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Jernevikens diamantborr.
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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 pengar-
na 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.
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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!  

Rätt ska vara rätt
I förra numret hade vi med en artikel om Dicksonska husen och 
missade att uppge Liljevall Arkitekter som projektledare för ombygg-
naden av Majoren och Löjtnanten. 
 Samma arkitektkontor har också projekterat och ritat Dicksonskas 
nyproduktion i Järnbrott som fanns med på bild. Vi ber om ursäkt för 
att detta inte stod med.



dialog är temat för höstens 
BTF Magazinet. Styrelsen har 
funderat kring vad det inne-
bär och det är tydligt att en 
väl fungerande dialog kan ge 
mycket goda resultat. 
 Idag är dialog ett van-
ligt förekommande redskap i  
olika besluts-, förändrings-, 
planerings- och gestaltnings-
processer.  Inte minst är det ett  
instrument i våra demo-
kratiska processer. I den  
offentliga planeringen före- 
kommer medborgardialoger 
och dialoger med byggherrar, 
entreprenörer och konsulter. 
 I den privata sektorn kan det handla om 
dialoger mellan parterna i projektering och 
byggande. Som exempel på hur processerna kan 

gå till tar vi här i magasinet 
bland annat upp partne-
ring och konsortiebildande 
som tillämpas i olika pro-
jekt.
  I detta nummer informe-
rar vi också om en student-
tävling i BTFs regi som ska 
leda till en specialbyggd 
scen för samtal, kanske 
rent av dialog, om arki-
tektur.
   Vi i styrelsen är mycket 
glada över att ännu en 
resa i BTFs regi har gått  
av stapeln. I ett soligt  
London studerades på- 

gående byggen från väst till öst. 
 Spännande studiebesök har redan genom-
förts under hösten och ännu fler är planerade.

 

         
   

snart kommer alla som vill se en 
arena för samtal om god arkitektur 
att få sin önskan uppfylld. Tillsam-
mans med Mark Isitt planerar BTF 
ett återkommande event där upp-
hovsmännen till Göteborgs bästa 
moderna byggnader ska intervjuas. 
Samtalen kommer att äga rum i eller 
utanför aktuell byggnad och syftet är 
enligt Mark Isitt ”att framhäva vikten 
av detaljomsorg, höja byggherrarnas 
kvalitetsmedvetande och stärka deras 
mod att experimentera.” Även bygg-
nadsverk som broar eller monument 
kan komma att ingå i serien.

som en extra krydda till eventet har 
BTF och Isitt utlyst en designtävling 
för arkitekt- och ingenjörsstudenter 
på Chalmers. Deras uppgift blir att 
utforma podiet eller arenan där sam-
talen ska äga rum. Materialpaletten 
består av stål, trä och glas, och det 

vinnande förslaget ska byggas upp av 
Skandinaviska Glassystem i samar-
bete med BTF och sponsorer. 
    Så här säger Mark Isitt om podiet: 
”Scenen jag ser framför mig är maxi-
malt reducerad, den understryker  
mötet mellan upphovsmannen och mig, 
betonar pratstunden, samtalet, kanske 
rent av placerar oss så tätt inpå varan-
dra att det blir lätt obekvämt.”

tävlingsförslagen ska vara inne 
senast 26 oktober och vinnaren utses 
två veckor senare av en jury bestå-
ende av Mark Isitt, Gert Wingårdh 
och Pezo von Ellrichshausen, hyllad 
konst- och arkitektstudio baserad i 
Chile och USA. 

fyra samtal per år planeras med 
start 2016. Så håll ögonen öppna, 
snart startar ett kul och annorlunda 
event i staden.
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Dialog som verktyg

MARK ISITT PRATAR OM:

God arkitektur på olika platser i staden

MARK ISITT

Branschen vinner på att samverka
Hur kan vi bli bättre på att tala med varandra så att vi kan genomföra 
riktigt bra byggprojekt tillsammans?

Ofta pratar vi om den bristande kommunikationen mellan kommuner, 
byggherrar, konsulter och entreprenörer, som leder till missförstånd 
och konflikter. Istället för att se oss som ett team bevakar vi hellre våra 
egna intressen. Även om det från början verkar som att vi är överens 
kan det så småningom visa sig att parterna tycker olika i många frågor.

Genom att ta ett helhetsgrepp och diskutera fram en gemensam mål-
bild blir det lättare att undvika kommunikationsmissar. Vissa kan tycka 
att det är krångligt med många involverade i processen. Men ofta 
resulterar samverkan i lyckade projekt där alla parter kan känna sig 
nöjda och stolta.

På följande sidor ger vi exempel på projekt där samverkan är i fokus 
– bland annat Angereds Närsjukhus som byggdes i partnering där 
projektet startade med att alla skulle lära känna varandra, och Älvsta-
dens konsortier där tilldelningen av mark sker först när byggherrarna 
tillsammans har satt upp mål för den nya stadsdelen.

En annan typ av samarbete är medborgardialoger som fullkomligt har 
exploderat i Sverige. Men det är en sak att prata med invånarna och 
en helt annan att veta hur man ska ta vara på deras synpunkter.  
Vi berättar om hur Ale, Partille och Göteborgs Stad har försökt att 
göra invånarna delaktiga i stadsutvecklingen.

TEMA

Väl mött på kommande aktiviteter!

GUNILLA MURNIEKS ANDERSSON, 
ORDFÖRANDE BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN GÖTEBORG
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I september invigdes Angereds Närsjukhus, ett 
projekt på 18 000 kvadratmeter som har genom-
förts med partneringavtal. Genom att samverka 
med konsulter och entreprenörer ville beställa-
ren Västfastigheter skapa en kreativ miljö där 
alla aktörer strävade mot samma mål och hade  
projektets bästa för ögonen.

ängereds närsjukhus är ett av Europas modernaste 
sjukhus. Byggnationen av sjukhuset som ligger i Angered 
Centrum startade vid årsskiftet 2012/2013, fem år efter 
regionfullmäktiges beslut om att etablera en större vården-
het för att förbättra hälsan i nordost. 
 Den 10 september i år invigdes byggnaden och nu har 
Angeredsborna fått tillgång till både vårdcentral och spe-
cialistmottagningar – i ett och samma hus.
 Beställare är Västra Götalandsregionens fastighetsbolag 
Västfastigheter som valde att handla upp projektet med 
partneringavtal.
 – Partnering är ett enklare och effektivare sätt att uppnå 
målen i ett projekt. Alla aktörer får större förståelse för 
varandra och dessutom är det en väldigt trevlig arbetsform, 
säger Gunnemar Olsson, projektledare för Västfastigheter.

att projektet skulle genomföras i samverkan mel-
lan byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra 
nyckelaktörer gjordes klart redan i förfrågningsunder- 
laget. Kravet var också att anbudsgivaren skulle ha tidigare  
erfarenhet av partnering. 
 – Om inte byggentreprenören har rätt kompetens blir 
det svårt att starta upp ett så pass komplext projekt som 
Angereds Närsjukhus. Erfarenhet är en viktig bit när  
anbuden utvärderas. Västfastigheter krävde även att de 
väsentligaste underentreprenörerna skulle ha erfarenhet av 
partnering, förklarar Gunnemar Olsson.

medan partnering är relativt nytt i den svenska bygg-
branschen har det tillämpats sedan 80-talet i Storbritan-
nien. Först ut i Sverige var Skanska i början av 2000-talet. 
Men nu kan Gunnemar Olsson se att samverkan har blivit 
allt vanligare och att många företag försöker profilera sig 
mot offentliga och privata beställare med att de har kun-
skap inom området.
 – Det är vanligt att byggherrarna säger att de har  
utvecklat en egen modell av partnering. Alla baseras dock 
på den engelska modellen och är väldigt lika varandra.
 Mycket av det gemensamma arbetet sker i workshops 
där aktörerna sätter målen för projektet. Alla beslut ska 
vara för projektets bästa och för att underlätta samarbetet  
brukar man prata om ”Projektet AB”.
 – Man sätter upp gemensamma mål, en gemensam  
organisation och gemensamma ekonomiska intressen runt  
Projektet AB. Alla ska få betalt och ingen ska kunna sko 
sig på någon annan. Det gagnar säkerheten i att driva före-
tag och tjäna pengar. Entreprenören behöver inte ta en lika 
stor risk som vid fast pris, säger han.

jämfört med traditionella avtal är partnering en mju-
kare arbetsform. Men det råder lika mycket ordning och 
reda som i andra projekt, påpekar Gunnemar Olsson. Alla 
aktörer har ansvar för att hålla tider och budget, juridiken 
är den samma som i vanliga avtal. Partnering är en modell 
för att minska antalet fel och öka kvaliteten men tar inte 
bort företagens ansvar på något sätt. Den stora skillnaden  
är dock om något går fel. Då sätter man sig ner tillsammans  
för att resonera hur felet kan åtgärdas utan att det kostar 
för mycket pengar.
 – Man börjar inte med att kräva  
skadestånd utan försöker förstå vad 
som har hänt och hur man kan komma 
tillrätta med problemet. Om det blir 
nödvändigt med en rättsprocess kan den 
drivas vid sidan om så att projektet inte 
störs, förklarar han.
 
