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Tankar om
demokrati och
föreningsliv

Södra Guldheden var Sveriges första stadsdel
med trafikdifferentiering. Sid 8
Sverige för 90 år sedan hade en av de lägsta
bostadsstandarderna i Europa. Sid 15
Baku i Azerbajdzjan fick 10 000 nya
byggnader på 20 år. Sid 30

går jag genom vår regniga stad och ser gräs,
buskar och träd vart jag än vänder mig. Luften är faktiskt väldigt ren
även mitt inne i centrum. Vi har det bra i Sverige. Även som föreningsnation har vi det bra. Sverige är ett öppet land som välkomnar ideella
föreningar att verka i landet. Detta är det jag tänker på när jag
går genom stan, nyss hemkommen från årets studieresa till Baku,
Azerbajdzjan.

med uppriktig glädje

att resa till ett land där demokrati närmast är en
pappersprodukt och där miljöarbete är något man precis börjat lära sig
stava till? Varför reser vi ett halvt dygn rakt österut till en tremiljonersstad som är Europas sista utpost, byggd på ett oljefält vid kanten av ett
uråldrigt innanhav?
Självklart är det för att det byggs väldigt mycket i Baku och för att
mycket av det som byggs har en minst sagt spektakulär arkitektur. Vår
guide talar om det starka symbolistiska formspråket i Bakus arkitektur. Ett par höghus ser ut som två fiskar. Ett mattmuseum ser ut som en
ihoprullad matta. Nere vid hamnen bygger man ett hotell i form av en
stor stående cirkel. Vårt eget hotell är Bakus landmärke och är format
som tre stora eldsflammor högst upp i stan.
Men är det rätt att resa till vad som närmast kan betraktas som
diktaturstater? Ja, det är en fråga som är värdig både en diskussion och
tankar. Hur hanterar vi vår omvärlds brist på demokratiseringsprocesser? Ska vi bojkotta dessa nationer och stolt visa hur bra vi själva är
eller ska vi åka dit och försöka bilda oss en uppfattning om läget? Vi
tror på att vara närvarande och att tala om vad vi ser. Vi tror på att
skaffa och dela kunskap.

varför väljer vi
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Sök stipendium från BTF!
Går du en byggrelaterad utbildning? Då kan du söka stipendium från BTF för en resa
eller genomförande av projekt som anknyter till dina studier. Som krav ställer vi att
du redovisar din resa eller ditt projekt på en sammankomst för BTFs medlemmar och
i vårt magasin. Du måste vara medlem i BTF för att kunna söka. Vi tar fortlöpande
emot ansökningar.
Nu kan även yrkesverksamma BTF-medlemmar söka stipendium. För att komma
i fråga ska den sökande gynna byggnadskonsten på ett exceptionellt sätt, gärna i
kombination med en god gärning. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida btf.nu.
Skicka din ansökan där du tydligt beskriver syfte och hur pengarna ska användas
till: BTF c/o Håkan Jerkstrand, Rejlers, Folkungagatan 16, 411 02 Göteborg. E-post
hakan.jerkstrand@btf.nu
Hit kan du också vända dig med eventuella frågor.

STORA OMSLAGSBILDEN: WINGÅRDHS

GERT WINGÅRDH:

”Det är mixen av det tillbakahållna
och av byggnader som är
lite mer som
individer,
som ger staden dess liv
och puls. ”

därför anordnar vi också våra populära företagsaftnar i Byggmästareföreningens vackra hus på Ekmansgatan. Intresset för dessa aktiviteter har stadigt ökat sedan starten för snart ett år sedan. Därför fortsätter vi att ordna studiebesök för att lära oss mer om gammalt och
nytt inom teknik och arkitektur. Det gör vi för att bereda en oberoende
plattform för yrkesmänniskor att bygga upp egna personliga kontakter
och nätverk så att envar ökar möjligheten att utvecklas i sin yrkesroll
och karriär. Därför vill vi hela tiden att vi som redan är medlemmar
aktivt fortsätter att sprida information om vad vi gör och välkomnar
nya medlemmar till vår förening, som i år faktiskt fyllt 90 år!
läs mer om vårt kanske lite ovanliga val av resmål inne i tidningen
som denna gång är ett jubileumsnummer där vi också gör en tillbakablick på de sista 90 årens stadsutveckling.
Flera tongivande göteborgare intervjuas och när vi säger göteborgare menar vi detta enligt definitionen ”för att kalla sig göteborgare
ska man vara född i Göteborg eller någon annanstans.”

Sidan 18
BILD: PETTER BERG

REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR DETTA NUMMER:
Michael Ehrenborg, Jonas Elgblad, Johan Engström, Håkan Jerkstrand, Christina Lööf,
Viveka Nylén, John Ovenmark, Mikael Pousette, Josua Smedberg och Sebastian Örjenfelt
(samtliga medlemmar i BTFs styrelse) samt Paula Isaksson och Inger Ivelind.

JOHAN ENGSTRÖM, ORDFÖRANDE
BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN GÖTEBORG
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Prästgårdsängen 8, 412 71 Göteborg
Telefon: 031 – 40 04 40 • e-post: info@amlovs.se

BILD: TRADERA

www.amlovs.se

funktion
gestaltning
ekonomi

Hitta lokalen som får er att utvecklas på castellum.se

forumarkitekter.se

krooktjader.se

Vill du veta vad BTF har på gång?

BYGGER OCH
UTVECKLAR
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Gå in på www.btf.nu och på facebook.com/btfnu och kolla!
Som vanligt skickar vi ut inbjudan till studiebesök och andra
aktiviteter med e-post eller post i god tid innan.

90 år av föreningsliv
i Göteborgs byggbransch
– det måste firas!
ÅRET VAR 1929. Tolv missnöjda
byggnadstekniker samlades på
Palace Hotel för att diskutera bildandet av en ny förening i Göteborg. Samtliga hade nekats inval i Tekniska samfundet i
Göteborgs avdelning för husbyggnadskonst och var tämligen irriterade över
detta. Men ett år innan hade de gjort en
skriftlig rundfrågning till 50 byggnadsutövare som visade intresse för att ingå i
en sammanslutning liknande Stockholms
byggnadsförening. Sedan kom diverse
saker och ting emellan så först i mars
1929 blev det dags att fatta beslutet:
Ska vi bilda en fristående förening av
byggnadsutövare i Göteborg? Frågan
besvarades med ett enhälligt JA och därmed var BTF etablerat. Välkomna som
medlemmar var byggnadsingenjörer,
byggmästare och arkitekter. Men även
hantverksmästare, bankmän, jurister
och leverantörer kunde väljas in. Höga
krav skulle ställas på de invalda och

inträdesavgiften inklusive årsavgiften fastställdes till 10 kronor.
OCH I ÅR fyller alltså BTF 90 år.
Mycket vatten har runnit under
broarna den här tiden. Föreningens första ordförande var Sven Steen
och det skulle dröja ända till 1971 innan
den första kvinnan valdes in i BTFs
styrelse – vilket säger mycket om tiden
och branschen.
Vi tycker att BTFs jubileum är värt att
fira med ett extra tjockt nummer av magasinet. Temat som vi har valt i det här
jubileumsnumret är 90 år av stadsbyggnad i Göteborg. Flera inflytelserika personer är intervjuade och dessutom skriver vi om teknikutvecklingen och hur
glaset i byggnader har utvecklats med
bättre egenskaper. Så har vi förstås
med flera artiklar om stadsutvecklingen
i Baku och bilder från BTFs intressanta
studieresa dit.
Enjoy!

Är du inte redan medlem
– anmäl dig idag!
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Några guldkorn
ur BTFs historia
Visst är det lite svindlande att tänka att
ett av BTFs tidigaste studiebesök ägde
rum på Stadsteatern när den var
nybyggd? Det går också att känna
historiens vingslag i de ämnen som
föreläsningarna handlade om på den
här tiden – allt från tillkomsten av en
modern gata 1930 till den nya älvförbindelsen 1934. 1933 var till och
med en läkare på plats för att prata
om hygieniska synpunkter på husbyggandet.

Så här stilig kunde en
inbjudan till föredrag se
ut på 50-talet.

Ledamotsboken är förmodligen från 1930-talet.
Här står alla medlemmar prydligt nedskrivna
med namn, yrke, adress och födelseår.

Medlemsförteckningen från 1935 innehöll även stadgar. Redan då delfinansierades BTFs trycksaker med annonser.

I protokollet från 21 maj 1948 står följande: ”Vid 7-tiden
på morgonen syntes vid kajplats nr 18 en samling resklädda gentlemen, vilka den uppmärksamme iakttagaren kunde
förstå tillhöra stadens ledande byggnadsfolk. Några av
dessa resenärer avsågo tydligen att resa inkognito, då de
voro utrustade med seglarmössor, kikare, smärtingskor och
glasögon.” Man kan undra vart sällskapet skulle.

Studieresorna kom igång 1949 och
den första gick till Stockholm och
Gustavsberg. Sedan blev det en eller
två resor varje år och när Norden
hade klarats av gick de allt längre
och längre ut i Europa.
1960 blev det dags för USA och från
1976 till 2007 gjordes det ofta både
en kort och en lång resa per år.
Några av de riktigt avlägsna destinationerna var Sydostasien, Hongkong,
Kuba, Mexiko, Japan, Australien,
Sydamerika, Fjärran Östern, Sydafrika,
Nya Zeeland och Shanghai.

Förmodligen är
denna bild från
föreningens USAresa 1960.

1944 ägde en logotypetävling rum. BTF fick många olika förslag på hur den nya
loggan skulle kunna se ut.

BTF-kören med ett gäng glada
entusiaster bildades på Moskvaresan 1979.
Bakre raden: Arne Löveryd,
Jonte Sjögren, Olle Karlsson,
Calle Bothén, Jan Länsberg,
Carin Abrahamson, Gisela
Alemar, Per Armstrong.
Främre raden: Sven-Eric
Svenson, Inger Skogsberg.
Saknas gör fotografen själv,
Birgit Eriksson.

BTFs första styrelse:

Sven Steen
Knut Arning
G. Alb. Gustafsson
Melchior Wernstedt
Arvid Fuhre
Conrad Bergh
Alex. Törnblom
William Fagerström

KÄLLA: BTFS MATRIKEL

6

GP var på plats när BTF ordnade estraddebatt om ”Beställarens, entreprenörens
och besiktningsmannens syn på byggandet” 1967.

I september 1961 reste ett
jättegäng från BTF till London. På baksidan av fotona
står det Staines och frågan
är om det är ett engelskt
företags- eller ortsnamn.

Många av bilderna från BTFs tidiga
historia går tyvärr inte att hitta. Men
vi letade igenom flera hyllmeter med
osorterat material på Landsarkivet och
fann ett och annat guldkorn som vi
presenterar här.

Ordf.
Sekr.
1:e v. ordf.
2:e v. ordf.
V. sekr.
Skattmäst.
Klubbmäst.
V. klubbm.

För att få bli medlem i BTF
behövde man ange åtnjuten
undervisning och avlagd
examen. Intyget är från 1958.

Till Moskva har BTF åkt
flera gånger, både 1967
och 1979.

1986 gick årets långresa
till Australien. Det blev
även ett besök i Berlin
under våren.

Vem ska väljas till lucia i år? De underbara bilderna till vänster
är från föreningens luciafirande 1948. Tyvärr vet vi inte vilka de
vackra tärnorna är.

Nu tar vi BTF vidare in i framtiden med
nya studiebesök, företagsaftnar och resor.
du hittar aktuell info på btf.nu
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STADEN

RENOVERNGAR
1980-TALET

Hur skulle Göteborg ha sett ut med andra stadsplanerare vid rodret än
de som styrde skutan under första halvan av 1900-talet?
Förmodligen helt annorlunda. Årsringarna visar hur staden har växt
fram ur olika strömningar och politiska beslut – men också ur personliga
stilideal och modet att våga testa oprövade kort.

SId 56.jpg
BAGAREGÅRDEN GESTALTADES AV ALBERT LILIENBERG, GÖTEBORGS FÖRSTA
STADSPLANERARE. BILD: WIKIPEDIA.

