
berättar hon.

www.bravida.se

BLEV INSPIRERADE I BERLIN
När projektet hade kommit så långt att det blev dags
att välja fasadmaterial var riktlinjen att Kuggen inte
fick bli för exklusiv.
– Eftersom geometrin var så stark tänkte vi att vi
måste trimma ner materialet så att det inte krockade
med de omgivande tegelhusen och områdets industrikaraktär. Huset skulle ju kunna användas av både näringsliv och studenter.
Valet föll på terrakottafärgat tegel. För att visa hur
det kan se ut tog Wingårdhs med Chalmersfastigheter
på en studieresa till Berlin och de moderna husen vid

Plattorna specialtillverkades
och skars till i Tyskland, lastades i samma ordning som de
skulle monteras upp och transporterades till Göteborg.
– För att få skarpa ytterhörn
är plattorna gerade i spetsen,
och det var ett oerhört precisionsarbete för fabriken i Tyskland. I innerhörnen av varje
kugge kunde man sedan ta upp

en viss byggtolerans.
Samma plattor sitter också på de två gångbroarna
som förbinder Kuggen med de omgivande husen Navet
och Jupiter.
Men medan fasaden sprakar i färg är interiören betydligt mer nedtonad. Tanken är att möbler och människorna ska komplettera med färg. Belysningen är
närvarostyrd, likaså systemet för värme och kyla. Energianvändningen är beräknad till 55 kWh per kvadratmeter, alltså väsentligt lägre än Boverkets minimikrav på 100 kWh.
– Systemen är fantastiska när man vill minska energiåtgången, men det finns också baksidor med dem.
Till exempel kan man inte öppna fönstren för att vädra
och belysningen är inte något som en vanlig anställd
kan reglera. Det kan väcka viss irritation när tekniken
styr allt, vi hade en del diskussioner kring detta i början och för mig är det viktigt att miljön upplevs som
trevlig att vistas i, säger Charlotte Erdegard.
Däremot är hon väldigt nöjd med att det blev en
Kugge i höstskrud.
– Nu i efterhand är jag glad över att vi vågade välja
färg. Det gjorde att huset förvandlades till en blomma
med kronblad. Jag hoppas att jag får jobba med färg
igen, hus behöver inte bara vara svarta eller grå.
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Intervju BTF-stipendiat

Carl Johansson
ritade ett
alternativt
flyktingläger

FOTO: PAULA ISAKSSON

I världen lever miljontals människor i flyktingläger. Ofta är lägren byggda
som tillfälliga lösningar men ändå bor flyktingarna kvar år efter år. När
Carl Johansson skulle göra sitt examensarbete på Chalmers Arkitektur
bestämde han sig för att rita ett permanent flyktingläger som byggs intill
befintliga städer och som kan bli en katalysator för stadsutveckling. Tack
vare ett stipendium från BTF kunde han resa till Kenya och stämma av
sina idéer mot verkligheten.
För sju år sedan arbetade Carl Johansson som volontär
i fyra månader på ett barnhem i Moçambique. När han
kom hem bestämde han sig för att återvända till och arbeta i Afrika, efter att ha skaffat sig en utbildning.
Men möjligheten kom tidigare än så. Som en del av
sitt examensarbete på Chalmers Arkitektur reste han till
Kenya 2011. Där besökte han flyktingläger med människor som hade fördrivits från sina hem under raskra-
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vallerna 2009 och kämpade för att skapa sig en dräglig
tillvaro i en ny del av landet.
För Carl handlade examensarbetet om att ta fram
ett förslag till flyktingläger som integreras med befintliga
städer och byggs för att vara bestående. Idag uppförs
flyktingläger som tillfälliga lösningar trots att de ofta
blir permanenta boenden.

– Många flyktingläger har funnits i över 20 år och om
man hade betraktat dem som permanenta från början
skulle de ha planerats på ett helt annat sätt. Att se dem
som tillfälliga lösningar blir bara kontraproduktivt,
säger han.
Ofta förläggs lägren till isolerade platser i öknen
eller i uttorkade flodbäddar, på platser där ingen vill
bo. Och även om de räddar människor från naturkatastrofer, konflikter och våld förvandlar de med tiden
samma människor till en apatisk massa som tappar all
självkänsla, menar Carl.
– Det måste gå att betrakta flyktingarna som en
tillgång. Dels har de olika slags kunskaper som skulle
gå att ta tillvara, dels innebär de att det kommer biståndspengar till landet.