den mest optimala formen av partnering är när ett 
team jobbar tillsammans i många likadana projekt, menar  
Gunnemar Olsson och nämner McDonalds där samma 
team av entreprenörer och leverantörer åker runt i landet 
och sätter upp hamburgerkedjans restauranger.
 – Efter den första byggnaden har teamet lärt känna  
varandra och vet vilka fel de gjorde. Bygge nummer två 
blir bättre och det tredje blir exemplariskt. Att ha åter-
kommande projekt tillsammans är en trygghet för såväl 
beställaren som för entreprenörer och andra aktörer.

innan projektet med Angereds Närsjukhus startade  
fördes en dialog med Angeredsborna för att ta reda på hur 
de ville ha sitt sjukhus. Cirka 60 deltagare med varierande 
bakgrund fick komma med idéer och synpunkter som  
gällde både byggnadens utformning och innehåll. Dialogen  
resulterade i en luftig och lättöverskådlig byggnad med 
extra stora besöksrum för att hela familjer ska få plats. 
I huset finns också ett stilla rum för flera olika religioner.
 Sjukhuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. En 
riktigt tuff utmaning, menar Gunnemar Olsson.
 – Det är en helt annan sak att certifiera ett sjukhus än 
en kontorsbyggnad, det stora problemet är dagsljuskrite-
rierna. På ett sjukhus är det primära att verksamheterna 
kan utföra sitt arbete, inte att lokalerna har dagsljus. Men 
det gällde att hitta olika lösningar och med gemensamma 
krafter nådde vi dit.partnering

Partneringsamverkan kan väljas för att:
– minska direkta och indirekta kostnader som 

uppstår vid konflikter
–  försäkra sig om att tid och kostnader hålls
– engagera parterna för att gemensamt lösa  

problem
– hantera risker eller sänka kostnader
– attrahera fler eller mer kompetenta anbuds- 

givare
– uppnå förbättrad arbetsmiljö och kompetens-

utveckling på lång eller kort sikt.

Källa: Forskningssammanställning Utökad  
samverkan/Partnering, TRV 2014/50591, 
Anna Kadefors, Chalmers tekniska högskola 
Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet.

Angereds nya sjukhus byggdes i partnering

”Partnering är ett enklare och effektivare sätt 
att uppnå målen i ett projekt. 

Alla aktörer får större förståelse för varandra 
och dessutom är det en väldigt trevlig arbetsform.”

GUNNEMAR OLSSON, PROJEKTLEDARE FÖR VÄSTFASTIGHETER.

GUNNEMAR OLSSON

BILD: INGER IVELIND

BILD: BERT LEANDERSSON
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Generalentreprenör för Angereds Närsjukhus var 
NCC som har vana vid att jobba i partnering. 
    – Vi ser att partnerskap blir allt vanligare hos 
både kommunala och privata beställare, säger 
Tobias Andersson, partneringledare på NCC.

i en upphandling med partnering har priset en under-
ordnad roll. Det viktigaste är att organisationen har kom- 
petens inom samverkan och kan visa upp flera referensobjekt,  
menar Tobias Andersson. 
 – Nyckeln till partnering är att beställaren värderar  
organisationen högst. Sedan väljer beställaren och general- 
entreprenören tillsammans ut underentreprenörer som också 
har förståelse för innebörden i processen.

ncc har deltagit i flera stora partnerprojekt sedan 2005. 
Då tog bolaget fram en modell för partnering som sedan 
har utvecklats. Alla projekt startar med att en styrgrupp  
utses med ombud från både NCC och beställaren. Gruppen  
sätter projektets organisation, mål och ekonomi. När även 
projektledningen är på plats stresstestas avtalet.
 – Vi simulerar olika händelser och diskuterar vad som 
kan inträffa. Vi gör också en beslutstrappa för att minimera 
risken för konflikter. När detta är gjort har styrgruppen fått 
ett underlag att gå vidare med, säger han.
 Projektplanen presenteras sedan på en startwork- 
shop med samtliga aktörer i projektet. Här är huvudsyftet 
att alla ska lära känna varandra, betonar Tobias Andersson.
 – Det sätter fart på projektet. När man har ett ansikte på 
varandra blir det lättare att ta kontakt i olika frågor. Man 
ringer istället för att mejla.

varje mål i projektet får en handlingsplan och skrivs in i 
en partnerdeklaration. Var tredje månad träffas man igen för 
att stämma av hur det har gått och om målen går att öka. 
 En annan del av processen är samverkan kring inköpen. 
Projektet får inte bli dyrare än planerat.
 – Partnering handlar om tid, kvalitet och ekonomi. Om vi 
får pengar över kan vi använda dem till att ytterligare höja 
kvaliteten i projektet. Men det allra viktigaste är att vi träf-
far den budget som har fastslagits.
 När projektet är slutdokumenterat och slutfakturerat är 
det dags för en sista workshop.
 – Vi diskuterar vad vi kan ta med oss till nästa projekt. 
Alla parter får möjlighet till feedback på sina saker, avslutar 
Tobias Andersson.

– Vi som kommer nya i branschen ser 
partnering som ett väldigt naturligt  
sätt att jobba på, säger Johanna  
Creutz, entreprenadingenjör på NCC  
Construction.

angereds närsjukhus var Johanna Creutz  
andra projekt sedan hon började på NCC för fyra 
år sedan. För henne är samverkan en självklar  
arbetsform.
 – Jag kan liksom inte se att det går att jobba på 
ett annat sätt, för mig är det bara logiskt att man 
tänker på totalekonomin och projektets bästa. Det 
handlar helt enkelt om att jobba utifrån sina egna 
värderingar och är inte särskilt banbrytande.

enligt johanna creutz var också de flesta av  
projektets installations- och markentreprenörer 
positiva till att jobba i samverkan. Ett av före- 
tagen var EU Ventilation AB som deltog i ett  
partneringprojekt för tredje gången. Ulf Bang, 
produktionsansvarig på företaget, ser både för- 
delar och nackdelar med att samverka.  
 – Det positiva är att beställaren är med i hela 
projektet och att alla beslut fattas utifrån vad  
beställaren vill ha och till vilket pris. Det gör att 
det blir lättare att få ihop en produkt som mot-
svarar förväntningarna, det är inte alltid som man 
når dit med andra entreprenadformer. Man slipper 
också tvister under projektets gång, säger han och 
fortsätter:
 – Däremot går det åt mycket tjänstemanna-
tid. I princip är ingenting bestämt när du går in i  
projektet så jämfört med raka fastighetsentrepre-
nader blir det en helt annan och större belastning 
på arbetsorganisationen. 

samtidigt menar ulf Bang att det är behagligare 
och trevligare att jobba i partnering. Det är också 
en trygghet att veta att ingen kan gå med förlust.
 – En av avsikterna med partnering är att man 
ska hålla sig inom budgeten med gemensamma 
krafter. Möjligheten att göra en rejäl vinst finns 
inte men uppvägs mer än väl av att risken för för-
lust är minimerad, avslutar han.

BILD: XXX

JOHANNA CREUTZ

BLABLA. BILD: XXX

angereds närsjukhus 
BYGGSTART: Årsskiftet 2012/2013
BESTÄLLARE: Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter
GENERALENTREPRENÖR: NCC AB
PROJEKTÖRER: Sweco, WSP, ELU, Bengt Dahlgren m fl
PROJEKTKOSTNAD: 550 MSEK
VOLYM: Fyra våningsplan på vardera 4 500 kvadratmeter varav  
ett källarplan med parkering och teknikutrymmen. Möjlighet till  
påbyggnad.
CERTIFIERING: Miljöbyggnad Silver
INFLYTTNING: Sommaren 2015
VERKSAMHETER: Dagkirurgi med tre operationssalar, rehab, rönt-
gen, vårdcentral, barn- och ungdomsspecialistcentrum, vuxen- 
medicin, smärtcentrum, neurologopedi, gynekologi, ortopedi  
samt öron-, näsa- och halsmottagning. 

Regionfullmäktiges beslut att etablera Angereds Närsjukhus togs 
2007. Projektet startade 2008 med att närsjukvård etablerades  
i tillfälliga lokaler i Angered.

