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som
behöver byggas i
Sverige inom en snar framtid
är omfattande och komplext. I
Kiruna flyttas hela samhället,
förhandlingar pågår om nya
järnvägsstråk genom Sverige
och det behövs nya bostäder
och kontorsytor. De som ska
leda, planera, projektera och
bygga detta behöver teoretisk
och praktisk kunskap.
Hur, var och med vilket
innehåll är det tänkt att utbildningarna ska ske? Frågan
är ställd till olika aktörer som
berättar om sina tankar i detta
nummer av BTF Magazinet.
Har du andra funderingar? Kommentera gärna på vår facebooksida där delar av magasinets
frågeställningar kommer att finnas.
I flera år har studenter haft möjlighet att söka
stipendium från BTF. På senaste årsmötet beslu-

det

tades att också yrkesverksamma BTF-medlemmar ska
kunna söka stipendium.
Vad som krävs för att komma i fråga är att man gynnar byggnadskonsten på ett
exceptionellt sätt, gärna i
kombination med en god
gärning. Du kan läsa mer
om detta på vår hemsida.
Årets studieresa går
till Helsingfors i september
där vi kommer att få se och
höra om olika stadsutvecklings- och museiprojekt, träbyggnader, höga hus och
nya sätt att uppföra bostäder där man bygger färdigt själv. Vi hoppas att
du vill följa med på denna innehållsrika resa.
Mer information kommer i separat inbjudan.
Väl mött på framtida studiebesök och föreläsningar.

GUNI LLA MURNI EKS ANDERS SO N,
O RDFÖ RANDE BY GGNADS TEKNI SKA FÖ RENI NGEN GÖ TEBO RG

TEMA: Hur och var utbildas de som ska bygga den framtida staden? I Göteborg pågår eller planeras ett flertal ny- och ombyggnader av lokaler för både
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Ledordet för projekten
är samverkan, vilket präglar allt från själva undervisningen till utformningen av
lärandemiljöer. Genom samverkan mellan studenter, forskare och näringsliv är
tanken att morgondagens samhällsbyggare ska vara väl förberedda när de
kommer ut i arbetslivet så att de kan uppfylla branschens behov av kompetens
och ledarskap.
På följande sidor kan du läsa om flera av byggprojekten och hur de ska
uppmuntra till möten över gränserna. Först ut är Christian Frisenstam, arkitekturråd på Akademiska Hus, som ger en bakgrund till varför utformningen av
pedagogiska miljöer står inför ett paradigmskifte.
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Framtidens pedagogik kräver nya fysiska miljöer
Med flera ny- och ombyggnader ska Akademiska
Hus tillsammans med Chalmers och universitetet ta ett kliv in i framtiden – en framtid där
gränsen mellan studenter, forskare och näringsliv suddas ut, och där lokalerna anpassas för
projekt- och aktivitetsbaserat lärande.

behöver hitta sätt att utbilda till en lägre kostnad, med
bibehållen eller högre kvalitet.
först
på
tur av Akademiska Hus nya lärandemiljöer
står ombyggnaden av Arkitektur och Väg och Vatten på
Chalmers. Tillsammans ska de bilda den nya enheten
Samhällsbyggnad där blivande arkitekter och ingenjörer
ska kunna träffas och även studera ihop.
– Byggbranschen kännetecknas av att man samverkar
i projekt så därför bör även studenterna få samarbeta
under utbildningen så att de får förståelse för varandras
discipliner. Detta förekommer redan i andra branscher,
till exempel utbildas sjuksköterskor och läkare vid
Lunds universitet i samma lokaler, förklarar han.

– det har ackumulerats ett lokalbehov under de tio
senaste åren samtidigt som det har hänt mycket när det gäller
lärandemiljöer. Så nu behöver såväl universitetet som Chalmers
både fler och nya typer av lokaler, säger Christian Frisenstam,
arkitekturråd på Akademiska Hus.
Under de senaste åren har intresset för nya lärandemiljöer ökat kraftigt, menar Christian Frisenstam.
Intresset beror främst på tre saker: den nya pedagogiken i höstas invigdes Johanneberg Science Park etapp 1
med aktivitets- och projektbaserat lärande, ekonomi med drygt 400 kontorsplatser i bortre ändan av Chalmersområdet. Redan nu planeras för
och digitaliseringen.
etapp 2 tvärs över gatan för lika många
– Länge har man haft en mer traditionell
människor och med Akademiska Hus
syn på lärandet men nu börjar det bli
som byggherre. När det är klart kommer
ett paradigmskifte. Den nya pedagogiken
stråket som idag går mellan hållplatsen
innebär att studenterna jobbar mer i grupChalmers och Mossen att göras i ordning
per, dessutom har lärosätena fler studenter
för att binda ihop området.
inom ofta oförändrade ekonomiska ramar.
– Syftet är att studenterna genom
Sedan har vi digitaliseringen som gör att
stråket ska kunna träffa folk som forskar
man kan sitta på ett fik och lyssna på en föeller arbetar i samma bransch. De stora
reläsning i sin dator istället för att gå till en
labbhallarna som idag ligger längs med
lärosal.
stråket kan byggas om till kontor, underEtt sätt att studera med hjälp av digitala
visningslokaler eller nya labbmiljöer,
verktyg kallas för ”Flipped classroom”.
CHRISTIAN FRISENSTAM,
Föreläsningen kan äga rum var som helst ARKITEKTURRÅD PÅ AKADEMISKA HUS vilket kan bli riktigt bra, säger Christian
Frisenstam och tillägger:
i världen och efter att ha sett på den i sin
– Om man går tillbaka i tiden har det funnits en gräns
dator, läsplatta eller mobil går man till universitetet för
att diskutera i grupp och sedan lämna in ett slutarbete. mellan akademisk och tillämpad forskning. Man ville värna
– I USA räknar man med att universitetens lokalbe- om den akademiska friheten, men nu går det mot att forshov kommer att minska med upp till 20 procent de när- kare och näringslivet samverkar. Det är bra på många sätt.
maste åren, men i Sverige har digitaliseringen inte slagit
de
övriga
projekten som Akademiska Hus har på
igenom lika mycket.
gång
i
Göteborg
ligger lite längre fram i tiden. Dessa är
– Vi har inte samma konkurrens mellan universiteten,
dels tillbyggnaden av Handelshögskolan, som blir klar
kommenterar Christian Frisenstam.
först 2023 eftersom den ska ha en stationsuppgång från
Västlänken, dels Campus Näckrosen med en om- och
en annan studiemodell är MOOC, berättar han. Den
innebär att man i framtiden kommer att kunna sitta i till utbyggnad av Humanisten på 38 000 kvadratmeter.
Dessutom kommer nya Konstnärliga fakulteten, som
exempel Göteborg och läsa in en civilingenjörsexamen
föreslås byggas på parkeringstomten bakom Stadsvid Stanford University.
Dessutom har Active Learning Classroom, ALC, blivit teatern, att hysa både Akademin Valand och Högskolan
en populär undervisningsform där grupparbeten varvas för Design och Konsthantverk, HDK.
– I alla projekt är huvudsyftet att länka ihop institumed öppna diskussioner med läraren. Lektionssalarna
är möblerade så att det ska vara enkelt att sitta tillsam- tionerna istället för att de sprids ut över staden. När
studenter från olika inriktningar träffas kan nya idéer
mans.
– Det är bevisat att Active Learning Classroom höjer och samarbeten uppstå, det är i mötena som ny kunskap
studieresultaten och samtidigt finns det en ekonomisk skapas, avslutar Christian Frisenstam.
aspekt i det hela eftersom det går att undervisa
TEXT: PAULA ISAKSSON
fler studenter per anställd på det här sättet. Universiteten
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INVIGNINGEN AV HANDELSHÖGSKOLANS TILLBYGGNAD PLANERAS TILL 2023. BILDER: JOHANNES
NORLANDER ARKITEKTUR OCH ARUP.
SÅ HÄR FÖRESLÅS INTERIÖREN BLI I JOHANNEBERG SCIENCE PARK ETAPP 2. BILD: TENGBOM.

HUMANISTEN SKA BYGGAS OM OCH TILL. TOTALT HANDLAR DET OM 38 000 KVADRATMETER. BILDER: KUB ARKITEKTER.
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Chalmers byggs om
för samverkan på flera plan

vi erbjuder

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

smarta energilösningar

www.amlovs.se

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

Allt blir så mycket
bättre om mAn trivs.