Rätt planerat och
placerat kan flyktinglägret bidra till en
positiv utveckling av staden

TOP DOWN PLANNING FOR BOTTOM UP INITIATIVE

SKISS: CARL JOHANSSON

1

Lägren är också enormt stora. Men om de enligt Carl delas
upp i mindre enheter, och placeras i utkanten av befintliga
städer kan biståndspengarna användas till investeringar i
fasta vatten- och elnät istället för till dyrbara vattentransporter ut i öknen. När krisen är över kommer investeringar staden till godo, lägret blir en katalysator för stadsutveckling.
– På det här sättet får man även en kontrollerad
bebyggelsetillväxt och en permanent struktur där programmet växlar, från flyktingläger till stad, kommenterar han.
I skisserna över ett tänkbart läger utgår han från
ett rutnät med förhållandet 1:3, där tältet är den minsta byggstenen, systemets frö. Förutom att varje familj
som kommer till lägret får ett tält tilldelas de också
en markyta. Tomten, som är lika lång som tältet och
tre gånger så bred, ska kunna användas för utbyggnad
av bostaden ifall till exempel släktingar anländer till
lägret. Tre sådana tomtytor bildar en gård med gemensam toalett och kompost. De tre gårdarna bildar i sin
tur ett kvarter, och tre kvarter delar på en vattenpost
och ett större torg. Mellan kvarteren går det breda gator med affärer och andra verksamheter.
– Jag har försökt att bryta upp dagens stela hierarki där man
har bostäder, marknadsdel och sjukvård samt övrig service
på olika ställen. Tälten placeras så att det skapas gaturum
med plats för affärer och service av olika slag. Det bör också
lämnas en passage vid husen så att man inte får långa korridorer utan att människorna kan gena över området, säger
Carl och tillägger att designen måste fokusera på invånarnas
behov samtidigt som det är viktigt att inte glömma bort att
det är hjälporganisationerna som bygger och driver lägren.
– Förslag till flyktingbostäder som ritas är ofta väldigt finurliga och brukarorienterade men funkar inte
för hjälparbetarna att bygga upp. De möter inte deras
ekonomiska och rationella krav.
I Carls flyktingläger finns det också en busslinje in
till den befintliga staden. Vid hållplatsen har någon
öppnat ett café. För att skjutsa folk till hållplatsen har
ytterligare någon annan startat cykeltaxi. Mitt i lägret
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1. Vecka 1: En permanent struktur fastställs för hur flyktinglägret ska utvecklas under de kommande åren.
2. Månad 1: Hjälparbetarna sätter upp tält inom det givna
ramverket. Varje
flyktingfamilj tilldelas
landrättigheter.
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2. Hållplats för cykeltaxi som komplement till bussen mellan
lägret och den befintliga staden
3. Elektriskt ljus som gör området säkert efter mörkrets
inbrott
4. Reserverade ytor för marknader och andra aktiviteter
5. Religiös byggnad för flyktingar och lokalbefolkning
$

&

%





<($5

&

$



%





Ett flytingläger i Kenya som det ser ut idag.
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www.canmera.se • 031-19 83 70 • Blekeslänten 3 • 416 57 GÖTEBORG

Auktoriserat serviceombud för:
Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

7275
ISO/IEC 17020 (C)

Nordic Flooring, The Stone Collection

Nordic Flooring, The Future Collection

Nordic Flooring, The Wood Collection

The future of flooring
www.ehrenborg.se

Vi skapar utrymme
för din verksamhet.

Projektledning, Projektering,
Kontroll och Besiktning av:
• Kraftförsörjning
• Ljusdesign
• Tele, Data och Säkerhet • Hissar och Rulltrappor
• Elsystem
• Styr- och Reglersystem
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finns det även en företagsinkubator där vem som helst
kan låna exempelvis verktyg för att börja jobba som
snickare.
– Hjälporganisationerna bör arbeta med en servicestruktur som underlättar för lokala initiativ, säger
Carl.
Under de sex månaderna som han utvecklade sin
idé var han i kontakt med olika forskare, bland annat
från Högskolan för design och konsthantverk, HDK.
Han samarbetade också med organisationen Refugee
Housing Unit, som håller på att utveckla ett alternativ
till dagens flyktingtält.
För att kunna studera flyktingläger på plats sökte
Carl stipendium från BTF till en resa och fick 10 000
kronor. Men av olika skäl blev resan uppskjuten och
till sist var det för kort tid kvar av läsåret för att den
skulle hinnas med.
– Jag blev tvungen att först göra klart exarbetet så
det fick istället bli en utvärderingsresa där jag kunde se
om mina tankar var bra eller inte.

von Utfallsgatan 26-30 | 415 05 Göteborg | Tel: 031-340 95 40
elk.info@elk.se | www.elk.se

I mitten av sommaren, när terminen var slut, kunde
han äntligen ge sig iväg till Kenya med tre kurskamrater från Chalmers. Men resan blev jobbigare än vad
han hade trott. För varje nytt besök i flyktingläger
kände han sig mer och mer obekväm.
– Jag kände det som att jag var där på falska pre-

Men resan blev jobbigare än
vad han hade trott. För varje
nytt besök i flyktingläger kände
han sig mer och mer obekväm.

Föredrag med
after work

En kväll i oktober berättade Carl Johansson om sin resa till
Kenya för BTF:s medlemmar och studenter från Chalmers. Föredraget hölls på skolan och efteråt stannade alla kvar för en
lyckad after work med många roliga diskussioner. Intresset
för föreningen var stort och BTF fick flera nya medlemmar
bland studenterna.