NÄR UNO ÅHRÉN TOG RODRET I GÖTEBORG HADE FUNKTIONALISMEN SLAGIT
IGENOM. ÖVRE JOHANNEBERG BYGGDES SOM EN MOTREAKTION MOT KVARTERSSTADEN. BILD: KERSTIN NYLANDER.
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1929 , när btf

såg dagens ljus, var ett
riktigt skitår – krisår. Den stora börskraschen i New York ledde till en lågkonjunktur som snabbt spred sig till
Europa. Byggandet avstannade i många
länder. Men här i Sverige genomfördes
Stockholmsutställningen 1930, mitt under den stora depressionen. Utställningen blev modernismens genombrott
i Sverige.
I Göteborg hade stadsbyggandet vid
den här tiden till stor del präglats av
stadsingenjör Albert Lilienberg. Med en
myras flitighet hade han utvecklat
stadsplaner för allt från Bagaregården
och Änggården till Nedre Johanneberg
och Gamlestaden. Hans passion var
landshövdinge- eller stenhus i slutna
kvarter, uppskattade och hållbara miljöer som finns kvar än idag.

tur att Lilienberg lämnade sin post i god tid innan funktionalismen fick sitt genomslag. Den nye
stadsplanechefen Uno Åhrén, som hade
tillträtt då, rev genast upp Lilienbergs
planer och lät bland annat uppföra de
smala lamellhusen i Övre Johanneberg.
– Åhrén hade en förhoppning om
modernisering och industrialisering av
byggandet. Men Övre Johanneberg
byggdes ändå nästan med samma teknik och skala som de gamla kvarteren,
säger Claes Caldenby, professor i arki-

tekturhistoria och författare till ett 60tal böcker, bland annat ”Guide till
Göteborgs arkitektur”.
inte förrän miljonprogrammet dundrade in över landet
som Uno Åhréns dröm om det rationella byggandet gick i uppfyllelse. Men då
var han för länge sedan bosatt i Stockholm, och Göteborg hade hunnit avverka ännu en stark stadsplanerare, Tage

egentligen var det

BILD: DEPOSITPHOTO

Konsten att bygga en stad
för har det blivit så bra”, berättar Claes
Caldenby med ett förnöjt litet skratt.
– Men han var inte alltid så populär hos politikerna.
norra guldheden var Sveriges första
grannskapsenhet med bostäder runt ett
centrum. En slags lokal demokrati i staden. Några år senare byggdes Södra
Guldheden som blev landet första
stadsdel med trafikdifferentiering.

”Början på 50-talet var en period
när de allmännyttiga bostadsföretagen
var påfallande experimentvilliga
och det växte fram en
svensk bostadsritarkultur.”

kanske var det
NEDRE JOHANNEBERG MED SINA SLUTNA STENKVARTER BYGGDES OCKSÅ UNDER ALBERT LILIENBERGS TID. BILD: WIKIPEDIA.

EN AV GÖTEBORGS FÖRSTA FÖRORTER VAR NORRA GULDHEDEN.
BILD: ANDERS LIDHOLM.

CLAES CALDENBY

William Olsson. Han låg bakom bland
annat Slussen i huvudstaden och med
honom vid rodret tillkom Norra Guldheden, en av Göteborgs första förorter.
– Tage William-Olsson var en
udda, frispråkig och intressant planerare som älskades av pressen för sina oneliners. Vid invigningen av Norra Guldheden 1945 sa han till exempel ”Här
har staplats tjänstefel på tjänstefel, där-

– Början på 50-talet var en period när
de allmännyttiga bostadsföretagen var
påfallande experimentvilliga och det
växte fram en svensk bostadsritarkultur. Båda de här områdena på Guldheden är exempel på nytänkande och blev
modeller för utbyggnaden under efterkrigstiden, säger Claes Caldenby.
Utgångspunkten var att försöka
göra något åt trångboddheten. Bland

SÖDRA GULDHEDEN BLEV LANDETS FÖRSTA STADSDEL
MED TRAFIKDIFFERENTIERING. BILD: KAJSA NYLANDER.
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Ola Serneke:

BILD: SERNEKE

STADEN

”Infrastrukturen är
en akilleshäl för
Göteborgs framväxt”

Under 80-talet satsades det mycket på kontor
och affärslokaler, medan en rivningsvåg drog

Ola Serneke har alltid drömt om att göra skillnad. Redan för 15 år sedan fick han idén om
att bygga Nordens högsta skyskrapa i Göteborg. Som vd för Serneke Group är han övertygad om att världen behöver projekt med
höga symbolvärden. ”Det vi bygger idag
skapar nya erfarenheter och samhällen för
människor” sa han i sitt Sommar i P1 när det
sändes i slutet av juli.
Vi ringde upp och ställde några frågor.

fram över Göteborg.

Hej Ola Serneke! Hur ser din vision ut för
Göteborg om tjugo år, 2039?

”Med miljonprogrammet
kunde regeringen
garantera en långsiktig
marknad för byggarna.”
CLAES CALDENBY

men samtidigt tryckte Bostadsstyrelsen på för att det skulle byggas tjockare
hus – ytan i mitten av lägenheterna blev
ju nästan gratis! Mot slutet av 50-talet
kom också de första försöken att få igenom det industriella byggandet. Trångboddheten drabbade främst socialdemokraternas väljare så när Skånska
Cementgjuteriet, och andra stora entreprenörer, lovade guld och gröna skogar
var regeringen inte sen med att nappa.
– Byggbolagen sa att om de beviljades lånestöd för rationalisering och
kontroll över byggprocessen så skulle
de bygga massor med nya lägenheter
utan att behöva ta mer arbetskraft i anspråk. Med miljonprogrammet kunde
regeringen garantera en långsiktig
marknad för byggarna.
Pennygången med drygt 700 lägenheter på Högsbohöjd är ett tidigt exempel på rationellt elementbyggande i

PENNYGÅNGEN MED DRYGT 700 LÄGENHETER PÅ
HÖGSBOHÖJD ÄR ETT TIDIGT EXEMPEL PÅ RATIONELLT
ELEMENTBYGGANDE. BILD: STENA FASTIGHETER.

Göteborg med allmännyttan som byggherre. Och i samma takt som beställningarna växte blev arkitektkontoren
allt mer storskaliga. Det statliga stödet
innebar också en kraftig maktförskjutning från arkitekterna till entreprenörerna.
– Arkitekternas kontroll över vad
som byggdes minskade. En av arkitekterna, som var med på den tiden och
som jag träffade för ett tag sedan, satt
fortfarande vid 90 års ålder och skissade på hur husen skulle kunna göras om.
Han var helt förtvivlad över hur det
hade blivit, säger Claes Caldenby.

Sedan faller allt med en tung duns. Miljonprogrammet havererar – varvskrisen och
suburbaniseringen med folk som flyttar ut
från staden till kranskommunerna gör att
Göteborg tappar 25 000 invånare under tio
år, från mitten av 70-talet.
– Först, i början på 50-talet, hade Göteborg ett väldigt bra bostadsbyggande. Sedan
får man ett väldigt tufft miljonprogram som
ledde till segregering och andra svåra konsekvenser. Lägenheterna i miljonprogramområdena blev för dem som inte hade något
alternativ, säger Claes Caldenby.

– Då hoppas jag att vi har tagit ett rejält
steg framåt när det gäller transporter och
infrastruktur som idag är en akilleshäl för
Göteborgs framväxt. Om vi ska ha en
hållbar stad kan vi inte åka runt i en massa plåtburkar utan då måste vi ha riktig
spårbunden kollektivtrafik som inte blir störd av regn och
rusk, vinter och snöoväder utan gärna går under marken
så mycket som möjligt. Får vi en fungerande infrastruktur
kan vi bygga hubbar där det faktiskt går att få blandstäder, eller blandstadsdelar.

80 - talet satsades det mycket på
kontor och affärslokaler, medan en rivningsvåg drog fram över Göteborg. Stora delar av
Haga, Landala, Gamlestaden och andra
stadsdelar strök med i vågen. Därefter kom
höghusdebatten igång och organisationer
som Yimby började få inflytande över politiken. Framme vid 2019 ser Claes Caldenby
vissa likheter med rekordåren under miljonprogrammet.
– Nu har det gällt att få fram en massa
projekt och fastighetsbranschen har varit
helt euforisk. Men även om förtätningen är
ett sätt att gynna cyklister och gående har vi
en situation med en snabbt växande ojämlikhet och miljöproblem som vi måste göra
något åt, avslutar Claes Caldenby.

– Vi måste delta i skapandet av nya fastigheter för skola,
vård och omsorg. Och framför allt av idrottsanläggningar som jag brinner väldigt mycket för och som är otroligt
viktiga för folkhälsan. Det är ju lätt att skylla på kommunen eller staten att inget händer men vi har ju haft en
extrem tillväxt befolkningsmässigt som aldrig tidigare.
Att bara lägga över allt ansvar på kommunerna för att
lösa det är oansvarigt. Alla får dra sitt strå till stacken i
samhällsbyggandet.

under

TEXT: PAULA ISAKSSON

BILD: MYNEWSDESK

annat försökte man bygga lägenheter
som skulle upplevas som rymliga fast
de inte var det.
– Det här är en intressant tid för
bostadsutvecklingen då man skapade
smala hus med goda ljusförhållanden
och med rundgång i lägenheterna, som
gav känslan av att de aldrig tog slut.
Arkitekterna jobbade nära byggherrarna och om de fick över ledningen på sin
sida funkade allt, säger Claes Caldenby.

I ditt Sommarprogram sa du att byggbolag
måste delta i samhällsutvecklingen.
På vilket sätt?

Och så tredje frågan, vad hoppas du att
Karlatornet ska få för betydelse för Göteborg?

– Det kommer att bli en ikonbyggnad som alla kan relatera till. Tornet visar på en framtidstro för Göteborg och
att man vågar göra saker som är lite annorlunda. Jag
tror att Sverige, och världen, behöver projekt med höga
symbolvärden – detta är ett sådant projekt. Karlatornet
är också intressant rent arkitektoniskt för en del tycker det
är fult och andra att det är snyggt. Det är Nordens högsta hus och när man bygger sådana här saker vill man
skapa attraktion till Göteborg som turiststad. Om folk
kan få med sig att de har varit uppe i tornet, tittat ut mot
Vinga och fått en lektion i Evert Taube så har vi även
tagit vissa delar av kulturarvet vidare.
TEXT: PAULA ISAKSSON
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”Här ska jag bo om 20 år” sa Kjell
Björkqvist när han som vice ordförande i byggnadsnämnden i slutet
av 1980-talet var på Eriksberg för
att diskutera Norra Älvstrandens
framtid. Och så blev det.

BILD: ELISABETH GUSTAFSSON

TEMA: 90 ÅR AV STADSBYGGNAD I GÖTEBORG

BILD: ELISABETH GUSTAFSSON

TEMA: 90 ÅR AV STADSBYGGNAD I GÖTEBORG

Politisk vändning stoppade rivningarna

att byggnadsnämndens socialdemokratiska ordförande Gunnar Larsson och viceordföranden
Kjell Björkqvist, som företrädde det
som då hette Folkpartiet, hade en samsyn i hur de ville att staden skulle utvecklas. De ville bygga nytt, men också
bevara det som kunde räddas.
– De före oss var av den gamla
stammen. De hade växt upp i små omoderna lägenheter med dass på gården
och tyckte att det var lika bra att riva
skiten. Haga låg i slutet av rivningsvågen och stora delar kunde räddas.
Det var den sista striden, säger Kjell
Björkqvist, som är något av en doldis i
Göteborgspolitiken. Han har suttit i
presidier, som ordförande eller vice
ordförande, i kommunala bolag och
nämnder sedan mitten av 1970-talet,
och ihärdigt drivit sina frågor.
Den politiker som främst fått personifiera rivningarna av Landala, Annedal, Masthugget och de andra arbetarstadsdelarna, var Torsten Henriksson,
vändningen

bestod

i

legendarisk socialdemokrat, själv uppvuxen i Haga. 1955 blev han stadssekreterare, vilket senare kom att kallas
kommunalråd, och chef för stadsbyggnadsavdelningen. Bland annat låg han
bakom att Valhallabadet och Nya Ullevi byggdes, liksom Tingstadstunneln
och Älvsborgsbron. Och han såg till att
staden genom bulvaner köpte upp mark
i Angered och Bergum, där man hade
stora planer för tiotusentals bostäder.
i göteborg fanns en tradition av att
politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare kom överens lite vid sidan
om, utan insyn och de beslutande församlingarna – det som kom att kallas
för ”Göteborgsandan”.
Som nytillträdd vice ordförande
blev Kjell Björkqvist också uppvaktad
av byggmästare och andra högt uppsatta personer som ville bjuda på fin lunch
och prata om sina planer. Men det hade
de inte mycket för.
– Jag förstod ju vad de var ute efter,
tackade för lunchen och ritningarna
och sa att ”de kan jag ta med mig till
handläggarna på stadsbyggnadskontoret”. Då blev de lite snopna. De hade ju
väntat sig att vi skulle komma överens
där och då. Det blev inga fler luncher,
säger han.
Efter ett och ett halvt år lämnade
Gunnar Larsson över ordförandeskapet
i byggnadsnämnden till Sören Eriksson.
Därefter tog Leif Blomqvist över. Det
goda samarbetet i presidiet fortsatte.
Bland annat fick Kjell Björkqvist, till