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.
FÖRE DETTA A-HUSET BLIR SAMHÄLLSBYGGNAD

vi trivs i kungsbAckA

I MED ETT LEARNING CENTER I KÄLLAREN.
VÅNINGSPLANEN FÖRBINDS MED KUNSKAPSTRAPPAN SOM ÄVEN FÅR FUNKTIONEN SOM
LÄKTARE. BILD:WHITE.








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

ARANÄS
www.armatec.se

Solutions for...

När Arkitekturhuset och Kurshuset på Chalmers
invigdes på 60-talet var ritborden fastskruvade i
golvet och årskurserna satt isolerade från
varandra. Nu byggs husen om för att ge plats åt
framtidens lärandemiljöer där flexibilitet och
samverkan på flera olika plan ska stärka både
utbildningen och forskningen.
januari togs det första spadtaget för ombyggnaden
av de två institutionerna Arkitektur och Bygg- & Miljöteknik på Chalmers. Tillsammans ska de bilda en enhet
som kommer att heta Samhällsbyggnad. Med ett nästan
helt förändrat innehåll ska de nya lokalerna ge större
möjligheter för fysiska möten mellan arkitekter och ingenjörer samt mellan studenter, forskare och näringsliv.
En kraftig kontrast mot när husen byggdes på 60-talet.
– Då för 50 år sedan skruvade man fast ritborden i
golvet i A-huset och hade en professor och årskurs i
varje hörn av byggnaden. Men om de här husen ska
klara sig i femtio år till måste de innehålla mycket mer
av flexibilitet och uppmuntra till samverkan, säger Ulla
Antonsson, ansvarig arkitekt på White.

i





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

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

av de gamla tegelhusen, som är ritade
av Helge Zimdal, har delats in i tre etapper. Först ut är
Kurshuset Väg och Vatten som byter namn till Samhällsbyggnad II och beräknas vara klart redan i augusti i år.
Ett tjugotal lektionssalar av olika karaktär ska skapas –
dels renodlade datasalar, dels multisalar där möbleringen snabbt kan ställas om till grupparbeten.
– De som har gått de tekniska utbildningarna har haft
väldigt lite av den här sortens lokaler förut, men nu
anpassar man sig till ett flexiblare sätt att undervisa med
mer av grupparbeten. Det kommer finnas både öppna
ytor för arbete och socialt umgänge, och ett fyrtiotal
slutna grupprum, förklarar Ulla Antonsson.

ombyggnaden

tidigare har Kurshuset åtta hörsalar, som alla
kommer att få ny stolklädsel. I övrigt förblir de orörda
bortsett från en av salarna som ska byggas om med två
sittrader istället för en på varje gradäng. Stolarna kommer att vara lösa så att det ska vara möjligt att varva
föreläsningar med grupparbeten. Ett roligt experiment,
tycker Ulla Antonsson.
– Hörsalar är inte byggda för att man ska kunna av-

sedan
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bryta en föreläsning och sätta sig i mindre grupper. Men
här vill man försöka anpassa sig till ett annat undervisningssystem med stor tonvikt på aktivt lärande vilket
är jätteintressant. Sedan får man utvärdera det hela
för att se om det kan bli aktuellt att bygga om fler
av hörsalarna.

– Trappan blir förmodligen en massiv träkonstruktion och
vi kommer att ha kvar det gamla betonggolvet i källaren.
Det ska vara tåligt där nere med grova industriabsorbenter
och enkel ljussättning.
På vinden blir det öppna våningsplan för masterstudenterna och ett gemensamt lunchrum för institutionerna.

andra ombyggnadsetappen omfattar Arkitekturhuset som blir Samhällsbyggnad 1 där nästan hela innanmätet rivs ut för att ge plats åt nya kontorslösningar och
verksamhetslokaler. Glömd är tiden då alla lärare hade
varsitt rum och kunde stänga dörren om sig. För att få
ett effektivt utnyttjande av lokalerna kommer lärarna
istället att få sitta tillsammans i åttamannarum. En
positiv lösning även socialt sett, tycker Ulla Antonsson
som själv har föreläst på Chalmers som adjungerad
professor i nio år.
– Jag undervisade på 20 procent och hade ett eget
rum som jag nästan aldrig använde eftersom jag var
mest med studenterna. För mig hade det räckt med en
låda att lägga skissrullen i. Nu får lärarna större chans
att samarbeta vilket jag hoppas att de kommer att
uppskatta.

även

om man går lös på inredningen för att skapa flexibilitet, tillgänglighet och visuell kontakt, sparas A-husets befintliga stomme, kalkstensgolv och tegel till eftervärlden.
De tillägg som sedan görs är hämtade ur verkstadssfären
för att skapa ett robust intryck, förklarar Ulla Antonsson.
– Där det går lägger vi in trägolv och alla inklädnader är
i furu av olika slag. Nu när vi river bort sådant som har
hållit sig bra under snart 50 år vill vi att de nya tilläggen
ska vara lika gedigna.

den

försäkrar hon att det också kommer att
finnas enskilda rum för dem som behöver sitta avskilt
kortare eller längre perioder. Inget är hugget i sten.
– Nej, om det på sikt skulle komma önskemål om att
ändra från åtta- till exempelvis fyramannarum så kan vi
göra det. Vi har planerat så att det ska vara möjligt att
flytta väggar utan att behöva gå in i de tekniska systemen.

samtidigt

Hej medlem!

ULLA ANTONSSON, ANSVARIG ARKITEKT PÅ WHITE. BILD: PAULA ISAKSSON.

a - och Kurshuset är Q-märkta i detaljplanen. Fasaderna förblir orörda förutom att fönstren byts ut till kopior
som uppfyller högre energikrav än innan.
– Husen är byggda före energikrisen så det finns många
brister som vi måste åtgärda för att få det energieffektivt.
Ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Silver, säger Ulla
Antonsson.
För etapp tre som är den minst omfattande återstår fortfarande många frågetecken. Projektet gäller nuvarande
enheten för Akustik och programarbetet startar i maj.

både

som finns om projektet Samhällsbyggnad upprepas ordet samverkan som ett mantra.
Studenterna ska jobba med varandra, avståndet ska
minska mellan lärare och studenter och möjligheten till
samarbete mellan institutionerna ska öka.
För att underlätta den visuella kontakten kommer
A-husets befintliga stomme, kalkstensgolv och tegel att
sparas till eftervärlden. Genom att ta upp ett hål i bjälklaget i ljusgårdens golv skapar man också kontakt
mellan de olika våningarna. Källaren ska innehålla
studieplatser, datasalar, ateljé och en trappa, ”Kunskapstrappan”, som även kommer att kunna användas
som läktare.
i

all

information

GAMLA KURSHUSET SKA BLI SAMHÄLLSBYGGNAD II MED ÖPPEN STUDIEMILJÖ. BILD: WHITE.

innan vi avslutar intervjun som äger rum på Whites kontor på Magasinsgatan berättar Ulla Antonsson entusiastiskt om hur speciellt det är att få jobba med en byggnad
som man har en nära relation till. För många år sedan
vistades hon i A-huset som student, sedan kom hon tillbaka
som lärare och nu är hon ansvarig arkitekt för ombyggnaden.
– Många av brukarna är mina gamla lärare eller kollegor så det känns väldigt angeläget att det här blir bra. Vi
bygger ju också om för de studenter som sedan ska ut och
bygga för andra så vi känner ett stort ansvar för att de får
en god start på sin utbildning. Vi hoppas att lokalerna ger
både en nytändning och förutsättningar för bra studier.

TEXT: PAULA ISAKSSON

Fastighetsägare:

Akademiska Hus

Hyresgäst:
			
			
			
			

Chalmersfastigheter med institutionerna
Arkitektur och Bygg & Miljöteknik som har
fem program – Arkitektur, Arkitektur & 		
Teknik, Väg & Vatten, Byggingenjörerna, 		
Affärsutveckling & Entreprenörskap.

Arkitekt:

White

Inredningsarkitekter:

White, Tengbom, Case Studio

Byggnadsentreprenör: Veidekke
Ombyggnadskostnad: 360 miljoner kr
Tidplan:
			
			
			

Ombyggnaden av Samhällsbyggnad I på
17 000 m2 ska vara klar i augusti 2017.
Samhällsbyggnad II på 8 500 m2 ska
vara klar augusti 2016.