FOTO: CARIN ABRAHAMSSON

misser. Där kom vi fyra studenter och pratade med
flyktingarna, samtidigt som jag visste att jag inte skulle
fortsätta jobba med de här frågorna. De personer som
vi träffade skulle inte få ut något av vårt besök.
I ett av lägren rådde stor misär. Det fanns dåligt
med vatten, knappt någon mark att odla på och människorna hade förlorat sin status som internflyktingar.
– Jag kunde inte dölja vad jag kände, de hade inget
framtidshopp och jag upplevde mitt arbete som platt
och meningslöst.
Men det har inte andra gjort utan tvärtom har Carl
blivit erbjuden arbete på FN för att jobba med liknande lösningar för flyktingläger. Fast just nu vill han inte
flytta från Sverige, utan arbetar sedan ett år tillbaka på
Sjögren Arkitekter AB i Göteborg.
– Jag har däremot inte stängt dörren helt utan tänker att jag kan ta upp det här igen om fem till tio år om
jag skulle vilja, livet är långt, avslutar han.

Sök stipendium
från BTF!

Uppsatsen finns att hämta i sin helhet på http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/162362.pdf

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.

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 BTF:s medlemmar och i vårt magasin. Du måste vara medlem i BTF för
att kunna söka. Stipendierna delas ut
fortlöpande. Tidigare stipendier har
gått till studieresor till Kenya, Milano
och Turin. Beloppen har varit på 5 00010 000 kronor.
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Vårens BTF-resa går till Hamburg
Vi besöker den nya stadsdelen Hafen City, ett av de största ombyggnadsprojekten i Europa under 2000-talet.
– Det här slår nog alla andra liknande projekt i Europa där man
har förädlat gamla hamnområden. Hafen City är enormt imponerande, alla nybyggnationer har en mycket hög arkitektonisk kvalitet, och de
gamla restaurerade miljöerna med sitt gytter av kanaler, bassänger och
hamnskjul kan man aldrig se nog av, säger arkitekten Jan Izikowitz.
Vi tittar också på Konserthuset Elbilfilharmonin, som ska ge
Hamburg musikaliskt världsrykte. Herzog & de Meuron står bakom det
spektakulära bygget, som består av en enorm glaskropp ovanpå ett gammalt hamnmagasin.
Boka in 11-14 april 2013 redan nu i din kalender!
Mer info om resan kommer på hemsidan och i utskick.

FOTO: JAN IZIKOWITZ.

Resor

Tack alla

lokalhyresgäster!

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

Nöjda hyresgäster är
nämligen vår affärsidé.

www.ernstrosen.se

.

GESTALTNING

FUNKTION

EKONOMI
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www.forumarkitekter.se

Kvalificerade byggkonsultationer
för både stora och små uppdrag

År 2012 genomförde vi en lokalhyresgästenkät.
Serviceindex visar på 88 % med en svarsfrekvens
på 60 %. Detta resultat är vi glada och stolta över.

”Låt Västlänken bli
Göteborgs tunnelbana!”
Men lägg stationerna i halvcentrala områden som går att exploatera
med bostäder, kontor och handel. Det uppmanar stadsforskaren Jerker
Söderlind, som liksom stadsbyggnadsprofessorn Anders Hagson kritiserar Västlänkens planerade stationslägen vid Haga och Korsvägen.
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Hej medlem!

Debatt

U

Under hösten och vintern har Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg som beräknas kosta 20 miljarder
kronor, varit föremål för en hetsig debatt i media. Kritiken riktar sig bland annat mot Västlänkens kostnader i
förhållande till samhällsnyttan och politikernas nonchalanta inställning till alternativa och billigare lösningar.
Svidande kritik har dessutom kommit från Riksrevisionen mot att nödvändiga tilläggsinvesteringar på ytterligare 20-35 miljarder kronor inte finns med i kostnadsunderlagen.
Enligt den plan som finns ska Västlänken få underjordiska stationer vid Centralstationen, Hagakyrkan
och Korsvägen. Men många ifrågasätter nyttan med en
station i Haga. Enligt Jerker Söderlind, stadsforskare
och konsult, borde stationerna istället förläggas till områden som går att exploatera med bostäder, kontor, handel och parker.
– I första hand bör man se Västlänken ur ett fastighetsutvecklingsperspektiv där man förser Göteborg med
nya tillväxtpunkter utanför den mer eller mindre färdigbyggda innerstan. Helst skulle jag vilja se en station vid
ett jättestort obebyggt område i ett halvcentralt läge,
säger han.

Missa inte fortsättningen på debatten som äger rum
på BTF:s årsmöte den 20 februari då både Jerker
Söderlind och Anders Hagson medverkar. Dessutom deltar Trafikverkets projektledare för Västlänken, Bo Lindgren. Vi har också bjudit in en politiker
från Göteborgs kommun. Moderator är journalisten Marit Larsdotter.
Kvällen startar klockan 17.30 med mingel. Årsmötet äger rum klockan 18.00-18.45 och debatten
direkt därefter. Middagen serveras klockan 19.30.
Hjärtligt välkommen!
Anmälan görs på www.btf.nu

CAMILLA JUTHAGE, 34 ÅR,
UPPDRAGSLEDARE INOM
BYGGKONSTRUKTION PÅ
COWI.

PANG, TJOFF!