Under rivningsvågen strök många kvarter med i Landala. Den gamla bilden visar hur Landala
Torg såg ut förr. Högra bilden är på Landalagatan idag. BILD: WIKEPEDIA

slut, med sig majoriteten i nämnden för
att inte ge Familjebostäder bygglov att
riva ut 260 smålägenheter på Majstångsgatan i Majorna och bygga om
dem till treor.
– Den socialdemokratiska bostadspolitiken var ju att bygga trerumslägenheter. Men här fanns små, billiga lägenheter som ungdomar kunde hyra. Vi
fattade beslut om avslag på en måndag.
På tisdag morgon hade jag en ilsken
direktör för Familjebostäder i luren.
Han var inte van vid att få avslag. ”Här
står jag med 60 gubbar som ska börja
jobba – vad gör jag med dem?”. Det var
hans problem, tyckte jag, det fanns ju
inget beslut förrän nu. Men några år
senare, när finanskrisen och fastighetskrisen slog till, sa han till mig att han
var glad att Familjebostäder hade kvar
sina små, billiga lägenheter, berättar han.
borgerliga partierna majoritet i Göteborg och Kjell Björkqvist
blev ordförande i fastighetsnämnden,
för att tre år senare bli vice igen. Arbetet för att bevara fortsatte. En långbänk
har bevarandet av bostäderna i södra
Gårda varit. Redan i början av 1990talet agerade Leif Blomkvist och Kjell
Björkqvist för att man skulle riva så lite
som möjligt för att bygga en väg mellan
huvudleden och Focus parkeringshus.
När Ulf Kamne (MP) blev ordförande i
fastighetsnämnden 2010 fick Kjell
Björkqvist en frände. Idag har Bo Trygg
köpt fastigheterna mot löfte om att varsamt rusta upp dem.
Som ledamot i kommunfullmäktige
la han motion efter motion med förslag.
Några gick igenom, andra inte. De har
bland annat handlat om att bevara och
utveckla gamla brandstationen på Tredje
Långgatan, som sedermera blev kontor
och saluhall och om Skanstorget, där
det arbete som pågår nu i stort motsvarar de idéer som han framförde 2009.
Men det som han är mest stolt över
är nog motionen från 1993 om att bevara stenstaden. Många av de pampiga
fastigheterna i delar av Vasastan hade
stora problem med sättningsskador,

1992 fick de

BILD: DEPOSITPHOTOS

Göteborgs politiker har under
årtiondena lämnat avtryck i
stadsbilden på olika sätt.
– När Gunnar Larsson och
jag började i byggnadsnämnden
1985 blev det en politisk vändning. Då var det slut med rivningarna, säger Kjell Björkqvist,
(L), som har varit aktiv i Göteborgspolitiken sedan 1974.

”Vi fattade beslut om avslag på en måndag.
På tisdag morgon hade jag en ilsken direktör
för Familjebostäder i luren.”

Haga förr och idag.
ÖVERSTA BILDEN: YIMBY
NEDRE BILDEN: WIKIPEDIA

KJELL BJÖRKQVIST

eftersom grundförhållandena hade ändrats när vatten- och avloppsledningar
grävdes ner. Vattnet som hade skyddat
de gamla rustbäddarna i trä hade dränerats bort, och träet ruttnade, varpå
de tunga stenhusen sjönk.
– Det behövdes en åtgärdsplan och
sedan handling. Samtidigt var många
byggjobbare arbetslösa och staten var
beredd att bidra för att få fler i jobb. Så
jag motionerade om ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och
staten, och fick igenom det, berättar
Kjell Björkqvist.
projektet fick stor uppmärksamhet.
Det första spadtaget togs av honom och
Göran Johansson, i en källare i Vasastan där de första stålpålarna skulle bankas i för att grundförstärka fastigheten.
I dag är Kjell Björkqvist ordförande
i Framtidenkoncernen och mest engage-

rad i frågor om bostadsbyggande och
utveckling av stadens så kallade utanförskapsområden samt hur man ska
komma till rätta med bostadsbristen.
Men det finns också några gamla surdegar från de tidigare politiska uppdragen
som skaver. Som Skeppsbron.
– Området måste exploateras mer,
annars vill ingen bygga! Husen måste
bli högre, annars blir det bara dyra bostäder!
Läppstiftet är också något av ett
misslyckande, som Kjell Björkqvist delvis tar på sig skulden för.
– Både Gunnar Larsson och jag
tyckte att förslaget som Erskine kom med
var för högt. Ta bort ett antal våningar, sa
vi. Arkitekten sa att det blir inte bra,
byggnaden blir för kompakt. Men vi
envisades. Det ångrar jag än idag.
TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

Bangatan 1938 och hur
den ser ut idag.
ÖVERSTA BILDEN: MAJORNA.NU
NEDRE BILDEN: WIKIPEDIA

De gamla kvarteren i Annedal
är rivna för länge sedan.
BILD: OVE GUSTAVSSON
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MARK ISITT:

90 år av bostadsutveckling

har gett Sverige
en av Europas högsta
bostadsstandarder

Ikonbyggnader stärker självkänslan hos en stad. Se bara
på Bilbao som ryckte upp sig ur slummen tack vare
Guggenheimmuseet.
– Det är ett fantastiskt exempel på hur ett byggnadsverk kan få en stad att lyftas i nackskinnet. Efter det har
många andra städer insett arkitekturens kraft, säger
Mark Isitt.
har gott om ikonbyggnader och landmärken. BTF
Magazinet bad arkitekturkritikern Mark Isitt att lista sina
favoriter. Högst upp kommer
Skanskaskrapan.
– När jag var ung och reste
in från Marstrand fick Skanskaskrapan mig att känna det
som att jag kom till en riktig
stad. Det var samma känsla som
jag inbillar mig att Bruce
Springsteen hade när han stod
på New Jersey-sidan och såg
skraporna på Manhattan ...
Enligt Mark Isitt betyder
landmärken mycket för självkänslan hos en stad. Ta
Götaplatsen till exempel med
alla sina ikonbyggnader.
– De är imponerande skapelser och det är också imponerande att man trots den dåliga
ekonomin vid förra sekelskiftet
lyckades åstadkomma några av
stans mest praktfulla byggnadsverk, säger han.
– Det är samma sak med
Götaälvbron som byggdes i den
vevan. Den binder samman
människor och gör det på ett
väldigt vackert sätt med hela sin
kurvatur och pelarskogen på
undersidan. Det är riktigt fina
kvaliteter.

göteborg

vad är det som gör ett
landmärke? Jo, svarar Mark
Isitt, byggnader som blir ikoniska blir det för att människor
reagerar på dem. Och det är bra
för arkitektur ska beröra.
– Det finns på tok för myck-

men

För 90 år sedan hade Sverige en av de lägsta bostadsstandarderna i Europa. I Göteborg byggdes så kallade solgårdar för att
minska trångboddheten för arbetarfamiljer. Stegvis fick vi badrum, varmvatten och centralvärme. Idag har svenska bostäder
en standard som är bland de allra högsta inom EU. Men vägen
dit har inte gått av sig själv.

et arkitektur som inte förmedlar
något alls. Landmärken som är
höga och ligger på en prominent
plats måste vara väldigt väl
gestaltade för att, så att säga,
kunna fylla de stora skorna.
Som till exempel Guggenheimmuseet intill flodkanten i
centrala Bilbao. Vissa har kallat
det för den mest framstående
byggnaden av vår tid. Och oavsett vad man tycker om arkitekturen har museet medverkat till
en ekonomisk uppgång i staden.
– Efter det har många politiker förstått att de med arkitekturens hjälp kan förflytta sin
stads position från industristad
till kulturstad. Men det har också producerats ett antal landmärken i världen som anses lite
taffliga, som skyskrapor i glas.
Men en skrapa som Skanskaskrapan finns ingen annanstans
än i Göteborg och den säger
mycket om staden med sin sjömärkesfärgsättning och periskopet högst upp. Den hade inte
kunnat stå i Dubai!
för fler landmärken i Göteborg? Mark Isitt börjar räkna upp: Nils Ericsonterminalen, Liseberg, Slottsskogsvallen, Swedish Matchhuset vid
kajkanten på Gullbergsvass …
– Jo, nu kom jag plötsligt på
ett annat landmärke som jag
älskar! Stora Ullevi, som kom
till i samband med fotbollsEM 1958. Det är en riktig ikonbyggnad!

bostadsbristen är långt ifrån ett
problem i modern tid. Vid sekelskiftet 1800–1900 när människor strömmade in från landsbygden till städerna låg bostadsbristen i Göteborg på
50 procent. Man bosatte sig i källare, uthus, vindar med mera för att få
tak över huvudet och särskilt
Göteborg blev ökänt för sina usla
bostadsförhållanden. Ända in på 40talet var Sverige bland de sämsta
i klassen i Europa när det gällde
bostadsstandard.
– Det vanliga var att en arbetarfamilj bodde i en liten lägenhet på ett
rum och kök med dass och vattenpump på gården, berättar Ola Nylan-

der, professor på Chalmers arkitektur.
Ola Nylander har skrivit ett
antal böcker om bostadsarkitektur
och är som ett levande uppslagsverk
i den svenska bostadens historia.
Själv bor han i Majorna, en av de
arbetarstadsdelar som byggdes i slutet av 1800-talet med latriner på gårdarna. Först ut att sätta in badrum i
sina lägenheter var HSB 1925.
– Många högerpolitiker var
emot det, arbetarklassen hade ju
badhus att gå till så varför skulle de
ha badrum? Men de privata byggföretagen följde efter så det blev ganska snabbt en standardökning på
20-talet. Fast fortfarande fanns det

många gamla och dåliga lägenheter
vid den här tiden, säger han.
medan arbetarfamiljerna trängde

ihop sig i pyttesmå bostäder bredde
överklassen ut sig i stora våningar i
Vasastan. Medelklassen däremot,
bodde bland annat i tvåor på Linnégatan. Trots att lägenheterna var
relativt små hade de pigkammare för
tjänstefolket.
Under den här tiden växte också
egnahemsrörelsen. Egnahemsföreningen, som vilade på kristen grund,
lånade pengar till mindre bemedlade
som ville bygga ett eget hus på landet. Men senare blev det också möjligt att låna till ett egnahem i städerna. Staten tog över och stod som
garant för lånen som täckte 90 procent av byggkostnaderna. Det första
planerade och bebyggda egnahemsområdet i Sverige blev Landala
Egnahem i Göteborg.
– Egnahem blev socialdemokra-

vad finns det

TEXT: PAULA ISAKSSON

I början av 1900-talet kunde en familj med upp till tio barn
eller fler bo i en etta med kök. BILD: STOCKHOLMS STADSMUSEUM

BILD: DEPOSITPHOTOS

BILD:MYNEWSDESK
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”Skanskaskrapan
skulle inte kunna
stå i Dubai”

Göteborg blev ökänt
för sina usla
bostadsförhållanden.

Först med att sätta in badrum i sina lägenheter var HSB.
BILD: HSB :S ARKIV
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Göteborg
experimenterade
med boendet
En vanlig bostad runt 1930 kunde
ha en vedspis för matlagning insatt
i kakelugnen. Många bostäder
värmdes upp med kakelugnar eller
kaminer. BILD: HSB:S ARKIV
Vardagsrummet blev en nyhet på 30- och 40-talet. Rummet skulle vara bostadens hjärta och ersätta
finrummet. BILD: HSB:S ARKIV
Inte många lägenheter på 40-talet
var så här välutrustade med varmt
och kallt vatten,
kylskåp och elspis.
Alla mått är funktionsstuderade.
BILD: ALTELJÉ SUNDAHL

Bilden är från en
lägenhet på tre
rum och parallellkök som byggdes
1969–70 i Backa
Röd. Den genomsiktliga bostaden
hade en mycket
enkel standard. BILD:

FÖR HEMMETS FORSK-

FRÅN ”NYA SVENSKAR

NINGSINTITUT.

- SÅ ANVÄNDER VI
VÅRA BOSTÄDER”.