PATRIK DYRESJÖ, 31 år,
läser sista terminen på
Chalmers, Väg- och vattenbyggnad, sekreterare i
styrelsen för BTF
Hur kom du med i BTF?
– När min bostadsrättsförening för
några år sedan skulle grundförstärka
fastigheten agerade jag beställare och
ansvarade för kontakten med konsulten, Tellstedt i Göteborg. När Björn
Tellstedt hörde att jag skulle läsa på
Väg och vatten tyckte han att jag absolut borde gå med i BTF. Så jag blev
faktiskt medlem innan jag började på
Chalmers.
Vad har medlemskapet gett
dig?
– Som student behöver man nätverk
och det var delvis tack vare mina kontakter i BTF som jag fick praktikplats
förra året. Det är kul att träffa andra i
branschen och som ung och student
känner man sig välkommen och uppskattad i föreningen. Jag har försökt få
med mig mina kurskamrater, men
många som är i slutet på utbildningen
vet inte om de blir kvar i Göteborg, så
det är lite svårt att locka in dem. Styrelsen arbetar för att BTF ska bli mer aktiva på Chalmers, vara med på mässor
och sprida tidningen där vilket förhoppningsvis ska öka intresset bland
studenter.
Du är ju sekreterare i styrelsen
– hur är det?
– Jag var först adjungerad till styrelsen,
sedan blev jag vice sekreterare och nu
sekreterare. Som vice sekreterare jobbade jag mycket med våra utskick samt
att sköta och utveckla hemsidan. Nu
har jag mer vanliga sekreteraruppgifter, som att skriva protokoll och hålla
ordning på pappren. Men det är kul!

Målet är att husen ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.
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CA erbjuder tjänster inom
• Projektledning
• Byggekonomi och kalkyl
• Beskrivningar och AF
• Miljöstyrning
• Info

Även kursinnehållet bör förnyas

Vi vill bli fler - hör av dig!
Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
www.caconsult.se

JSE II (Johannebergs Södra Entré II)

Blivande arkitekter och ingenjörer behöver
träna samverkan från dag ett och få kunskap
på tvären i samhällsbyggnadssektorn. Här kan
ombyggnaden av Chalmers hjälpa men det
räcker inte, menar ledarskapsprofessorn
Anders Svensson.
svensson är sedan drygt ett år tillbaka professor
i arkitekturens ledarskap och management på Chalmers.
När han har studerat hur arkitekt- och ingenjörsutbildningarna ser ut har han överraskats av hur lite samverkan det är
över disciplingränserna.
anders

Miljösmarta golv för offentliga miljöer

”Mycket i branschen handlar om
att lösa saker i innovativa
processer tillsammans med andra …”
ANDERS SVENSSON, LEDARSKAPSPROFESSOR
VID CHALMERS

Nordic Flooring, The Wood Collection

Nordic Flooring, The Future Collection

The future of flooring
www.ehrenborg.se

Kvalificerade byggkonsultationer för både stora och små uppdrag

G E S TA LT N I N G

Vi har lång erfarenhet av alla typer av husbyggnadskonstruktioner,
samt utför även projekt- och byggledning, kontroll och kontrollansvar enligt PBL
Besöksadress: Mölndalsvägen 42
Box 141 66, 400 20 Göteborg
Tel. 031-400 380
E-mail: epsilon@epsilon-byggkonsult.se
www.epsilon-byggkonsult.se

FUNKTION

EKONOMI

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

VÄRLDENS KANSKE
MEST HYGIENISKA WC.
ÖPPEN SPOLKANT MED UNIK SPOLFUNKTION

– Man kan gå här som student i fem år utan att träffa
någon annan disciplin. Men om man tänker på hur branschens utmaningar ser ut, och att mycket handlar om att
lösa saker i innovativa processer tillsammans med andra,
kan man inte ha en utbildning där studenterna bara sitter
med sina gelikar, säger han.
Därför välkomnar han förändringen med att institutionerna
Arkitektur och Bygg- & Miljöteknik går samman till Chalmers Samhällsbyggnad. Men det räcker inte, förklarar han:
– Ombyggnaden ger bra förutsättningar för samverkan,
men förutom en fysisk samlokalisering krävs det också en
vilja att förändra kurser och hitta samverkansmodeller i utbildningen. Jag tror att det främst
handlar om att sätta ihop kurser
med studenter från olika utbildningar och träna dem i samverkan.
enligt
anders
svensson är
traineeprogrammet
Framtidens
samhällsbyggare ett bra exempel
på vad som går att göra på utbildningssidan. Det är en vidareutbildning för examinerade ingenjörer
och arkitekter som får anställning
på ett värdföretag och sedan är ute
på andra företag för att arbeta.
Programmet som ges för tredje
gången i höst är ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Centre for management of the built environment,
CMB, samt deras medlemsföretag.
– Den här typen av samverkan
bör komma till stånd även inom
grundutbildningen på Chalmers,
säger Anders Svensson.
vidare påpekar han att dagens
arkitekter ofta glider bort från helhetsperspektivet eftersom arkitektutbildningen är specialiserad på
att rita och gestalta.
– Vi måste få ihop de ekonomiska, fysiska och sociala frågorna i ett sammanhang och jobba
med helheten. Men det är alltför få
arkitekter som vill ta den bollen
för de vet inte så mycket om ekonomi. Här finns det också mycket
att göra inom utbildningen.

TEXT & BILD: PAULA ISAKSSON

UNIK YTBEHANDLING MOT SMUTS
FINNS ÄVEN SOM VÄGGHÄNGD

LÄS MER PÅ
WWW.GUSTAVSBERG.SE
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Centre for Management of the Built
environment, CMB, bildades 1998
som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola
och den svenska samhällsbyggnadssektorn.
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I Johanneberg Science Park
möts akademi, näringsliv och samhälle

De två kontorshusens glasfasader – den ena i guld och den
andra i svart – har fått stor uppmärksamhet i branschen. I april
belönades Johanneberg Science Park med Glasbranschföreningens utmärkelse Glaspriset 2016.

– Det är fantastiskt roligt! Glas är ett verkligen högteknolo-

giskt material som man kan arbeta med i mycket hög precision.
		

Det gjorde att vi vågade jobba med en modulfasad med millimeterprecision, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt på White.
Färgen är tryckt på glaset vilket ger samma skärpa i detaljer
och nyanser. Valet av guld och svart var inte så svårt, det är två
färger som spelar bra ihop, säger Mattias Lind.
– Byggnaderna skulle ha olika personligheter. När solen
ligger på den guldiga metallicfasaden har den en fördel mot
den svarta, som får ett större djup när det inte är solsken.
SÅ HÄR LYDER MOTIVERINGEN TILL GLASPRISET 2016:

Johanneberg Science Park ägs av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB,
Göteborg Energi, HSB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam och White arkitekter. Verksamheten utvecklas och nya företag
BILDER: MATS BENGTSSON
tillkommer kontinuerligt som delägare.
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”Två sammanlänkade kontorshus (i grunden ganska vanliga
med mörka kärnor för kommunikation, service och teknik omgivna av ljusa öppna kontorsytor) är Samhällsbyggnadssektorns
nya mötesplats på Chalmers Tekniska Högskola. Det enkla
grundkonceptet har utvecklats till en fantastisk glasbyggnad som
med stor precision och konstnärlighet på olika sätt utnyttjar glasets tekniska, funktionella och estetiska egenskaper. De böljande
svarta och gyllene glasfasaderna binds samman i bryggor av
spegelglas vilket skapar ett fyrverkeri av komplexa speglingar;
en illusionskonst på högsta nivå.”
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HERBERTSON BYGG &

Landmärke som ska gynna
Chalmers utbildning och forskning

FASTIGHETSSERVICE AB

• Nybyggnad
• Reparationer
• Underhåll

För snart ett år sedan kunde de första hyresgästerna flytta in i Chalmersfastigheters senaste
stora projekt – den svarta och ”guldiga”
byggnaden för Johanneberg Science Park –
landmärket i Chalmersområdets entré från söder.

