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det sägs att en ordförandes syssla är styrelsens lättaste uppdrag. Jag 
vet inte om det stämmer, men det är i alla fall roligt! Särskilt roligt är 
det också att BTF i år firar 90-årsjubileum. Måndagen 29 april 1929 
träffades den första styrelsen för ett konstituerande möte på Palace- 
huset. Självklart tog vi därför chansen att gå i våra grundares fotspår 
när vi exakt 90 år senare, måndagen 29 april 2019, hade styrelsemöte 
på samma plats. Vi lät mötet handla om hur vi i höst ska fira vårt  
jubileum, men även hur vi ska fira jubileumsåret 2029.

förra året reste vi tillsammans till Shanghai och årets resa går i  
november till Baku i Azerbajdzjan. Resorna är mycket populära bland 
våra medlemmar och helt och hållet till självkostnadspris. Utöver detta 
arrangeras flera studiebesök som ibland är på promenadavstånd, 
ibland som bussresa. 
 För att locka nya medlemmar hade vi i november förra året en 
första företagsafton där vi bjöd in Liljewall arkitekter, Jan Håkansson 
Byggplanering, Föreningen för Byggemenskaper och Tengbom arkitek-
ter som fick göra varsin dragning på en kvart om ett intressant projekt. 
Kvällen bjöd i övrigt på mingel och supé. Detta var så lyckat att vi 
väljer att fortsätta detta event och låter det hitta sin fulländade form 
efterhand. 

jag tror att en förening blir stark av att hålla på traditioner och 
tänker då på de traditioner som har byggt upp BTF och gjort oss starka 
och oberoende. Med tanke på att det är den numera nedlagda  
medlemsmatrikeln som byggt det kapital som vi har att röra oss med 
väcks frågan vad vi kan erbjuda våra medlemsföretag för service idag? 
BTF Magazinet erbjuder en fin plats för marknadsföring, kan vi  
utveckla detta och kanske komplettera med marknadsföring på vår 
nya webbplats? Vi uppskattar alla medlemsföretag som annonserar 
och på så sätt bidrar till föreningens verksamhet och hoppas att ni vill 
fortsätta med detta. Vår målsättning är att öka både medlemsantalet 
och annonserande företag framöver genom att fortsätta med de aktivi-
teter som vi vet uppskattas, men också genom att komma med nya 
spännande inslag framöver.

BTF fyller 90 år! 

JOHAN ENGSTRÖM
ORDFÖRANDE  

BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN GÖTEBORG

Vad görs inom bygg- 
sektorn för att bidra 

till Sveriges klimatmål? 
BTF Magazinet har tagit 

tempen på branschens 
vilja att åstadkomma en 

förändring.

ÅTERBRUK ÄR DEN ENKLASTE VÄGEN

HÖGHUSBRANDEN VÄCKTE BRANSCHEN

BLICK FÖR SOCIALA FRÅGOR

KORSLIMMAT MASSIVTRÄ EN HJÄRTEFRÅGA
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Vill du veta vad BTF har på gång?

Gå in på www.btf.nu och på facebook.com/btfnu och kolla! 
Som vanligt skickar vi ut inbjudan till studiebesök och andra  

aktiviteter med e-post eller post i god tid innan.

Är du inte redan medlem  
– anmäl dig idag!  
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senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, detta enigt ett beslut som fat-
tades av riksdagen 2017. Bygg- och anläggningssektorn 
står för 20 procent av landets totala klimatpåverkan så nu 
när Sverige ska ställa om behöver branschen vara med 
och ta ansvar för sin del av utsläppen. Därför lämnade 
branschen i april förra året över en färdplan till regering-
en för hur man ska kunna nå ett konkurrenskraftigt sam-
hällsbyggande utan klimatpåverkan.
 Arbetet med att ta fram färdplanen har letts av Skan-
ska och samlat ett stort antal aktörer: materialleverantörer, 
byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, fastighetsägare, 
Trafikverket, Boverket och andra myndigheter. Redan 
2030 ska utsläppen vara halverade. Uppdraget att imple-
mentera och förvalta färdplanen har gått till bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Men för att nå ända fram är det många utmaningar som 
måste hanteras. I färdplanen ingår över 20 upp- 
maningar till dels politikerna om vad branschen behöver 
för hjälp för att komma hela vägen, dels till aktörerna  
själva.