I mittdelen i en lägenhet på Godhemsberget, byggd
på 2000-talet, ligger kök, matplats och vardagsrum.
Men den öppna planlösningen uppskattas inte av alla.
BILD: BERT LEANDERSSON

ternas idé om bostadsbyggande. Men
det var främst medelklassen och inte
arbetarfamiljer som flyttade in i Landala Egnahem, säger Ola Nylander.
30 - talet

tog staten beslut om
att bygga barnrikehus. Stora, fattiga
familjer i Göteborg flyttade in i nya lägenheter i till exempel Sandarna. Husen
kallades också för ”solgårdarna” eftersom gårdarna var öppna och ljusa. Lägenheterna hade badrum och kök, men
var fortfarande små med dagens mått mätt.
Alltjämt saknade 30 procent av bostadsbeståndet i Sverige bad eller dusch.
Massvis med lägenheter värmdes upp
av kaminer eller kakelugnar. I Olskroken startade hyresgästerna ett uppror
mot fastighetsägarna som ville höja
hyran, trots den låga standarden. Källarna hade fortfarande jordgolv, det
fanns ingen centralvärme och inte heller
elektriskt ljus i trappuppgångarna.
Upproret slutade med att 250 familjer
vräktes. Till sist fick Hyresgästföreningen, som hade bildats några år tidigare,
igenom kraven på förbättringar.
under
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– Det som hyresgästerna vann var att
husen fick centralvärme och de slapp
fortsätta elda med koks. Men 30 år senare revs de här husen, säger Ola Nylander.
Köket, hemmets hjärta, var i långa
tider kvinnans rum. Enligt en avhand-

– Köket ändrades radikalt från ett rum
där du äter mat till en matberedningsyta. Kerstin Thörn spårade upp att
många av den tidens arkitekter var män
som förmodligen hade vuxit upp i stora
lägenheter där maten bars fram till bordet. De tänkte inte på hur trångt köket

”Det som hyresgästerna vann var
att husen fick centralvärme och de
slapp fortsätta elda med koks.
Men 30 år senare revs de här husen.”
OLA NYLANDER

ling av idéhistoriken Kerstin Thörn fick
kvinnorna se sitt kök förvandlas till en
vrå i samband med att vardagsrummet
etablerades på 30-talet. Vardagsrummet var ett sätt att få in mannen i hemmet, han skulle också få ett rum, där
han kunde vara herre på täppan. Yta
togs från köket vilket resulterade i att
matplatsen fick flyttas ut i lägenheten.
Eller så åt familjen i skift vid ett slagbord i köket.

blev i de små arbetarlägenheterna, säger
Ola Nylander.
På 50-talet gick man mer och mer tillbaka till riktiga kök. I en tidstypisk lägenhet blev också hallen ett neutralt kommunikationsutrymme som alla rummen
vette mot.
– Du kunde gå tidigt till jobbet
utan att störa någon, oavsett om de
övriga i familjen låg och sov i köket
eller vardagsrummet.

Med miljonprogrammet byggdes bostadsbristen bort och lägenheterna
blev större. Tidstypiskt för 60-talet
var parallellköket och att vardagsrummet blev navet i lägenheten.
Under 2000-talet har bostadens
utformning förändrats. Men trender
kommer och går. I de lägenheter som
har byggts efter millennieskiftet ligger
oftast köket och vardagsrummet
ihop. På både gott och ont.
– Det öppna sambandet mellan
kök och vardagsrum är ett resultat av

BILD: MYNEWSDESK
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Två radikala bostadslösningar i Göteborg var Experimenthuset och Däckshuset som testades på 50- och
60-talet. Det ena med flyttbara väggar och det andra
med villor på höjden.
experimenthuset

i

järnbrott

var resultatet av en tävling
1950 om framtidens bostad.
Bakom initiativet stod Göteborgs Stads Bostads AB och det
vinnande förslaget ritades av
den dåvarande stadsplanechefen Tage William-Olsson och
hans son Anders. Huset bestod
av 20 lägenheter på 75 kvadratmeter och den enda inredningen var en köksbänk i ena änden
och en toalett i den andra. Det
var trägolv och i mitten av
lägenheten stod en pelare. I
övrigt fick hyresgästerna själva
sätta upp flyttbara vägg- och
skåpmoduler.

ola nylander gav 2018 ut boken
Svensk bostadsarkitektur, utveckling
från 1800-tal till 2000-tal.

att lägenheterna har blivit så små
igen. Frågar du byggbolag så säger de
att folk vill ha det så. Men tittar man
på de undersökningar som har gjorts
tycker inte fler än hälften att det är
bra med öppet samband. Den andra
hälften vill ha ett igenstängbart kök,
och det oavsett hur gamla de intervjuade är.
idag har sverige en av Europas högsta bostadsstandarder. Hur kommer
framtidens bostadsarkitektur att se
ut? För Ola Nylander handlar framtidsperspektivet om att det måste byggas mer hållbara bostäder. I kölvattnet av flygskam har han och hans
kollegor myntat begreppet byggskam.
– Om folk ska vara medvetna om
vad de äter och hur de reser borde de
också vilja bo i hus som är ekologiskt
korrekta. Inom forskningen ser vi det
som jätteangeläget att visa på byggande av både mer funktionella och socialt hållbara bostäder och hållbara
material i såväl fasader som inne i lägenheterna, avslutar Ola Nylander.
TEXT: PAULA ISAKSSON

EXPERIMENTHUSET I JÄRNBROTT

– De fick väggelement som
spändes fast i taket, i golvet och
in i varandra. Man byggde upp
sin egen lägenhet med det antal
rum som man ville ha, berättar
Chalmersprofessorn i arkitektur Ola Nylander.
konceptet
rikt .

var

framgångs -

I takt med att familjen
förändrades – barn kom till eller barn flyttade ut – kunde lägenheten delas in i fler eller färre rum. Det gjorde att de som
bodde där stannade kvar i sina
lägenheter mycket längre än i
Bostadsbolagets övriga bestånd.
– Det blev en enorm uppmärksamhet kring projektet och
det fick många internationella
studiebesök. Nackdelen var bara
att de tunna väggarna släppte
igenom ljud, de fick ju inte vara
för tunga, säger Ola Nylander.

En lika radikal idé var Däckshuset som stod klart i Kallebäck 1960. Där handlade det
också om att bygga sin egen
bostad, men mer från grunden
och på en öppen betongstomme
i tre våningar.

DÄCKSHUSET

– Det var som ett parkeringshus som man fick bygga
sin bostad på. Trapphuset låg i
mitten och du byggde ditt hus
mellan betongen där nere och
grannens bjälklag däruppe, förklarar Ola Nylander.
Tomtytan var på 144 till
210 kvadratmeter och kunde
även räcka till en altan. Husen
var av trä. Värme, vatten och
avlopp kunde anslutas vid ett
par fasta punkter.
– Däckshuset blev också
mycket uppmärksammat men
precis som Experimenthuset
fick det ingen efterföljare, konstaterar han.
Enligt Ola Nylander finns
det behov också idag av att
kunna förändra sin lägenhet, i
likhet med Experimenthuset.
Många rotar sig i en stadsdel
och vill kunna bo kvar även
med ändrade familjeförhållanden.
– Som arkitekt kan man
tänka på att förbereda för förändring, till exempel så att vardagsrummet kan balkas av till
ytterligare ett rum. Om folk
bor kvar går det att få stabilitet
i en stadsdel och då har man
vunnit mycket när det gäller
social hållbarhet.
TEXT: PAULA ISAKSSON
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Sämre kvalitet i nya stadsdelar
än under miljonprogrammet
Ingenting var bättre förr, men idag är det ännu sämre.
Arkitekten Gert Wingårdh har skrivit flera debattinlägg
om nya bostadskvarter i Göteborg som han tycker är
överexploaterade och fula.
Vissa har till och med lägre estetisk kvalitet än
miljonprogramsområdena, menar han.
miljonprogrammet är både skambelagt och utskällt. Men det har sina förtjänster, tycker Gert Wingårdh. Själv
växte han upp i de fristående husen,
”Kommandobryggorna”, på Södra Dragspelsgatan i Västra Frölunda.

DRAGSPELSGATAN, VÄSTRA FRÖLUNDA

– Där är de stora avstånden mellan husen en kvalitet. Man ser inte in till varandra och det blir ljust och luftigt. Vi
hade också en väldigt stark granngemenskap som jag inte har upplevt någon annanstans, säger han på telefon i
bilen på väg från Arlanda Flygplats till
ett möte på Söder i Stockholm.

men mångfalden kan också gå för
långt. Som i Kvillebäcken där den har
drivits in absurdum, förklarar Gert
Wingårdh.
– Kvillebäcken är alldeles för hårt
exploaterat med en påtaglig påverhet i
materialkänsla och annat. Precis som
under miljonprogrammet bygger man
med betongelement som uppenbart är
ett billigt sätt att bygga på, men man
bygger utan den luftighet som finns i
miljonprogramområdena. Bilden av det
byggda blir en bild av det billiga.
Idag har den arkitektoniskt varierade bebyggelsen blivit en trend. Gert
Wingårdh tror att det är en överreaktion mot de stora kvarteren på 60-talet
då en arkitekt kunde få rita tusentals
lägenheter.
– Motreaktionen har lett till att

man inte ens låter en arkitekt rita ett
kvarter längre.
Men vill man inte som arkitekt få rita
sådant som sticker ut?
– Jo, enligt min uppfattning är det för
få byggnader som står ut i Göteborg.
Men jag har heller inget emot att rita
bakgrundsbyggnader. Det är mixen av
det tillbakahållna och byggnader som
är lite mer som individer, som ger
staden dess liv och puls. Det är som när
man gör musik, man kan inte bara
döna på med alla instrument samtidigt
utan det behövs också pauser.
Om du tittar tillbaka i tiden, finns det
någon äldre byggnad eller bebyggelse
i Göteborg som du tycker är ett lika dåligt exempel på det som uppförs idag?
Gert Wingårdh tvekar och svarar sedan, nästan lite motvilligt:
– Jag antar att det mest misslyckade redan är rivet. I de projekt som vi är
inblandade i där man river handlar det
ofta om 80-talshus. De är ett resultat av
energilagstiftningen som kom i samband med oljekrisen och ledde till
väldigt små fönster och låga bjälklagshöjder. Det är en typ av byggnader som
inte efterfrågas idag så det var väl dåligt
att bygga dem.

”Det finns
mycket som
vi bygger idag
som jag tror
att historien
kommer döma
oss hårt för. ”

TEXT: PAULA ISAKSSON

BILD: RICKARD L ERIKSSON

samma dag har han läst en ledare i
Göteborgs-Posten där skribenten Adam
Cwejman konstaterar att arkitekturen
har haft sina sämre och bättre epoker.
Artikeln ställer punkthusen mot kvartersstaden men enligt Gert Wingårdh

finns det skäl för det ena ibland, och för
det andra ibland. Det finns inte bara en
lösning. Men många av de kvartersstäder som byggs idag är alldeles för överexploaterade, menar han.
– Det finns mycket som vi bygger
idag som jag tror att historien kommer
döma oss hårt för. Genom att blåsa upp
kvartersstäderna i volym får man
mörka och trånga gårdar. En måttlig
exploatering, som får ta lite tid på sig
att växa fram och där det finns en
mångfald, är oftast det som ger en harmonisk stad.
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Stadens och näringslivets utveckling följs åt
Stadsbyggnadsidealen har svängt ordentligt de senaste 90 åren.
Och näringslivet har både påverkat och hängt med i utvecklingen.
– Idag är företagens intressen intimt förknippade med en
attraktiv stad. Då ökar chansen att få tag i människor med
rätt kompetens, säger Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig för
stadsutveckling på Västsvenska Handelskammaren.
de stora företagens utveckling kan man också följa stadens förändring. Mest synligt är det kanske
längs Norra Älvstranden, som en gång
hyste Göteborgs många varv. De har en
lång historia – det som senare blev
Götaverken startade redan 1841. Och
1990 var i stort sett allt nedlagt. Idag är
Gothenius reparationsvarv det enda
som finns kvar. I stället har varvens
anläggningar bytts ut mot bostäder,
kontor och skolor.
– Idag jobbar det fler människor på
Lindholmen än vad det gjorde under
varvsepoken. Och just Lindholmen är
väldigt hett bland företagen. Många vill
ha lokaler här. Det är synd att utbyggnaden av Frihamnen har stannat upp,
säger Gunilla Grahn Hinnfors.
En annan viktig faktor för stadsutvecklingen är universiteten och högskolorna. Att Göteborgs universitet och
Chalmers samlar ihop sina institutioner
i campus har betytt mycket.
– Se bara vad som hände runt
Magasinsgatan när Pedagogen flyttade

i spåren av

in till stan, påpekar Gunilla Grahn
Hinnfors.
stadsbyggnadsideal som rådde
under mitten av 1900-talet innebar att
vi skulle bo på ett ställe, jobba på ett
annat och göra inköp på ett tredje. Mellan dessa körde vi bil. Ett ideal som de
flesta har övergett idag.
– Nu vill vi ha en blandad stad –
och samtidigt har vi fått en ny typ av
näringsliv och bristen på kontorslokaler är stor. Men det är lätt att blanda
kontor och bostäder, och det är bra för
servicen i ett område om det finns både
dag- och nattbefolkning, säger Gunilla
Grahn Hinnfors.
– Dessutom kan nya bestämmelser,
som till exempel tredimensionell fastighetsbildning göra det enklare att blanda
bostäder och verksamheter.
För Västsvenska Handelskammaren är fler bostäder en högt prioriterad
fråga, som Gunilla Grahn Hinnfors arbetar mycket med. Ett växande näringsliv behöver bostäder och här finns