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

från caféet i ”guldhuset” har man utsikt över Mossens
idrottsplats. En stor yta med gräsplaner, löparbanor och
tennisbanor.
– Tänk om staketet togs bort och gräsplanen flyttades
längre söderut så att den närmaste delen kunde bli mer som
en park. Det skulle vara ett lyft för hela området, även för
dem som bor i närheten. Jag får nog prata med Göteborgs
Stad igen om detta, säger Anna Eckerstig, chef för projekt
och utveckling på Chalmersfastigheter, och tittar ut över
idrottsplatsen.
Hon var projektchef för bygget av Johanneberg Science
Park och kan byggnaden utan och innan.
– Det vi har jobbat mest med är att skapa en mötesplats
för forskare, studenter, näringsliv och organisationer. Det
har varit lika mycket fokus på det som själva kontorsmiljön, säger Anna Eckerstig, som är mest nöjd med
bottenplanet.
Här finns café och bar, reception, några mötesrum och
flera olika sittgrupper, bord och stolar. Här är nästan alltid
människor, det uppstår möten och man träffas över gränserna.
– På våningsplanen finns inga kaffemaskiner. Vill man
fika måste man komma hit och kaffe ingår i hyran. Det var
HSB, en av hyresgästerna, som tog initiativ till detta, och
jag tycker att det är bra, även om en del hyresgäster har
tyckt att det är lite annorlunda. Vi har haft många och
långa diskussioner om vad kaffe egentligen kostar, säger
Anna Eckerstig och ler.
Det första våningsplanet kallas för samverkansplanet.
Här kan företag hyra kontorsplats, inte per kvadratmeter,
utan per plats på kortare eller längre tid. Det finns 40 platser men möjlighet till fler användare, och man checkar in
och bokar sin plats när man kommer. Många är konsulter
som inte har behov av en fast plats.
– Chalmers har ett forskningsprojekt kopplat till samverkansplanet, som studerar hur människor använder ytorna, hur möblering, ljus- och ljudmiljöerna upplevs och så
vidare. Det ska bli spännande att följa det, säger Anna
Eckerstig.
De övriga våningsplanen hyrs ut helt eller delvis. En stor
hyresgäst är HSB, som flyttade hela sitt kontor från Första
Långgatan till Johanneberg Science Park.

”Det pågår ett stort utvecklingsarbete inom utbildningsorganisationen. Det gamla sättet att
undervisa, från katedern framför
en grupp studenter, håller på att
förändras …”

Från Stampen
till Bravida Arena
2016 fyller Higab 50 år. Vårt första
byggprojekt var Hantverkshuset
Stampen, vårt senaste Bravida Arena.
Hos oss finns hus som Feskekôrka,
Rådhuset och Stora Teatern – hus
som gör Göteborg till Göteborg.

ANNA ECKERSTIG, CHEF FÖR PROJEKT OCH UTVECKLING
PÅ CHALMERSFASTIGHETER

Läs mer på higab.se

är
certifierade enligt Miljöbyggnad Guld. Det
har ställt långtgående krav på bland annat inomhusklimat,
dagsljus och materialval. Gröna tak och gräsarmering fördröjer dagvattenavrinningen. De två byggnaderna är sammanlänkade med bryggor i två av planen. Byggnaderna har
förskjutits lite i förhållande till varandra för att placeringen
skulle ge en så bra utomhusmiljö som möjligt. Fasaderna är
glasade och har rundade hörn.

husen

BILD: MATS BENGTSSON

Malmström Edström
Arkitekter Ingenjörer
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Livereds kapell
Foto Ulf Celander

www.malmstromedstrom.se

– Designen var väldigt viktig. Byggnaderna fick inte spärra
av kontakt mot Mossen. Glasfasaderna var en utmaning i
sig, men vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med alla
inblandade när det gäller teknik, energi och konstruktion.
I källarplanet finns ett stort cykelrum med plats att meka
samt omklädningsrum med dusch. Några bilplatser var det
inte tal om – tvärtom!
– Vi arbetar ju efter ”Grön resplan”, en överenskommelse om att trafiken i området inte får öka, trots att fler
och fler människor arbetar och studerar här. Det innebär
att vi måste hitta alternativ och underlätta för cyklister och
kollektivtrafikresenärer. För dem som måste använda bil
finns en bilpool. Och så har vi förstås elbussen! För den
som absolut behöver ha sin bil finns tillgång till parkeringsplatser i närområdet.
En annan del i uppdraget var att få bort baksideskänslan
i den här delen av Chalmers område. Fler människor och
lite mer fart och fläkt kan bidra till att skapa ytterligare en
entré från det här hållet. En ny gata mellan Eklandagatan
och Sven Hultins gata, som idag bara är cykel- och gångväg, finns det också planer på.
äger ungefär hälften av alla fastigheter på Chalmersområdet (den andra ägaren är Akademiska hus) men förvaltar hela Campus Johanneberg och
Campus Lindholmen, samt Chalmerska huset och Onsala
rymdobservatorium.
– Utgångspunkten för allt vi gör är att det ska vara till
nytta för Chalmers. Det ska vara bra för grundutbildningen
och för forskningen. Vi måste kunna och förstå lokalbehovet och skapa de fysiska miljöer som behövs, säger Anna
Eckerstig.
Det har hänt mycket på Chalmers sedan flytten till
Johanneberg för 90 år sedan. Området har inte bara vuxit
och bebyggts mer och mer, även utbildningarna har förändrats.
– Det pågår ett stort utvecklingsarbete inom utbildningsorganisationen. Det gamla sättet att undervisa, från katedern framför en grupp studenter, håller på att förändras.
Lokalerna som vi förvaltar stödjer inte alltid det nya sättet
att arbeta, lokalerna behöver vara mer flexibla. Det är ett
skäl till att vi tillsammans med Akademiska Hus bygger
Chalmers Samhällsbyggnad, där lokalerna för arkitekt- och
ingenjörsutbildningarna slås samman.

chalmersfastigheter

annat
stort utvecklingsprojekt för Campus Johanneberg är ny bebyggelse vid Gibraltarvallen, som idag är en
stor parkeringsplats. Här ska det bli både bostäder och arbetsplatser, med målet att öka samverkan mellan akademi,
näringsliv och staden. Går planen igenom kan det bli cirka
150 lägenheter, 200 student- och forskarbostäder, 75 000 m2
verksamhetsyta samt nya platser, stråk och grönska.
– För Chalmers del är det student- och forskarbostäder
som har högst prioritet. Får vi inte fram fler bostäder
tappar vi både forskarkompetens och nya studenter,
konstaterar Anna Eckerstig.

ett

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

BILD: XXXXX
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MATS BERGH,
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VD FÖR JOHANNEBERG SCIENCE PARK
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JOHANNEBERG SCIENCE PARK SKA VARA EN PLATS FÖR INNOVATIVA MÖTEN.

Företagen ska bli nersprungna av studenter

En neutral plats som främjar gränsöverskridande och innovativa möten mellan studenter,
forskare, näringsliv och samhälle. Det är grunden i Johanneberg Science Park.
– Om vi på allvar ska satsa på hållbar samhällsbyggnad, då behövs sådana här kunskapsmiljöer, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg
Science Park.

många meter mellan Chalmers byggnader där
de blivande arkitekterna och byggnadsingenjörerna utbildas, och Johanneberg Science Parks nya kontorshus. Närheten till utbildning och forskning är en bärande del av
konceptet ”science park”. Här ska studenter kunna göra
projektarbeten och examensarbeten, doktorander forska,
och företag och samhällets organisationer utveckla sina
verksamheter – allt i samverkan. Samtidigt får företagen
direktkontakt med sina framtida medarbetare.
– När Chalmers teknikpark startades i slutet på 1980talet var rekrytering och kompetensförsörjning det starkaste
skälet för exempelvis Volvo att etablera sig här, säger Mats
Bergh, och fortsätter:
– När vi lockar hit nya företag ska de veta att de blir
nersprungna av studenter. Det finns ett gap mellan dem som
examineras och det som erbjuds på arbetsmarknaden. Det
är jätteviktigt att redan under utbildningstiden få kontakt
med arbetsmarknaden.
Chalmers är sockerbiten – den som alla dras till, menar
Mats Bergh:
– Här finns god grundutbildning och bra forskning på
det tekniska området. Men jag skulle också gärna se mer av
andra discipliner som finns inom universitetet, som huma-

det
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är

inte

nister och samhällsvetare. Samhällsbyggnad är ett brett
område med många perspektiv.