när mässan bygg Göteborg ägde rum i mars var över-
gången till en klimatneutral byggsektor en het fråga. Hur 
ser resan ut för byggsektorn? Vad händer inom utveckling-
en av fossilfria material? Hur kan Göteborg bli en klimat-
neutral stad? Flera av frågorna försöker vi ge svar på i det 
här numret av magasinet som har hållbart byggande som 
tema. Vi har tittat på vad som händer inom flera spännan-
de områden som passivhus- och träbyggande, återbruk, 
mobilitetslösningar och smarta byggnader. Resan har  
precis startat!

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer

Hur kan byggbranschen 
bidra till klimatmålet? 

 I december 2015 enades världens länder om ett nytt  
klimatavtal, Parisavtalet, som ska börja gälla senast 2020.  
Målet är att den globala temperaturökningen ska hållas  
långt under två grader och stanna vid 1,5 grader. Här kan  
byggbranschen bidra på olika sätt.
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”Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att i det närmaste  
halveras till 2030 med befintlig teknik – men för att nå netto noll eller längre så  
behövs teknikskiften och kommersialiserande av innovationer.”

Bygg- och anläggningssektorn

FÄ R D P L A N  F Ö R 
F O S S I L F R I  K O N K U R R E N S  K R A F T

HÖRT OCH SAGT  
PÅ BYGG GÖTEBORG 

Färdplanen landar i
workshops
Sveriges Byggindust- 
rier har tagit över 
stafettpinnen och 
ska driva arbetet 
med att implemen-
tera färdplanen för 
en klimatneutral 
och konkurrens-
kraftig byggsektor 
genom hela värdekedjan. Idag 
står redan över 100 företag, kom-
muner och organisationer bakom 
färdplanen.
 – Nu samlar vi alla till work-
shops och diskuterar vilka projekt 
som vi bör få igång. Bland det vik- 
tigaste är hållbar upphandling  
inklusive mätning och uppföljning, 
sa Birgitta Govén, Sveriges Bygg- 
industriers energiexpert.

Utbildning i
återvinning
Biolyftet är en utbildningsinsats för 
att hjälpa företag att gå från fossila 
produkter till biobaserade och åter-
vunna material. Programmet som  
finansieras av bland annat Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas  
vänder sig till små och medelstora 
företag.
 – Att ta hand om spill är en 
guldgruva och kräver ingen raket-
forskning. Det handlar om att hitta 
system för att sortera på byggarbets-
platserna och återanvända materialet 
i nya produkter. Att återvinna är  
väldigt positivt för miljöbelastning-
en, sa Jonas Aspling, projektledare 
RISE/Biolyftet.

Världens första  
fossilfria teknologi  
för ståltillverkning
Stålbranschen har en stor påverkan 
på miljön. Att producera ett ton  
råjärn ger 1,5 ton koldioxid på kö-
pet. Men nu har SSAB, LKAB och 
Vattenfall gått samman för att  
utveckla världens första fossilfria 
teknologi för ståltillverkning. Syftet 
är att ersätta koks som traditionellt 
används vid malmbaserad ståltill-
verkning med vätgas.
 – Jag tror att det här kan bli en 
konkurrensfördel för Sverige som 
nation och om vi kan nå utanför 
landsgränsen kan vi göra väldigt stor 
nytta. Dessutom har vi anläggningar 
i både Sverige och Finland som i 
princip har ett koldioxidfritt elsystem 
för att producera vätgas, sa Thomas 
Hörnfeldt, SSABs hållbarhetschef.

