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Glada miner på årsmötet.Innehåll

KONSTUTSMYCKNING AV CECILIA AARO OCH MATILDA FAHLSTEN. 
GLASPARTIET FINNS PÅ TAUBESKOLAN. FOTO: CARIN ABRAHAMSSON.

Ingenjörskonst, helt enkelt

Över trehundra kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Med enga-
gemang, 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.

En av dagens viktigaste utmaningar är att bygga miljömässigt hållbart för kommande generationer. 
Flera olika typer av miljöcertifieringar finns och begreppen är många. Våra miljökonsulter utför 
dagligen miljöklassningar, miljöledning, samordning och projektledning av olika byggnationer.
Vi har även LEED-certifierade konsulter och BREEAM-assessorer. Behöver du kvalificerad hjälp 
med miljöfrågor inför ditt nästa byggprojekt så kontakta oss på Bengt Dahlgren.

För oss är miljötänket den naturligaste sak i världen.

Hållbart byggande
är ingen barnlek!
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Studiebesök

19 000 ton  makadam och 180 pålar som har 
slagits ner till 70 meters djup. Det är vad som 
gick åt för att stabilisera Göteborgs senaste hotell 
som ligger i hamnbassängen på Lindholmen. BTF 
var där och tittade kort efter invigningen.

I mars i år öppnade Göteborgs senaste stjärna på hotell-
himlen, Radisson Blu Riverside Hotel. Förutom 265 gäst-
rum innehåller hotellet möteslokaler, bar och restaurang. 
På översta våningsplanet ligger även ett spa.
 Hotellet är det första på Lindholmen och har ritats av 
Reflex Arkitekter i Stockholm. De beskriver byggnaden 
som en skallös skulptur omsluten av ett glimrande skinn av 

fiskfjäll. Fasaden är i glas och aluminium. Kortsidan som 
vetter mot älven har ett överhäng på tio meter över vattnet 
och är uppglasat för att påminna om ett lysande öga.
 Skanska har varit både entreprenör och byggherre för 
projektet. På BTFs besök bara ett kort tag efter invigning-
en berättade projektchefen Lars Gustavsson att Skanska 
även har levererat utrustning till hotellet, allt från sängar 
och storköksutrustning till bestick och snöskyfflar. I maj 
sålde Skanska fastigheten till Fastighets AB Balder.
 En stor utmaning när hotellet byggdes var att stabili-
sera glidytorna under vattnet. Lösningen blev att fylla 
bassängen med drygt 19 000 ton makadam och att slå ner 
180 pålar till 70 meters djup. Så nu lär det stå säkert där 
det står som ett nytt landmärke på Norra Älvstranden.

Stadsbiblioteket 
får åtta nya plan
1967 byggdes Stadsbiblioteket i Göteborg. 
Sedan drygt ett år tillbaka byggs huset om 
och till för att bland annat bättre kunna tillgo-
dose allmänhetens och verksamhetens väx-
ande behov av olika funktioner. Ombyggna-
den berör samtliga plan i den ursprungliga 
delen som är på 10 000 kvadratmeter. Till-
byggnaden på 3 700 kvadratmeter utförs 
med åtta plan mot norr. Nyinvigningen är 
planerad till första kvartalet nästa år. Under 
hösten planerar vi ett besök för BTFs medlem-
mar.   BILD: ERSÉUS ARKITEKTER AB OCH AARO DESIGN-

SYSTEM I SAMARBETE.

Stadshuset 
imponerar på världen
Gunnar Asplunds byggnadsminnesmärkta 
rådhus vid Gustaf Adolfs torg håller på att 
restaureras till ett framtida stadshus. I okto-
ber 2013 räknar man med att de nyrestaure-
rade lokalerna ska tas i bruk. 
 Den stora utmaningen att ändra verk-
samheten utan att förstöra byggnadens själ 
har lockat arkitekturstudenter från hela värl-
den. I december hoppas vi att BTF ska få 
komma dit på studiebesök. 
FOTO: HANS WRETLING

Nya kontorshuset Aurora
Aurora hette det första nybyggda fartyget på 
Lindholmens varv 1848. Det var döpt efter 
hustrun till varvets grundare, William Tran-
chell, och beskrevs då som det vackraste 
fartyget i Göteborg.
 Aurora heter också det kontorshus som 
Eklandia Fastighets AB har uppfört på Lund-
bystrand. Det blev inflyttningsklart i våras 
och har byggts enligt Green Buildingstan-
dard med höga krav på energieffektivitet 
och hållbarhet. Totalt har Aurora 10 000 
kvadratmeter i sex våningsplan som är till 
uthyrning. 500 arbetsplatser får plats och på 
översta våningsplanet finns ett gemensamt 
utrymme med lounge. I vinter går vi dit och 
tittar. BILD: EKLANDIA FASTIGHETS AB

Fiskfjäll omsluter 
nytt hotell på Lindholmen

FOTOGRAF: CARIN ABRAHAMSSON

BTF är en förening med anor 
i förändring. Första numret 
av Magazinet kom ut i vint-
ras och ersatte därmed den 
populära matrikeln. Vi har 
fått många goda synpunkter 
på Magazinet. Det verkar 
som många med uppskatt-
ning har läst tidningen även 
om några saknar vissa delar 
från matrikeln. Vi arbetar 
ständigt vidare med hur vi 
kan förändra både Magazinet och vår hemsida.
 BTF har under åren arrangerat många välordnade 
föredrag, studiebesök och resor. För att alla ska kunna 
gå på våra aktiviteter försöker vi nu lägga dem på olika 
tider. Någon har kanske lättare att komma ifrån över 
lunchen, för andra passar det bättre på eftermiddagen. 
Men framför allt är BTF ett nätverk och vi behöver 
därför ständigt arbeta på att locka våra yngre bransch-
kollegor till föreningen. Under hösten har vi tänkt an-
ordna en mer uttalad mingelträff för att locka nya 
yngre medlemmar.  Jag hoppas att få se många BTF-are 
på denna mingelträff! 

Jag roade mig med att titta på 
vilka föredragsämnen som 
var aktuella i BTF på 70-ta-
let. Jag hittade föredrag och 
debatter om ”Göteborgs city 
i omvandling” och ”Den ak-
tuella energisituationen”, så-
dant som vi också skulle kun-
na bjuda in till debatter om 
idag. Ibland verkar inte 
mycket ha förändrats men jag 
vill nog gärna tro att vi möter 

en spännande framtid, både i branschen och inom vår 
förening.
 Vi ska föra traditionen vidare med förnyelse så att 
vi kan locka nya medlemmar och få dem att förstå att 
det finns mycket att lära av våra äldre medlemmar. 
Samtidigt som vi får våra äldre medlemmar att förstå 
att en viss förnyelse behövs för föreningens utveckling. 

Väl mött på höstens möten!

Charlotta Berggren
Ordförande

BTF – för att bygga nätverk
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Bad och ishall i Angered
I våras invigdes Angered Arena som är en 
bad- och isanläggning. Byggnaden är på  
15 000 kvadratmeter och har ritats av Er-
séus Arkitekter AB. I badavdelningen finns 

en 25-metersbassäng, bubbel- och barnpoo-
ler, aktivitetsbad, hopp- och rehabbassäng. 
Ishallen har en fullmåttsrink för ishockey och 
konståkning och är även öppen för allmän-
heten.                 FOTO: KICKI JOHANSON. HIGAB

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 redo-
visar din resa eller ditt projekt på en sam-
mankomst för BTFs medlemmar och i vårt 
magasin. 
 Du måste vara medlem i BTF för att kunna 
söka. Stipendierna delas ut fortlöpande.  Tidi-
gare stipendier har bland annat gått till studie- 
resor till Kenya, Milano och Turin.
 Skicka din ansökan där du tydligt beskri-
ver syfte och hur pengarna ska användas till: 

Tomas Käll 
F O Arkitektkontor AB 
Box 11904 
404 39 Göteborg 
E-post: tomas.kall@foark.se 
Hit kan du också mejla eventuella frågor.

Populär chark driver nya 
saluhallen
Nu har Hisingen fått sin saluhall. Den ligger 
i Kvillebäcken vid Vågmästareplatsen och är 
ritad i Göteborgsstil med gult tegel av Stock-
holmsarkitekten Gustav Appell. Byggnaden 
ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 
och klimathålls utan komfortkyla med natur-
lig ventilation. Driften sköts av den populära 
butiken Akbars Chark som tidigare låg på 
andra sidan vägen. I oktober får vi se sa-
luhallen på ett frukostbesök och höra byg-
garen Älvstranden Utveckling AB berätta om 
sina visioner med byggnaden. 
BILD: SALUTORGET GUSTAV APPELL ARKITEKTKONTOR/

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

NOTERAT.



Vi skapar miljöer där människor trivs

Kvalificerade tjänster inom VVS,
inneklimat och energi

www.ageravvs.se

Behöver ni också hjälp med projektledning?

Kontakta oss för ert nästa projekt

www.akuro.se

ARANÄS

Allt blir så mycket 
bättre om mAn trivs. 

vi trivs i kungsbAckA

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.