har sitt ursprung i Chalmers
teknikpark. Idag koncentreras aktiviteterna till områdena
samhällsbyggnad, energi samt material- och nanoteknik.
– Huset och samverkansmiljön är en tydlig symbol för
arbetet med hållbar stadsutveckling, här finns många aktörer som verkar tillsammans och förflyttar branschen framåt. Miljön ska främja samarbeten som inte hade skett
annars, säger Maria Ådahl, som ansvarar för Open Arena
Urban Development, en av Johanneberg Science Parks
plattformar för samverkan.
Här försöker man föra samman människor, förmedlar
nätverk, kontakter och kompetens. Ibland driver Johanneberg Science Park projekt, kanske startar det för att sedan
dra sig undan, eller så finns man med och coachar, processleder och utbildar.
– Tidigare fanns det ingen tydlig organisation för att
driva samverkan i lokalerna. Idag arbetar Johanneberg
Science Park aktivt för ökad samverkan, möten, workshops
och annat som ökar takten på idégenerering och verklig
förändring, säger Maria Ådahl.
johanneberg

science

park

flera av verksamheterna som idag finns i Johanneberg
Science Park har varit involverade i utformningen av det
nya kontorshuset. HSB Göteborg, som flyttade hit med hela
kontoret från Första Långgatan, var exempelvis med och
utvecklade lösningen med mikrougnar i restaurangen som
gör det möjligt för alla att kunna äta lunch tillsammans.
– Alla har tillgång till kaffe i caféet i bottenvåningen,
ingen kokar kaffe på våningsplanen. Det främjar möten
och det gör också trappan mellan våningarna. Den är väl

”Kuggen
är som en
blomma med
kronblad”

BILDER: JOHANNEBERG SCIENCE PARK.

synlig, bred och lätt att stanna till och prata i, påpekar
Maria Ådahl.
De cirka femton medarbetarna som sitter i Johanneberg Science Park har själva sina arbetsplatser på
samverkansplanet, ett öppet kontorslandskap där
arbetsplatserna är flexibla och bokas av hyresgästerna. Unikt är att flera olika företag sitter tillsammans i
den öppna samverkansmiljön.
har varit en omställning att börja arbeta i en
sådan miljö och alla ingår i ett forskningsprojekt på
Chalmers inom ramen för Smart Sustainable Offices.
Medarbetare har djupintervjuats om bland annat vilka arbetsplatser de väljer, vilka ytor som används, hur
de används och hur inneklimat och ljudnivå upplevs.
– Genom forskningsprojektet är vi med och utvecklar miljön. Lärdomarna från forskningen tar vi med
oss till nästa hus, säger Maria Ådahl.
Även Mats Bergh ser fram emot vad forskningen kommer att visa. Här finns förbättringspotential, menar han:
– Många av oss sitter fast i ett befintligt arbetssätt
som är svårt att ändra på. Samtidigt måste den fysiska
miljön stödja vårt resultat, vad vi åstadkommer.
Johanneberg Science Park är med och driver den
fortsatta utvecklingen på Chalmersområdet. Målet är
att ytterligare 4 000 personer ska kunna verka här, inte
bara inom näringsliv och forskning, utan också inom
handel och annan service. Fler bostäder behövs också.
– Vi vill få området att leva lite längre på dygnet
och att det blir en integrerad del av staden, säger Mats
Bergh.
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Charlotte Erdegaard, arkitekt
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Nästa etapp blir testarena för
innovationer i samhällsbyggandet

Nu bygger vi
för framtiden
0771 – 860 860

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

www.riksbyggen.se

WH ITE .SE

TRIVSEL & TRYGGHET

Den nya byggnaden är gestaltad av Christian Frisenstam, arkitekturråd vid Akademiska Hus och ritad av Tengbom Arkitekter. Bruttoarean uppgår till cirka 10 400 m2 i sex våningar. Byggstart är inte
beslutad, men anges preliminärt till våren 2017, med inflyttning
BILD: TENGBOM ARKITEKTER
runt årsskiftet 2018/2019.

det vanliga, så vill Akademiska Hus utmana sina egna metoder och arbetssätt utifrån bolagets innovationsstrategi.
– Vi kommer att utmana oss själva och våra leverantörer inom tre innovationsområden. Förutom ett klimatanpassat och resurseffektivt hus vill vi skapa flexibla och
digitala lärandemiljöer och arbetsplatser. Och sist men inte
minst kommer vi att lägga mycket kraft vid värdeskapande
mötesplatser, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.
några
månader
efter att Johanneberg
Den planerade byggnadens innovativa arkitekScience Park nybyggda kontorshus stod klart,
tur gör den både multifunktionell och anpassbeviljades bygglov för etapp två. Norr om Sven
ningsbar. Här ska finnas ytor för samverkan och
Hultins plats, där det idag är mest parkeringsflexibla arbetsplatser – upp till 430 kontorsplatser och leveransinfarter, planeras alltså
arbetsplatser. Minst 16 konferens- och gruppännu ett hus. Det ska komplettera etapp ett,
rum i huset ska ge möjlighet till både konferenser
som en fysisk länk mellan akademi, näringsliv
och samhälle. Här ska hyresgäster och forskare BIRGITTA HOHLFÄLT VAN DALEN, och mindre workshops. Här ska också finnas
testa och ta del av det senaste inom forskning REGIONDIREKTÖR AKADEMISKA ytor för utställningar.
HUS REGION VÄST
Tanken är att de blivande hyresgästerna ska
och
utveckling
gällande
samhällsbyggnad,
vara med och påverka detaljplaneringen. Man kan hyra
energi och materialteknik.
allt från större sammanhängande lokaler till enskilda rum.
Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park, hoppas
Kontorsplanen ger utrymme för valfri grad av öppenhet. I
bland annat på att här ska pågå projekt som handlar
entrén kommer besökare att mötas av en livlig yta med
om att bygga effektivare, där resultatet blir hög kvalitet
reception, café, restaurang, mötesplatser och konferensoch teknisk standard till lägre byggkostnad och boendemiljöer.
kostnad.
– Det finns de som säger att ”det går inte”. Men det tror
hållbarhet är ett självklart fokus för byggnaden. Målet
jag att det gör, säger Mats Bergh bestämt.
är Miljöbyggnad nivå Guld, med allt vad det innebär för
Dessutom planeras ett ”labb” för boende för äldre och
energianvändning, inomhusmiljö och material. Elbussen,
personer med funktionsnedsättningar. Här ska man kunna
ElectriCity, kommer att ha en hållplats i anslutning till
testa olika produkter, processer, tjänster och organisationsbyggnaden.
lösningar som kan underlätta för personer med funktions– Bussen kommer att angöra byggnaden som ett flygnedsättning i alla åldrar att leva självständiga och trygga liv.
plan angör en flygplats och folk kommer att strömma in
– Jag tror att det finns en gigantisk exportmarknad
och ut ur bottenvåningen. För oss är det viktigt med myckinom det området, säger Mats Bergh.
et rörelse och att omgivningen och ytan mellan etapp ett
och två hänger ihop, säger Birgitta Hohlfält van Dalen.
för akademiska hus , som är byggherre för etapp två, är
hela projektet en innovationsprocess. Förutom att krav
TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON
kommer att ställas på leverantörer att bidra med mer än

Innovation är nyckelordet för Johanneberg
Science Park etapp två – för både huset i sig
och det som ska ske där. Här ska framtidens
lösningar inom samhällsbyggnad kunna testas
i samverkan med hyresgäster, leverantörer och
forskare.
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"Inget fotouppdrag
är högre än Matterhorn"
Sven-Eric Svenson, SES Produktion
utför reklamreportage & byggfotografering
”Allt mellan himmel och jord”

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

p r o d u c t i o n
SES Production, Sven-Eric Svenson • Gråstensvägen 8, 437 32 LINDOME
Tel 031- 99 05 77 • Mobil 070-734 46 09 • E-post: sven.eric@tele2.se
www.sesproduction.se • www.fotosidan.se/360124

MÄNNISKAN
& MASKINEN

Sjögren

Vi har ett brett utbud av liftar,
byggmaskiner, bodar, anläggnings-

Byggnads AB

maskiner, utbildning och säkerhet.
Allt serverat och organiserat med
vår personliga service.
För mer info besök stavdal.se

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

En del av:

Teknisk byggkonsult sedan 1958
SÖDRA VÄGEN 61 412 54 GÖTEBORG
TELEFON: 070-966 72 32
E-POST: me@sha.se HEMSIDA: www.sha.se