UNGA SER
SAMVERKAN SOM 

SJÄLVKLART

SNABBA BESLUTSPROCESSER

SPARAR TID OCH PENGAR

BILD: BERT LEANDERSSON

BILDER: INGER IVELIND

 BILD: ROBERT SVENSSON

TOBIAS ANDERSSON
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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

 
  

tive område. Krav och kriterier för att få delta sätts upp av 
Älvstranden och fastighetskontoret. Annonseringen sker 
alltid sedan via fastighetskontoret. Men en sak som är  
gemensam för alla konsortier är att tilldelningen av bygg-
rätter sker först i slutet av processen, när aktörerna har  
tagit fram en gemensam plan för området.  
 Enligt Lena Josgård, chef för mark- och projektutveck-
ling på HSB som är med i flera konsortier, bland annat för 
Kvillebäcken, Lindholmshamnen och Örgryte Torp, gör 
samverkan att alla aktörer ser till helheten för området.
 – Man har kommit fram till ett gemensamt mål innan 
man vet vilken lott som respektive byggherre ska bygga på. 
Annars kan det lätt bli så att man bevakar sina egna intres-
sen, men här ser man till hela området. Ur ett stadsbygg-
nadsperspektiv är detta väldigt bra, det ger förutsättningar 
att utveckla fina stadsdelar, säger hon.

ett annat aktuellt konsortium är det som ska utveckla 
Frihamnen. I slutet av 2014 gjordes den första markanvis-
ningen. Utgångspunkten är en uttalad satsning på social 
hållbarhet och bostäder för alla. Genom nya affärsmodel-
ler ska hälften av alla hyresrätter erbjudas till en lång- 
siktigt garanterad låg hyra. Martin Blixt förklarar att pro-
jektet först bemöttes med skepsis från flera håll.
 – Många i branschen menade att vi inte skulle få en 
enda intressent. Men vi har aldrig tidigare fått ett så stort 
gensvar på en annonsering och eller så hög kvalitet på  
ansökningarna som lämnades in. Det visar att det finns ett 

näringsliv som vill göra skillnad och ställer sig bakom  
Vision Älvstaden.
 Att samla den tunga kompetensen inom stadsutveckling 
och låta alla lära känna varandra gör att det händer saker, 
att det uppstår synergier, konstaterar Martin Blixt.
 – Den politiska viljan är att skapa en blandstad men det 
kan staden inte klara ensam. Alla som är med i stads- 
utvecklingen måste göra vad de kan och ännu mer för att 
segregationen inte ska fortsätta.
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BILD: AEG, RAMBÖLL OCH LILJEWALLS ARKITEKTER

MARTIN BLIX                             LENA JOSGÅRD

”Man har kommit fram till 
ett gemensamt mål innan man 
vet vilken lott som respektive 

byggherre ska bygga på.”

LENA JOSGÅRD, CHEF FÖR MARK- OCH 
PROJEKTUTVECKLING PÅ HSB 

Utmärkande för stadsutvecklingen i Göte- 
borg har blivit att byggherrar och staden 
går ihop i konsortier. Modellerna för 
samverkan kan se olika ut men målet är 
alltid samma, att bygga en stad för alla.

samverkan i konsortieform etablerades redan 
på 80-talet i Göteborg när Västra Eriksberg skulle 
börja utvecklas. Den så kallade Älvstrandsmodellen 
har sedan använts i många projekt, även utanför 
kommunens gränser. Men nu vill staden inte längre 
kalla den så. Anledningen är att det Göteborg som 
ska byggas framöver är något helt annat än tidigare.
 – Idag har politikerna en annan inriktning och 
tydlighet i vad de förväntar sig i staden och då  
måste också vårt arbetssätt och våra modeller  
anpassas efter det, säger Martin Blixt, chef för stads-
utveckling på Älvstranden Utveckling AB.

sedan 2013 har Älvstranden Utveckling ett nytt 
ägardirektiv som innebär att bolaget ska vara en  
aktör i förverkligandet av Vision Älvstaden. Visio-
nen står för att de centrala delarna av Göteborg ska 
utvecklas med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. 
 För att kunna genomföra visionen är det nödvän-
digt att byggherrarna och staden sätter sig ner till-
sammans och pratar om vilket innehåll som de nya 
stadsdelarna ska ha, hävdar Martin Blixt.
 – Annars kommer vi aldrig lyckas att uppfylla 
våra politikers ambitioner och visioner. Men sam- 
tidigt som vi seglar bygger vi om båten. Vi testar 
hela tiden nya lösningar och arbetsmetoder, och  
utmanar byggherrarnas affärsmodeller för att de ska 
ta ytterligare ett steg i Vision Älvstaden.

konsortiernas målsättning ser olika ut bero-
ende på vilka förutsättningar som finns för respek-

Konsortier ska skapa en stad för alla

vision älvstaden

Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige 11 oktober 
2012 och ligger till grund för stadens fortsatta arbete med 
att planera och utveckla området utmed älven i centrala 
Göteborg. Berörda delar är Ringön, Gullbergsvass,  
Centralenområdet, Södra Älvstranden, Lindholmen, Backa- 
plan och Frihamnen.
 Visionen har tagits fram i en dialog med medborgare 
och experter inom stadsutveckling. Enligt visionen ska Älv- 
staden vara öppen för världen och utformas så att den helar 
staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. 
Målet är att skapa en hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv. 

BILD: HANS WRETLING

BILD: KRISTIN L IDELL
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Kontakta vår annonssäljare 
på Grafisk Support, 
Johan Dahlberg 

info@grafisksupport.se 
telefon 031-49 10 01 
mobil 070-949 42 12

Välkommen med en förfrågan!
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– Det är sällan som ett företag kan exploatera 
så stora områden som vi gör tillsammans i 
konsortiet för Kvillebäcken. Det blir en samlad 
kraft och vi kan fatta smartare beslut, säger 
Kent Haglund, projektutvecklare på Veidekke.

veidekke bostad ingår i ett konsortium med åtta bygg-
bolag för Kvillebäcken. I stadsdelen ska 2 000 nya hyres-
rätter och bostadsrätter samsas med kontor, butiker,  
restauranger, förskolor och andra verksamheter. Utbygg-
naden sker i tre etapper varav Veidekke har avklarat två 
med totalt 156 lägenheter. Inflyttning i den sista etappen 
som består av 100 lägenheter beräknas till våren eller  
sommaren 2017.

enligt kent haglund på Veidekke var det inga problem 
att dela upp marken mellan byggherrarna.
 – Först fastställde konsortiet en prissättningsmodell 
som alla var överens om. Sedan delades området upp i 
bygglotter och därefter fick alla gå hem och fundera på 
vilken lott man var intresserad av. Eftersom alla priorite-
rar olika och man visste vad lotterna kostade fanns det 
ingen risk för konflikter.

kvillebäcken är veidekke Bostads 
första stora projekt i Göteborg.
    – Det är kul att vara del av ett större 
projekt. Man får fram en ny stadsdel 
mycket snabbare vilket gynnar staden 
och dem som flyttar till området.

”VI KAN FATTA
SMARTARE BESLUT”

masthuggskajen

Detaljplanen för Masthuggskajen omfattar ett område från Järn-
torget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till kajen 
norr om Järntorget. Projektet med att utveckla den nya stadsdelen 
drivs av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof 
Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen 
och Stena Fastigheter Göteborg.
 I området finns många kulturverksamheter och intresseorga-
nisationer som engagerar sig för utsatta grupper. 
 Dialoginsatserna för Masthuggskajen inleddes 2012. Bygg-
start beräknas till 2017. Inflyttning 2019/2020.

KRISTIAN KÄLL         ANDERS SVENSSON

KENT HAGLUND                

Göteborgarnas 
åsikter viktiga i 
förverkligandet 
av Älvstaden

BILD: VEIDEKKE

I visionen för Älvstaden sägs det  
tydligt att göteborgarna ska få vara 
med och påverka stadsutvecklingen. 
Även de som vanligtvis inte kommer 
till tals. Frågan är bara hur alla 
synpunkter och idéer som kommer in 
ska hanteras – vad staden är beredd 
att släppa makten över.

till grund för Vision Älvstaden, som omfat-
tar utvecklingen av området längs älven i cen-
trala Göteborg, ligger ett stort dialog- och idé-
arbete. Processen startade 2010 och invol- 
verade allmänheten, representanter för kom-
munala förvaltningar och bolag, näringsliv 
och akademi. Nu är tanken att medborgar- 
dialogerna ska fortsätta i var och ett av visio-
nens delprojekt.
 – Fullmäktiges budget är väldigt tydlig med 
att göteborgarnas delaktighet och inflytande 
ska öka i utvecklingen av staden. Göteborgs 
Stad ska inte bara öppna sin egen dörr utan 
också aktivt gå ut och söka upp grupper som 
annars inte brukar vara med och påverka,  
säger Kristian Käll, processledare för social 
hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

i älvstranden utvecklings ägardirektiv  
ingår uppdraget att förverkliga visionen. Ett 
aktuellt projekt är Masthuggskajen, som ska 
byggas ut med bostäder och blandade verk-
samheter. Inför programarbetet tog Älvstran-
den Utveckling och White Arkitekter tillsam-
mans fram metoder för att komma i kontakt 
med dem som känner området. Syftet var dels 
att skaffa kunskap om kajen, dels att få in syn-
punkter och idéer om vad det ska innehålla i 
framtiden.
 – Detta är vårt DNA som vi har att förhålla 
oss till i alla delprojekt, att öppet visa vad vi 
gör och att göteborgarna ska få vara delaktiga 
och medskapande, säger Kristian Käll.
 I dag har flera intresse- och hjälporganisa-
tioner, kulturverksamheter och en stor lopp-
marknad sina lokaler i området.
 – När vi utvecklar delar av Masthuggskajen 
gäller det att säkerställa så att dessa människ-
or har en plats här även i framtiden, att vi  
behåller den alternativa kulturnoden som  

området ändå representerar. Det är en viktig hållbarhets- 
aspekt, förklarar Kristian Käll.