WWW.KROOK.TJADER.SE

Göteborg Malmö
Stockholm Halmstad

031-704 17 30 040-17 07 71

08-402 55 70 073-645 58 56

Prästgårdsängen 8, 412 71 Göteborg
Telefon: 031 – 40 04 40 • Telefax: 031 - 40 04 44

e-post: info@amlovs.se

www.amlovs.se

Solutions for...www.armatec.se

vi erbjuder

med förnybara och passiva energisystem
ingenjörsbyrån andersson & hultmark ab • elof lindälvsgata 1 • 414 58 göteborg 

www.aohab.se • 031 704 25 00

smarta energilösningar

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
Fax 031-709 52 40

E-post: info.syd@bravida.se      www.bravida.se

Eksta vill slå

”svenskt världsrekord 
i solenergi”
Hösten 2011 släpptes de första husen till försäljning. Fullt utbyggt 
kommer Vallda Heberg att bli det största sammanhängande bostads-
området i Sverige med enbart passivhus. Byggherre är Kungsbackas 
kommunala bostadsbolag Eksta som har beslutat sig för att ”slå svenskt 
världsrekord i solenergi”. 40 procent av energin som förbrukas ska 
komma från solen och produktionen sker både i en stor panncentral 
och i undercentraler som har placerats ut i området nära brukarna.      
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SNABBFAKTA VALLDA HEBERG
Upplåtelseformer: 26 småhus med äganderätt, 16 hyresrätter och 
22 hyresrätter för 55+ på 64-91 kvadratmeter, sju tomter med bygg-
rätt på 140 kvadratmeter. Äldreboende med 64 bostäder.
Byggherre: Eksta Bostads AB
Byggentreprenör: NCC Construction
Arkitekter: Mats Abrahamsson Arkitektkontor AB (Kubenhusen) och 
Håkan Markgren Arkitektur AB (äldreboendet, panncentralen och 
undercentralerna).
Certifiering: Äldreboendet, seniorboendet och hyresrätterna är på 
väg att certifieras enligt FEBY 12.

Vallda Heberg ingår i ett samarbetsprojekt med Svenska Miljö-
institutet, IVL, som studerar inomhusmiljön i passivhus över tid. 
Området deltar också i Lågan som är ett program för energieffektiva 
byggnader. I mars 2013 kom Vallda Heberg på delad andraplats i 
tidningen Byggindustrins tävling Årets Bygge.

Kubenhusen
Småhusen är byggda enligt NCC:s koncepthus Kuben och har an-
passats till passivhusstandard. De är på 140 kvadratmeter fördelade 
på två våningar och har en fasadpanel av limträ. Husen byggdes 
på plats i väderskyddande tält för att inte utsättas för fukt.

1. Ute i området står undercentraler med solfångare som förser hushållen med varmvatten. 2. Äldreboendet har 550 kvadratmeter solceller på taket och 
är självförsörjande på el. 3. Christer Kilersjö, vd för Eksta, vill slå rekord i solenergi. 4. Den kraftiga lutningen på panncentralen behövs för att solfång-
arna ska komma åt solen även när den står som lägst. 5. Hyresrätterna för 55+ har vindfång framför ytterdörren för att minska drag utifrån. 6. Taken på 
garagen och förråden är täckta med sedum för att omhänderta dagvattnet. 7. Småhusen är NCCs koncepthus Kuben omgjorda till passivhus.

”På dagtid när folk är på 
jobbet går det åt mindre 
energi än på kvällen så det 
är viktigt att produktionen 
anpassas till behovet.” 

Christer Kilersjö, vd, Eksta.
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NNär Vallda Heberg som ligger utanför Kungsbacka är fär-
digbyggt nästa år kommer det ha 26 småhus med ägande-
rätt, 16 hyresrätter och seniorboende med 22 hyresrätter. 
Det ska också finnas en gemensamhetslokal och verksam-
hetslokaler på området.
 Redan i oktober invigs det nya äldreboendet med 64 
bostäder, och om Eksta får klartecken från kommunen 
kommer det även byggas en förskola.
 – För att vara ett ställe som Vallda är det här en stor 
exploatering, säger Ekstas vd Christer Kilersjö.
Fullt utbyggt blir området Sveriges största med enbart 
passivhus. Enligt Christer Kilersjö är det lika självklart för 
Eksta att satsa på energieffektiv bebyggelse som att bygga 
en lekplats. Men den här gången nöjer man sig inte med 
mindre än att ”slå svenskt världsrekord i solenergi”, som 
man humoristiskt uttrycker det. Målet är att 40 procent 
av energianvändningen ska täckas med solenergi.
 – Det är grymt mycket, vi har tidigare legat på drygt 
30 procent.  Det har varit en stor utmaning att komma åt 
de sista procenten.

Tunnare väggar än normalt
Vallda Heberg byggs i partnerskap med entreprenören 
NCC. Själva samarbetet har varit en förutsättning för att 
nå hela vägen fram, förklarar Ekstas vd. 
 – Vi handlade upp en partner som skulle hjälpa oss att 
hitta lösningar för att uppnå våra mål och det här är första 
gången som vi verkligen ser nyttan med partnering. Vi sitter 
inte på varsin sida bordet utan alla, byggare som konsulter 
och arkitekter, har tagit på sig Vallda Hebergjackan.
 I avtalet med NCC har ingått att byggföretaget ska 
bidra med forskning och utveckling. Det har resulterat i 
att hyresrätterna har fått tydligt tunnare väggar än nor-
malt i passivhus. Istället för vanlig isolering har man använt 
en tätare så kallad PIR-isolering. Tack vare det har man 
kunnat få ut cirka fyra kvadratmeter mer yta per lägenhet.
 – Problemet med passivhus är annars de tjocka väg-
garna som stjäl utrymme från boytan. De här väggarna är 
en decimeter tunnare och det gör stor skillnad, säger 
Christer Kilersjö.

Solfångare i brant lutning
Energiproduktionen sker med två olika typer av solfånga-
re. Den ena är vakuumsolfångare som består av rör och 
sitter på den stora panncentralen vid infarten till området. 
För att kunna utnyttja solen även när den står som lägst 
på hösten och vintern har solfångarna placerats i en brant 
lutning på byggnaden. Ute bland husen står dessutom un-
dercentraler, en för varje delområde, som har plana sol-
fångare på taket. Syftet är att så mycket som möjligt av 
energiproduktionen ska ske nära brukarna.
 – Det är för att undvika kulvertförluster. Ju mer ener-
gieffektivt man bygger desto mindre energi går det åt i 
bostäderna och då finns risken att den outnyttjade energin 
bara transporteras runt i området och istället värmer upp 
marken. Därför har vi flyttat ut undercentralerna i områ-
det, berättar Christer Kilersjö.
 Under somrarna får hushållen det mesta av varmvattnet 
från undercentralerna. Men när det är mulet eller kallt be-
hövs mer energi och då spelar panncentralen en stor roll. 

Stora vattentankar värms upp av solen och när den inte räck-
er till eldas pannan med pellets. För att minimera värme-
läckaget ligger kulvertarna i skyddande cellplastisolering.
 Hushållens behov av hetvatten varierar kraftigt över 
dagen.  Därför gäller det att få pelletspannan och solfång-
arna att jobba ihop så optimalt som möjligt.
 – På dagtid när folk är på jobbet går det åt mindre 
energi än på kvällen så det är viktigt att produktionen an-
passas till behovet, säger Ekstas vd.

El och vatten till kommunen
Vanligtvis fylls vakuumsolfångare med glykolblandat vat-
ten för att inte frysa sönder på vintern. Men i Vallda He-
berg har man skippat glykolen för att slippa problem som 
igenklibbade rör. Istället använder man sig av en teknik 
med ett ständigt flöde av vatten genom rören som gör att 
de inte fryser sönder.
 – De här vakuumsolfångarna är de första i Sverige som 
inte innehåller glykol så det är en unik lösning, kommen-
terar han.
 På taket till äldreboendet ligger 550 kvadratmeter sol-
celler som producerar el. Det som inte förbrukas i huset 
går ut i det kommunala elnätet. Förråden och garagen har 
sedumtak för att omhänderta dagvattnet. Det rinner ner i 
en damm på området och vidare ut i kommunens ledning.

Har bevarat bondgårdsmiljön
När Eksta köpte Vallda Heberg bestod området av åker-
mark och en övergiven bondgård. Gestaltningsmässigt har 
det handlat om att försöka bevara den före detta bond-
gårdsmiljön, därför är alla husen i området klädda med 
träpanel.
 De 26 småhusen är byggda enligt NCCs koncepthus 
Kuben och har anpassats till passivhusstandard. Bland an-
nat har de fått balkonger som skärmar av från solen och 
vindfång framför ytterdörren för att minska drag utifrån. 
Bostäderna värms upp med förvärmd tilluft från lägen-
hetsaggregat. På vintern kopplas det på stödvärmare i 
form av vätskefyllda varmvattenbatterier. 
 Enligt Christer Kilersjö har det varit en utmaning att 
komma tillrätta med både köldbryggor och tilluften.
 – I de friköpta husen är det mycket ytterväggar på små 
ytor så där måste man tänka till när det gäller köldbryg-
gor. Det har också varit svårt att lösa hur man ska få en 
jämn fördelning av den uppvärmda tilluften. 