Varbergsgatan 12 A • Göteborg • Tel 031-723 73 00 • www.tellstedt.se
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Tufft för unga arkitektkontor
Av ett sjuttiotal europeiska arkitektkontor som
ville rita Handelshögskolans nya tillbyggnad tog
en av Göteborgs yngre arkitekter, Johannes
Norlander, hem tävlingen. Vi träffade honom för
att prata om vilka utmaningar som yngre
arkitektkontor ställs inför och hur arkitektens
roll har förändrats med tiden.
johannes norlander är 41 år och läste på Chalmers
och KTH i början av 2000-talet. Vägen fram till idag har
gått via möbeldesign, inredning, villor och bostäder. För
fem år sedan flyttade han från Stockholm till Göteborg och
driver sitt arkitektkontor med tre anställda i en gammal
fastighet på Brogatan med stora fönster ut mot kanalen
vid Rosenlund.
Handelshögskolans tillbyggnad var första gången som
han deltog i en inbjuden tävling. Ofta är det svårt för unga
arkitektkontor att konkurrera med de stora, väletablerade
företagen, menar han.
– För att kunna kvalificera sig i inbjudna tävlingar
eller parallella uppdrag måste man ofta kunna referera till
liknande projekt vilket gör att vi yngre kontor faller bort.
Jämfört med många andra länder har Sverige dessutom
bara ett fåtal tävlingar per år medan unga kontor i exempelvis Österrike och Schweiz kan livnära sig på tävlingar,
det blir ett sätt för dem att komma in i branschen, säger
Johannes Norlander.
fick
akademiska Hus in 73 intresseanmälningar från arkitektteam som ville vara med och
rita nya Handels. Sex kontor valdes ut till själva tävlingen
som många trodde skulle resultera i ett nytt landmärke,
ett spektakulärt hus, som kontrasterade mot den övriga
bebyggelsen längs med Vasagatan och Haga Kyrkogata.
Men Johannes Norlanders vinnande bidrag Annex är
istället en lågmäld byggnad som infogar sig i den omgivande miljön.
– Vi valde att jobba med kvartersbebyggelse snarare än
med en solitär byggnad och det känns jätteroligt att juryn
valde oss istället för ett mer populistiskt förslag. När man
ser de olika förslagen är vårt nog det som är mest platsförankrat. Kanske hade vi en fördel i att vi är från
Göteborg, men vi tog tävlingen oerhört seriöst och lade ner
fruktansvärt mycket arbete, kommenterar han.
Vidare säger Johannes Norlander att arkitekter som
absolut måste göra avtryck har missuppfattat vad arkitektur är. Kvaliteten sitter inte i det expressiva uttrycket utan
i detaljerna, det subtila, förklarar han.
– Man behöver inte alltid vifta med den stora flaggan.
Men det verkar finnas en rädsla för kvartersbebyggelse i
Göteborg, det mesta som byggs är objektbaserat, säger han
och fortsätter:
– Det som jag tycker är bra i svensk arkitekturhistoria har sina rötter i bland annat Sigurd Lewerentz och
Gunnar Asplund. Men idag lever vi i en globaliserad värld
där avtrycken och trenderna helt klart inte är lika platsförankrade som de var en gång i tiden.

sammanlagt

”För att kunna kvalificera sig i
inbjudna tävlingar eller parallella
uppdrag måste man ofta kunna referera
till liknande projekt vilket gör att vi
yngre kontor faller bort …”
JOHANNES NORLANDER TILL HÖGER, HÄR TILLSAMMANS MED
FREJ SKOOG, ANTON EKDAHL, ERIK JÄRKIL
OCH JOHANNES NORLANDER

HANDELSHÖGSKOLANS TILLBYGGNAD. BILDER: JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR OCH ARUP.
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också in på hur förvaltnings- och kvalitetstänket kring bostäder har förändrats
under åren. Enligt honom har stoltheten över hantverket helt försvunnit – istället vill alla bygga så billigt som
möjligt. Anledningen är byggindustrins utveckling från
små byggare och hantverkare till stora byggföretag, slår
han fast:
– De stora byggföretagen har tagit över makten och
dagens bostadsbyggande är till och med sämre än miljonprogrammets. Den låga kvalitetsnivån gör att arkitektens
roll har förändrats, säger han och konstaterar att det finns
ett slags förakt eller ointresse för arkitektur i Sverige.
– Det handlar mycket om prägling, vad vi har för värderingsgrunder. Jag tycker att arkitektur och gestaltad miljö
ska vara något som man får med sig redan i barndomen,
att det ska finnas med i skolundervisningen, precis som
andra värderingar.

johannes nordlander kommer

en
viktig
del i tävlingen var att anpassa Handelshögskolans tillbyggnad till förändrade pedagogiska metoder.
Det gjorde att Johannes Norlander lierade sig med Arup,
ett brittiskt ingenjörsföretag som är specialiserat på framtidens lärandemiljöer.
– De är oerhört duktiga och har varit med om stora
skolprojekt. Att vi tog fram förslaget tillsammans med
dem tror jag känns som en trygghet för beställaren.
Flexibla ytor och få bärande element i husstommen gör
att tillbyggnaden kommer kunna erbjuda lärandemiljöer
som utgår från ”active learning” och ny teknik. Johannes
Norlander tror att det finns många fördelar med en mer
dynamisk utbildning. Men samtidigt är inte miljön allt.
– Det handlar inte om att sitta vid små eller stora bord
utan vem som är rektor och vilka professorer som man
tar in, vad man vill lära ut. Ta till exempel ETH i Zürich
som är en traditionell arkitekturskola men ändå utbildar
de bästa arkitekterna. I de svenska arkitekturskolorna
är utbildningen platt och det finns inga idéer om vad vi
arkitekter har för roll.
I tävlingen ingick också att integrera en stationsentré till
Västlänkens station Haga. Ett krav som enligt vinnaren
gjorde uppgiften bara ännu mer komplex och intressant. I
Annex är alla funktioner placerade på samma nivå för att
bli en knutpunkt för både Handels och Västlänken.
– Vårt uttryck är rationellt och det är det som är tjusningen, att kunna göra något som ser enkelt ut fast det
egentligen är väldigt komplext.

TEXT: PAULA ISAKSSON

Tävlingen om en ny tillbyggnad för Handelshögskolan
arrangerades av Akademiska Hus i samråd med Göteborgs
Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Byggnationen kan
påbörjas när Västlänkens tunnlar står klara. Huset som är
på cirka 11 000 kvadratmeter beräknas vara inflyttningsklart 2023.

BILD: PAULA ISAKSSON
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”Jag tror att vi till exempel skulle kunna
hjälpa till att driva idéer om hur man kan
bygga på nya sätt, ungefär som vi arbetar
med annan produktdesign.”
ANTON GRAMMATIKAS, VD BOID

Inomhushållplatsen gav Boid
nya perspektiv
Hur konstruerar man en busshållplats inomhus,
så att känslan av att vara inomhus behålls, trots
att det strömmar in mängder med kall luft var
tionde minut? Den frågan fick produktdesignföretaget Boid av projektet ElectriCity.
– Det var ett uppdrag som gav oss nya perspektiv, säger Anton Grammatikas, vd för Boid.
electricity planerade för den nya busslinjen mellan
Johanneberg och Lindholmen väcktes idén om att bygga en
inomhushållplats på Lindholmen. Bussen är ju emissionsfri
och i stort sett ljudlös.
– Vi fick en förfrågan om att utforska och visualisera hur
hållplatsen skulle kunna fungera och se ut så att användarna skulle känna att de var inomhus, trots att det körde
in en stor buss i rummet, säger Anton Grammatikas.
Det avgörande problemet var luftflödet. När porten öppnas och bussen kör in trycks motsvarande volym varm luft
ut. När bussen kör ut lämnar den ett ”lufthål” efter sig och
kall luft sugs in. En känsla som åtminstone vintertid inte
skulle uppfattas som särskilt behaglig av resenärerna. Dessutom är det förstås slöseri med energi att släppa ut en massa uppvärmd luft. Så hur skulle den uppvärmda luften inomhus kunna stå emot den kalla luften utifrån?
– Vårt systerbolag, CIT Energy Management, tillsammans med konsultföretaget Bengt Dahlgren gjorde beräkningar på luftflödet och utifrån det försökte vi hitta lösningar på hur problemet skulle lösas. Sedan gjorde vi
simuleringar på hur våra idéer fungerade.

när

BILD: MIKAELA WATSFELDT

BILD:BOID

BILD: PAULA ISAKSSON

2

3

1. Boid visualiserade utmaningen med luftflödet i inomhushållplatsen.
2. När bussen körs in, trycks en lika stor volym uppvärmd luft ut.
3. När bussen kör ut, strömmar kall luft in i hållplatsen.