de första dialoginsatserna som gjordes för kajen bestod 
av intervjuer, enkäter och workshops. Alla slags målgrupper 
deltog – barn, ungdomar, företrädare för kulturverksam- 
heterna och intresseorganisationerna, mindre näringsidkare, 
fastighetsägare, och allmänheten. Materialet användes sedan 
som underlag i ett parallellt uppdrag där fyra arkitektkontor 
tog fram varsitt gestaltningsförslag för området.
 När detaljplanen gick ut på samråd i somras ordnade 
kommunen stadsvandringar för att försöka visualisera pla- 
nens innehåll.
 – I det här skedet ville vi involvera fler målgrupper än 
innan för att få kvalitativa synpunkter ur olika perspektiv.  

vandringarna avslutades med en skrivarstuga där del- 
tagarna fick hjälp med att kalibrera sina synpunkter. Detta 
för att synpunkterna skulle bli så pass relevanta att de kan 
tas med i den ordinarie samrådsprocessen.
 – Det handlade om att försöka få deltagarna att förstå 
vad som är fast i planen och inte går att påverka. På det  
sättet kan vi få mer genomarbetade synpunkter som blir tyd-
liga för stadsbyggnadskontoret som ska sammanställa dem. 

nästa steg blir att analysera resultatet. Och det är nu som 
det börjar bli komplext, menar Kristian Käll. Hur kan sta-
den förvalta synpunkterna på ett bra sätt? Vad är man  
beredd att lämna ifrån sig makten över?
 – Det kräver väldigt mycket analyser och resurser att  
planera sådana här insatser. Men frågan är om den dialog- 
beställande organisationen står på tårna när det gäller att ta 
emot synpunkterna. Att prata med medborgarna innebär ett 
åtagande och förvaltande av ett förtroendekapital. Staden 
måste komma fram till hur mycket dialogen får vara med 
och påverka.

risken är annars att medborgardialogerna hamnar fel, 
som i början av 2000-talet när Södra Älvstrandens utveck-
ling diskuterades. Anders Svensson, processledare för  
Älvstaden vid stadsbyggnadskontoret, berättar om hur den 
processen tog en helt annan riktning än förväntat. 

– Då precis som nu bjöd vi in stora medborgargrupper att 
delta i workshops och stadsvandringar. Materialet bearbeta-
des och sedan tittade vi på vad som gick att inarbeta i planen 
och hur det skulle finansieras. Allt detta tog tid och då upp-
fattade medborgarna det som att vi inte längre ville prata 
med dem, säger han och fortsätter:
 – Det uppstod ett misstroende mot kommunen och en 
märklig politisk debatt. Det vill vi inte göra om en gång till. 

nyligen tog göteborgs Stad fram en hjälpreda för hur 
medborgardialoger bör läggas upp i arbetet med Älvstaden. 
Ett viktigt moment är att klargöra vem som är ansvarig för 
vad i uppföljandet av göteborgarnas synpunkter.
 – Vi vill fortsätta den positiva dialogen som vi hade kring 
visionen om Älvstaden i delprojekten som vi jobbar med nu. 
Därför är ansvarsfrågan viktig, påpekar Anders Svensson 
och tillägger: 
 – När vi genomför dialoger lovar vi att ta med oss med-
borgarnas uppfattning i vårt arbete, men vi kan inte garan-
tera att det blir precis så som de vill. Det är kommunens roll 
att göra en sammanvägning av olika intressen.
 Enligt Kristian Käll finns det mycket kvar att lära för bran-
schen. 
 – Men det ska bli väldigt spännande att se vad vi har fått 
in för synpunkter när materialet har analyserats. Det blir 
också intressant att få se om några år vilka vägar det tog, 
avslutar han.
 

WORKSHOP PÅ KAJEN.

BILD: KANOZI ARKITEKTER
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BILD: CAROLIN FREIHOLTZ

MASTHUGGSKAJEN SKA UTVECKLAS MED BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER.

”Men frågan är om den 
dialogbeställande  

organisationen står på 
tårna när det gäller att ta 

emot synpunkterna.”

KRISTIAN KÄLL, ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
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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.

Solutions for...www.armatec.se

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      www.bravida.se

Mölndalsvägen 24
412 63  Göteborg
www.caconsult.se

CA erbjuder tjänster inom 
• Projektledning
• Ekonomistyrning, kalkyl
• Teknik, beskrivningar, AF
• Miljöstyrning
• Info
 
Vi vill bli fler – hör gärna av dig!

Se hur på cowi.se 

Byggnader över 
förväntan och 
tid kräver ett 
360° tankeSätt 
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Jonseredsbornas protester 
gav ringar på vattnet
När Hantverkslokaler köpte Jonsereds fabriker  
såg kommunen en chans att rusta upp området 
med bostäder och nya verksamheter.  
  Men man glömde en viktig sak, att höra med 
brukssamhällets invånare vad de tyckte om  
planerna. Istället fick det bli en brandsläckar-
dialog som har gett ringar på vattnet i dubbel 
bemärkelse.

jonsered tillhör sveriges bäst bevarade tidiga indu-
strimiljöer. I fabrikerna som uppfördes vid Säveån i mitten 
av 1800-talet har det tillverkats allt från segelduk till  
motorsågar. Speciellt för området var att det byggdes ett 
helt brukssamhälle runt fabrikerna. Bostäder, kyrka, sko-
la, ålderdomshem, affär med mera – ja allt som arbetarna 
behövde från vaggan till graven fanns där. Här byggdes 
också Sveriges första radhus och ett vattenkraftverk som 
har utsetts till ”landets elegantaste maskinhus av granit”.

fabrikernas blomstring varade i över 100 år men 
började sedan successivt att avta. Det gjorde också under-
hållet av byggnaderna. Från 1970-talet har husen använts 
till kontor för olika företag, bland annat gjorde produk-
tionsbolaget MTV flera teveproduktioner här under 90- 
talet. 

men nu efter att Hantverkslokaler i Göteborg AB har 
köpt Jonsereds Fabriker är målsättningen att blåsa liv i 
den historiska miljön med bostäder och nya verksamheter. 
 Utvecklingsprojektet drivs av den nya ägaren i samar-
bete med JM och Partille kommun. 2012 utlyste de en  

arkitekttävling för om-
rådet med 350 lägenhe-
ter. Vann gjorde Kanozi 
Arkitekter. 
 Men när Jonsereds-
borna fick se förslaget 
tog det hus i helsike. 
Framför allt reagerade 
de mot de nya sju- 
våningshusen vid Säve- 
ån och att kommunen 
ville dra en bilväg över 
deras midsommaräng. 
De boende gick man  
ur huse, samlade ihop 
hundratals namnunder-
skrifter, tågade till kom-
munhuset och kontak-
tade tv, radio och tid- 
ningar som uppmärk-
sammade de kraftiga 
protesterna.

”Det gällde att 
komma fram till 
vad det är som 

kännetecknar samhället”

HANS LINDGREN, ARKITEKT PÅ TENGBOM.

ANDRES KANDRE L INDGREN                     HANS L INDGREN
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JONSEREDS FABRIKERS RÖDA TEGELBYGGNADER ÄR TIDSTYPISKA FÖR 1800-TALETS INDUSTRIARKITEKTUR.
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Att protesterna mot utbyggnaden 
av Jonsereds Fabriker skulle bli 
så kraftiga kom som en över-
raskning för Partille kommun.

sedan 1970-talet har antalet invå-
nare i Jonsered minskat från 1 500 till 
900. Med en utbyggnad av fabriksom-
rådet såg kommunen en möjlighet att 
skapa ett bättre underlag för brukssam-
hällets service och kollektivtrafik. 
 Dessutom skulle de nya bostäderna 
bidra till ökad upplevelse av trygghet 
för dem som vistas i eller passerar  
genom fabriksområdet. Därför var 
kommunen inte beredd på motståndet 
från Jonseredsborna.
 – Vi visste sedan innan att Jonsereds-
borna är engagerade medborgare i olika 
frågor men vi trodde inte att det skulle 
komma så många hårda åsikter. Vi ut-
gick från att de också tyckte att det be-
hövde göras något för att utveckla  
området, förklarar Denis Nähring, pla-
neringschef på samhällsbyggnadskon-
toret i Partille.

dialogprocessens workshops och 
vandringar gjorde att båda sidor kunde 
närma sig varandra och bättre förstå 
den andres tankar.
 – Vi kunde ge vår syn på varför det 
behövs en utveckling. Slutsatsen från 
dialogprocessen blev att utbyggnaden 
inte måste göras i lika stor utsträckning 
som i det första förslaget. Det hela ledde 
till nya insikter hos samtliga och nu tror 
jag att Jonseredsborna och vi tänker 
lika i den här frågan.

enligt denis nähring har dialogpro-
cessen lett till en ”lex Jonsered” som 
innebär att kommunen numera ser till 
att föra dialog med invånarna i ett tidigt 
skede i känsliga projekt. 
 – Vi har börjat använda oss av  
dialogprocesser i projekt där vi har för-
aningar om att det kan bli tuffa reak- 
tioner från de boende om vi bara kör på 
själva, avslutar Denis Nähring.

jonsereds fabriker uppfördes på 1830-talet av 
William Gibson för tillverkning av jutesäckar och  
segelduk. En hel bruksort byggdes upp kring fabri-
kerna och under företagets 150 år expanderade  
produktionen till att bland annat omfatta brandslang-
ar, plogar, smide, gasverksanläggningar, gjutgods, 
skogsmaskiner och motorsågar. 
 Området är idag Q-märkt och består av fyra  
delar: Gamla Fabriken, Snickarudden, Tegelholmen 
och Garngården. 
 Ägare: Hantverkslokaler i Göteborg AB.