CENTRUMS BETYDELSE MINSKAR

Enligt Jerker Söderlind var det så man byggde stationer
förr i tiden, man slängde ut dem på ett gärde någonstans. Och pang, tjoff, växte det upp en stad runt järnvägsstationen.
– Generellt sett bör man lägga stationerna på platser
där de ger kraftigt förhöjda markvärden. Då kan man
avlasta de centrala delarna och få en till stadskärna. Bra
projekt karaktäriseras av att de skapar nya värden.
Om man dessutom drar ner på tågens hastighet och
skapar flera nya stationer längs vägen skulle Västlänken
kunna bli Göteborgs tunnelbana, påpekar Jerker Söderlind.
– Västlänken kan bli en del av den svaga kollektivtrafiken i Göteborg, det här är Göteborgs möjlighet att
få ett tunnelbanesystem och nya stationstillfällen, säger
han och kastar lite oväntat ur sig:
– Men bygg billigt, lägg Västlänken i Götatunneln
och flytta upp bilarna på ytan! Då kan de som vill
krångla runt med sina bilar i stan få göra det medan
andra förstår att det går fortare att ta sig fram med tunnelbanan.

En annan kritiker av stationslägena är Anders Hagson, professor i stadsbyggnad
med inriktning mot trafik. Han undrar om inte tunneln borde ta en snävare väg
istället för att passera Haga.
– Är det värt loopen genom stan om tunneln ändå bara är till för region- och
pendeltågen? Här kommer också stadsbyggnadsaspekten in, bygger man en tunnelbana eller andra stora system i städer vill man ju ha målpunkter som kontor
och handel så nära som möjligt, för att få ett trafikunderlag.

Du sitter med i styrelsen, sedan
när och varför?
– Detta är tredje året. Jag blev tillfrågad
av styrelsen och vi träffades över en lunch
för intervju. Jag tyckte det lät intressant
att få den här erfarenheten som det innebär att sitta med i en styrelse och driva en
förening framåt.

			

Hur jobbar ni?
– Vi arbetar med att göra föreningen attraktiv för yrkesarbetande och ligga steget
före hela tiden. Till exempel hade vi en
föreläsning med Björn Siesjö precis när
han hade tillträtt som stadsarkitekt. Ett annat stort mål är att värva studenter så att
de också kan få möjlighet att besöka intressanta byggnader och komma ut på
studieresor. Med studenter i föreningen
blir det även lättare för arbetsgivare att
hitta framtida medarbetare.

– Men jag skulle vilja se den som vågar föreslå att man ska

”Är det värt loopen genom stan?”

bygga ett stort kontorskomplex i Haga Kyrkopark, det är inte heller så lätt att
göra det vid Korsvägen, förklarar han.
Enligt Anders Hagson minskar Göteborgs centrum regionala betydelse som
arbets- och handelsplats för varje dag som går. Istället är det i mer perifera lägen
längs både E6 och Söderleden som verksamheter väljer att etablera sig. Detta
samtidigt som kranskommunerna bygger småhus som aldrig förr.
– Allt fler bosätter sig och pendlar från kranskommunerna men det är inget
som säger att de ska in till centrum, att det är där som de har sina arbetsplatser,
utan de kan lika gärna ligga i de här mer perifera lägena som idag är dåligt kollektivtrafikförsörjda, förklarar han.

VÄLDIGT DYR

”Bygg billigt,
lägg Västlänken
i Götatunneln
och flytta upp
bilarna på ytan.”
Jerker Söderlind
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Redan för flera år sedan påpekade
Anders Hagson i en intervju i Göteborgs-Posten att tunneln skulle bli
väldigt dyr för väldigt liten nytta.
– Det är väl jättekäckt med en tunnel
men är det verkligen värt pengarna?
Dessutom är risken stor att det tillkommer en massa merkostnader, avslutar han.

Hur länge till sitter du i styrelsen?
– Ett år. Då har jag varit vice sekreterare
i två år och sekreterare lika länge.
Vad gör du sedan?
– Sekreteraren är den enda i styrelsen
som inte har någon fortsatt roll utan då
blir jag en vanlig aktiv medlem.
Vad är det bästa med BTF?
– Att man kan komma in i byggnader
som man annars inte hade haft tillträde
till, och att man får möjlighet att träffa
branschkollegor och andra som man kan
nätverka med.

Anders Hagson
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www.gestalt.se
Studiebesök

Från stålindustri till
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www.gajdarkitekter.se
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HERBERTSON BYGG &

Under en eftermiddag och tidig kväll kastade sig
ett gäng BTF-are mellan hårt och mjukt – stål och
vatten – när de besökte Lecor och Marstrands
Havshotell.
2012-11-12 15:56:24

FASTIGHETSSERVICE AB

• Nybyggnad
• Reparationer
• Underhåll
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TRYCKSAKER – FRÅN IDÉ
TILL FÄRDIG PRODUKT

Det uthängande rummet på Lecors fasad var en
utmaning att konstruera.