det

mycket att göra, menar hon:
– Idag används de befintliga bostäderna ineffektivt, det finns inga incitament för att få folk att flytta från stora
hus till mindre lägenheter. Reglerna för
att bygga om och till tolkas olika i olika
kommuner och vi måste våga prata om
den ”social housing” som vi har i praktiken.
ett centralt begrepp i stadsutvecklingen och som även
näringslivet har tagit till sig.
– Stora, kapitalstarka företag inser
att de inte kan stänga in sig om de ska
kunna attrahera människor med rätt
kunskap. Ett exempel är Campus Lundby där Volvo öppnar grindarna och
låter andra komma in på området. Det
omformar också staden.
För mindre företag, som inte fick
plats inne i staden när de växte eller
hade råd med centrala lokaler, etablerades industriområden under andra hälften av 1900-talet. Idag är tendensen
att mindre företag drar sig utåt mot

social hållbarhet är

BILD: VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN
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”Stora, kapitalstarka företag inser att de inte kan stänga in sig
om de ska kunna attrahera människor med rätt kunskap”
GUNILLA GRAHN HINNFORS

stationssamhällena, ibland av ekonomiska skäl, men också för att man letar
efter andra kvaliteter. De gamla industrimiljöerna i till exempel Mölndal, Jonsered och Floda får nytt liv.
– Med bra kommunikationer kan
man ta vara på stationssamhällenas
potential. Älvdalen är en bubblare här,
tror Gunilla.
intensivt med att infrastrukturprojekten i
och runt Göteborg ska förverkligas.
Gunilla Grahn Hinnfors beklagar
stadens hantering av linbanan mellan
Järntorget och Lundby och vidare till
handelskammaren

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området
ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för butiker, restauranger, kontor, ett nytt kajstråk och
450 nya bostäder. Status: Planering pågår. KÄLLA OCH BILD: HTTPS://STADSUTVECKLING.GOTEBORG.SE/PROJEKT/SKEPPSBRON
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jobbar

också

Wieselgrensplatsen.
– Den skulle ha behövts för att
snabbt få en förbindelse över älven och
över de barriärer som hamnbanan och
Lundbyleden är, så att de delarna av
Hisingen knyts ihop.
Att det intensiva byggandet och
grävandet i Göteborg skulle vara ett
stort problem för näringslivet är inget
som Gunilla Grahn Hinnfors hör från
handelskammarens medlemsföretag.
– Man är snarare glad för att det
äntligen händer något. Och bland företagen i bygg- och fastighetsbranschen
ser man affärsmöjligheter, samtidigt
som man vill vara med och göra något

bra för stan. Jag vet ingen annan
bransch som är så sugen på att prata
stadsutveckling.
TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

tredimensionell fastighets bildning

En tredimensionell fastighet är en fastighet som avgränsas både i höjd- och i
djupled. Det innebär att våningsplan
och anläggningar inom samma byggnad kan ha olika ägare. (Källa: Göteborgs Stad.)
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Teknikutvecklingen under 90 år

Från räknesticka till parametrisk design
Från räknesticka, gradskiva och linjal till parametrisk design.
Teknikutvecklingen för den som arbetar med
ritningar och konstruktion har tagit gigantiska steg de senaste decennierna.
– Men vi som jobbar med parametrisk design ser det mer som en
arbetsmetod än ett verktyg, säger Hanna Närhi på Tyréns.
bilder från äldre tiders ritkontor
och arkitektbyråer sitter herrar i långa
rader vid stora ritbord. Med T-linjal,
vinkelhake och blyertspenna ritades allt
från soffbord till broar. På ritningarna
textades prydligt all information och
när ritningar kopierades stank det av
ammoniak. Skulle en ritning sparas användes dragstift på arkivbeständig väv.
Beräkningar gjordes med räknesticka
fram till början av 1970-talet då miniräknaren gjorde entré.
När Kerstin Björn fick sitt första
jobb 1975 som arkitekt i Lerums kommun ritades allt med papper och penna.

BILD: PRIVAT

på

”Det var en jättemaskin som en
medarbetare fick
använda och i början
fakturerade vi
särskilt för tid som
var ”datorarbete”. ”
KERSTIN BJÖRN

22

I slutet på 1980-talet hade hon bytt till
Göteborgs Förorter och där köptes en
dator in.
– Det var en jättemaskin som en
medarbetare fick använda och i början
fakturerade vi särskilt för tid som var
”datorarbete”, berättar Kerstin Björn.
cad, computer-aided design,

eller Computer-aided drafting som var den
ursprungliga förklaringen, det vill säga
datorstödd konstruktion, hade börjat
utvecklas under 1960-talet. Från början
var tekniken ett sätt att efterlikna
ritningar som gjordes för hand. Men
under 1980- och 1990-talet gick tekniken snabbt framåt.
– Före mitten av 1990-talet hade
vi egna datorer, fick lära oss CADprogram och ritade digitalt. Det var ju
stora, stationära datorer med hårddisken på golvet. 2004 fick vi de första
bärbara datorerna, fast de var tunga,
väldigt tunga, säger Kerstin Björn.
Idag arbetar Kerstin Björn på Norconsult, mest med tidiga skeden och i
både CAD- och designprogram för att
skissa och göra presentationer. Men det
händer att papper och penna åker fram.
– Ibland har jag kollegor som ber
mig skissa för hand, eftersom kunden
kan tycka att det ser ”för färdigt” ut
när det presenteras i 3D-skisser och
visualisering. Man vågar inte flytta en
dörr eller ett fönster.
På Norconsult används ofta Reddit/
Revit kopplat till BIM-metoden i projekteringsfasen, vilket kräver kunskap i
att arbeta i tre dimensioner. Visualisering är ytterligare en teknik som efterfrågas allt mer.

– På kommunerna vill man gärna ha en
visualiseringsbild utöver de obligatoriska bygglovshandlingarna. Det är bra att
kunna visa för politikerna hur det kommer att se ut, säger Kerstin Björn.
mängder av CAD-program och 3D-visualisering är vardag
för de flesta arkitekter och ingenjörer.
Att skriva ut en modell eller prototyp
av huset eller produkten på en 3Dskrivare är fullt möjligt sedan flera år
tillbaka. Men på senare tid har ett
annat begrepp blivit allt mer aktuellt –
parametrisk design.
– Föregångarna finns inom bilindustri och automation, som har jobbat så
här under årtionden. Men det är först
nu som byggbranschen börjar ta till sig
parametrisk design, säger Hanna
Närhi, som har gått Arkitektur och
teknikprogrammet på Chalmers och
valde att bli civilingenjör med fokus på
byggnadskonstruktion.
Efter praktik och anställning på ett
byggnadsingenjörsföretag i Stuttgart,
arbetar Hanna Närhi nu som beräkningsingenjör på Tyréns. Hennes specialitet är komplexa geometrier och parametrisk design.
– Det finns en bild av parametrisk
design som en magisk låda. Man stoppar in något, trycker på några knappar
och ut kommer något fantastiskt. Men
man måste förstås alltid använda sin
hjärna, göra en ingenjörsmässig bedömning som vi brukar säga på kontoret, säger hon.
För parametrisk design är snarare
ett tänk eller en arbetsmetod än ett
verktyg, enligt Hanna Närhi.

idag finns det

Med T-linjal, vinkelhake
och blyertspenna ritades
allt från soffbord till
broar. På ritningarna
textades prydligt all
information och när
ritningar kopierades
stank det av ammoniak.

BILDER: DIGITALTMUSEUM
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Det här är resultatet från ett skissverktyg som Hanna Närhi
tog fram i samband med en gestaltningstävling som Tyréns gjorde
i samarbete med en arkitektfirma.

BILD: TYRÈNS

TEKNIKEN

Med hjälp av rekursiv programmering har Hanna Närhi kunnat göra ett
roligt script för att ta fram en snöflinga. Rekursiv programmering kan vara
praktiskt när man löser problem som kräver upprepning.

– Genom att komma in tidigt i projekt
och få arkitekter och ingenjörer att
arbeta tillsammans kan vi hitta lösningar som sparar på resurserna, vilket är
bra både för klimatet, miljön och slutkunden.
minskar handlingsfriheten i takt med att
man gör olika val, exempelvis av typ av
stomme, placering av pelare och balkar
med mera. Med parametrisk design går
det att göra ändringar och justeringar
ända tills man lämnar den parametriska
modellen och går över till traditionell
projektering.
– Det är nog den största fördelen,
att man med små insatser kan studera
flera lösningar samtidigt. Det sparar tid
och pengar, säger Hanna Närhi.

vid

traditionell

projektering

en fara med möjligheten att enkelt
göra komplexa geometrier på datorn,
är att det är lätt att bli förförd av tekniken – att göra komplicerade former
bara för att det går. Under utbildningen
var det kul att pröva lite galna parametriska scripts, men när det är dags för
verkliga projekt så ser Hanna Närhi till
att inte dra iväg.

– Det är roligt att få göra spännande
former, men det ska alltid vara god
arkitektur, därför är det så viktigt att ha
med arkitekter i projekten.
Den nya tekniken gör det också
möjligt att dela information, använda
gemensamma verktyg och att samverka
över branschgränserna. Ett arbetssätt
är BIM (Building Information
Modeling) som handlar om digital,
strukturerad informationshantering, att
skapa och använda digitala modeller av
byggnadsverk i samhällsbyggandet.
– BIM används främst idag i tidiga
skeden, men flödet av information bryts
i vissa fall när det kommer till produktionsfasen, säger Emil Hagman som är
digital utvecklingsledare på Skanska i
Sverige.
Han ingår i den grupp på Skanska
som arbetar brett med digitalisering
inom företaget, kallat DigiHub. Här
testas olika digitala lösningar, med
fokus på vad som är viktigt för det dagliga arbetet i ett byggprojekt. Arbetet
sker i nära samarbete med personer
som har arbetsledande funktioner på
byggen. En fråga för att få ett fungerande digitalt flöde på en byggarbetsplats,
är något så fundamentalt som en stadig

”Det är nog den största fördelen,
att man med små insatser kan
studera flera lösningar samtidigt.
Det sparar tid och pengar.”

och snabb uppkoppling.
– Man ska inte behöva gå iväg till
platskontoret för att synka en ändring
eller uppdatera en uppgift. Det ska man
kunna göra på plats. Vi tittar på olika
tekniska lösningar som kan räknas hem
ganska snabbt, säger Emil Hagman.
AI (artificiell intelligens) börjar
också ta sig in i samhällsbyggnadsbranschen. I en föredragning på CMB:s
Ledarskapsdag i år konstaterar Göran
Lindsjö, internationell rådgivare inom
AI, att i USA pratar man om AI i presens, medan man i Europa pratar om
det i futurum. Men i stort sett alla
använder AI idag. Till exempel så fort
vi googlar, använder kreditkort eller
sociala medier.
AI användas till smarta anläggningsmaskiner, för
att tidigt varna för planeringsrisker
eller för att identifiera säkerhetsrisker i
realtid på ett bygge. Även inom stadsplanering är AI användbart, enligt
Göran Lindsjö. Till exempel kan smarta
trafikljus lära sig hur trafikflödet ska
optimeras.

HANNA NÄRHI PÅ TYRÉNS

inom byggbranschen kan

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

Här har Hanna Närhi tagit fram en rutin
som optimerar formen på tvärsnittet på en
krökt brobana, så att vridningen som uppstår av krökningen ”trollas bort”.
Den röda linjen som syns i toppvyn är
brobanans ”centrumlinje”. För att undvika
vridning måste den här linjen vara längs
med en rät linje i toppvyn (jämför med den
gröna linjen). Optimeringen ger ett spännande formspråk samtidigt som det har en
strukturell funktion.
BILDER: TYRÈNS
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GLAS UPPÅT VÄGGARNA
Glas som används i byggnader har blivit allt bättre de
senaste decennierna, men samtidigt har kraven ökat.
– Det är en evig kamp om att få in så mycket ljus som möjligt, utan att
energi läcker ut, säger Erik Stening på Fasadglas Bäcklin AB.

”Kraven på dagens
byggnader gör att man
inte kan ha lika mycket
genomsiktligt glas längre.”
BILDER: CHRISTIAN BADENFELT.