22

fanns
en idé om att taket skulle kunna höjas och
sänkas, nästan som en lunga. Men att konstruera ”lungan”
visade sig vara enklare sagt än gjort. Dels är den typen av
mekaniska höj- och sänkbara konstruktioner svåra att göra,
dels fanns det varken tid eller resurser för att pröva idén.
Den idé som Boids designers tillsammans med inomhusklimatexperter från CIT Energy Management till slut fastnade för, innebar att spillvärmen som uppstår när bussen
laddas kan utnyttjas för att bygga upp ett ”förråd” av varmluft i ett fast utrymme i taket. När bussen kör ut trycks den
varma luften ner genom att reglera trycket – och ingen kall
luft strömmar in. När idén presenterades på projektmötet
hade Anton Grammatikas och hans medarbetare tanken att
detta var just en idé att fortsätta diskussionen utifrån.
– Vi var kanske lite naiva, men vi hoppades att ElectriCity skulle vara modigare och våga ta våra idéer vidare.
Syftet med ElectriCity är ju faktiskt att testa nya lösningar
för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Men problemet

det

1

var, jämfört med de flesta av våra andra produktdesignprojekt, att det måste bli rätt med en gång när man bygger,
konstaterar Anton Grammatikas.
Även designen av hållplatsen – hur porten ser ut,
varningslampornas placering och annat – var idéer som
kunde diskuteras trodde Boid. Men med den tidspress som
fanns i projektet blev det inte mycket av det heller.
– Nej, projektet tackade och tog emot vår visualisering
och byggde hållplatsen precis så, skrattar Anton Grammatikas, som tycker att uppdraget för ElectriCity var både kul
och lärorikt, framför allt vad gäller att finnas med i en
byggprocess.
– Vi ser att det finns mycket för oss att göra inom byggsektorn. Vår styrka är att vi förstår teknik och hur människor använder den. Med vår designkunskap kan vi inte
bara formulera en vision i ett projekt, utan också visualisera och gestalta konkreta lösningar, till exempel när det
gäller inomhusklimat.
Helst ska det förstås göras tidigt i ett projekt, när det
finns möjligheter att påverka utformningen.
– Jag tror att vi till exempel skulle kunna hjälpa till att
driva idéer om hur man kan bygga på nya sätt, ungefär som
vi arbetar med annan produktdesign.
sedan
hösten
2015 finns Boid i Johanneberg Science
Parks nya kontorshus vid Chalmers. På det så kallade samverkansplanet hyr företaget 110 kvadratmeter. Förutom
kontorsplatser finns här en verkstad med 3D-skrivare – en
del uppdrag handlar om att fysiskt designa en produkt.
Vissa uppdrag är forskningsfinansierade, andra finansieras
kommersiellt.
Även om Boid har väggar runt sitt kontor inbjuder de
nya lokalerna till möten och att nya idéer skapas.
– Det tar ett tag innan processer kommer igång, men vi
har pratat en del med våra grannar Development Partner
och Johanneberg Science Park. Kanske blir det något
gemensamt projekt så småningom. Vi har mycket att ge!

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

Boid är en produktdesignstudio som startades 2010. Framför allt arbetar man med samspelet mellan teknik och människor – användarna. De nio medarbetarna utvecklar både
fysiska och digitala produkter och tjänster åt både näringsliv
och akademi. Bland kunderna finns bland andra SCA,
Gunnebo, Santa Maria, Energimyndigheten och Chalmers.
Boid är dotterbolag till Stiftelsen Chalmers Industriteknik.
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Byggnader över
förväntan och
tid kräver ett
360° tankeSätt

VI HAR BRA KOLL
PÅ VART VINDEN BLÅSER
Hej, vi skulle gärna vilja berätta för dig hur vi bygger och
tänker. Och varför vi inte bara bygger lägenheter och lokaler
– utan även vindkraftverk och hela områden. Blir du nyfiken
på att veta mer? Titta gärna in på vår hemsida.
Tel 031-20 00 00 www.wallenstam.se

Se hur på cowi.se

White visade
guldhuset
studiebesöket

på

johanneberg

Science Park ägde rum den 9 mars. Whites
vd Mats Bergh och arkitekt Mattias Lind tog
emot i guldhusets entré och berättade om
hur idéerna till de två byggnaderna som
stod färdiga sommaren 2015 tog form.
Att visningen uppskattades av de cirka
30 medlemmar som var med märktes på alla
frågor som ställdes. Miljöklassificering,
öppenhet och kostnader för att bygga med
höga energi- och miljökrav var några av de
frågeställningar som belystes.

vvs-konsulter
med energi i fokus

BILD: MATS BENGTSSON

BILD: TENGBOM

Kajen Ett har blivit två
kajen ett är namnet på två bostadshus belägna på kajkanten vid Göta älv, strax intill
Eriksbergs bockkran. Husen är formade så att de flesta lägenheter får del av utsikten över
hamnen med Göteborgs innerstad i fonden.
I höstas den 4 november besökte BTF Kajen och välkomnades av Therese Lundh och
Richard Tellberger, projektledare respektive platschef på Peab, samt Hans Lindgren,
ansvarig arkitekt hos Tengbom.
Hans Lindgren beskrev projektet som startade redan i början på 1980-talet i samband med att ett danskt arkitektkontor vann en stor tävling om gestaltning av området.
Efter många turer och konjunktursvackor blev detaljplanen äntligen klar 2006. I januari
2009 inbjöd Peab till arkitekttävling, som vanns av Tengbom. Men konjunkturen dalade
på nytt och projektstarten för Kajen Ett fick skjutas upp till hösten 2012.
Processen har således varit lång och det har heller inte varit helt enkelt att bygga på
kajkanten, förklarade Hans Lindgren. I december 2015 kunde dock de första bostadsrättsinnehavarna flytta in.

Vi utvecklar smarta samhällen.

vvs-konsulter
med energi i fokus

Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.

www.wikstromvvskontroll.se

K2020

Västlänkens
stationer

Den svagaste punkten är alltid
karaktären. Blir den tillräckligt
stark kan huset leva hur länge
som helst. Det är bra hållbarhet, det är bra ekonomi och det
är bra arkitektur.
Gunilla Murnieks Andersson
Senior lead architect
SAR/MSA, Wingårdhs

www.wikstromvvskontroll.se
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www.vt-pool.com

Depåer

Årsmöte om framtidens kunskapsutveckling
BTFs årsmöte 23 februari kretsade kring vikten
av breddad kompetens i byggbranschen hos
dem som ska vara med och utveckla det framtida Göteborg.
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Gunilla Murnieks som
hälsade alla välkomna. Nya styrelsemedlemmar välkomnades också
och avgående tackades av. Ett nytt stipendium för yrkesverksamma
som verkar i enlighet med föreningens syfte instiftades.
Årets föredrag i samband med mötet hade temat ”Ny utbildning
– nya utmaningar” och hölls av Lars Bankvall från CMB samt Johan
Ekman från Älvstranden Utveckling AB.
Lars Bankvall inledde med en kort presentation av vilka som ingår
i CMB och deras huvudsakliga fokusområden, management- och
samhällsbyggnadsfrågor. Just nu är Omstart Samhällsbyggnad inne
på sitt första år vid Chalmers tekniska högskola. Lars berättade hur de
nya utbildningarna inom Samhällsbyggnadsteknik har utformats för
att ha en tydligare röd tråd och bättre möta branschens behov.
Arbetet med kursinnehållet för kommande årskurs pågår och
kommer pågå parallellt med att den första kullen kommer längre i sin

BILDER: CARIN ABRAHAMSON

utbildning. Det sista steget kommer bli när även mastersprogrammen
omarbetas.
Därefter gav Johan Ekman en överblick av hur Göteborg och
Älvstaden utvecklats under de senaste årtionden. Utvecklingen av
Sannegården och Kvillebäcken lyftes fram och framtida områden som
Frihamnen och Gullbergsvass diskuterades. År 2035 förväntas Göteborg ha upp mot 700 000 invånare och fördubblad innerstad.
För att visa i vilken riktning Göteborg ska utvecklas fram till dess
har Göteborgs Stad tagit fram ett flertal strategier som ska ta Göteborg
från stor småstad till grön och nära storstad. Johan berättade att för att
få till de förändringar som behövs och få svar på alla nya frågeställningar som dyker upp i framtidens Göteborg krävs en breddad kompetens, där en gedigen utbildning endast är en av många grundstenar.
Avslutningsvis berättade Lars Bankvall mer om hur CMB arbetar
med sina olika fokusområden. Chalmers managementinriktade masterprogram stöds med examensarbeten, stipendier, mentorprogram,
gästföreläsare och traineeprogram. Genom deras samarbete med
Chalmers bidrar stiftelsen till kunskapsutveckling både i form av
bidrag till forskningsprojekt och deltagande i mindre grupper som
arbetar med angelägna ämnen.
TEXT: PATRIK DYRESJÖ
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Hej medlem!