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

Ståltillverkningsföretaget Lecor som ligger i Rollsbo, utanför Kungälv,
har bland annat gjort sig känt för att ha levererat stålet till det spektakulära hopptornet i Holmenkollen. Den 30 augusti ordnade BTF ett
studiebesök i fabrikens nya huvudkontor. Byggnaden har ritats av
Kjellgren Kaminsky Architecture, och sticker ut i industrilandskapet
med sin höga arkitektoniska kvalitet och stora omsorg om detaljerna.
Material, färger och strukturer är valda för att associera till stålindustrin. Trots att byggnaden är liten, 1 100 kvadratmeter, ger den en ny
och stark identitet åt hela anläggningen.
Från Lecor gick bussresan vidare till Marstrand Havshotell som ligger på Koön, precis vid vattnet. Hotellet som blev klart 2011, består av
dels en nybyggnad med 98 rum, dels en ombyggd industrilokal med
konferensutrymmen, hörsal, restaurang och spa-avdelning.
Innan man satte spaden i jorden prövades förslag från sju arkitektkontor. Valet föll på Lund & Valentin Arkitekter. Byggherren Kjell Ottosson utgick från arkitektens planlösning men utformade själv stora
delar av hotellet.
Bosse Tingbäck, vd, berättade att hotellet är Marstrands största arbetsgivare. Efter en macka i restaurangen visade han runt i lokalerna,
inkluderat den stora och välbesökta spa-avdelningen som har flera bassänger, badtunnor utomhus och relaxytor.
Restaurangen på Marstrands havshotell
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Kunskap • Erfarenhet • Engagemang
Tel: 031-706 98 80 info@jhbplg.se

www.jhbpl.se
GOTHIA TOWERS
Göteborg

K O N S U LT

Vår vision är att bygga
framtidens hållbara
samhälle i Norden.

A B

KONSULT INOM
ELTEKNIK
Första Långgatan 16, 413 28 Göteborg. Tel. 031-85 70 70
Fax 031-42 69 66
www.kaba-konsult.se
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Nordens
Samhällsbyggare

Läs mer om Peab och våra
samhällsbyggarprojekt på
Peab.se.

Peab.se
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Hej medlem!

Veteranutflykt

LOKAL PARTNER
- GLOBAL KUNSKAP
PYRAMIDEN ARKITEKTER
PYRAMIDEN ARKITEKTER AB
BOHUSGATAN 15, 411 39 GÖTEBORG
TEL 031-750 13 00, FAX 031-750 13 01
E-POST: info@pyramiden.se
www.pyramiden.se

Nu bygger vi
för framtiden

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.

Ramböll Projektledning - konsulter inom
projekt-, bygg och miljöledning
Vädursgatan 6, Box 28, 401 20 Göteborg
Tel 010-61 56 000
www.ramboll.com

Sven-Eric Svenson, SES Produktion utför
reklamreportage & byggfotografering

”Allt mellan himmel och jord”.

"inget fotouppdrag är högre
än Matterhorn"

www.riksbyggen.se

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

Sjögren

Stavdal
www.stavdal.se

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

PERSONLIG MASKINUTHYRNING

Goda relationener och bra service är navet i
Stena Fastigheters Relationsförvaltning

S T J ERNBERG
HULTÉN
E HRENBORG
ARK I T EKT ER
EKMANSGATAN 3 S-411 32 GÖTEBORG
TELEFON: 031-20 00 60
E-POST: info@sha.se HEMSIDA: www.sha.se
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p r o d u c t i o n

SVEN-ERIC SVENSON, 76
ÅR, PENSIONÄR.
Skulptur av Jaume Plensa i Pilane.

FOTO: SVEN-ERIC SVENSSON

Skulpturer, videokonst och sillhistoria
På Tjörn finns mycket att se vad gäller byggnader och
konst. Under en dagsresa i somras gästade BTF:s veteraner Pilanes skulpturutställning, akvarellmuseet i
Skärhamn och Klädesholmens sillmuseum.
Veteranernas bussresa den 29 maj gick först till Sundsby Säteri som ligger
vackert omgivet av lövskog, havsvikar och berg. Margareta Huitfeldt ärvde
gården 1625 och det är genom henne som den har blivit känd. Efter en intressant rundtur på säteriet gick turen vidare till Pilane, ett gammalt gravfält som
förvandlas till en stor skulpturpark på sommaren. En av årets utställare var
den kinesiske konstnären Zhang Huan. Tyvärr var hans jättetempel försenat
och befann sig på ett skepp på väg från Shanghai vid veteranernas besök. Dessbättre var alla andra verk på plats, bland annat Claes Hakes hundra ton tunga
stenskulptur ”Wall Street”.
På akvarellmuseet i Skärhamn som var nästa stop visades en utställning
med videokonstnären Bill Viola från USA. Tre dagar innan hade museet också
invigt en tillbyggd utställningshall på 240 kvadratmeter och sex meters takhöjd som gruppen fick titta in i.
Sista anhalten var Klädesholmen med sillmuseet och Sveriges första flytande och omdebatterade hotell Salt och Sill.