ERIK STENING

Nordstan, arkitekten Magnus Åhs idé.

glas Utöver energikrav finns det även glas som ska skydda mot brand och ljud
och ha hög säkerhet (skyddsklass). Man kan också ha glas som värmekälla genom
att spänningssätta innerglaset som då blir varmt. Det finns även glas med integrerade solpaneler och många andra specialfunktioner. Andra sätt att behandla glas
för att få olika effekter och egenskaper är att till exempel härda, laminera, färga
in eller trycka mönster på glas.
Glas är tåligt och så gott som underhållsfritt som fasadbeklädnad. Även här
finns en mängd olika varianter, både utseendemässigt och tekniskt. Reflexer och
speglingar kan vara effektfullt, men också besvärande för omgivningen.
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sig för nörd,
materialnörd. Och projekten han
beskriver är inga enkla vardagslösningar. Ofta handlar det om att hitta tekniska lösningar för att kunna
förverkliga en arkitekts eller konstnärs visioner.
– Jag jobbar i tidiga skeden,
med att ge råd till arkitekter, byggare och fastighetsägare i komplexa projekt. Det är viktigt att
komma in tidigt, särskilt om projekten är något utöver det vanliga,
säger Erik Stening, som är kemist i
grunden och har arbetat med glasoch fasadprojekt sedan 2002.
Det senast färdigställda projektet är den glasade entrén till Nordstan, vid Brunnsparken. Arkitekten
Magnus Åhs hade en idé som byggde på en rundad form i Nordstans
logotyp. Gick det att forma glas
och få fram en tredimensionell,
svagt böjd S-form?
– Till slut hittade vi ett företag
i Polen som kunde bygga keramiska formar och låta vanliga planglas
smälta ned i formen under hög
temperatur, laminera och montera
ihop dem till isolerglas. Det krävdes två unika formar och totalt 48
isolerglas för hela entrén, säger
Erik Stening.

erik stening kallar

glas i byggnader handlade länge
enbart om fönster. Att få in ljus
samtidigt som kyla och vind kunde
stoppas – i alla fall delvis. Redan
på 1700-talet kunde man gjuta
planglas i stora bassänger och en
bit in på 1900-talet började fönsterglas att tillverkas maskinellt.
Under 1950-talet utvecklades floatglastekniken som är den typ av glas
som främst används idag. Först
användes enkelglas, sedan kopplade fönster, det vill säga två bågar
med ett glas i varje. Efter oljekrisen
1973 skärptes energikraven och
efter hand utvecklades isolerglas-

kassetter med två och senare med
tre glas. Därefter kom tvåglaskassetter med två och senare med tre
glas, som idag.
– Under tiden utvecklades också beläggningar för att hindra solenergi från att komma in och för
att reflektera värme inifrån tillbaka
in i byggnaden, säger Erik Stening.
gjorde att fasader med stora glasytor blev allt vanligare under
90- och 00-talet. Ett exempel är
Världskulturmuseets atrium, byggt
2000–2002, som med sina fyra våningar höga glasfasader knappast

den tekniska utvecklingen

hade byggts på samma sätt idag,
tror Erik Stening.
– Kraven på dagens byggnader
gör att man inte kan ha lika mycket genomsiktligt glas längre. Glaset
i normala glasfasader har trots allt
betydligt sämre isoleringsvärde än
en tät vägg. Idag hamnar vi sällan
på mer än 30 procent genomsiktligt glas i en kontorsbyggnad.
Vill man trots det ha mycket
glas kan man jobba med dubbelskalsfasader där man har en yttre
”hud” av glas och ytterligare en
fasad bakom. Andra sätt att få mer
glas i en fasad kan vara att man helt
enkelt isolerar bakom glasen och
jobbar med att få de täta delarna så
lika de transparenta som möjligt.
På senare år har det även blivit
möjligt att tillverka väldigt stora

glas. Länge uppgick det maximala
måttet till 3,2 x 6 meter.
– Men nu går det att få tag i
långa glas – de kan vara åtta, nio,
uppåt tolv meter. Men det är ganska dyrt och de är ju svåra att
hantera, förstås.
Att digitaltrycka på glas är en
annan teknik som har utvecklats
mycket snabbt. Det går att trycka
direkt på glaset, med alla färger
och bra upplösning.
– Det används främst till hissar,
entréer och konstnärlig utsmyckning, säger Erik Stening, som gärna
jobbar med projekt i gränslandet
mellan konst och fasadglas.
för några år sedan arbetade han
tillsammans med Magnus Åhs och
glaskonstnären Sofia Bergman med
ett projekt för Vasakronans affärsgata Kompassen. På fasaden längs
Fredsgatan sitter 5 700 bärnstensfärgade glasblock, tillverkade på
Målerås glasbruk, limmade mot en
spegel.
– Vi jobbade länge för att hitta
rätt teknik, en lösning som skulle
ge den effekt vi ville ha. Det blev
både dyrt och var rätt besvärligt,
men det blev ett väldigt fint exempel på hur konstglas och fasad
möts, säger Erik Stening.
Han tror att glasen kommer
fortsätta att utvecklas med bättre
värden och egenskaper.
– I framtiden måste vi också
hitta andra material som bär våra
fasader. Aluminium är inte hållbart
ur varken energi- eller miljösynpunkt. Det handlar om att skapa
plastliknande produkter baserade
på skogsråvara. Det finns en enorm
potential inom det här forskningsområdet och vi vill bli en del av
den. I avvaktan på biokompositen
jobbar vi mer och mer med trä.

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON
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BILD: PAULA ISAKSSON

Baku bjöd på strålande
sol och en stadsutveckling
med stormsteg
Baku är vindarnas stad. På hösten kan regnet stå horisontellt samtidigt som Kaspiska
havet slår in över den eleganta strandpromenaden. Men det kan också vara stilla och
ständigt solsken – som när BTF besökte Azerbajdzjans huvudstad i början av november. Under tre dagar lotsades vi genom landets historia och for kors och tvärs med buss
mellan olika sevärdheter, både i och utanför staden. I programmet ingick också ett
intressant besök på ett arkitektkontor och en utställning om en helt ny stadsdel i Baku,
White City. Dessutom fick vi träffa Per Johansson, en av fem svenskar som bor i Baku.
Azerbajdzjan är muslimskt men långtifrån alla invånare utövar sin religion. Kvinnor
behöver inte bära slöja och alkohol serveras på restauranger och barer. Att röra sig
ute på gatorna kändes tryggt, bortsett från den intensiva och hetsiga biltrafiken. Efter
att gruppen hade åkt hem stannade BTFs reporter kvar ytterligare några dagar, för att
samla på sig ännu fler intryck.
På följande sidor ger vi en inblick i Baku, som för många är en vit fläck på kartan.
Följ med till staden som växer med stormsteg.
Vill du se hur BTF hade det på resan? Gå till sidan 36.
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BILD:PER HELLMAN

I BAKU FINNS SPÅR
AV MÅNGA STILIDEAL
FRÅN TIDEN UNDER
SOVJETS STYRE.
EFTER SJÄLVSTÄNDIGHETEN HAR DET
BYGGTS KOPIÖST
MYCKET.

THE FLAME TOWERS
SOM BESTÅR AV HOTELL OCH KONTOR ÄR
ETT KOMPLEXT BYGGE
PÅ LERIG GRUND.
INVIGDES 2013.

DEN LÅNGA STRANDPROMENADEN BAKU BOULEVARD DRAR TILL SIG FOLK I ALLA ÅLDRAR. BÅGEN TILL HÖGER I BAKGRUNDEN SKA BLI ETT
SJUSTJÄRNIGT HOTELL MEN BYGGET HAR AVSTANNAT PÅ GRUND AV SJUNKANDE OLJEPRISER. BILD: PER HELLMAN

CASPIAN WATERFRONT MALL HAR ÄNNU INTE INVIGTS MEN SENASTE BUDET ÄR ATT
DET SKA INNEHÅLLA ETT GIGANTISKT SHOPPINGCENTER.

OLD TOWN
MED SINA
VACKRA
LOGGIOR
ÄR MED PÅ
UNESCOS
VÄRLDSARVSLISTA.

MATTMUSEET SER UT
SOM EN IHOPRULLAD
MATTA OCH TOG SEX
ÅR ATT BYGGA. ARKITEKT VAR ÖSTERRIKAREN FRANZ JANZ.

I MINI VENICE INTILL KASPISKA HAVET FLYTER VATTNET
STILLA FRAM I SMALA KONSTGJORDA KANALER.

Baku har fått 10 000 nya byggnader på 20 år
I Azerbajdzjan finns världens äldsta oljeindustri och många har skapat sig en förmögenhet på det svarta guldet. Men pengarna får inte
föras ut ur landet utan istället investerar oljemiljonärerna hejvilt i
fastigheter i Baku. På natten ser det ut som att alla lägenheter i de
nya bostadsområdena har släckt ljuset samtidigt. Men i själva verket står husen tomma, som i en spökstad.
azerbajdzjan
bor 10 miljoner
människor. En dryg tredjedel av befolkningen lever i Baku, landets huvudstad.
Det var hit som bröderna Robert och
Ludvig Nobel kom på 1870-talet för att
exploatera oljan som fanns under marken. Efter bara några år var deras företag Branobel ett av världens största
oljebolag med 50 000 anställda.
Det svarta guldet gjorde Azerbajdzjan till ett rikt land. Men så tågade
Röda armén in och 1920 blev landet en
Sovjetrepublik. Efter brytningen med
Sovjet drygt 70 år senare sjönk levnadsstandarden kraftigt i samband med
övergången till marknadsekonomi. Kriget med grannlandet Armenien, som
medförde en miljon hemlösa flyktingar,
förvärrade situationen ytterligare.

i

men med hjälp av utländska bolag
kom oljeindustrin igång igen och landet
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började utvecklas. Sedan tjugo år tillbaka har Azerbajdzjan haft en kraftig
ekonomisk tillväxt. Ändå är fattigdomen utbredd – inkomsterna från det
svarta guldet har gått till endast ett
fåtal människor i landet.
Men att vara oljemiljardär i Azerbajdzjan är inte helt problemfritt. Inga
pengar får föras ut ur landet. Så vad gör
man då förutom att lägga en förmögenhet på kläder och lyxbilar? Jo, man investerar i fastigheter. I Baku växer nya
bostadsområden upp som svampar ur
jorden, bredvid höga landmärken i glas
som alla tävlar om uppmärksamheten.
Några mil utanför Baku håller en samling konstgjorda öar på att anläggas,
precis som i Dubai. Men att jämföra
Baku med arabemiratet är inte populärt
bland azerbajdzjanerna.
– Nej, en stor skillnad mellan Baku
och Dubai är att här är det lokalbor

som investerar i fastigheter medan det
är utlänningar som gör det i Dubai, förklarar arkitekten Nariman Imamaliyev
som driver ett av Bakus främsta inhemska arkitektkontor.
spår av många olika stilideal. Under Sovjets styre dominerade
först konstruktivismen, en slags expressionism med inspiration av Bauhausskolans funktionalism. Under Stalin
backade man tillbaka till en form av
storslagen klassicism. Med Chrusjtjov
vid makten byggdes hus i en mer internationell modernistisk tradition.
Idag har mycket av den gamla bebyggelsen rivits för att ge plats åt nytt.
På 20 år har 10 000 nya byggnader fått
se dagens ljus i Baku.
– Utvecklingen är på gott och ont,
om du bygger så snabbt blir det lätt
problem. Projekten är billigare än i
Europa och har inte alls samma kvalitet. Under Sovjettiden hade vi många
fabriker som tillverkade armerade
betongelement vilket resulterade i bättre kvalitet på husen, säger Nariman
Imamaliyev.
Många av de nya bostadsområdena
saknar också det viktigaste av allt –

”Men det har aldrig
varit lätt att vara
arkitekt i Azerbajdzjan. Allt är en kamp
och de tio senaste
åren har mina
arbetsdagar aldrig
varit kortare än tolv
timmar.”

i baku finns

NARIMAN IMAMALIYEV SOM DRIVER ETT AV BAKUS
FRÄMSTA INHEMSKA ARKITEKTKONTOR

människor. Så länge det varken finns
infrastruktur eller skolor i kvarteren är
det svårt att locka folk till de nybyggda
lägenheterna.
ett annat problem är att klimatet och
miljön inte står högt på agendan i Azer-

bajdzan. Såväl inhemska som internationella bolag vill verkställa sina projekt så snabbt som möjligt och hinner
därför inte fundera på hur de kan minska miljöbelastningen. Enligt Nariman
Imamaliyev är myndigheterna inte
mycket bättre.