Långa köer av köpare
Det stora orosmomentet har dock inte varit tekniken utan 
hur husen skulle tas emot ute på marknaden. Men när de 
första husen skulle säljas hösten 2011 började folk köa 
redan dygnet innan.
 – Det har varit ett jättetryck trots att det inte är några 
billiga hus. Men alla som jag har pratat med värdesätter 
den låga driftskostnaden och att det är nybyggt. Jag tror 
också att det är en generationsfråga, många är yngre kö-
pare som prioriterar att bo med så liten miljöpåverkan 
som möjligt, avslutar Christer Kilersjö.

FOTO: PAULA ISAKSSON, EVA AXELSSON, MATS NIKLASSON



Varje gång som kommunen i Göteborg bygger 
nytt ska en procent av kostnaden gå till konst-
närlig utsmyckning. Det är numera en regel, 
vilket gläder Inger Skogsberg som är ordfö-
rande i konstmiljögruppen på lokalförvalt-
ningen.
 – Tidigare har konstutsmyckningen kunnat 
falla bort när pengarna tagit slut, men idag 
får man försöka hitta andra sätt att ta hand 
om underskotten.

Sedan 1 januari i år gäller att allt offentligt byggande i Gö-
teborg måste lägga en procent av kostnaderna på konst-
närlig utsmyckning.  Till byggkostnaderna räknas allt för-
utom rivning av gamla fastigheter och byte av befintliga 
installationer. Och det är inte bara hus som kommunfull-
mäktiges beslut handlar om. Alla förvaltningar i Göteborg 
omfattas, vilket innebär att också nya broar, rondeller, 
tunnlar och dammar ska få sin del av kakan.
 – Ja, det gäller allt som staden bygger så även den nya 

Hisingsbron kommer att utsmyckas, konstaterar Inger 
Skogsberg.
 Som ordförande i lokalförvaltningens konstmiljö-
grupp har Inger Skogsberg i uppdrag att välja ut konstnä-
rer till olika byggprojekt. Det görs tillsammans med två 
politiker från lokalnämnden och lika många konstnärer. 
Politikerna är valda av sin egen nämnd och konstnärerna 
av kulturnämnden. Inför varje nytt projekt träffar de bru-
karna och projektledarna för att diskutera vilken typ av 
utsmyckning som är aktuell.

Konst för flera miljoner i 
Göteborg

”Möte i monsunen” kallar konstnären Thomas Karlsson sin djurinstallation i lackad plåt utanför Taubeskolan.

Ovan: Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten 
har utsmyckat glaspartier och glasräcken i 
Taubeskolan. Till höger: Del av ”Tvekan” av 
Ralph Lundqvist, Taubeskolan.

Forts …
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KÑrrdalsskolan

Del av ”Flyttfåglar” målade på plåt av Linnea Järpeland. 
Träden med fåglarna finns på Kärrdalsskolan i Lundby. 

”Ett skepp kommer lastat” av Lena Irvall. Trycket är baserat på siluettklipp på 
folie som ligger mellan glasen i trappräckena på Förskolan Wieselgrensgatan. 

På Förskolan Temperaturgatan 7 på Hisingen hänger Mia Frankedals 
”Barnen är vår framtid”.

”Det var roligt att se brukarnas 
positiva reaktioner.”Inger Skogsberg

– Sedan plockar vi ut två till tre lämpliga konstnärer som 
vi hittar med hjälp av olika hemsidor. Vi tittar på vilka 
stilar som de jobbar med. Konstnärerna presenteras för 
brukarna och projektledarna och en av dem får uppdraget.

Brukar träffa mitt 
i prick
Två till tre månader 
brukar konstnären ha 
på sig att lämna en 
skiss. För det får hon 
eller han 10 000 kro-
nor. Enligt Inger 
Skogsberg är det läg-
re än vad Konstnärer-
nas Riksorganisation 

rekommenderar. Men å andra sidan handlar det inte om 
en tävling som konstnären riskerar att förlora.
 – Risken att man inte ska få uppdraget är väldigt liten, 
så därför tycker vi att det är tillräcklig ersättning.
 De två konstnärerna som ingår i konstmiljögruppen 
brukar sitta i tre år.
 – Tidigare fick de bara vara med i två år men då hann 
de aldrig se de färdiga projekten. Därför sitter de numera 
med ännu ett år, säger hon.
 Trots att uppdragstagarna har många saker att ta hän-
syn till vid utformningen av sina konstverk brukar de 
träffa mitt i prick. Och även de mest skeptiska brukarna 
brukar bli väldigt nöjda, försäkrar Inger Skogsberg. Som 
exempel nämner hon ett boende som håller på att byggas 
för män med autism och ett visst utåtagerande.

– Där fungerade det inte med konstnärlig utsmyckning 
inne i boendet, så personalen förstod inte varför de över 
huvud taget skulle ha någon. Men så behövde man en 
grind och då föreslog vi att den skulle utsmyckas. De blev 
förvånade över att det kunde bli så bra, berättar Inger 
Skogsberg

BTF tittade på konstverken
De flesta utsmyckningar i Göteborg finns på förskolor, 
skolor och äldreboenden. En eftermiddag i april fick BTF 
se några av de senast färdigställda objekten. Dels besökte 
man tre skolor, Herrgårdsskolan, Taubeskolan och För-
skolan Blackevägen 3. Dels Äldreboendet Sehlstedtsgatan 
12 med utsmyckningar av fem olika konstnärer. 
 Nyligen nyinvigdes Torslandaskolan som har utsmyck-
ats med tryck på akustikplattor, en stor skulptur utanför 
entrén och effektfull belysning i ett trapphus av glas.
 – Rektorn ville att det skulle framgå tydligt att det inte 
var en miljö för barn utan för unga vuxna.
Händer det inte att konstverken blir förstörda eller stulna?
 – Jo, det har hänt och av den anledningen undviker vi 
att ha bronsskulpturer utomhus. Vi försöker också und-
vika sådant som kan inbjuda till vandalisering, svarar 
Inger Skogsberg.                                  FOTO:INGER SKOGSBERG

... forts

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad bygger och förvaltar för-
skolor, skolor och särskilda boenden. Förra året köpte förvalt-
ningen in 17 objekt av 12 konstnärer för en sammanlagd kost-
nad på 4,7 miljoner kronor. Vanligtvis brukar inköpen ligga 
på två till tre miljoner, beroende på hur mycket som byggs av 
förvaltningen. 

Inger Skogsberg.           FOTO: PAULA ISAKSSON

Kristina Schmids bemålade figurer hänger både innanför 
och utanför fönstret i Förskolan Hällskriftsgatan, Lundby.
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Bostäder, stadshuset, kyrkan, ja allt ska med 
när Kiruna flyttar österut, på tryggt avstånd  
från malmbrytningens deformerande framfart.  
Men på sin nya destination kommer staden att 
ligga nära den gamla nedlagda Tuolluvaara-
gruvan, ett sedan länge avspärrat område  
och en plats som både Gud och kommunen 
verkar ha glömt.
 I Johan Navjords examensarbete har det 
sargade landskapet förvandlats till ett spän-
nande upplevelsestråk. 
Johan Navjord är 28 år och precis nykläckt arkitekt. När 
vi träffas för att prata om examensarbetet som han gjorde 
om gruvberget Tuolluvaara på Chalmers i våras, har han 
med sig bilder för att visa hur området på gruvan ser ut 
idag. Fotografierna tog han när han reste dit i vintras, med 
hjälp av stipendiepengar som han fick av BTF. Då var 
marken täckt av ett tjockt lager snö och skyltar varnade 
för öppna schakt. Det gick inte att komma innanför av-
spärrningen utan istället fick han nöja sig med att stå ut-
anför stängslet och fotografera.
 Andra bilder som Johan har fått tag på visar dock att 

den gamla nedlagda gruvan har lämnat efter 
sig ett söndertrasat landskap med stora revor i berget. 
Och det är här intill som nya Kiruna ska ligga efter flytten 
av staden.
 – Man verkar ha skygglappar för att Kiruna kommer 
att hamna granne med det avstängda gruvberget. Det är 
märkligt eftersom kommunen har satt som mål att ingen 
invånare ska behöva bo intill ett avspärrat område. Till 
exempel tänker man bygga en gruvstadspark mellan den 
nya staden och den aktiva Kirunavaaragruvan för att und-
vika det, säger Johan.  

Tre meter bred bro
Johan kom på en idé. I sitt examensarbete har han utveck-
lat ett upplevelsestråk längs med gruvberget genom hela 
området. Stråket består av en tre meter bred bro och är 
två kilometer långt. Under promenaden från start till mål 
tänker Johan att besökaren ska passera genom fem pavil-
jonger. Den röda tråden är Kirunas historia med betoning 
på gruvindustrin.
 – Tuolluvaara är ett viktigt industriellt kulturarv och 
skulle kunna bli en plats där Kirunaborna och turister kan 
få förståelse för vad staden handlar om.

En av paviljongerna längs med stråket visar hur innertaket från Kirunas gamla stads-
hus kan användas på nytt sätt. Den inramade utsikten leder blicken ut mot ravinen.