BILD: SVEN-ERIC SVENSSON

Hus med flera spektra
en bitande kall decemberkväll
förra året samlades ett trettiotal
BTF:are för studiebesök på Spektrumhuset i Hovås – en byggnad som innehåller butiker i bottenvåningen och
grundskola från första våningen och
uppåt. På taket ligger skolgården med
BILDER: ANN-CHARLOTTE HELLMAN
möjlighet till både bollsport och lek.
Charlotte Erdegard, handläggande arkitekt från Semrén &
Månsson gav BTF en intressant genomgång av byggnadens
arkitektur. Eva Lotte Stavle från Pysslingen skolor, belyste
brukarens perspektiv och hur samarbetet har fungerat för att
säkerställa en funktionell utformning. Pontus Edman från fastighetsägaren Next Step Group informerade om den fortsatta
utbyggnaden av Nya Hovås och bjöd deltagarna på smörgås
och dryck. Besöket avslutades med en trevlig rundvandring
som leddes av arkitekt, brukare och fastighetsägare.

BILDER: SANNA THID THORÉN &
CARIN ABRAHAMSON

Prioritet Serneke Arena
göteborgs stad har en vision om att det gamla regements-

området på Kviberg ska utvecklas till ett av Sveriges mest attraktiva idrottsområden. Mitt i detta ligger nybyggda Prioritet
Serneke Arena, en unik multisportanläggning som med sin
volym är en av Göteborgs största byggnader.
På BTFs studiebesök i höstas visade Ulrika Sandfjord, marknadsansvarig vid Prioritet Serneke Arena, runt i de stora lokalerna, till ytan 45 300 kvadratmeter. I byggnaden som är sju
våningar hög finns en skidanläggning, handbolls- och fotbollsplan, gym, hotell och konferenslokaler. Dessutom rymmer
arenan en grundskola och ett gymnasium med idrottsinriktning.
Medlemmarna fick så klart titta på den omtalade längdskidanläggningen i källaren och även på några av hotellrummen.
När rundturen var över svarade arkitekt Fredrik Hansson från
Okidoki på frågor om arenan.
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Veteraner på tidsresa bland
sändare och mottagare

MICHAEL EHRENBORG, 70 år,
arkitekt, Stjernberg Hultén
Ehrenborg Arkitekter AB,
hedersmedlem i BTF
Du har varit medlem i BTF i över 40
år – vad fick dig att gå med 1973?
– Jag arbetade tillsammans med Elsa-Brita
Stjernberg som då var ordförande för BTF.
Det var självklart att gå med i föreningen,
det var där allt hände! Julfester och föredrag fyllde salarna på Park Avenue, studieresorna blev snabbt fulltecknade. Alla i
byggbranschen var med i BTF och det var
här man träffade sina uppdragsgivare.
Men med krisen 2008 förändrades allt. Jag
var ordförande då och vi upptäckte snabbt
att exempelvis studieresorna inte alls lockade lika många längre.
Och nu är du hedersmedlem, varför
har du blivit det?
– Hedersmedlem kan man bli om man gör
något utöver det vanliga medlemskapet.
Vad jag förstår så var det veteranerna i
föreningen som föreslog mig. Jag antar att
det beror på att jag har engagerat mig
mycket för just dem. Vi ordnar bland annat
studiebesök som är mycket uppskattade.
Hur ser du på föreningens framtid?
– Styrelsen är väldigt duktig och tidningen
är strålande. De har fått ta många tuffa beslut, bland annat att lägga ner årsboken
som gav stora intäkter till föreningen. Men
man måste ju anpassa sig till nutidens sätt
att kommunicera och det är helt riktigt att
satsa på internet och en bra hemsida. Det
gäller att fånga de unga. Jag hoppas också
att ryktet om de väldigt fina och välorganiserade studieresorna till Berlin och London
sprider sig, så att det kan bli fler resor.

BILDER: INGER SKOGSBERG

1 000 proppfulla kvadratmeter med radioutrustning visades upp för
BTFs veteraner när de besökte Radiomuseet.
Museet, som är beläget i Götaverkens före detta ritkontor på Lindholmen,
startades ursprungligen av radioentusiaster i Gårda 1983. Idag består samlingarna av över 4 000 katalogiserade föremål som museet har fått genom gåvor.
Föremålen har delats in i olika grupper: rundradio, fartygsradio, teve, amatörradio, militär elektronik och studioradio.
Museet drivs av en ideell förening med 600 medlemmar. Många av dem,
bland annat pensionärer med ett förflutet i radiosammanhang, tillbringar en stor
del av sin fritid med att reparera, katalogisera och sortera alla föremål.
Veteranernas guide, Åke Kellin, tog med BTF på en tidsresa från 1800-talets
slut till nutid. Störst intresse väckte en amerikansk radiogrammofon från 1931
med automatisk skivväxlare, inbyggd i en vardagsrumsmöbel.
Utvecklingen av radiovågens möjligheter har varit hisnande och lär fortsätta. Ännu har vi bara sett början av den streamade tidsåldern med exempelvis
blåtand. Med tanke på vad den äldre generationen har fått uppleva – vad
kommer dagens barnbarn att minnas bäst när de om många år tittar tillbaka på
sitt telekommunikationsliv?

Sök stipendium från BTF!
Går du en byggrelaterad utbildning? Då kan du söka stipendium från BTF för resa
eller genomförande av projekt som anknyter till dina studier. Som krav ställer vi att du
redovisar din resa eller ditt projekt på en sammankomst för BTFs medlemmar och i
vårt magasin. Du måste vara medlem i BTF för att kunna söka. Vi tar fortlöpande emot
ansökningar.
Skicka din ansökan där du tydligt beskriver syfte och hur pengarna ska användas till:
BTF c/o Roland Börjesson, Yngve Lundh Arkitekt AB, Box 46, 431 21 Mölndal. E-post: rb@ylab.se
Hit kan du också mejla eventuella frågor.
På senaste årsmötet beslutades att också yrkesverksamma BTF-medlemmar ska kunna söka
stipendium. Vad som krävs för att komma i fråga är att man gynnar byggnadskonsten på ett
exceptionellt sätt, gärna i kombination med en god gärning. Du kan läsa mer om detta på vår
hemsida btf.nu

Vill du veta vad BTF
har på gång?
Gå in på www.btf.nu och kolla!
Som vanligt skickar vi ut inbjudan till studiebesök
och andra aktiviteter med e-post eller post
i god tid innan.

Är du inte redan medlem
– anmäl dig idag!
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En fastighEt är som En orkEstEr
– den kräver en skicklig dirigent.
En fastighEt är som En orkEstEr
I en fastighet finns en mängd olika tekniska system som måste samspela för att ljuv musik ska uppstå.
För att–
minimera
förvaltningskostnaden
är det
viktigtskicklig
att kontinuerligt underhålla
och uppdatera dessa.
den
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en
dirigent.

Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation,
IVA
en och
fastighet
finns enSom
mängd
olika
tekniska
att ljuv och
musik
ska uppstå.
brandskydd.
teknisk
konsult
sersystem
vi till attsom
alla måste
systemsamspela
samverkarföroptimalt
erbjuder
dig trygghet,
För
att minimera
förvaltningskostnaden
är underhållsarbetet.
det viktigt att kontinuerligt
underhålla
ochfastighet
uppdatera
kontinuitet
och full
kontroll över drift- och
Och garanterar
att din
fårdessa.
den förstklassiga
dirigent
den
förtjänar.
Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation,
VA och brandskydd. Som teknisk konsult ser vi till att alla system samverkar optimalt och erbjuder dig trygghet,
kontinuitet
ochmedarbetare
full kontroll
driftunderhållsarbetet.
Och garanterar att din fastighet får den förstCirka
400 kompetenta
gör Bengtöver
Dahlgren
AB tilloch
en av de
största teknikkonsulterna i Sverige.
Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar
klassiga
dirigent
den
förtjänar.
för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning,
Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

Cirka 400 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige.
Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar
för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning,
Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