– De vet om klimat- och miljöproblemen men det är inget som de prioriterar. Då är det viktigare hur byggnaderna är utformade, man vill ha ovanliga
byggnader. Men om inget händer kommer det få enorma konsekvenser i framtiden. Olika bedömare säger också att
oljan kommer att sina inom ett antal år,
vilket innebär att vi måste försöka hitta
andra sätt att värma upp våra byggnader på, säger han.
av Azerbajdzjans export
utgörs av gas och olja. Ekonomer varnar för att den ensidiga ekonomin är ett
hot mot landets säkerhet. Nariman
Imamaliyev, som är utbildad arkitekt i
både hemlandet och Polen, förklarar att
hans företag är helt beroende av världsmarknadspriset på olja.
– Men det har aldrig varit lätt att
vara arkitekt i Azerbajdzjan. Allt är en
kamp och de tio senaste åren har mina
arbetsdagar aldrig varit kortare än tolv
timmar. Samtidigt måste vi komma ihåg
att vi har varit med och byggt upp
det här landet från ingenting på bara
tjugo år.

en stor del

TEXT: PAULA ISAKSSON
BILDER DÄR INGET ANNAT ANGES: PAULA ISAKSSON
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DEN SVARTA STADEN

SKA BLI VIT I BAKU
I White City byggs Parisinspirerade kvarter och skyskrapor sida
vid sida på tidigare förorenad
industrimark. 650 hektar ska bli
ett av världens största ekologiska stadsutvecklingsprojekt.

KNIGHTSBRIDGE RESIDENCE SKA SE UT SOM KNIGHTSBRIDGE I LONDON.

white city är ett jättelikt stadsbyggnadsprojekt, strax öster om Bakus centrum. För inte så länge sedan var det
här ett kraftigt förorenat område som
hette Black City. Under hundra år raffinerades, förvarades och transporterades olja på mark som nu håller på att
omvandlas till en ekologiskt hållbar
stadsdel.
Den storskaliga saneringen av området startade 2006 efter ett beslut av
Azerbajdzjans förre president Heydar
Aliyev, som avled 2003. Projektet har
övertagits av hans son Ilham och förhoppningen är att det nya moderna
centrumet i Baku ska locka globala
bolag och utländska investerare till
Azerbajdzjan.
nya stadsdelen är indelad i tio
distrikt, vart och ett med sin egen unika
byggnadsstil. Paris- och Londoninspirerade stenkvarter står bredvid skyskrapor i glas och olika expressiva byggnader som ska inrymma kontor såväl som
handel. Det ska finnas parker och
gångstråk. Vissa kvarter är färdigbyggda, andra långt från påbörjade. På
kvällen när byggarbetarna har åkt hem

den

WEST-EAST OFFICE BUILDINGS ÄR TVÅ AV ALLA
DE KONTORSHUS SOM SKA BYGGAS I DEN VITA STADEN.

PARISINSPIRERADE KVARTER OCH BAKU WHITE CITY OFFICE
BUILDING STÅR SIDA VID SIDA I DISTRIKTET GREEN HILL.

sänker sig tystnaden och fönstren gapar
som svarta hål i natten. Än så länge
har knappt någon flyttat in i den nya
stadsdelen.
bygger med ekologiska
förtecken planeras det för 85 000 parkeringsplatser. Mellan den nya bebyggelsen och Baku Bay går dessutom en
övertrafikerad boulevard som hindrar
all kontakt med vattnet och som ska få
ligga kvar. Men det planeras också för
kollektivtrafik. Flera av tunnelbanelinjerna ska förlängas till den vita
staden och i framtidsvisionerna ingår
nya bussrutter, spårväg och vattentaxi.

trots att man

white city vill vara ett av världens
största ekologiska stadsutvecklingsprojekt på gammal industrimark. Och
svansföringen är hög – flera världskända arkitekt- och ingenjörsföretag
har involverats i projektet. När den vita
staden ska vara klar kan ingen säga,
utan utbyggnaden fortsätter så länge
det finns investerare.

TEXT: PAULA ISAKSSON
BILDERNA ÄR HÄMTADE FRÅN: BAKUWHITECITY.COM

white city i siffror :

650 hektar mark
130 000 invånare
100 000 arbetsplatser
85 000 parkeringsplatser

En hyllning till
presidenten i opraktiskt vitt
Presidenten i Azerbajdzjan kan
bli återvald hur många gånger
som helst. Makten går i arv och
den så kallade demokratin är
bara ett spel för gallerierna. För
att hylla den förre presidenten
bär flera offentliga byggnader i
Baku hans namn, bland annat
böljande Heydar Aliyev Center,
ritat av Zaha Hadid.
månaden måste Heydar
Aliyev Centre genomgå en storrengöring. Dammet och utsläppen från trafiken lägger sig som en grå matta över
det vita vågformade taket. Centret är en
hyllning till den förre presidenten
Heydar Aliyev, som styrde Azerbajdzjan med järnhand från 1993 fram till
sin död 2003. Ryktet säger att den

en
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gång

i

världsberömda arkitekten Zaha Hadid
tackade nej till andra jobb för att helhjärtat kunna ägna sig åt projektet i Baku.
fortsätter
inomhus och inte en enda rak linje sägs
ha använts i byggnadens design. Ytan
på 100 000 kvadratmeter består av en
nio våningar hög utställningsyta, museum, konferenshallar, mötesrum, mediacenter och ett café. Invigningen hölls
2012 av presidentens son Ilham Aliyev,
som har ärvt posten efter sin far.

den vågliknande rörelsen

är en muslimsk symbol för renhet och helighet. Med tanke
på det opraktiska med vitt i en förorenad stad var valet inte självklart. Men
symboliken vann, också för att visualisera den ljusa framtiden.

den vita färgen

TEXT & BILDER: PAULA ISAKSSON

azerbajdzjan

gränsar till Armenien, Georgien, Iran,
Ryssland, Turkiet och mot Kaspiska
havet som är världens största insjö.
Invånarantal: cirka 10 milj, varav
3 milj i huvudstaden Baku
Språk: azerbajdzjanska som är ett
turkspråk
Yta: 86 600 kvm (Sverige 450 300
kvm)
Klimat: stäppklimat i de centrala och
östra delarna, subtropiskt i sydöst och
tempererat vid kusten. December t o m
februari går det att åka skidor 3 tim
från Baku.
Statsskick: republik, landets president
är Ilham Aliyev. Presidentposten ärvs
och de så kallade demokratiska valen
kritiseras hårt av internationella
valobservatörer. Korruptionen är
utbredd och pressfriheten bland den
lägsta i världen. I fängelserna sitter
många politiska fångar.
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KOLL:

Hej styrelsemedlem!
Många är vi som
arbetar i byggbranschen men hur bra
koll har vi på varandras yrkesroller? I en

De är fyra arkitekter och en byggnadsingenjör som har valt att jobba
med tillgänglighetsfrågor i företaget Kvadrin.
Fem eldsjälar som egentligen vill avskaffa sig själva på sikt.
Men än så länge behövs deras expertkunskap om vilka regler som
gäller när det byggs nytt eller om. BTF Magazinet träffade tre av dem.

intervjuserie möter vi
människor från olika
delar av branschen
som får dela med sig
av sin vardag.

att starta ett nischföretag som enbart fokuserar på tillgänglighet. Nu sitter de fem konsulterna i ljusa
lokaler med högt i tak och stora fönster
på första våningen i Lagerhuset, bakom
Järntorget. När BTF Magazinet knackar
på är tre av Kvadrins tillgänglighetskonsulter på plats, Ann Bjerkelund, Christina Kvillborn och Maria Hogström.
– När vi startade sa vi att företaget
kommer att självdö, vi trodde att branschen snabbt skulle lära sig tillgänglighet. Men idag är vi fullbelagda alla fem,
så det har inte gått så fort som vi trodde,
säger de.
Tillsammans med kollegorna Inger
Ekvall och Maria de Val granskar de
tillgängligheten i handlingar för olika
byggskeden. Innan nybyggda fastigheter
tas i bruk gör de också så kallade utförandekontroller för att se så att tillgänglighetskraven är uppfyllda. Uppdragen
omfattar såväl bostadshus som skolor,
sjukhus, kontor, restauranger och kulturfastigheter. Allt resulterar i skriftliga
utlåtanden eller intyg.
– Vi ger inga rekommendationer
utan det som vi arbetar med blir till ett
formellt dokument i projekten, säger
Christina Kvillborn.
idén kom 2014

Den här gången
berättar Kvadrin om
hur de jobbar med
tillgänglighet.

Deras mål är att
inte behövas
”Om man uppfyller kraven i BBR,
Boverkets byggregler, har man tillgodosett ungefär 80 procent av alla
personer med funktionsvariationer.”

till att Kvadrin
går för högtryck är nya PBL. Sedan 2011
kan kommunerna ställa krav på att tillgängligheten granskas av certifierat
sakkunniga vid ny- och ombyggnation.
– Från början var kommunerna väldigt försiktiga med att begära in intyg
eftersom man visste att det medförde en
extra kostnad för byggherren. Men nu
blir det vanligare och vanligare och går
nästan med automatik, förklarar Maria
Hogström, som började på Kvadrin för
ett år sedan.
Maria Hogström är byggnadsingenjör och har tidigare jobbat som byggnadsinspektör i Varberg och Kungsbacka
kommun. En lite annorlunda bakgrund
än hennes fyra kollegor som har arbetat
som projekterande arkitekter på olika
kontor.

en

av

anledningarna

– Maria har tillfört jättemycket kring
hur kommunerna ser på saker och ting,
Vi lär av varandra, hela tiden, säger
Christina Kvillborn.
med reglerna för tillgänglighet
är att så många som möjligt ska kunna
delta i samhället på lika villkor.
– Om man uppfyller kraven i BBR,
Boverkets byggregler, har man tillgodosett ungefär 80 procent av alla personer
med funktionsvariationer. Det är tuffa
krav men självklart ska vi ha ett delaktigt
samhälle. Från en dag till en annan kan
din bostad förvandlas till en arbetsplats
för hemtjänsten och då måste den fungera.

syftet

det gå att ta sig igenom
dörrar och vända med rullstol i alla rum
för att man ska uppfylla utformningskraven inför bygglov. Och det är inte
bara personer med funktionsvariationer
som blir hjälpta av reglerna, förklarar
Ann Bjerkelund som blev fångad av
tillgänglighetsfrågor när hon för flera
år sedan inventerade enkelt avhjälpta
hinder på Sveriges järnvägsstationer.
– En gång sa en beställare som var
lite bredaxlad att det är bra med större
badrum för annars skulle han inte få
plats. Många barnfamiljer kan också
uppskatta plats innanför tamburdörren
så att de kan ställa ner matkassar och
hjälpa barnen av med ytterkläderna.
Ofta får Kvadrin också vara med och
granska de tekniska egenskapskraven
– som kontraster, tröskelhöjder och ledstänger.
– Men ibland faller det här med tillgänglighet bort under själva projekteringen. Om vi upptäcker fel under
utförandekontrollen kan det få dyra
konsekvenser för byggherren, säger Ann
Bjerkelund, Christina Kvillborn och
Maria Hogström.
– Det händer också att vi blir ifrågasatta men vi brukar säga att det går att
göra något fint av tillgänglighet. Många
försöker lösa problemen från dag ett och
oftast är det jättetrevligt att vara ute på
byggena, avslutar de.

till exempel ska

TEXT & BILD: PAULA ISAKSSON

JOSUA SMEDBERG,

Arkitekt, vd för Sven Snickare AB
Vice webbansvarig i BTFs styrelse
Hur kom du i kontakt
med BTF?

– Jag gick på Chalmers Arkitektur och teknik och var
under masterutbildningen involverad i ett studentprojekt,
en tävling i att designa och
bygga solcellsdrivna hus. Det
tog oss till Kina 2013 och vi
fick ett resestipendium av BTF.
Så då var jag med ett tag –
och nu tyckte jag det var dags
att bli aktiv igen!
Vad gör du som vice
webbansvarig i
styrelsen?

– Uppdraget är nytt och därför under utveckling ännu.
Men jag ska främst jobba
med sociala medier, som
Facebook och Linkedin. Jag
har också ett visst ansvar för
BTF Magazinet och hoppas
kunna sprida tidningens material mer, i fler kanaler. Jag tror
att sociala medier är ett bra
sätt att nå ut, inte minst till
studenter.
Och vad gör du till
vardags?