Gruvtorn med flera våningar
I den modell som Johan har byggt upp av stråket passerar 
besökaren först genom en gruvlave, ett gruvtorn. På om-
rådet finns sedan tidigare två gruvtorn, som när gruvan 
var aktiv innehöll maskineri och påstigningsplan för his-
sarna ner till underjorden.
 – Det var svårt att få fram ritningar på lavarna och jag 
trodde länge att tornen var öppna rum. Men sedan visade 
det sig att de innehåller bjälklag och kan fungera som 
bland annat utställningslokaler, berättar han.
 Den ena laven är på 76 meter och näst högst i Sverige. 
På Johans skisser innehåller den flera våningsplan som 
öppnar sig mot hisschaktet. Utställningar ska berätta om 
gruvan och gruvindustrin och där ska också finnas ett bib-
liotek och personalutrymmen – uppvärmda ytor som är 

beklädda med trä från de rivna husen inne i Kiruna. Det 
gamla maskinrummet för hissen har blivit en utsiktsplats 
över gruvområdet.
 Från tornet kommer man sedan direkt ut på bron. 
Först passerar man genom ett antal kraftiga träramar av 
samma slag som finns nere i gruvgångarna. Därefter kom-
mer den första paviljongen som har formen av en tunnel. 
I mitten har den en skorstensliknande öppning i taket. På 
ena sidan öppnar sig en enorm klyfta i bergväggen.
 – Paviljongerna förhåller sig till de platser som besöka-
ren passerar och därför är de väldigt olika. Jag tänker att 
de skulle kunna formges av olika arkitekter som fångar 
upp element från gruvorna och leker med ljusinfall, ut-
blickar och akustiska fenomen, förklarar han.

Re: Collection, A 
visitors´ center for 
mine and the city är 
namnet på Johan Navjords 
examensarbete vid arkitektur-
linjen på Chalmers. 

Ett stipendium från BTF gjorde 
att Johan kunde resa till Kiruna 
för att skaffa material om gruv-
berget Tuolluvaara och träffa 
de på kommunen som ansva-
rar för stadsomvandlingen.

Johan fick aldrig komma in 
på området och det gick inte 
heller att få tag på kartor över 
gruvberget. Istället använde 
han sig av en metod där han 
studerade landskapsmodeller 
och utvecklade en upplevel-
seberättelse som bildar själva 
presentationen i examensar-
betet. En stor del av projektet 
har varit research by design 
och därför visste han inte från 
början vad det skulle bli för 
slutprodukt.

”Jag tänker att paviljongerna skulle kunna 
formges av olika arkitekter.”

Landskapsmodellens röda tråd 
pekar ut upplevelsestråket i sin 
helhet genom gruvområdet.

Stråket är uppbyggt som en tre meter bred bro med kraftiga träramar av samma slag som finns nere i gruvgångarna. 
Paviljongen ”The Wall” som syns i modellen ramar in det branta gruvberget. På bilden till höger ser man hur det 
vertikala rummet i samma paviljong förstärker bergväggens struktur.

Forts …

Experimentstråk på gammalt gruvberg
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FLYTTEN AV KIRUNA
Kiruna är omringat av tre gruvor. Två av dem, Tuolluvaara och Luossavaara är nedlagda sedan länge medan 
Kirunavaara är aktiv och utökades nyligen med en ny huvudnivå. Investeringen är den dyraste som gruvdrifts-
koncernen LKAB någonsin har gjort och uppgick till 12 miljarder kronor. Den nya huvudnivån förlänger gru-
vans livslängd med 20 år och ökar LKABs leveransförmåga av järnmalm från 28 till 37 miljoner ton per år.
 Men utökningen innebär också att Kirunas centrum med tusentals bostäder, stadshuset, kyrkan med 
mera måste flyttas. Deformationen närmar sig staden och för varje skopa malm som lastas ur gruvan följer 
det efter gråberg ovanifrån som gör att marken sjunker. De närmaste 20 åren beräknar man att cirka 
2 500 lägenheter kommer att beröras av gruvindustriområdets utbredning. Vid årsskiftet börjar det första 
bostadsområdet att rivas. Kirunas nya stadshus beräknas stå klart 2016 och byggs av LKAB.

      

En av de tänkta paviljongerna.

I tornet som besökaren passerar på sin 
väg längs med gruvberget har Johan 

byggt in den berömda klockstapeln 
från Kirunas gamla stadshus 

som syns på bilden 
till höger.

Gruvlavarna syns på långt håll som 
två landmärken i Kiruna.

Den största paviljongen 
är på 100 kvadratmeter och 
ligger i det vattenfyllda dagbrottet.

… forts Detaljer från gamla stadshuset
Nästa del av promenaden går över en 40 meter djup ravin 
innan man kommer fram till ett torn. Det bärande elemen-
tet i tornet är klockstapeln till Kirunas gamla stadshus. 
Huset, som är byggnadsminnesmärkt och vann Kasper 
Sahlinpriset 1964, är bland det första som ska bort i den 
gigantiska flytten av Kiruna. När den här artikeln skrivs 
pågår utvärderingen av fem förslag i en internationell ar-
kitekttävling om ett nytt stadshus. Enligt Johan fanns det 
en önskan i tävlingsprogrammet om att delar av det gamla 
stadshuset skulle byggas in i det nya. 
 – Byggnaden har en oerhörd detaljrikedom men vad 
jag har sett har inget av förslagen tagit vara på den. Där-
för har jag byggt in olika detaljer från stadshuset i pavil-
jongerna, jag vill väcka minnen och igenkänning.  Jag vill 
också använda detaljerna på ett nytt sätt, som klocksta-
peln, för att provocera fram tankar på hur de kan brukas 
i framtiden.

Paviljong i vattenfyllt dagbrott
Från klocktornet löper ett elljusspår ut i den omgivande 
naturen. Men det går också att fortsätta ned i det vatten-
fyllda dagbrottet, antingen till fots eller med hiss. Och där, 
mitt i grytformationen, står den största paviljongen som 
är på 100 kvadratmeter och har sex utblickar. Efter dag-
brottet går vandringen vidare i botten på ravinen och upp 
mot vad Johan kallar ”The Wall” – en brant inramning av 
gruvområdet. Bergväggen och en paviljong bildar ett högt 
och vertikalt rum med utsiktspunkter åt tre olika håll.
 – Genom att fokusera utblickarna och inte visa hela 
panoramat försöker jag experimentera med det spatiala 
minnet och sinneminnet för att göra upplevelsen av plat-
serna starkare, förklarar han.

Allt ska vara enkelt att ta bort
Här börjar också promenaden att närma sig sitt slut. Precis 
som den inleddes fullbordas vandringen i ett av gruvtornen, 
nu i det lägre där det ska finnas ett auditorium och café.
Högst upp har tornet panoramautsikt mot den nya staden 
som håller på att byggas. 
 Mellan de två lavarna har Johan placerat ett doku-
mentarkiv.
 – En utveckling av projektet skulle kunna vara att ta 
föremål från deformationen till utställningarna. Då finns
det hela tiden något nytt att visa, funderar han.
 Nu ser han fram emot att få presentera sitt examensar-
bete för kommunen. Enligt Johan skulle det kunna bli ett 
underlag för hur marken ovanpå det gamla gruvberget 
kan angripas.
 – Däremot vill jag inte att mina idéer ska vara perma-
nenta utan att det som jag lägger till ska vara enkelt att ta
bort. Därför skulle det vara intressant om paviljongerna 
byttes ut i någon form av biennal eller triennal. Området 
ska vara som en experimentverkstad för hur man kan för-
     hålla sig till landskapet. 

BILDER: JOHAN NAVJORD
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Med soldrivna studenthuset ”Halo” knep 25 
masterstudenter från Chalmers en bronsplats i 
den internationella tävlingen Solar Decathlon.  
Tävlingen ägde rum i augusti i kinesiska 
Datong och inte färre än 30 000 personer 
passerade genom det svenska bidraget. 
Nyfikenheten var stor på det runda trähuset 
med böjliga solcellspaneler på taket.

I Solar Decathlon tävlar studenter från hela världen om att 
rita och bygga upp solenergidrivna hus. I år medverkade 19 
lag och bland dem fanns 25 studenter från arkitektur- och 
väg- och vattenbyggnadsutbildningarna på Chalmers.
 Tävlingen ägde rum 2-11 augusti i tremiljonstaden 
Datong som ligger några timmar med tåg från Peking. 
I mitten av maj skeppades åtta fulla containers från Göte-
borg med material till det som skulle bli svenskarnas bi-
drag i Kina.

Men gruppens egen resa startade redan i januari 2012.
 – Vi fick höra talas om tävlingen på en Chalmersstudio 
som vi hade om sustainable building och alla som var där 
blev snabbt intresserade. I det läget visste vi ju inte hur 
mycket jobb det skulle bli, ler Josua Smedberg som har 
varit kommunikationsansvarig för projektet.
 – Men det är nog ingen som ångrar sig så här i efter-
hand, tillägger han med övertygelse.
 Till grund för projektet låg ett förslag som fyra andra 
studenter hade designat till en intern tävling i hållbart 
byggande på Chalmers 2011. Vissa delar av ursprungsför-
slaget bestämde den nya gruppen sig för att behålla – som 
den runda formen på huset och det välvda taket.