PÅ SÄNGEN

KOMMUNEN TOGS
– Egentligen var det bara en volymstudie i ett tidigt utred-
ningsstadium som inte skulle ha visats för någon, förklarar 
JMs projektutvecklingschef Andreas Kandre. Men att  
Jonseredsborna tolkade skissen som en sanning skapade en 
väldig uppförsbacke för oss. Även kommunen och politi-
kerna började dra öronen åt sig,

i samma veva blev Andreas Kandre uppsökt av arkitekt-
byrån Tengbom som ville presentera sitt företag.
 – Utan att veta något om vår 
situation berättade Tengbom att 
de var duktiga på dialogproces-
ser. Det kändes väldigt intressant 
för vår del, om vi skulle få med 
oss Jonseredsborna på resan  
behövde vi tänka om och nytt, 
fortsätter han.
 Tillsammans med Tengbom 
bjöd JM in till gåturer i fabriks-
området. Förutom representanter 
för boendeföreningen och hembygdsföreningen deltog na-
turskyddsföreningen, länsstyrelsen och kommunen. På ett 
möte efteråt sammanställdes alla synpunkter som hade 
kommit fram under vandringen.

i ett nästa steg ordnades en workshop med samma  
personer. Då var syftet att försöka fånga Jonsereds själ, 
förklarar Hans Lindgren, arkitekt på Tengbom.
 – Det gällde att komma fram till vad det är som känne-
tecknar samhället. Tillsammans formulerade vi ett antal vär-
deord som bland annat handlar om hänsyn till  
områdets historia, att arkitekturen ska vara stark  
och tydlig, att det ska skapas en vi-känsla och att utbyggna-
den inte får ske på bilens villkor. Detta ställde sig alla bakom.
 Med utgångspunkt från dialogprocessen tog Tengbom 

fram ett reviderat förslag, med namnet ”Ringar på vatt-
net”, som förankrades på en workshop i februari i år.
 – Vi fick stort förtroende från de boende när de märkte 
att vi hade lyssnat på dem och tagit deras synpunkter på 
allvar. I det nya förslaget har vi minskat på antalet parke-
ringsplatser och varit måna om att skapa en byggnation 
som är en fortsättning på den befintliga bebyggelsen, med 
öppna platser ihop med husen, berättar Hans Lindgren.

utbyggnaden av jonsereds 
Fabriker innehåller många utma-
ningar. Dels är marken närmast 
Säveån klassad som ett Natura 
2000-område, dels har fabriks-
områdets engelska industrikarak-
tär utsetts till kulturmiljö av riks-
intresse. Andra problem att 
brottas med är buller från järn-
vägen och Husqvarna Construc-
tion Products testanläggning.

 – Vi har fått göra vissa revideringar av förslaget efter 
tekniska utredningar så exakt hur det kommer att bli vet vi 
inte idag, kommenterar Andreas Kandre.

med facit i hand skulle de boende ha blivit inblandade 
från början, säger Andreas Kandre. Men dialogprocessen 
har gett ringar på vattnet i dubbel bemärkelse. På JM är 
man övertygad om att bolaget kommer att använda sig av 
medborgardialoger i framtida projekt.
 – Stadsutveckling är inget som man kan jobba isolerat 
med, det rör väldigt många personer så därför behöver 
man involvera de människor, företag och institutioner som 
påverkas. Så här är dialogprocessen väldigt bra, det är en 
metodik för att få in både synpunkter och idéer, konsta- 
terar Andreas Kandre avslutningsvis.

”Stadsutveckling är inget 
som man kan jobba isolerat 

med, det rör väldigt 
många personer …”

ANDRES KANDRE, PROJEKTUTVECKLINGSCHEF JM.  

DENIS NÄHRING
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BILDER: TENGBOM
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I DET NYA GESTALTNINGSFÖRSLAGET RINGAR PÅ VATTNET HAR DE TYNGRE TEGELBYGGNADERNA I JONSEREDS FABRIKER KOMPLETTERATS MED ATELJÉHUS, RADHUS OCH FLERBOSTADSHUS. 
DE SÅ KALLADE LYKTORNA TILL HÖGER ÄR INTE BARA BOSTÄDER UTAN SKA OCKSÅ FUNGERA SOM LJUSKÄLLOR PÅ KVÄLLARNA.
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Ale ska växa 
med hjälp av  
invånarna
Om 15 år ska antalet invånare 
i Ale kommun ha fördubblats. 
Det innebär att stora områden 
kommer att förtätas och  
exploateras. För att minska 
överklaganden har de boendes 
synpunkter fått en central plats 
i utvecklingsarbetet. 

under en heldag i våras gick ett stort 
antal tjänstemän och politiker från Ale 
kommun runt i centrala Nödinge och 
ställde frågan till folk som passerade: 
Hur vill du att Nödinge ska se ut i 
framtiden? Syftet var att samla in så 
många synpunkter som möjligt till  
arbetet med den fördjupade översikts-
planen för orten.
 – De som ville kunde visualisera 
sina idéer med klossar i en modell som 
vi hade ställt upp över dagens Nöd- 
inge. Andra svarade på enkäter  
eller satte röda pluppar på en tavla 
med olika värdeord. 
 – På det här sättet kunde vi få in 
många bra idéer, berättar Ales stadsar-
kitekt Magnus Blombergsson.

när magnus blombergsson tillträd-
de sin post för tre år sedan hade Ale 
precis fått sin pendeltågsförbindelse 
och fyrfältsväg till Göteborg. Den nya 
infrastrukturen ingick i Trafikverkets 
satsning BanaVäg i Väst och har gett 
Ale stora förutsättningar att expande-
ra. Fram till 2030 ska dagens 6 000 
invånare i Nödinge ha fördubblats och  
likadant gäller för Älvängen.
 – Det är ett nationellt beslut att Gö-
teborgsregionen ska växa åt det här 
hållet. Bebyggelsen är relativt gles men 
ligger centralt i storstadsregionen tack 
vare den nya pendeln och motorvägen.

både nödinge och Älvängen ska ut-
vecklas till attraktiva småstäder med 
service, handel och blandad bebyggelse 
i stationsnära lägen. Idag pendlar 70 

procent av Aleborna, de flesta av dem 
till Göteborg, så behovet av nya arbets-
platser i kommunen är också stort. 
Men vilken slags sysselsättning bör Ale 
satsa på?
 – Ska vi ha fabriker, handel, service-
bolag eller besöksnäring? För att få 
svar har vi tillfrågat Näringslivsrådet 
som har mycket mer kunskap än vi om 
vilka näringslivsbehov som är viktigast 
att tillgodose. Nödinge ska vara en 
plats där man både kan arbeta och bo 
på ett bra sätt, förklarar Magnus 
Blombergsson.

förutom heldagen i april då kom-
munen nådde 500 personer har  
Nödingeborna fått delta i workshops. 
Kommunen har också en särskild hem-
sida, utvecklaale.se, och finns även på 
Facebook. Eftersom inte alla kan gå på 
möten måste det finnas alternativa sätt 
att göra sig hörd och ställa frågor på, 
menar Ales stadsarkitekt.
 – Det är viktigt att vi finns på socia-
la medier även om det är ett lite trub-
bigt verktyg eftersom kommunen inte 
har någon chattfunktion. Men vi får i 

varje fall möjlighet att hänvisa till olika 
sidor där invånarna kan få svar på  
sina frågor.

enligt magnus blombergsson fyller 
medborgardialogen flera funktioner. 
Bland annat minskar risken för över-
klaganden av detaljplanerna.
 – Det är fastighetsägarna väldigt be-
tjänta av. Dialogen går ut på att hitta 
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’’Det är ett nationellt 
beslut att Göteborgs-

regionen ska växa 
åt det här hållet.”

MAGNUS BLOMBERGSSON, ALES STADSARKITEKT. 