Varför blev du medlem?
– Det var min chef som sa till mig att gå
med, detta var 1967 och jag jobbade på
Skanska Teknik. På den tiden tog man på
sig mörk kostym, gick till Lorensberg och
lyssnade på vad duktiga och prominenta
personer hade att berätta.
Har du rest mycket med BTF?
– Ja, det har blivit många studieresor.
Den som kändes störst var nog 1995 när
jag var klubbmästare och åkte till Singapore två gånger, först på rekognoseringsresa och sedan med medlemmarna.
Något speciellt som du minns
från resorna?
– Det var när vi bildade BTF-kören på en
resa till Sankt Petersburg. Vi var elva personer som ville hitta på något roligt. Alla
kunde inte sjunga men de var istället duktiga på att skriva texter. Sedan har vi alltid konsert när någon i kören fyller jämna
år.
Du har ansvarat för veteranernas aktiviteter i många år?
– Jag blev tillfrågad om jag ville gå med i
arbetsgruppen för veteranerna när jag
avgick som klubbmästare. Under de 16
år som gått sedan dess har jag fått vara
med om att arrangera studiebesök och
resor.
2004 blev du hedersmedlem,
hur kom det sig?
– Man tyckte väl att jag hade gjort något
positivt för BTF genom åren. Det har gått
åt rätt många fritidstimmar till föreningens välbefinnande. Men det har gett
mycket tillbaka, jag har fått uppleva väldigt många roliga saker, och träffat spännande människor som även har blivit
mina vänner.

Bill Violas videokonst hade vatten som tema.

Sillmuseet är inrymt i en gammal konservfabrik.
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Vi vill gärna vara
din samarbetspartner
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
Kungsbacka
Mölndal
Sisjön
Härryda/Partille
Södra Hamngatan
Avenyn

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

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

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.

En resa till
litterära och konstnärliga Värmland

Tel -   www.wallenstam.se

Rottneros herrgård

FOTO: SVEN-ERIC SVENSSON

Höstens veteranresa gick till det kulturella Värmland – Rottneros skulpturpark, Mårbacka, Lars Lerinmuseet
och Alsters Herrgård.
Ack Värmeland, du sköna är kanske en av de mest tolkade visorna i Sverige. Och visst ligger det en hel del
sanning i de där orden. För trots att det regnade till och
från under veteranernas resa till Värmland den 24-25
augusti fick de många fina upplevelser i vackra miljöer.
En alldeles unik anläggning var Rottneros skulpturpark i Sunne, en oas skapad av Svante Påhlsson med

Stora Saluhallen
Stora Saluhallen

spännande trädgårdsformgivning och verk av olika
konstnärer. Herrgården i parken benämns som Ekeby i
Gösta Berlings saga, och nästa anhalt på resan var just
Mårbacka, författaren Selma Lagerlöfs hem. En guide
visade runt, berättade om Selmas liv och lät gruppen
lyssna på en inspelning där hon tackade det svenska
folket för uppvaktningen på hennes födelsedag.
Morgonen därpå körde bussen vidare söderut till
Karlstad och akvarellisten Lars Lerins nya museum
Sandgrund. Resans sista studiebesök innan hemfärden
gick till Alsters Herrgård, Gustaf Frödings minnesgård
och födelseplats, som har blivit en populär turistattraktion.

Konstmuseet
Konstmuseet

Veteranresa och museibesök

Sjöfartsmuseet stod på tur
Lagerhuset
Lagerhuset

Idrottshögskolan
Idrottshögskolan

Hus som
som gör
gör Göteborg
Göteborg
Hus
till Göteborg
Göteborg
till

Järntorget 3, 413 04 Göteborg
Carlsgatan 12, 211 20 Malmö
Tel: 031-144800
www.Kanozi.se

www.higab.se
www.higab.se

Cellmark, Göteborg Foto: Ulf Celander
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I veteranernas serie med att besöka Göteborgs olika
museer var det dags för Sjöfartsmuseet i slutet av mars.
Det började med öl och macka, kaffe och kaka –
och mycket snack. Sedan blev det dags för det som var
själva syftet med att alla var just där– att se utställningen Stad längs vatten och få höra om Göteborgs
hamnhistoria. Guiden Cilla berättade att hamnen
grundades samma år som Göteborg, 1621. Då låg den
vid Klippan men flyttade sedan till Frihamnen. Etableringen ute vid Arendal började 1966 när Älvsborgsbron stod klar.
Utställningen skildrade också människorna kring
hamnen, som arbetarna med sina blixtbrickor. Många

av dem drabbades av sjukdomar, och syn- och hörselskador till följd av jobbet.
Idag är Göteborgs hamn den största i Skandinavien
och har även blivit en populär anhalt för kryssningsfartyg.

FOTO: SVEN-ERIC SVENSSON
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Studiebesök

Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.
K2020

Västlänkens
stationer

White arkitekter AB
Magasinsgatan 10
Box 2502
SE-403 17 Göteborg
Tel +46 (0)31-60 86 00
Fax +46 (0)31-60 86 10
www.white.se

I Landsarkivets nya och ombyggda
lokaler finns inte mindre än
90 000 hyllmeter arkiverat material.