Loftsängar på vardagsrummet
För att få ett starkare koncept gjorde man om huset som 
var tänkt för två personer till ett kollektiv för studenter. 
Alla utrymmen i huset skulle vara gemensamma, inklusive 
sovavdelningen. Forts …

Chalmersstudenter på tredje plats i världstävling

I vardagsrummets mediavägg finns trappor upp till fyra 
loftsängar som upplevs mer privata än man kan tro.

  

  
TEAM SWEDEN
Arbetet med det svenska bidraget startade hösten 
2011 då fyra studenter ritade förslaget Halo till en 
intern tävling i hållbart byggande på Chalmers. Un-
der våren 2012 vidareutvecklades deras förslag av 
en grupp med 25 studenter från Chalmers masterut-
bildningar i arkitektur och väg- och vattenbyggnad. 
Det gjordes efter att Chalmers hade blivit uttaget av 
kommittén för Solar Decathlon till tävlingen i Kina 
2013. Projektet har finansierats av Chalmers och 
genom sponsring. BTF har bidragit med ett stipen-
dium på 25 000 kronor. 
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Halo, Sweden!

Studenthuset Halo är på 64 kvadratmeter och uppbyggt av 26 moduler. 13 dagar tog det för det svenska laget att få allt på plats. 
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De specialtillverkade solcellspanelerna är böjliga för 
att passa det välvda taket.

– Vi var det första laget någonsin i tävlingens historia som ritade en 
studentbostad. Vår tanke var att ifrågasätta hur hållbart det är att 
bygga ett hundra kvadratmeter stort hus för två personer när man kan 
få in många fler på en mindre och gemensam yta, förklarar Josua.
 Halo är på 64 kvadratmeter och inrett för fyra personer. Både 
köket och vardagsrummet är rejält tilltagna medan sovrummen är er-
satta av loftsängar ovanpå vardagsrummet. Mottot är ”shared space 
is double space”.
 – Vi ville testa fullt ut vad man kan åstadkomma genom att låta 
ytorna vara gemensamma så mycket som möjligt. Här kan man bjuda 
hem hela familjen på middag, eller ha kompisarna hemma på film- och 
spelkväll. Det skulle inte gå i en vanlig studentlägenhet som oftast 
bara har ett pentry och där man får sitta på sängen istället för i en 
soffa. Vi tror att det skulle fungera för många att bo så här, förklarar 
Josua.
 Men innan de byggde upp sitt hus i Kina visste de egentligen inte 
hur det skulle upplevas. Resultatet överraskade dem. Huset kändes 
mycket luftigare och loftsängarna mer privata än de hade trott. Kon-
ceptet gick även hem hos besökarna. Under hela utställningsveckan i 
Datong ringlade köerna långa framför det svenska bidraget.
 – Totalt hade vi 30 000 besökare som vi guidade runt i huset. Under 
en intensiv dag låg vi på 400-500 personer i timmen, berättar Josua.

Solcellstaket en unik lösning
Av allt ingående byggmaterial i Halo är 95 procent av trä. Interiören, 
exteriören, fasaden, det bärande materialet, isoleringen – ja allt är av 
klassiska trämaterial från Norden. Vissa delar är laserade och för att 
tåla fukt har det stora altandäcket värmebehandlats.
 Det enda som inte är av trä är solcellstaket som är en unik lösning 
i sig. För att kunna täcka det välvda taket med solceller behövde man 
paneler som gick att böja. Efter mycket letande hittade gruppen ett 
företag som lät tillverka sex meter långa remsor till projektet. Rem-
sorna bestod av tio millimeter tjock kanalplast. Solcellerna låg ovanpå 
i ett två millimeter tjockt plastskikt.
 – Vi ville komma ifrån det vanliga sättet att montera solceller som 
gör att det ser ut som att huset har ett helt kraftverk på taket. Hellre 
att man gör lite avkall på effektiviteten så att folk kan få ett hem som 
de tycker är häftigt. Man måste inte ha den optimala lutningen eller de 
mest effektiva solcellerna.
 Förmodligen var det just det okonventionella greppet som gjorde att 
gruppen kom tvåa i delmomentet solcellsapplikation. De kom också 
tvåa i tävlingsgrenen ingenjörskonst fast ingen hade förväntat sig det.
 – Vi blev överraskade eftersom Halo har ett relativt enkelt system 
med passivhusteknik. För att minska energibehovet från första början 
och anpassa det till det svenska klimatet har huset tjocka väggar med 
isolering, säger Josua.

Besök av Kinas energiminister
Att bygga upp Halo tog 13 dagar. Och då skulle allt installeras, till 
och med duschen, tvättmaskinen och alla vitvaror i köket. Gruppen 
jobbade i pass nästan dygnet runt och när det slutligen var dags för 
invigning hade de till och med hunnit göra en sista finish.
 Josua Smedberg är stolt över tredjeplatsen som laget totalt ham-
nade på. Däremot tycker han att tävlingen hade förtjänat mer upp-
märksamhet här hemma och att representanter från de svenska ener-
gimyndigheterna borde ha följt med till Kina.

    – Jag tror att Sverige missade en chans att visa 
upp sig. Många toppolitiker var här, bland annat 
guidade vi runt Datongs borgmästare och ledaren 
för hela provinsen. Kinas energiminister och den 
före detta premiärministern valde också att besöka 
vårt hus så där hade Sverige möjlighet att visa upp 
svensk byggteknik och skapa nya relationer med 
Kina, påpekar Josua Smedberg.

Årets BTF stipendiat – 2

SOLAR DECATHLON
Solar Decathlon är en studenttävling i att de-
signa och bygga solcellsdrivna hus som är 
kostnads- och energieffektiva och dessutom 
attraktiva. Varje hus är ritat för att tävla i tio 
olika grenar: arkitektur, marknadskraft, ingen-
jörskonst, kommunikation, solcellsapplikation, 
komfort, varmvattenförsörjning, utrustning, un-
derhållning och energibalans. Solar Decathlon 
arrangerades första gången 2002 och har ti-
digare ägt rum USA och Europa. I SD China 
2013 medverkade 19 lag och Australien vann 
tävlingen. 
 Team Sweden placerade sig på en tredje-
plats med bidraget Halo.

I tävlingen ingick att ordna middag till några av de 
andra lagen. All matlagning skedde i Halos eget kök.

I det rundade vardagsrummet står second-handmöbler 
i skandinavisk design.

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

WWW.GUSTAVSBERG.SE   INFO@GUSTAVSBERG.COM

Ögärdesvägen 20, 436 40  ASKIM
Telefon: 031-28 15 80 Telefax: 031-28 05 70
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• Nybyggnad
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• Underhåll
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HERBERTSON BYGG &
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Hus som gör Göteborg 
till Göteborg

www.higab.se
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Hagabadet

Dicksonska Palatset

Angered Arena

Remfabriken

LOKAL PARTNER 
- GLOBAL KUNSKAP
Ramböll Projektledning - konsulter inom 
projekt-, bygg och miljöledning

Vädursgatan 6, Box 28, 401 20  Göteborg
Tel 010-61 56 000   
www.ramboll.com

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

Idag bor mer än en halv 
miljon människor i bostäder 
som förvaltats av oss. I 
Göteborgsregionen har vi en 
stark position inom nybygg-
nation och ombyggnad. Vi 
erbjuder bostadsrätter samt 
bygg- och projektledning i 
en effektiv organisation. Nu bygger vi 

för framtiden

www.riksbyggen.se0771 – 860 860
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Sven-Eric Svenson, SES Produktion utför
reklamreportage & byggfotografering

”Allt mellan himmel och jord”.

"inget fotouppdrag är högre 
än Matterhorn"

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



Paradgata, praktgata eller promenad-
gata…? Kärt barn har som bekant många 
namn, men vilket kommer passa bäst efter om-
byggnaden av Kungsportsavenyn? Kan Avenyn 
återigen bli en del av Göteborgssjälen?

Det är i mitten av augusti och kulturkalaset pågår för 
fullt. Götaplatsen bjuder på dans- och musikunderhåll-
ning från en jättelik scen och kulturinstitutionerna runt 
omkring har ett späckat program för alla åldrar. Uteserve-
ringarna längs med Avenyn är fullsatta och det är en stän-
digt böljande rörelse av folk som vill ta del av allt som 
händer.
 Problemet med Avenyn är att den förutom under kul-
turkalaset är näst intill folktom. Därför har stadsbygg-
nadskontoret tagit fram ett gestaltningsprogram med må-
let att lyfta Avenyn så att den lockar folk året om. Dagar 
som kvällar.
 – Det är jätteviktigt att få till ett liv som funkar dagtid 
och inte bara kvällar. I dag är Avenyn mest en partygata, 
säger projektledaren Kajsa Räntfors på stadsbyggnads-
kontoret.
 Enligt Kajsa Räntfors har Avenyn tappat i attraktions-
kraft hos göteborgarna. Undersökningar visar att många, 
framför allt kvinnor, upplever gatan som otrygg och där-
för undviker den. Turisten sätter den fortfarande högt, 
men det räcker inte som underlag för butikerna på båda 
sidor.
 Målsättningen är att skapa en gata där restauranger, 
butiker, kontor och bostäder ligger sida vid sida. En bland-
gata, där de gamla förträdgårdarna återskapas i en ny pu-
blik form och möbleras med paviljonger, grönska, konst, 
uteserveringar och offentliga sittplatser.
 – Området behöver en bra mix av verksamheter, men 
också bostäder. Just nu byggs det cirka 70 nya bostäder och 
butiker i två plan längs Avenyn, berättar Kajsa Räntfors.