BILDER: MAGNUS BLOMBERGSSON
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DET BÖRJAR OFTA 
MED ETT VISITKORT

TRYCKSAKER – FRÅN IDÉ 
TILL FÄRDIG PRODUKT
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För utvecklingen av centrala Nödinge har det bildats ett konsortium 
bestående av kommunen, Alebyggen, Balder och Peab. 

konsortiet har bildats för att underlätta arbetet i den första etappen med ny de-
taljplan i Nödinge. Planen siktar på 300 till 400 nya bostäder, torg, kommersiella lo-
kaler, cykelparkeringshus och parkeringsdäck.
 – Det är väldigt mycket som ska få plats vilket kräver smarta lösningar som vi kan 
hitta och genomföra tillsammans, säger Magnus Blombergsson, Ales stadsarkitekt.
Två andra viktiga medspelare i detaljplanearbetet är Trafikverket och Västtrafik.  
Både pendeltåget och den nya motorvägen har medfört bullerproblem som behöver 
åtgärdas när Nödinge byggs ut.
 – Ju närmare du kan åtgärda bullret desto effektivare blir det. Det är ingen idé med 
ett bullerplank 30 meter bort från banvallen eller vägrenen utan det måste stå nära, 
på Trafikverkets mark. Därför behöver Trafikverket vara med i detaljplanearbete. 
Västtrafik är också en viktig medspelare eftersom de äger pendeltågstationen och pen-
delparkeringen, säger förklarar Magnus Blombergsson och tillägger:
 – De här orternas tillväxt bygger på statens satsning på dubbelspår och motorväg. 
Trafikverket är fokuserat på samhällsnyttan, nu blir det många tusen fler som kan bo 
i Göteborgsregionen och pendla utan bil.         

ale kommun 
Ale kommun består av Surte,  
Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älv-
ängen och Skepplanda. På varje ort 
bor mellan 2 000 och 6 000 perso-
ner. Totalt bor det 28 500 personer 
i kommunen. 
 Centralorter är Nödinge och 
Älvängen. I pågående detaljplaner 
ingår utbyggnad av 2 400 bostäder 
samt verksamhetsmark. Under 2015 
kommer drygt 200 nya bostäder att 
färdigställas. 
 I målen för Nödinge fram till 
2030 ingår fördubblad befolkning, 
långsiktigt hållbar utveckling, håll-
bart resande, varierade boendefor-
mer och folkliv. Utvecklingsprin- 
ciperna är stationsnära bebyggelse,  
prioriterade gång- och cykel- 
stråk, sammanhängande trafikstråk 
och attraktiva mötesplatser. 
 I september fattade kommunsty-
relsen beslut om ett första förslag till 
översiktsplan som är ute på samråd 
till 16 november.

kompromisser eller att välja det alternativ som är 
mest intressant. Ofta är det så att de boende vill 
ha allt, bilfritt samtidigt som det ska vara lätt att 
parkera, parker samtidigt som det ska finnas arki-
tektoniskt spännande hus. Samhällsplaneringens 
utmaning är att kompromissa och samtidigt inte 
göra för slätstrukna livsmiljöer.

kontakten med medborgarna gör förstås ock-
så att det kommer in många synpunkter på vad 
som är bra eller dåligt i ett projekt.
 – Personligen tycker jag att allmänheten och 
näringsidkarna i Ale är mycket mer framtids- 
inriktade i sitt tänk än politikerna. Många in- 
vånare är utflyttade göteborgare som vet att de 
bor på en utvecklingsort. De flesta är väldigt  
positivt inställda till att det händer saker.
 En annan aspekt är att dialogprocessen stärker 
den sociala sammanhållningen på orten, påpekar 
Magnus Blombergsson.
 – Många har åsikter om sin livsmiljö och här 
får de en chans att diskutera tillsammans. Våra 
forum blir en mötesplats för de boende. Att alla 
får samma information gör också att vi undviker 
missuppfattningar eller att det sprids ogrundade 
rykten.

ett svårlöst problem är dock hur kommunen 
ska kunna komma i kontakt med dem som inte 
bor i Nödinge idag, men kanske ska flytta dit i 
framtiden. För att försöka få reda på vad de vill 
ha gjorde kommunen en varumärkesundersök-
ning i regionen och samlade exploatörer, bostads-
företag och mäklare till ett kombinerat informa-
tionsmöte och workshop.
 – Vi frågade vad de ser som viktigast att kom-
munen bidrar med. Hela tiden gäller det att få 
med dem som sitter på kunskapen. Dialoger tar 
tid att organisera men man vinner väldigt mycket 
på att inte köra ett spår som blir fel, avslutar 
Magnus Blombergsson.

MAGNUS BLOMBERGSSON, ALES STADSARKITEKT.

Aktörer samverkar i Nödinge
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”Två andra viktiga medspelare  
i detaljplanearbetet är  

Trafikverket och Västtrafik.”

MAGNUS BLOMBERGSSON, ALES STADSARKITEKT.

KOMMUNEN GICK UT OCH FRÅGADE NÖDINGEBORNA VAD DE VILL HA FÖR SAMHÄLLE.

PENDELTÅGET GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÖDINGE ATT UTVECKLAS.

BILD: ÅKE E-SON LINDMAN/ SJÖGRENS ARKITEKTER
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Erika vill utveckla moderna vindtorn
BTF-stipendiaten Erika Alatalo försöker hitta 
lösningar för ett bättre inomhusklimat och 
minskade fuktskador i pakistanska skolor. 

erika alatalo läser till arkitekt och civilingenjör på 
Chalmers. För två år sedan var hon på resa i Kina och  
träffade en pakistansk läkare på ett hostel. Han berättade för 
henne om en organisation som heter The Citizens Founda-
tion och bygger skolor i Pakistan. Eftersom Erika är speciali-
serad på hållbart byggande i sin utbildning tyckte han att 
hon skulle rita en energieffektiv skola åt dem, som sitt  
examensarbete.
 – Jag såg det som en utmaning att åka dit och försöka 
skapa ett så behagligt inomhusklimat som möjligt utan att 
skolorna blev elberoende, berättar Erika.
 – Pakistan har stor brist på energi och av den el som 
finns går mycket åt till mekanisk kylning. Om man  
använde mer passiv kylning skulle det bli mer energi över 
för datorer och andra saker som behövs för att få tillväxt i 
ekonomin. 

när erika kom hem igen kontaktade hon organisationen 
som blev intresserad. Med hjälp av BTFs stipendium kun-
de hon resa till Pakistan i januari i år. Under tre veckor  
besökte hon skolor i hela landet, från norr till söder. Men 

hennes uppdrag ändrades under resan. Ganska snabbt  
upptäckte hon nämligen att organisationen redan hade en 
stor del av den kunskap som hon ursprungligen tänkte  
tillföra.
 – Skolorna var uppbyggda kring innegårdar med  
lösningar för att skapa naturlig ventilation, i dessa aspek-
ter var de mer avancerade än de flesta byggnader i Paki- 
stan. Så istället bestämde jag mig för att visa hur de ytter-
ligare kan förbättra skolorna med passiv kylning. 

ett problem som hon upptäckte var att den naturliga 
ventilationen inte fungerar för alla vind- och temperatur-
förhållanden. Ju längre norrut man kommer i Pakistan  
desto kyligare blir vintrarna. Skolorna är byggda för att 
hålla värmen borta vilket gör att de blir riktigt kalla när 
temperaturen sjunker ute.
 – Om det var 14 grader utomhus var det inte mer än åtta 
grader inne i skolorna, förklarar Erika. Nu är mitt fokus att 
försöka hitta alternativa lösningar som även fungerar i kalla 
klimat och när det blåser mindre, till exempel har jag tittat 
närmare på vindtorn som är en gammal traditionell teknik.

idag finns det inte många fungerande vindtorn kvar i 
Pakistan. Men Erika träffade en familj som fortfarande  
använde sitt och var väldigt nöjda med hur det fungerade. 

Under vintern lät de vindtornet vara öppet på dagarna och 
stängt på nätterna – och tvärtom på sommaren. 
 För att få veta mer åkte hon vidare till Iran som tvärtom 
har många vindtorn kvar. Men enligt Erika används tekni-
ken sällan i moderna byggnader.
 – En av anledningarna är att de traditionella passiva 
teknikerna inte är perfekta. Men istället för att använda 
mekanisk kylning och ventilation skulle det löna sig att 
förbättra dem.

under den första etappen av sitt exarbete, ingenjörs-
delen, ska hon även undersöka problemen med fukt som 
finns i de pakistanska skolorna. Framför allt i området 
runt Lahore måste byggnaderna målas om gång på gång på 
grund av fuktskador. De höga underhållskostnaderna har 
gjort att organisationen inte bygger lika många skolor idag 
som tidigare.
 – De vet inte vad fukten beror på så det blir min uppgift 
att ta reda på genom att titta på byggmaterialens egen- 
skaper. Strax efter årsskiftet hoppas jag ha något som jag 
kan åka ner och presentera i Pakistan. Därefter ska jag 
ägna mig åt arkitekturdelen där analysen från ingenjörs- 
delen kombineras i en hel design, avslutar Erika.

btf-stipendiat

NAMN: Erika Alatalo
ÅLDER: 26
BOR: I studentlägenhet i Johanneberg 
STUDERAR: Arkitektur och teknik (civilingenjör/
arkitekt) på Chalmers
GÖR JUST NU: Satsar på att bli klar med sin  
dubbelexamen

BILDER: ERIKA ALATALO

BTFS STIPENDIUM GJORDE DET MÖJLIGT FÖR ERIKA ALATALO ATT RESA TILL PAKISTAN OCH IRAN.