– Sedan 4,5 år tillbaka arbetar jag på Sven Snickare i
Olofstorp. Det är ett familjeföretag som min pappa startade. Vi är specialiserade på
måttanpassade hantverkskök
i platsbyggd stil. Jag har
hand om kundkontakten och
ritar köken. Det kan vara tufft
i snickeribranschen, men kök
är en nisch som folk är beredda att lägga pengar på. Vi
gör 40–50 kök om året och
än har vi inte sett någon
avmattning. Istället ser vi en
ökad efterfrågan på äkta
hantverk och mindre ”slit och
släng”.
FRÅGESTÄLLARE:
ELISABETH GUSTAFSSON

TILLGÄNGLIGHETSKONSULTERNA ANN BJERKELUND, CHRISTINA KVILLBORN OCH MARIA HOGSTRÖM
TITTAR BLAND MYCKET ANNAT PÅ UTFORMNINGEN AV DÖRRAR.
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UTBLICK:

BTFs resa till Baku

Vid ”Nobelmiddagen”
berättade Per Johansson,
en av totalt fem svenskar i
Baku, om hur det är att
leva i Azerbajdzjan. Per
jobbar som lärare i
engelska och svenska och
även som stadsguide. Här
visar han hur man äter
färska örter direkt ur
handen till maten.

började tisdag kväll 6 november med flyg från Landvetter.
Första dagen var alla lite trötta efter nattens flygning och
därför var det uppskattat att själva programmet startade först
på torsdag morgon. Sedan följde tre intensiva dagar med
buss och guide till olika sevärdheter i och utanför Baku. Varje
kväll avslutades med gemensam middag. Här visar vi ett
axplock av bilder från resan som gav inblick i en okänd stad.
BILDER DÄR INGET ANNAT ANGES: PAULA ISAKSSON

Mellan staden och Kaspiska havet går Nobel
Prospekti (boulevard) med fyra, fem filer i vardera
riktning och ett ständigt trafikkaos. Här tillbringade vi
många timmar i buss i oändliga köer. BILD: PER HELLMAN

I utställningen över White City visades vi runt av PR-chefen Ayla
Gasimova. Läs om White City på sid 32.

Utanför Baku
ligger oljefälten
på rad. Landet är en
av världens största
oljeexportörer.
BILD: PER HELLMAN

Drygt sex mil utanför huvudstaden besökte vi statsreservatet Gobustan som
tillhör världsarven och har fullt av hällristningar som sägs vara 5 000 till 20
000 år gamla.

BILD: PER HELLMAN

Vill du annonsera i
BTF Magazinet?
Kontakta vår annonssäljare Johan Dahlberg på Grafisk Support.
info@grafisksupport.se
telefon 031-49 10 01
mobil 070-949 42 12
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Mitt ute i ödemarken ligger
ett märkligt månlandskap
med bubblande lervulkaner
som exploderar med
jämna mellanrum.
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Jens Karletorp berättar vad som
händer i Nya Hovås.
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Resans första programpunkt var en kort promenad från
hotellet till minnesparken Highland Park. I bakgrunden syns
vårt lyxiga hotell Fairmont Baku, Flame Towers.

Efter varje måltid
serverades vi te i
små glaskoppar.
Kaffe går knappt
att hitta i butikerna
i Azerjbadzjan.

Under andra hälften av 1800-talet drev bröderna Ludvig och Robert
Nobel ett av världens största oljebolag i Baku. En bit utanför
staden byggde de ett pampigt palats, Villa Petrolea, som idag är
ett museum över familjen och deras verksamhet. Villan används
också av svenska ambassaden för representation och en av
kvällarna på resan blev vi serverade en fantastisk måltid, som en
FOTOT TOGS AV VÅR GUIDE
Nobelmiddag, i den enorma matsalen.

En av de mest
intressanta
punkterna på
programmet
var besöket på
Nariman
Memarlig som
är ett av Bakus
största
arkitektkontor
och ägs av
Nariman
Imamaliyev.

Nyligen invigdes Garveriet i
Floda där Karin Forsberg är vd.

20

Kungsbacka ska få ett helt nytt
ansikte med hjälp av Jonas
Håkansson på Aranäs.

2

Det brinnande berget
Yanar Dag som ligger några
mil utanför Baku slocknar
aldrig oavsett regn eller snö.

MÄNNISKAN
& MASKINEN
Vi har ett brett utbud av liftar,
byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet.
Allt serverat och organiserat med
vår personliga service.
För mer info besök stavdal.se

Hemsida: www.sjogren-bygg.se • E-mail: info@sjogren-bygg.se

Shanghairesan blev
en fullträff.
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INBLICK:

BTFs tekniker fick sitt lystmäte
inte bara en bro. Det fick BTFs veteraner veta när de besökte projektet nya Hisingsbron i september. De tekniska utmaningarna är mycket omfattande trots att det inte kommer synas när bron väl står på plats. Charlotte Falke,
kommunikationsansvarig, Agneta Cassnell, informatör, Bo Björklund, projektledare och Thomas Darholm, brokonstruktör COWI gav veteranerna – som var
så många som 40 till antalet – en fyllig genomgång av projektets olika delar från
den tidiga planeringen till hur bron fungerar när den är färdig. Eftersom BTF i
stor utsträckning består av tekniker var det här en typ av information som intresBILDER: ORVAR MAGNANDER
serade många.

en bro är

Småskaligt tuff-tuff
sällskap besökte BTFs veteraner en
eftermiddag i november Göteborgs Modelljärnvägssällskaps nya lokaler på Norra Älvstranden. Syftet var att titta
på föreningens småskaliga bygge som pågått sedan bildandet 1945. Från att ha varit Sveriges största modelljärnvägsanläggning i den gamla lokalen vid Centralstationen
håller landskap och spår på att byggas upp igen på den
nya adressen. Anläggningen är en stor rundbana som går
fyra varv runt lokalen och precis som i andra mer storskaliga järnvägsprojekt kommer arbetet med banan att pågå
i oöverskådlig tid. BTFs värdar var Ralph Milthon, Anders
Olsson, Henning Hansen, Leif Johansson och Hans Johansson. Lunch intogs på restaurang Kollektivet.

som första stora

BILDER: INGER SKOGSBERG

Företagsafton med fokus på cirkularitet
på kvällen den 27 november lyste
Byggmästareföreningens lokaler åter upp
i höstrusket för en företagsafton med BTF.
Dagens inbjudna gäster var Energiförbättring AB, Kjellgren Kaminsky och
Marta Maares, som bjöd på mycket
intressanta föredrag inför en liten men
entusiastisk skara.
Först ut var Johan Ahlgren från
Energiförbättring AB som berättade om
deras projekt hos Brf Backadalen och Brf
Vårlöken, där man har använt två olika
tekniker för att få ner energiförbrukningen. I Backadalen har de testat sitt koncept
Smart Heat, som bygger på att ”ladda”
ett stort antal bergvärmeborrhål med
överskottsvärme från fjärrvärmenätet.
Genom att pumpa ner energin i berget
under vår och sommar kan man lagra
den för höst och vinter, och på så vis klara sig nästan uteslutande på energin från
bergvärmen. Hos Vårlöken har man istället för fjärrvärme satsat på energi från
solen med hjälp av solhybridpaneler.
Hybridtekniken bygger på vanliga solceller som kyls ner genom ett underliggande
system av aluminiumplåtar och vattenrör,
vilket då både skapar varmvatten och
samtidigt förbättrar effektiviteten på
solcellerna.
Kvällens andra föredrag bjöds av
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Hästfeber på
Åby Arena
åby arena förknippas nog av de
flesta med hästar och travsport – och det
med rätta! Det som till en början främst
var en populär travbana är idag även ett
nybyggt hotell, mässhall, gym, restaurang och konferenslokaler. Men hjärtat i
det hela är fortfarande travsporten. Trots
att Åbytravet är Sveriges näst största travanläggning (efter Solvalla) så insåg man
redan i början av 2000-talet att man inte
längre kommer kunna överleva på endast travet. Därför påbörjades en utvecklingsplan för området, där grundtanken
var att fortsätta skapa intäkter till travsporten, åt såväl amatörer som proffs.
I slutet av oktober samlades ett drygt
tjugotal BTFare för en djupdykande föreläsning om områdets utveckling, med
påföljande rundvandring i lokalerna.
Kenneth Thollström, tf vd för Åbytravet,
gav en kort introduktion om travsporten i
Åby, följt av en arkitektonisk genomgång
av Kjell Palmeby från Palmeby & Elfving
Arkitekter. Slutligen blev det en beskrivning av byggprojektet av anläggningschefen Gunnar Johansson.
Enligt Gunnar Johansson var en av
framgångsfaktorerna för projektet att
stor travkunskap kom med i ett tidigt
skede, genom Kjell Palmeby. Med utmaningar, som allt från planering av en ny
paddock åt tävlingshästarna till hänsynstagande till hästallergi vid nya bostadsområden, är det en given nyckelkompetens. Tillsammans med den nya mässhallen och konferenslokalerna har Åby
Arena tagit en självklar position som en
av Göteborgs hetaste mötesplatser.

Byggnadstekniska Föreningen
i Göteborg fyller 90 år!
Det firar vi med middag och
underhållning på årsmötet i
februari.
Håll utkik efter löpande
information på BTFs hemsida
och i våra sociala medier!

Du hittar alla aktuella aktiviteter och
intressanta artiklar på www.btf.nu

Tryckfelsnisse var framme
I föregående nummer blev det en förväxling av bilderna till våra genomförda företagsaftnar. Bilderna från höstens ”Företagsafton om stadsutveckling” visar i själva
verket några av deltagarna i vårens företagsafton, Agnes Orstadius och Johan Lundin från White, Johan Eriksson Saternus
från Main Home samt vår ordförande
Johan Engström. Vi ber om ursäkt för
detta.

TEXT & BILDER: JOSUA SMEDBERG

Marta Maares, som presenterade sitt examensarbete i arkitektur, ”Warehouses”.
Utifrån studier av den lokala arkitekturen
och historien i Göteborgs hamn har hon
skapat ett förslag för återbruk av gamla
magasinslokaler i Frihamnen, lokaler som
i dagsläget planeras att rivas. Istället föreslog Marta ett sätt att bygga vidare på
och utnyttja de gamla lokalerna genom
verksamheter som en seglarskola, industri
och ateljéer, kombinerat med lägenheter.
Sist ut var Jenny Nyström, arkitekt
och passivhusexpert från Kjellgren
Kaminsky, som berättade om några passivhusprojekt som de har genomfört och
om deras deltagande i projektet ”Upphandlingskrav för cirkulära flöden i byggoch rivningsprocessen”. Några av målsättningarna för att kunna bygga cirkulärt
är att maximera byggnadens livslängd,
möjliggöra återbruk av material vid
rivning, effektivisera materialanvändningen och minimera mängden jungfruliga
material, samt skapa byggnader som är
enkla att reparera. Studien genomförs på
uppdrag av Göteborgs Stad och presenteras i början av 2020.
Kvällen avslutades i vanlig ordning
med god mat och trevligt mingel!
TEXT & BILD: JOSUA SMEDBERG

Gorillabur i en av landets
vackraste slottsträdgårdar
sig Gunnebo Slott
från busshållplatsen på Rådavägen är
det kanske den finaste vägen in till området. Rakt fram och uppför backen ligger
slottet. Men man kan också gå genom
det som av timmermännen kallats för
”Gorillaburen”. Det är egentligen ett så
kallat treillage, där de klippta lindarna
bildar en lövsal.
I början av september besökte BTF
slottet och fick en fin presentation av intendent Johanna Lindén och slottsarkitekt
Stefan Günther om utvecklingen av
Gunnebo Slott och Trädgårdar till en av
landets vackraste slottsträdgårdar. 1949
gick slottet över i kommunal ägo och
1996 inleddes det stora arbete som vi i
dag börjar se resultatet av. Riksantikvarieämbetet och Mölndals kommun ansvarar gemensamt för arbetet. I rundvisning-

när man närmar

en ingick Orangeriet som uppfördes
ursprungligen i slutet av 1700-talet för
att förse hushållet med livsmedel som var
okända för vårt klimat. Projekten på området samlar hantverkskunskap från hela
regionen för att främja hantverkstraditionens utveckling bland unga hantverkare.
BILDER: JOHAN ENGSTRÖM
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Avsändare: Grafisk Support, August Barks gata 21
421 32 Västra Frölunda

I HÖST FYLLER BTF 90 ÅR
Sedan starten har BTF varit en mötesplats
för folk i byggbranschen och är det
fortfarande. Är du inte medlem men vill bli
det? Registrera dig på btf.nu så har du
massor av olika slags aktiviteter framför dig
och kan följa med på våra spännande resor.
Nu tar vi 90 år till!

Morgondagens
lösningar inom
energi och VVS
WH ITE .SE

Kvibergsnäs Landeri

Byggnadsvård är
återbruk för framtiden
I Higabs bestånd finns över 300 hus från
1600-talet och fram till idag. 31 av dem är
byggnadsminnen.
Våra hus är en del av göteborgarnas
kulturarv och vi är stolta över ansvaret att
vårda och levandegöra dem för framtiden.
På bilden syns en ladugårdslänga på
Kvibergsnäs Landeri, från 1750-talet, som
nyligen renoverades med traditionella
material och metoder.
Se våra hus på Instagram higab_se
eller läs mer på higab.se
Higab är en del av Göteborgs Stad
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