Större chans att exponera sig
I krogbranschen har många upprörts över förslaget att ta 
bort alla sommarverandor. Men Kajsa Räntfors betonar 
att det handlar om en ommöblering. I själva verket kom-
mer restaurangerna få dels uteserveringar med enkla av-
gränsningar närmast fasaderna, dels serveringar både i 
och utanför paviljongerna.
 – Så ser det ut på till exempel Karl Johan i Oslo. Där 
stänger man av mitten av gatan på sommaren och ställer 
ut serveringarna. Men vi får se på remissvaren vad sociala 
resursnämnden som har hand om serveringstillstånden sä-
ger om förslaget.
 Genom att serveringarna flyttas ut blir också de inre 
restauranglokalerna mer attraktiva och tillgängliga. Som 
det är idag vill inte många gå in och sätta sig i de mörka 
utrymmena bakom sommarverandorna. Men med en fri 
promenadyta framför restaurangerna och uppglasade en-
tréer blir det en bättre kontakt mellan ute och inne. Dess-
utom får butikerna som ligger mellan krogarna större 
chans att exponera sig.
 När det gäller Götaplatsen ska den utvidgas norrut 
förbi Stadsbiblioteket så att torgytan blir dubbelt så stor 
som idag. Tanken är att kulturinstitutionerna ska kunna 
använda platsen för olika evenemang – lite som ett kultur-
kalas året om. 

Bara en kosmetisk förändring
Men räcker det att designa om gaturummet för att skapa 
liv och rörelse dygnet runt? Nej, menar Patrik Andersson 
på YIMBY, ett partipolitiskt obundet nätverk med inrikt-
ning på stadsplaneringsfrågor. Enligt honom beror Ave-
nyns problem främst på att det bor för få människor i 
närområdet.

 – Det viktiga är att man förtätar bebyggelsen, det finns 
ju ett antal parkeringshus och p-platser i närområdet som 
man kan bebygga inklusive Heden. Vi tror att det är det 
som behöver göras för att få gatan att leva hela tiden. 
Framför allt den norra delen är ju väldigt öde under perio-
der på året och dygnet, säger Patrik Andersson och tilläg-
ger: 
 – Risken är att det som finns med i gestaltningspro-
grammet bara blir en kosmetisk förändring.
 En annan fråga som har diskuterats är om det är så 
klokt att ta bort all biltrafik från Avenyn. I förslaget är det 
bara spårvagnarna som ska få fortsätta trafikera gatan. Fler-
talet av busslinjerna kommer att flyttas till Södra Vägen. 
 – Trafiken ska vara underordnad. Däremot är det vik-
tigt med en hållplats på Avenyn för det skapar ett flöde av 
människor, säger Kajsa Räntfors.

Vill kalla den ”praktgata” 
Den ständigt synlige arkitekturskribenten Mark Isitt har 
också tyckt till om förslaget. I en debatt som arrangerades 
i våras var han tveksam till om Avenyn kan fortsätta kall-
la sig paradgata och samtidigt vara en gata för alla som är 
målet i gestaltningsprogrammet. Istället tyckte han att 
”promenadgata” passar bättre. Men på stadsbyggnads-
kontoret vill man gärna använda sig av ”praktgata”.
 – Det handlar om att ta vara på storslagenheten. Även 
om Avenyn är sliten och ger ett rörigt intryck är den fort-
farande en storlagen gata, men som också ska bli spän-
nande och intim, förklarar Kajsa Räntfors.
 Men vem blir Avenyn till för om exklusiva modehus 
som Gucci, Armani, Louis Vuitton med flera flyttar dit? 
Då kanske varken paradgata, praktgata eller promenad-
gata passar in, utan istället ”fashiongata”?

BILDER: WHITE ARKITEKTER AB

”Det är jätteviktigt att få 
till ett liv som funkar dagtid och 

inte bara kvällar.” Kajsa Räntfors
FOTO: PAULA ISAKSSON
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Avenyn 
i strålkastarljuset

AVENYN I KORTHET
Avenyn är 850 meter lång och 45 meter bred. Från början kantades gatan av bostadshus med privata förträdgårdar. På 1970-talet började olika 
verksamheter flytta in på bottenvåningarna och i samband med det togs förträdgårdarna bort. Den 15 meter breda gångbanan som skapades 
utmed fasaderna har efter det möblerats med sommarverandor, belysningsstolpar och reklamskåp.
2009 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram ett program för utveckling av Heden och Avenyn. 

Gestaltningsprogrammet för Avenyn har tagits fram under hösten 2012 och våren 2013 av stadsbyggnadskontoret (projektledare), park- och 
naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret genom projektet ”Trygg och vacker stad”. White Arkitekter har varit konsult med ett team 
bestående av Trivector, Spacescape, Kontor Kontur, MAP och ÅF. 

Förslaget är ute på remiss till den 4 oktober. Utbyggnaden kommer att ske i etapper som samordnas med eventuella ombyggnader av fastighe-
terna utmed gatan. Projektet beräknas vara avslutat lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.



ANNA OLOFSSON, 30 år, 
arkitekt på Stjernberg Hultén 
Ehrenborg Arkitekter

När hörde du talas om BTF 
första gången?
– För snart fyra år sedan när jag började 
jobba på Stjernberg Hultén Ehrenborg Arki-
tekter. Det ingick i anställningen att bli med-
lem i BTF.

Har du haft någon nytta av 
att vara medlem?
– Ja, jag har varit på flera studiebesök på 
ställen där jag förmodligen inte skulle ha 
kunnat komma in på egen hand. Så det är 
en trevlig del av föreningens verksamhet.

Finns det något som BTF 
borde bli bättre på?
– Det skulle vara att överlag synas mer. Jag 
visste inte att föreningen fanns innan jag 
började arbeta. Det var ingen som pratade 
om BTF på utbildningen

Hej medlem!Högt uppe på Guldheden 
ligger Neuberghska/Bamber-
gerska hemmet som inte bara 
är ett äldreboende utan också 
har förskola, lågstadium, 
trygghetsboende, närradiosta-
tion, idrottshall och en kosher-
butik. BTF gick dit för att titta 
på en ovanlig mix av åldrar 
och verksamheter.

Neuberghska ålderdomshemmet/Bam-
bergerska vårdhemmet byggdes 1995 
och är ritat av Lund & Valentin Arki-
tekter, numera Tengbom. Byggnaden 
är resultatet av en arkitekttävling som 
kontoret vann, bland annat för den 
bärande idén om en gemensam gård 
mitt i huset. För att ge en känsla av 
gemenskap är korridorerna uppglasa-
de mot gården så att alla som rör sig i 
huset ska kunna se varandra.

Ny tillbyggnad
Sedan ett år tillbaka har huset också en 
tillbyggnad som gör att antalet vård-
platser har ökat från 35 till 50. Först 
och främst är hemmet avsett för perso-
ner med judisk anknytning men andra 
är också välkomna i mån av plats.
 På BTFs studiebesök hälsade husets 
arkitekt Jan Izikowitz alla välkomna 

och berättade om husets tillblivelse. 
Enligt honom bedrivs äldreomsorgen 
på samma ekonomiska villkor som ett 
kommunalt boende.
 Det innebär att driften är bidrags-
finansierad av kommunen och att hy-
rorna är bruksvärdesbaserade. Driften 
är den stora kostnadsposten och upp-
går till 90 procent av kostnaderna för 
äldreboenden överlag. Endast tio pro-
cent är kapitalkostnader. 

Stor idrottshall
I byggnaden har det också länge fun-
nits en förskola, kosherbutik och när-
radiostation. I och med tillbyggnaden 
har det blivit möjligt för förskolebar-
nen att gå kvar i skolan ända upp till 
femte klass. Vägg i vägg, insprängd i 
berget, ligger också en ny hall som kan 
användas till allt från idrott till olika 
slags föreställningar med plats för 200 
sittande. Det finns även sex lägenheter 
för trygghetsboende i tillbyggnaden.

Satsat på konst
Neuberghska/Bambergerska ägs av två 
stiftelser som inte har låtit spara på 
krutet när det gäller konstnärlig ut-
smyckning.  Bland annat har hemmet 
en av de största glasmålningarna som 
gjorts under modern tid. Till och med 
hissen innehåller konst.

Överst t v: Korridorerna är uppglasade mot den gemensamma gården. Överst t h: Miljön är hemlik i de gemensamma utrymmena på äldreboendet. 
Nederst t v: Den nya idrottshallen kan rymma 200 sittande. I mitten: Skolan har klasserna 0-5. Nederst t h: Till och med hissen är utsmyckad med konst.

Ovanlig mix 

Studiebesök

av verksamheter       på äldreboende
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Sjögren
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Vi vill gärna vara 
din samarbetspartner
När du som företagare behöver banken ska det vara enkelt. 
Vi vill ge dig de svar och den hjälp du behöver. 
Ett bra partnerskap är alltid bra. Välkommen!