VINDTORN I YAZD, IRAN.

INNEGÅRD AV EN SKOLA I  LAHORE. KLASSRUM MED FUKTSKADOR.
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MAGNUS BLOMBERGSSON,  

STADSARKITEKT ALE

– Dialog är när båda parter 

utbyter erfarenheter och 

utvecklar ståndpunkterna.

Helt enkelt att lyssna, 

göra sig hörd och helst bli 
förstådd.

ULF BANG, 

PRODUKTIONS-

ANSVARIG EU 

VENTILATION AB

– Dialog för mig 

är att alla både 
”lyssnar 

och talar”.

GUNNEMAR OLSSON, 
PROJEKTLEDARE VÄSTFASTIGHETER

– Det första jag tänker på när jag 
hör ordet dialog är att man lyssnar 

på varandra och utifrån samtalet eller 
mötet försöker beakta saker 
som är betydelsefulla för till exempel ett byggprojekt.

ANDREA KANDRE, 
PROJEKTUTVECKLINGS-

CHEF, JM

– Det är samverkan 
i ett ord. 

Inkludering av dem 
som berörs av 
en process och 

respekt för deras 
kunskap.

TOBIAS ANDERSSON,  

PARTNERINGLEDARE NCC
– Dialog för mig 

är att man förstår varandra.

MARTIN BLIXT, 

STADSUTVECKLINGSCHEF 

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

– Det är ett arbetssätt där man går 

in med öppet sinne och är beredd 

att ändra sina bestämda  

uppfattningar.

ANDERS SVENSSON, 

PROCESSLEDARE  

STADSBYGGNADSKONTORET

– För mig handlar detta om  

aktiv öppenhet, att söka  

kontakt med medmänniskor 

och ställa frågor.

KRISTIAN KÄLL, 
PROCESSLEDARE FÖR SOCIAL  

HÅLLBARHET PÅ ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

– Att involvera människor i samtalet om 
hur staden ska utvecklas är första steget i 
att bygga en stad för människor. Genom 

delaktighet i stadsutvecklingen fördjupar vi 
folkstyret, stärker invånarnas rätt till sin egen 

stad samt utvecklar bättre städer.

KENT HAGLUND, 

PROJEKTLEDARE VEIDEKKE

– Dialog är för mig ett samtal mellan två 

eller flera personer. En bra dialog är där 

man kommer fram till något som är bra 

för alla parter.

DENIS NÄHRING, PLANERINGSCHEF  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET PARTILLE

– För mig är dialog ett trevligt sätt 

som bidrar till a
tt ska

pa förståelse för  

inblandade parter med olika ingångar.  

Förståelse för någon annans åsikt ä
r ofta  

nyckeln till fra
mgång i samarbetsprojekt.

LENA JOSGÅRD, 

CHEF FÖR MARK- OCH 

PROJEKTUTVECKLING HSB

– Det är ett förhållningssätt,

att våga berätta 

och vara beredd att 

lyssna på svaret.

JOHANNA CREUTZ, 

ENTREPRENADINGENJÖR NCC

– För mig är dialog utbyte av information  

mellan två eller flera parter.

Vad är dialog för dig? 
Vi ställde frågan till olika aktörer i branschen.

Här ser du deras svar:
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DepåerVästlänkens 
stationer

www.vt-pool.com

Vi hjälper dig 
att hitta till

de intressanta 
projekten.

Den svagaste punkten är alltid 
karaktären. Blir den tillräckligt 
stark kan huset leva hur länge 
som helst. Det är bra hållbar-
het, det är bra ekonomi och det 
är bra arkitektur.

Gunilla Murnieks Andersson
Senior lead architect
SAR/MSA, Wingårdhs
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Nu är hyresgästerna på plats i det rostfärgade 
kontorshuset mitt emot Ullevi som BTF besökte  
i våras. 

vid btfs studiebesök på Skånegatan 1–3 i våras var bygget i 
full gång. Men nu har lokalerna fyllts med olika verksamheter.  
Enligt Peter Bååw, projektledare på NCC Property Development, 
har det inte varit några problem med att hyra ut den 19 000  
kvadratmeter stora kontorsytan. Bland hyresgästerna finns Sweco 
och PwC.
 Kontorshuset som är klätt med brunröd cortenplåt har uppmärk-
sammats för sin starka gestaltning och miljöidentitet. Bakom gestalt-
ningen står White som även har ritat tingsrätten och intilliggande 
höghus. Ansvarige arkitekten Åke Johansson berättade att byggna-
den har uppförts enligt Green Building och ska BREEAM-certifieras.

Stark gestaltning  
vid Ullevi

Multiarenan i Partille tar form
För två år sedan togs det första spadtaget för Partille Arena, 
som nu är inne på slutspurten inför invigningen 2016.  
 Arenan kommer att innehålla idrottshall för skol- och fören-
ingsidrott, scen för kulturevenemang, restaurang, bowling, 
gym, konferenslokaler och kontor.

den 25 augusti bjöds BTFs medlemmar in till studiebesök i arenan som ligger på före 
detta industrimark vid motorvägen. Projektledaren Peter Frändberg från Pefab Projektled-
ning AB visade runt på de cirka 19 000 kvadratmeterna som har ritats av Tengbom. Partil-
lebo är fastighetsägare samt förvaltare av arenan.
 Den massiva byggnaden har en välvd form och kommer publikmässigt att rymma  
4 000 åskådare. I arenadelen finns en fast scen som kan ha allt från idrottsevenemang på 
dagen till kulturella arrangemang på kvällen. 
 Invigningen beräknas till september 2016.

BILDER: SANNA THID THORÉN
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Livereds kapell visades
Den 10 juni visades ceremonibyggnaden Livereds 
kapell för BTF. Byggnaden invigdes 2014 och har 
sedan dess varit mycket uppskattad som ceremoni- 
byggnad, men även i andra sammanhang som 
mindre konserter och evenemang.

btf fick en mycket fin presentation av Sune Fransson, projektledare 
på Svenska Kyrkan, arkitekt Christer Malmström från Malmström  
Edström Arkitekter och konstruktör Axel Söderberg från VBK som berät-
tade om projektets tillkomst och genomförande.
 Projektet planerades med 3D-projektering i Revit vilket fungerade 
mycket bra, det menade till och med beställaren.



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

VI HAR BRA KOLL  
PÅ VART VINDEN BLÅSER
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BILDER: INGER SKOGSBERG

Veteranerna 
gick på djupet
På veteranernas resa i våras 
gjordes en djupdykning i 
Kristinebergs havsforskningslabb 
och Västerhavets artrikedom.

kristinebergs havsforskningsla-
boratorium ligger vid Gullmarsfjor-
den och grundades 1877 av Kungliga  
 Vetenskapsakademin. I dag sorterar det un-
der Göteborgs Universitet. Genom att Gull-
marsfjorden är djupare in mot strandkanten 
än vid mynningen kan speciella havsmiljöer 
studeras på nära håll. Därför kommer det 
varje år ett stort antal internationella fors-
kare till Kristineberg. 
 I våras, närmare bestämt den 20 maj, 
reste BTFs veteraner till Fiskebäckskil för att 
utforska havslabbets verksamhet under en 
guidad rundvandring. 
 När veteranernas var klara med Kristi-
neberg blev nästa vattenhål Lysekil och Ha-
vets Hus. Där visades några av de drygt 
hundra arter som finns under ytan i Väster-
havet. Även den sista anhalten före hemre-
san hade vatten som tema; Curmans villor i 
Lysekil. De byggdes under 1800-talet av 
badläkaren Carl Curman och är idag bygg-
nadsminnesförklarade.

I kungliga  
fotspår
Prinsar, landshövdingar och nu 
BTFs veteraner. Många har 
under åren trampat golven i 
Gathenhielmska Huset sedan 
det byggdes på 1700-talet.

gathenhielmska huset ligger i re-
servatet med samma namn och innehåller 
flera byggnader från 1700- och 1800-talet, 
omgivna av trädgårdar. Om det inte hade 
varit för en ledare av Torgny Segerstedt i 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
skulle området ha varit rivet idag. Men hu-
sen står fortfarande kvar där de uppfördes 
och är till och med byggnadsminnesmärkta. 
 Gathenhielmska Huset är på två  
våningar och har bland annat fungerat som 
bostad, läkarmottagning och lokal för or-
denssällskap. På andra planet finns gamla 
målningar och en flocktapet bevarade.  
Under tidigt 1900-tal besöktes huset av 
Gustav VI Adolf och prins Carl I i vars  
fotspår veteranerna trampade under en  
trevlig, guidad tur i mars.

Hej medlem!

Hej medlem!

Hej medlem!