Arkitekter och
projektledare
i samverkan

Gamlestaden
Resecentrum

www.vt-pool.com

90 000 hyllmeter
arkivmaterial

Göteborg
Stockholm
Malmö
Linköping
Umeå
Halmstad
Uppsala
Örebro
Köpenhamn
Naestved

Den 16 maj samlades ett sextiotal av BTF:s medlemmar på Landsarkivet på Arkivgatan i centrala
Göteborg för att bli rundvisade i de nya lokalerna. Om- och tillbyggnaden har ritats av White
Arkitekter. Ulla Antonsson som jobbar på White
berättade om arkitektens tankar och visade skisser från första idé till färdigt hus.
BTF-arna fick också höra om Landsarkivets
100-åriga historia som presenterades av Bengt
Karlsson från Klippans Kulturfastigheter, projektets byggherre. Enligt Ulf Andersson från Riksarkivet, som också medverkade, förvaras allt som
funnits i pappersformat i Västra Götaland, från
1500-talet och framåt, i Landsarkivet.

FOTO: CARIN ABRAHAMSSON

Studiebesök

Ett av Europas största hotell
Med det tredje tornet blir Gothia Towers ett av
de fem största hotellen i Europa. Under ett studiebesök i oktober fick ett femtiotal BTF-are
höra om det spännande projektet.

Sedan starten år 1958 har VBK
haft förmånen att få arbeta
med projekt som väcker uppmärk
samhet, såväl i Västsverige som
i landet i övrigt. -

När Västsverige
förändras är vi med.
Det ser vi som tecken på våra
kunders uppskattning av vårt oberoende och förtroende för vårt
kunnande.

?

Omsorgsfull projektering är grund
förutsättningen för att åstadkomma
byggnader som vår- stad kan visa
upp med stolthet, i många, många
år framöver.

FOTO: CARIN ABRAHAMSSON

Välkommen till VBK,
du också!

Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg
Tel: 031-703 35 00
www.vbk.se
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”Vi växer kontinuerligt
genom förvärv och
fastighetsutveckling”

I januari 2015 beräknas Gothias tredje hotelltorn stå färdigt. Men
redan nästa år kommer East Towers påbyggnad med sex våningar
att invigas. Med båda projekteten får hotellet 1 200 nya rum, berättade Gothia Towers vd Petter Ullberg på BTF:s besök. Samtidigt
förklarade han att det inte har varit en enkel sak att driva verksamheten som vanligt medan byggprojekten pågått.
Claes Grunewald, projektledare på Ramböll, och Sven Kerstis,
Peab, redogjorde för genomförandet ur ett byggperspektiv. Projekten bedrivs som partnering vilket har förenklat processen, menade
de. De nämnde också att alla tre tornen ska miljöcertifieras enligt
Breeam.

w ww.p l at ze r . s e
Fr.v. Jan Izikowitz, ordförande BTF, Sven Kerstis, Peab,
Claes Grunewald, Ramböll, Karin Hjertén, BTF och Petter
Ullberg, Gothia Towers.
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Styrka
och stöd

Hätsk
men
underhållande
debatt

vvs-konsulter
med energi i fokus

Fastighetsägarna GFR är branschorganisationen för
fastighetsföretag. Som medlem får du hjälp i de
frågor som du stöter på i din verksamhet.
Hos oss hittar du specialister inom bland annat juridik,
förhandling, energi och miljö samt lokalhyresfrågor.
Vi arbetar aktivt med att påverka allmänheten och
beslutsfattare för att skapa bättre förutsättningar

BTF vill vara ett forum för
diskussioner om viktiga
och angelägna samhällsfrågor, som på årsmötet
2012 då debattens vågor
gick höga om arkitekturens betydelse för brottsligheten.

Telefon 031-755 33 00
infogfr@fastighetsagarna.se
www.fastighetsagarna.se/gfr

www.wikstromvvskontroll.se

För ett tag sedan påstod GöteborgsPostens arkitekturskribent Mark Isitt
att det finns ett tydligt samband mellan höga hus och kriminalitet. Artikeln väckte starka reaktioner, bland
annat hävdade Chalmers arkitekturprofessor Catharina Dyrssen att kriminalitetens förklaringsgrund är mer
komplex än så och att husens utseende har en mycket liten betydelse för
den sociala situationen.
För att ge båda debattörerna möjlighet att utveckla diskussionen inför
en engagerad och nyfiken publik
bjöds de in till BTF:s årsmöte i februari 2012. Trots allvaret i ämnet och
ettriga meningsutbyten blev det en
underhållande debatt som lockade
till många skratt. Och en sak kunde
de två ändå enas i: Vi måste göra någonting åt den allt mer ökande segregationen och utanförskapet, vi sitter
på en tickande bomb.