Vi finns för dig på flera företagskontor i Stor-Göteborg

Kungsbacka 0300-335 00
Mölndal 031-739 77 00
Sisjön 031-748 18 00
Härryda/Partille 031-333 35 80
Södra Hamngatan 031-62 00 00 
Avenyn 031-739 74 50

Norra Älvstranden 031-51 67 20
Kungälv 0303-621 00 
Stenungsund 0303-880 10
Öckerö 031-739 74 40
Älvängen 0303-33 48 80

VI HAR BRA KOLL PÅ  
VART VINDEN BLÅSER
Hej, vi skulle gärna vilja berätta för dig hur vi bygger och tänker. 
Och varför vi inte bara bygger lägenheter och lokaler – utan även

 

vindkraftverk och hela områden. Blir du nyfiken på att veta mer? 
Titta gärna in på vår hemsida.

Tel -    www.wallenstam.se 

WHITE.SE
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info@stonedesign.se

STONEDESIGN
www.stonedesign.se
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Årsmöte och debatt

Infrastrukturexperten Jan du Rietz om Västlänken:

ULLA ENGLUND, 64 år,
arkitekt, Pyramiden Arkitekter

Hur länge har du varit med i BTF?
– Oj, länge, det borde vara närmare 20 år. 

Tycker du att BTF har förändrats 
med åren?
– Nej, det tycker jag inte. Man har kvar stu-
diebesöken som var anledningen till att jag 
gick med. Sedan har det ju bytts ut folk i 
styrelsen och bland dem som har tagit emot 
anmälningar till aktiviteterna. Men annars 
är det likadant.

Brukar du tipsa andra om att gå 
med i föreningen?
– Ja, när det är riktigt intressanta studiebe-
sök brukar jag säga till mina kollegor, att nu 
får ni allt gå med! Jag tycker också att stads-
vandringarna är roliga. Glöggvandringen i 
vintras var väldigt trevlig, trots att det var så 
kallt ute.

Hej medlem!

BILD: METRO ARKITEKTER

Debatten om Västlänken på BTFs årsmöte i vintras 
engagerade och väckte många frågor. Västlänken 
har också diskuterats häftigt i media under våren 
och sommaren. Nyligen skrev infrastrukturexperten 
Jan du Rietz en debattartikel i GP där han kallar 
Västlänken för en gammaldags tunnel i dyn.

Bygg bort 
midjan istället 
för tunnel!

På BTFs debatt i samband med årsmö-
tet den 20 februari medverkade Anders 
Hagson, professor i stadsbyggnad med 
inriktning på trafik på Chalmers. En-
ligt honom marknadsförs Västlänken 
felaktigt som en viktig grundbult för 
tågpendlingen. Väldigt få människor 
pendlar med tåg i Göteborgsregionen 
idag och det ser heller inte ut att bli nå-
gon ökning, förklarade han. Istället 
borde restiden förkortas i stadstrafiken 
samtidigt som bostäder, arbetsplatser 
och handel koncentreras längs existe-
rande och tillkommande linjenät.
 Västlänken projektleds av Bo Larsson 
och Bo Lindgren på Trafikverket, som 
också deltog i debatten. De förklarade att 
de politiska besluten grundar sig på en vi-
sion om framtidens Västsverige med stora 
arbetsmarknadsregioner där Göteborg är 
själva kärnan. Och för att komma dit be-
hövs en tågtunnel genom staden.

Bygga tunnel tar tid
Även om BTFs debatt bara var för en 
kväll pågår den fortfarande för fullt i 

media. Nyligen skrev Jan du 
Rietz, som är journalist och in-
frastrukturexpert, ett inlägg i 
GP som bygger på hans kom-
mande bok ”Den totala ur-
spårningen, en studie i Hal-
landsåstunneln, Västlänken och 
demokrati”. Där kallar han 
Västlänken för en gammalmo-

dig tunnel i dyn och menar att tunnel-
projektet inte är en lösning på kapaci-
tetsbristen vid Göteborgs Central.
 – Att bygga tunnel tar tid, kostar 
pengar och kräver mycket utveckling. 
Man säger att problemen vid centralsta-
tionen är akuta, och så vill man lösa det 
med ett projekt som är klart tidigast 
2030!, säger Jan du Rietz till BTF Ma-
gazinet.
 Jan du Rietz har bland annat job-
bat som undersökande journalist i tra-

fikfrågor och som expert på samhälls-
ekonomiska beräkningar i banutred- 
ningar. Hans erfarenhet är att kostna-
den alltid ökar för varje ny etapp i ett 
infrastrukturprojekt som Västlänken. 
Enligt honom kommer Västlänken 
sannolikt kosta 30 till 40 miljarder 
kronor. Och då har han inte räknat 
med de tilläggsinvesteringar som Riks-
revisionen beräknar till 20 till 35 mil-
jarder kronor och som krävs för att 
man ska få nytta av Västlänken.
 – Det är mitt stalltips, säger han 
och fortsätter:
 – Nu är vi i mittetappen för Väst-
länken. Snart börjar man detaljprojek-
tera och då kommer man komma på 
att man måste ha fyrspårsstationer, 
planskildheter vid Olskroken och byg-
ga ut Mölndals station. Sedan kommer 
vi till byggskedet och då dyker det upp 
olika problem som bland annat leder 
till tilläggsbeställningar, och så rasar 
det iväg. Men redan de 20 miljarder 
som projektet tidigare har beräknats 
till är för mycket, tunneln ger inte till-
räcklig nytta för pengarna, säger han.

Staden säger nej!
Istället menar Jan du Rietz att det en-
kelt skulle gå att frigöra kapacitet ge-
nom att till exempel bygga bort midjan 
vid postterminalhuset. Efter att ha bott 
och verkat flera år i Schweiz kan han 
inte låta bli att jämföra Göteborg med 
Zürich som har en av världens mest ef-
fektiva säckstationer.
 – Där står inte några posttermina-
ler, uppställningsplatser, tvätthallar el-
ler servicehallar i vägen på bangården 
som löper fram mot perrongerna. Allt 
det som gör att Göteborg C fortfaran-
de har en beklämmande låg kapacitet 
finns inte i Zürich.
 Magazinet ringde upp Bo Lindgren 
för att höra vad Trafikverket anser om 
förslaget att bredda midjan framför 

Centralstationen. Bo Lindgren förkla-
rar att alternativet att dubblera ban-
gården för att öka kapaciteten redan 
utreddes 2007. Men att Göteborgs 
Stad då sade nej med hänvisning till att 
man vill utveckla staden ovan mark.
 – Man vill bygga tunnel för att kun-
na utöka bebyggelsen ovanpå. Oavsett 
vilket alternativ man räknar på behövs 
det 15 nya spår för att utöka kapacite-
ten motsvarande Västlänken. Men det 
har staden sagt absolut nej till.
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Tengbom har i över hundra år stått för en 
framåtblickande och levande arkitektur med 
hus och miljöer som människor vill besöka, 
bo och arbeta i. Läs mer om oss och aktuella 
projekt på www.tengbom.se.

Vackra, funktionella hus 
med kvaliteter

Göteborgsoperan GO+

K2020

Gamlestaden 
Resecentrum

Västlänkens 
stationer

www.vt-pool.com

Vi hjälper dig 
att hitta till

de intressanta 
projekten.

När vi inte gör 
BTF Magazinet … 

paula.isaksson@frilansskribent.se	 076-015	06	09
inger.ivelind@ivelinddesign.se	 070-773	58	41

Då	hinner	vi	med	andra	kreativa	utmaningar.

Varför	inte	testa	oss?

Vi	producerar	det	mesta	inom	reklam,	information
och	marknadsföring.

Välkommen	med	en	förfrågan.



Kvillebäcken är Göteborgs nya 
gröna stadsdel. När allt är 
färdigbyggt 2018 kommer 
området ha 2 000 lägenheter 
blandat med kontor, butiker, 
restauranger, förskolor och 
andra verksamheter.

Sex minuter med kollektivtrafik från 
Brunnsparken ligger Kvillebäcken, en 
helt ny stadsdel som förväntas vara fär-
digutbyggd om fem år. Projektet påbör-
jades 2007 och är uppdelat i tre etap-
per. I februari kunde de första 
hyresgästerna och bostadsrättsägarna 
flytta in i området. Totalt ska 2 000 lä-
genheter byggas varav 25 procent blir 
hyresrätter och 75 procent blir bostads-
rätter.

Kvillebäcken planeras och byggs av 
inte färre än sju bolag – Ivar Kjellberg, 
Bostadsbolaget, Derome, HSB Göte-
borg, NCC, Veidekke, Wallenstam och 
Älvstranden Utveckling. På BTFs vis-
ning den 28 maj presenterade Erica 
Bengtsson från Älvstranden Utveckling 
olika miljösatsningar som utmärker 
området. Husen är de första som byggs 
enligt Göteborgs högt ställda miljökrav 
när det gäller energihushållning, inom-
husmiljö, materialval, grönska på går-
darna och fukt- och bullerskydd.

 De drygt 40 deltagarna på BTFs 
studiebesök fick också titta in i några 
av Ivar Kjellbergs nybyggda lägenheter. 
Innan dess höll företagets vd Angelica 
Kjellberg och fastighetsutvecklingschef 
Mats Öjersjö en intressant dragning 
om projektet från starten fram till idag. 