 
 
 

Som ny medlem sedan i våras, 
vad förväntar du dig av BTF?
– Det är en möjlighet att få utbyte med andra människor, lära sig 
något nytt och skapa kontakter.

Har du tips på intressanta studiebesök 
som BTF skulle kunna arrangera?
– Det finns många kommande byggnader som är intressanta, som 
alla nya höghus som håller på att smyga sig upp. Idag är det inte 
lika mycket debatt om höga hus som det var för några år sedan så 
det är lätt att missa dem som nyligen har byggts eller håller på att 
byggas. De poppar upp lite här och var utan att göra så mycket 
väsen av sig.

Hej medlem!

LAILA EKEFÄLL 56 ÅR,  
projektledare på lokalförvaltningen. 
Medlem i BTF sedan 2001.

Vad får du ut av att vara med i föreningen?
– Det är studiebesöken som jag tycker är jätteintres-
santa, det brukar bli ungefär ett per år för min del.

Finns det någon aktivitet som du saknar?
– Det skulle vara föredrag. Med arkitektur som ett 
stort intresse tycker jag att det vore roligt att få lyssna 
på en arkitekt som berättar om flera olika projekt, inte 
bara det senaste utan även som tittar bakåt. Det  
skulle också vara intressant med studiebesök i gamla 
hus, till exempel kan det finnas mycket av kvalitet i 
50-talshus.

Du har varit med i BTF i bara några månader. 
Vad var det som lockade dig att gå med?
– Det verkar vara intressanta sammankomster och seminarier som 
hålls inom föreningen. Man får reda på vad som händer av intresse 
och det finns också ett brett kontaktnät i föreningen.

Är det någon särskild aktivitet som du ser fram emot?
– Jag blev inbjuden till Serneke Arena och hoppas kunna gå på 
det. Blandningen av alla olika verksamheter inom samma väggar 
med tekniken som krävs för att uppfylla samtliga funktioner gör det 
till ett intressant hus.

OSKAR ENGEL-
BRECHT, 37 ÅR,  
VVS-ingenjör på 
Bengt Dahlgren.

TOR KJELLSTRÖM, 
52 ÅR,  
civilingenjör väg och 
vatten på Ramböll.

BTF:s veteraner reste i augusti 
genom ett Västergötland som 
visade upp sig i sin vackraste 
sensommarskrud.

augustiresan var ännu ett tillfälle 
där veteranerna fick tillfälle att träffa varan-
dra och ta del av Sveriges historia. Färden 
gick först till Spikens fiskeläge som ligger  
i Vänern mellan Sjötorp och Trollhättan,  
eller närmare bestämt på Kållandsös nord-
liga spets.
 Spiken var tidigare ett stort fiskeläge 
men har med tiden blivit en självklar hamn 
för alla fritidsbåtar som går Göta Kanal. 
Hela orten har omvandlats till en stor turist-
magnet. När veteranerna kom dit var dock 
säsongen över förutom att en och annan 
fiskhandlare hade öppet.
 Turen gick vidare till Läckö Slott där 
gruppen fick höra om slottets historia från 
1298 och framåt. 1470 brann borgen ner 
men byggdes åter upp för att under refor-
mationen på 1500-talet bli ett av landets 
starkaste fästen.
 Slottets glanstid startade på 1600-talet 
då Magnus Gabriel De la Gardie förvand-
lade det till ett storslaget barockslott. På 
1900-talet gjorde staten en antikvarisk upp-
rustning och nu förvaltas Läckö Slott av  
Statens Fastighetsverk.
 Efter guidningen intogs en lunch i ny-
byggda Naturum Vänerskärgården, det så 
kallade Victoriahuset, ritat av White arkitek-
ter. På vägen tillbaka till Göteborg gjordes 
ett stopp i Lidköping där den som ville kun-
de gå in på Rörstrands museum eller i outlet-
butiken. Sist men inte minst besökte gruppen 
också Sivans Ost i Tråvad.

Resa genom
Västergötland



ARKITEKTUR I 
DIALOG MED 
MEDBORGARNA
I Jonsereds fabriksområde har vi involverat 
medborgarna i dialogen kring den framtida 
stadsutvecklingen. Dialog med dem som 
bor och arbetar i området, workshops och 
promenader har utkristalliserat intressen och 
värden som legat till grund för vårt förslag. 
Hör av er så berättar vi mer!

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande 
arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ 
och tidlös arkitektur som är levande med hus och 
miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. 

tengbom.se

WHITE.SE

 vvs-konsulter  
 med energi i fokus  

www.wikstromvvskontroll.se 

 vvs-konsulter  
 med energi i fokus  

www.wikstromvvskontroll.se 

Malmström Edström
Arkitekter Ingenjörer

www.malmstromedstrom.se
Livereds kapell

Foto Ulf Celander

"Inget fotouppdrag 
är högre än Matterhorn"

Sven-Eric Svenson, SES Produktion 

utför reklamreportage & byggfotografering 

”Allt mellan himmel och jord”

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 
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HUSET L IGGER I  NINE ELMS NÄRA 
BATTERSEA POWER STATION  
OCH ÄR RITAT AV ROGERS STIRK  
HARBOUR + PARTNERS.

Ni var 23 personer som åkte, 
hur många dagar var ni 
borta och vad såg ni?
– Vi var i London i fyra dagar och 
tittade på många olika typer av  
projekt, inte minst de nya bostads-
projekten som är på gång. Det hän-
der otroligt mycket i London nu så 
därför var det väldigt roligt att få 
komma dit.

Vilken var resans höjdpunkt?
– Det var flera saker, till exempel  
besökte vi OS-arenaområdet som 
man satsar för fullt på att bygga om 
till en levande stadsdel. Där fick vi 
komma in i The London Aquatics 
Centre som har ritats av Zaha Hadid 
Architects och omvandlats till en 
väldigt uppskattad offentlig simhall. 
Under vårt besök var det fullt med 
barn och vuxna där, men som tur var  
slapp vi byta om till badkläder utan 
fick gå runt och titta ändå.

Och de andra höjdpunkterna, 
vilka var de?
– Battersea Power Station var också 
roligt att få se, det är ett både häftigt 
och annorlunda projekt med ett 
gammalt kolkraftverk som håller på 
att byggas om till bostäder. En annan 
höjdpunkt var Serpentine Pavilion 
med färgglada band som man kan se 
både utifrån och inifrån – man blev 
helt enkelt glad av att vistas där!

Ni besökte även ett par
arkitektkontor?
– Ja, vi var hos Fosters som visade 

några mockups på effektiva fasader 
för ett nytt hus för Bloomberg Tele-
vision. 
 – Vi fick också se en mockup i 
skala 1:1 på en del av ett nytt huvud-
kontor för Apple i USA där man ska 
ta in friskluft på ett helt nytt sätt. Se-
dan var vi hos Zaha Hadid Archi-
tects och fick titta på deras utställ-
ning.

Vad kan du säga känne-
tecknar den moderna 
arkitekturen i London?
– Det är nog att de flesta byggnader 
är starka individer och att man job-
bar mycket med avancerad teknik.

Hann ni med något annat 
förutom att titta på hus?
– I och med att London är en stor 
metropol gick det åt en del tid för  
att transportera oss mellan sevärd- 
heterna. Men för att göra transport-
sträckorna lite mer lustfyllda så åkte 
vi med den väl fungerande kollektiva 
båttrafiken. Vi åt också flera trevliga 
middagar, bland annat vid Covent 
Garden och Piccadilly Circus.

När och vart går 
nästa studieresa?
– Resmål som har varit på tapeten 
är norra Italien, Schweiz, Reykjavik, 
och kanske Dubai men vi har ännu 
inte bestämt något. 
 – Vi tar tacksamt emot förslag 
från föreningens medlemmar på  
resor på tre till fyra dagar, gärna  
med direktflyg från Göteborg.

Hallå ordförande  
Gunilla Murnieks!  

Du var med på BTFs studieresa till 
London i slutet av september.

Berätta!

BILDERNA LÄNGST NER:
OS-ARENAN SOM RITADES AV 
ZAHA HADID ARCHITECTS ÄR 

NUMERA EN POPULÄR SIMHALL.

EN AV RESANS 
HÖJDPUNKTER  
VAR SERPENTINE 
PAVILL ION AV 
DESIGNDUON 
SELGASCANO.

DET SÅ KALLADE 
WALKIE TALKIE-TORNET ÄR EN 
AV MÅNGA MODERNA BYGGNADER 
SOM STICKER UT I  LONDON.

BILDER: CARIN ABRAHAMSSON, HANS L INDGREN M FL.



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.

I en fastighet finns en mängd olika tekniska system som måste samspela för att ljuv musik ska uppstå. 
För att minimera förvaltningskostnaden är det viktigt att kontinuerligt underhålla och uppdatera dessa.  

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 och full kontroll över drift- och underhållsarbetet. Och garanterar att din fastighet får den först-
klassiga dirigent den förtjänar.

En fastighEt är som En orkEstEr
– den kräver en skicklig dirigent.
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August Barks gata 21
421 32 Västra Fröunda
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