PÅ VÅRA RITBORD SKAPAS
FRAMTIDENS
HANDELSPLATSER
PÅ VÅRA
RITBORD SKAPAS
DÄR MILJONTALS
MÄNNISKOR
SKA
FRAMTIDENS
HANDELSPLATSER
VISTAS, DÄR
TRIVAS
OCH MÖTAS
MILJONTALS
MÄNNISKOR SKA
VISTAS, TRIVAS OCH MÖTAS

Arkivgatan 9D 41134 Göteborg
+46 31 20 10 40 www.agrenkonsult.se
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Du är alldeles ny som medlem.
När hörde du talas om BTF första gången?
– Det var på en föreläsning på Chalmers med en före detta student som hade gått
klart arkitektlinjen och berättade om sitt exjobb. Han hade fått ett stipendium av
BTF.
Vad fick dig att gå med?
– Jag är precis tillbakaflyttad till Göteborg efter att ha bott utomlands ett längre tag
och känner att det är ett bra sätt att få en inblick i vad som händer i stan och få veta
lite mer om arbetslivet i Göteborg. Jag är precis i slutet av mina studier och har
aldrig arbetat här utan i Oslo och Tokyo.
Vilken sorts aktivitet är du mest nyfiken på?
– Studiebesöken låter kul, jag har varit på väldigt få byggen och tycker det ska bli
spännande att få se olika projekt innan de är färdiga.
Finns det något som föreningen
borde satsa mer på?
– Spontant skulle jag säga att den borde marknadsföra sig bättre. Om jag hade
hört talas om BTF tidigare hade jag säkert gått med redan då.

FOTO: PAULA ISAKSSON

ÅKE RAUTIO, 58 ÅR, VD PÅ TEKNIKKONSULTFÖRETAGET
BENGT DAHLGREN I GÖTEBORG
Varför är du med i BTF?
– Det ger ett kontaktnät, och naturligtvis för att man får komma på besök i tidiga
skeden till spännande byggprojekt.
Hur länge har du varit medlem?
– Sedan 80-talet. På den tiden var det så att man skulle vara med i ett antal
branschföreningar och vi på företaget tyckte att BTF var en av de viktigaste.

Har du följt med på många resor?
– De långresor som föreningen ordnade förr kostade för mycket i både tid och
pengar, så nej. Men nu när resorna är kortare åker jag gärna med om programmet
är intressant och unikt.
Mark Isitt

Debatt
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SARA FÖRBOM, 27 ÅR,
GÖR SITT EXJOBB PÅ CHALMERS ARKITEKTUR

Brukar du vara med på aktiviteterna?
– Det har varit väldigt sporadiskt genom åren men främst är det byggprojekten som
lockar, man är ju en riktig nörd i branschen.

FOTO: OLLI-PEKKA ORPO

Arkivgatan 9D 41134 Göteborg
+46 31 20 10 40 www.agrenkonsult.se

Hej medlem!

Catharina Dyrssen

Finns det något annat som du tycker att föreningen borde ordna?
– Jag tycker att man ska jobba ännu mer för att få in unga människor så det går att
tvätta bort pensionärsstämpeln som föreningen tyvärr fortfarande dras med.
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Vi har ritat vackra hus.
Vi har ritat funktionella hus.
Vi har ritat hus med kvaliteter.
Och nu har vi ritat Sveriges första
BREEAM-certifierade hus som
dessutom belönades med ett pris.
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I Bäckebol har Tengbom ritat Toyotas nya bilhall, som
är Sveriges första BREEAM-certifierade hus. Projektet
erhöll ett miljöpris som delades ut vid Green Building
Awards i oktober 2012. Sweden Green Building Awards
är ett nyinstiftat pris som premierar hållbart byggande
och miljöcertifiering.
Tengbom har i över hundra år stått för en framåtblickande och
levande arkitektur med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Bilhallen i Bäckebol är ännu ett bevis på
vårt helhetstänk och förmåga att skapa innovativa lösningar.
Läs gärna mer om oss på www.tengbom.se.

Veteranernas program 2013
Under 2013 har vi många roliga aktiviteter framför oss. Exakta datum kommer att finnas på hemsidan efterhand
som de blir klara. Vi skickar också ut kallelser i god tid.
Älvrummet
Besök i Älvrummet där en representant från Älvstranden Utveckling informerar om vad som kommer att hända på
den södra och norra sidan av älven. Gemensam lunch på närliggande restaurang. Första halvan av april.
Bjärehalvön
Endagsutflykt till Bjärehalvön med besök på Birgit Nilson Museum, Tunnelutställningen i Förslöv och Skottorps slott.
Slutet av maj.
Resa till Kosta
Tvådagarsresa till Kosta med övernattning på Kosta Art hotell.
Studiebesök på dit- och hemresan.
Början av september.
SKF
Besök på SKF för att studera tillverkningen. Gemensam lunch.
Slutet av oktober
Vi hoppas på ett bra 2013!
Carin, Michael och Sven-Eric i veteransektionens arbetsgrupp.
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FOTO: SVEN-ERIC SVENSON

SVERIGE

B

PORTO BETALT
Avsändare
Grafisk Support
August Barks gata 21
421 32 Västra Fröunda

LINDHOLMEN
DÄR SCIENCE MÖTER BUSINESS
Lindholmen är Göteborgs mest expansiva miljö för företag inom transport, IT och media.
Här har 311 företag redan insett fördelarna med att skapa nätverk och utvecklas tillsammans
med likasinnade. Söker du också läge för tillväxt? Lediga lokaler hittar du på älvstranden.com

VÄGEN TILL DEN NYA STADEN