Studiebesök

På besök i Göteborgs 
nya stadsdel

Erica Bengtsson (t v) från Älvstranden Utveckling 
tillsammans med Mats Öjersjö från 
Ivar Kjellberg och Karin Hjärtén från BFT.
FOTO: LOTTA BERGGREN

JOHAN EKMAN, 60 år, 
kommunikationschef på 
Älvstranden Utveckling AB

När gick du med i BTF?

Det var 1988. Jag jobbade på NCC och vi 
hade precis färdigställt Vattenpalatset i Le-
rum. BTF kom på studiebesök och vi hade 
ordnat så att de också fick se två andra av 
NCCs byggen, Good Morning Hotel och 
Öijareds Golfklubb. Efter det tyckte ett par 
medlemmar att jag skulle gå med. Så tror 
jag att det gick till.

Vad har du fått ut av 
föreningen?

– Det som jag tycker är roligast med BTF är 
bredden, att det inte bara är arkitekter, 
byggare och ingenjörer som är medlemmar 
utan att man ser helheten. Nästa steg i ut-
vecklingen skulle jag gärna se blev att man 
även tar med beteendevetare och andra 
typer av kompetenser i föreningen. Jag bru-
kar säga att betong och armering inte ska-
par några värden utan att det är livet som 
gör det. Och livet skapas genom möten 
mellan människor. Där har BTF en jätteupp-
gift i att se till att folk träffas och umgås.

Deltar du i de olika 
aktiviteterna?

– Jag var hyfsat aktiv i början. Sedan blev 
jag invald som klubbmästare i styrelsen och 
där satt jag i fyra år. Efter det har jag inte 
varit med på så mycket mer än någon akti-
vitet per år. Däremot har jag byggt upp ett 
par nätverk genom BTF som jag fortfarande 
träffar.

FOTO: KENNETH SVENSSON.

En annars out-
nyttjad yta blir 
takodling och en 
lummig oas högt 
över centrala 
Göteborg.

 BILD: KVILLEBACKEN.SE

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

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

KOMMERSIELL UTVECKLING

I dag passerar fyra tåg i timmen över Hal-
landsåsen. Men snart kommer det kunna köra 
så mycket som 24 tåg på samma tid, fast då 
genom tunneln. Den beräknas vara färdig-
byggd 2015 och hela processen beskrivs i en 
utställning som föreningens veteraner tog del 
av på utflykten i maj till Bjärehalvön.

Sju dagar i veckan, dygnet runt, håller borrmaskinen Åsa 
på med att försöka ta sig genom berget under Hal-
landsåsen. Hon är alltid bemannad med 20 personer och 
är 250 meter lång, en ståtlig madame som även förser tun-
neln med ett inre betongrör, lining, för att hålla tunneln 
torr. Det och mycket annat, som till exempel att delar av 
berget är i så dåligt skick att det måste frysas ner innan 
borrning, fick veteranerna veta när de besökte tunnelut-
ställningen på Bjärehalvön den 29 maj.
 Den första anhalten under utflykten var dock Skot-
torps slott, Sveriges bäst bevarade empireslott. Där gifte 
sig Karl XI med Ulrika Eleonora av Danmark 1680. Hon 
födde sju barn varav fyra dog i tidig ålder, allt enligt slot-
tets ägare som visade veteranerna runt i byggnaden. På 
slottet finns också ett gårdsmejeri med ostar på mjölk från 

gårdens och grannens kor. Självklart ingick provsmakning 
i visiten och bland de godsaker som testades och även 
bytte ägare fanns gräddost, ambrosia och cheddar.
 Färden gick vidare till Märta Måås Fjetterströms ateljé 
och vävstuga i Båstad. En guide berättade om Märtas liv 
och om hur verksamheten har fortsatt efter hennes död 
1941. Än idag sitter det väverskor i den gamla vävstugan. 
På lagret finns garner i inte mindre än 1074 olika färger.
 Sista stopp före den två timmar långa resan tillbaka till 
Göteborg var Skottorp Stengods, det enda kvarvarande 
krukmakeriet i trakten. Verksamheten är inriktad på nyt-
togods och besöket avslutades med småinköp i krukmake-
riets butik.               FOTO: SVEN-ERIC SVENSSON

En dag med tunnelbygge, ostar och stengods på Bjärehalvön

Studiebesök



Hej medlem!
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ROBERT LANDEVID, 36 år, 
vd på arkitekt- och 
projektledningsföretaget 
ArchiCon AB

När hörde du talas om BTF 
första gången?

– Det var för några år sedan när jag var 
anställd på ett arkitektkontor och vi åkte till-
sammans med BTF på en studieresa till 
Oslo. Men det var först för ett år sedan som 
jag gick med.

Vad var det som gjorde att 
du bestämde dig för att bli 
medlem?

– Att föreningen anordnar bra studiebesök. 
Det är viktigt att skaffa sig inspiration och 
komma ut till olika byggen här i stan. Bland 
annat har jag varit med på studiebesöken 
på Radisson Riverside Hotel och i Kville-
bäcken.

Har du tipsat andra i branschen 
om BTF?

– Ja, det har jag gjort. Förutom studiebesö-
ken är BTF bra för att man som ung företa-
gare i byggbranschen kan knyta kontakter 
med kompetenta och erfarna personer.

Finns det något mer som du tycker 
att föreningen borde satsa på?

– Det skulle i så fall vara att man mer orga-
niserat ser till att unga medlemmar får träf-
fa äldre, till exempel att föreningen ordnar 
någon typ av workshop eller mentorskap så 
att de unga får möjlighet att ta del av de 
äldres kompetens. 
Det kan vara ett sätt att attrahera yngre 
medlemmar.

Vi vill bli fler 
i BTF! 
Gå in på btf.nu 
och anmäl 
dig idag!

Facktidning för dig som är verksameller studerande inom byggsektorn iGöteborgsområdet
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”Kuggen är som en blomma med kronblad”
Charlotte Erdegaard, arkitekt

BTF-stipendiat villhöja statusen på flyktingläger
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En funktionell mix av bostäder, handel, kontor, 
rekreation och nöjesliv. Det är målsättningen 
när Älvstranden Utveckling bygger på båda 
sidor älven, förklarade kommunikationschefen 
Johan Ekman för BTFs veteraner under en 
förmiddag i Älvrummet.

En stor del av Johan Ekmans presentation ägnades åt det 
som händer på Lindholmen. Där arbetar i dag 20 000 per-
sonen i drygt i 300 företag, som främst är inriktade på 
telematik, mobilt internet och modern media och design.
Samverkan mellan näringslivet och de utbildningar som 
erbjuds i området gör Lindholmen till en världsledande 
arena för forskning och innovation.
 Men det händer också saker längre västerut på Norra 
Älvstranden. I Sannegårdshamnen byggs det fortfarande 
lägenheter för fullt och området beräknas stå klart inom 
två år. Upplåtelseformerna är hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt, precis som på Västra Eriksberg där det, enligt 

Johan Ekman, snart inte får plats fler hus.
 Ett annat område som han stolt berättade om var Gö-
teborgs nya stadsdel Kvillebäcken. Där blir det ena huset 
efter det andra färdigbyggt och för att öka attraktions-
kraften har Kvillebäcken fått en egen saluhall.
 Med ett hopp tillbaka över älven landade Johan Ek-
man sedan på Skeppsbron. Efter en lång och krokig men 
samtidigt lärorik resa, ska den här delen av Södra älv-
stranden äntligen snart börja bebyggas, förklarade han.
 Älvstranden Utveckling äger även mark bortanför älv-
stränderna. När tv-huset flyttade till sin nuvarande adress 
vid vattenbrynet på Lindholmen tog bolaget den så kalla-
de Synvillan som dellikvid. Även här planeras bostäder 
med tre olika upplåtelseformer. Detaljplanen har dock 
överklagats och ärendet ligger för närvarande hos mark- 
och miljödomstolen. Men om detaljplanen går igenom 
kommer efterfrågan på de nya lägenheterna att bli stor, 
försäkrade Johan Ekman innan det blev dags för en ge-
mensam lunch på närbelägna Barken Viking. 

FOTO: HANS WRETLING. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING.

Fullt byggös 
på båda sidor vattnet

Studiebesök

Veteranernas höstprogram 
2013

SKF
Besök på SKF för att studera tillverkningen. 

Gemensam lunch. 23 och 24 oktober.    Vi skickar ut kallelse i god tid.

Flera spännande studiebesök väntar i höst:

After Work på Chalmers

Saluhall i Kvillebäcken

Stadsbiblioteket

Rådhuset

Stadsvandring med glögg 

Som medlem kommer du få inbjudan via mejl.

I början av nästa år planerar vi att besöka:

Aurora, nytt kontorshus på Lindholmen

Aktuell information hittar du på btf.nu

Hösten 2013



VÄGEN TILL DEN NYA STADEN

Det finns stora planer för centrala Göteborg. Staden ska växa över älven 
och få en ny och mer vattennära kärna. När planerna ska förverkligas har 
vi mycket att bidra med. Här finns både erfarenhet av att driva stora stads-
byggnadsprojekt och metoder som ser till att olika aktörer samverkar. 
På älvstranden.com kan du läsa mer om hur vi bidrar på vägen till den 
nya staden.

VI SEr TILL ATT pLANErNA får LIV

Älvstranden Utveckling AB ägs av Göteborgs Stad.
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