Allt grönare betong
Betong finns i allt från broar till bostads- och kontorshus och är världens 
mest använda material. 2012 lanserade familjeföretaget Thomas Betong 
med över 30 fabriker i Sverige så kallad miljöbetong, som har 50 procent 
lägre miljöpåverkan än vanlig betong. Idag har flera andra aktörer följt 
efter, bland annat Skanska som har minskat andelen cementklinker genom 
byte till masugnsslagg för att reducera klimatpåverkan.
 – Vi måste ta ansvar för jordklotet inte bara nu utan framåt och  
miljöbetongen kommer fortsätta utvecklas, sa Carina Edblad, vd för  
Thomas Betong och ordförande i Svensk Betong.
 – Vi måste få med oss leverantörer och kunder på banan för att  
komma till skott och skala upp sådana här lösningar, sa Skanskas grupp-
chef för hållbar affärsutveckling, Agneta Wannerström.

Beställarsidan måste
kräva mer
Saint-Gobains isolering består av 70 procent 
återvunnet glas. Louise Röström är håll- 
barhetschef hos den internationella material-
tillverkaren.
 – Vi som är materialleverantörer kan 
hjälpa till att minska klimatpåverkan och  
därför hoppas vi få krav från beställarsidan.

Att byggbranschen vill åstadkomma en förändring och ställa om till fossilfritt framgick 
tydligt när den nya mötesplatsen Bygg Göteborg ägde rum på Åbymässan 21–22 mars. 

BTF Magazinet var på plats och lyssnade på hur företrädare för branschen
arbetar för att minska klimatpåverkan.

TEMA: HÅLLBART BYGGANDE

VID DEN HÄR SYMBOLEN HITTAR DU 
VÄLDA DELAR UR FÄRDPLAN FÖR FOS-
SILFRI KONKURRENSKRAFT: BYGG-  
OCH ANLÄGGNINGSSEKTORN.



Med sin svarta, blanka fasad 
och de djupa, ljusgröna fönster-
nischerna ger kollektivhuset 
Stacken ett modernt intryck. 
Men det är ett miljonprogram-
hus från slutet av 1960-talet  
– och certifierat passivhus enligt 
internationell standard (PHI). 

huset på teleskopgatan 2 i Bergsjön 
har gjort en lång resa sedan det byggdes 
av dåvarande Göteborgshem för 50 år 

sedan. Under flera år var det svårt att 
hyra ut lägenheterna och i slutet av 
1970-talet byggdes det om till kollek-
tivhus, med gemensamma ytor som 
matsal, verkstad och dagis. Även den 
ursprungliga planlösningen förändra-
des och i stället för bara treor fick huset 
35 lägenheter av olika storlekar.  
 När fastighetsägaren ville sälja bild-
ades en kooperativ hyresrättsförening 
som köpte huset 2002. Sedan dess har 
det skötts av hyresgästerna själva. Runt 
2008 bildades en energigrupp, eftersom 

det behövdes åtgärder för att komma åt 
husets höga energiförbrukning. Efter 
att ett system för värmeåtervinning 
(FTX) hade installerats i det befintliga 
ventilationssystemet kunde 85 procent 
av värmen återvinnas.

några år senare flyttade Zack Nor-
wood in. Han är utbildad i USA där han 
också hade jobbat med passivhus. Nu 
forskar han i Göteborg inom energi- 
området. Strax innan han kom till 
Stacken hade föreningen tagit beslut om 

ombyggt till modernt passivhus

50-åringen Stacken
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att isolera vinden med lösull och byta 
termostater på alla element, projekt 
som Zack tog tag i. Men han ville gå 
ännu längre:
 – Var det möjligt att bygga om ett 
svenskt miljonprogramhus till passiv-
hus enligt internationell standard? Och 
hur skulle vi göra det utan att spräcka 
plånboken? 
 En passivhuskonsult anlitades som 
räknade på om det var möjligt att byg-
ga om Stacken till passivhus. Vissa för-
delar fanns: ventilationssystem med 
återvinning var på plats, huset är byggt 
i betong, vilket underlättar när fasaden 
ska kläs med ny fasad och isolering, och 
det är kompakt i sin form. Beräkningar 
visade att energiförbrukningen för upp-
värmning skulle kunna minskas med 
cirka 80 procent och av kvarstående 
elförbrukning skulle 80–90 procent 
kunna täckas av elproduktion från sol-
celler.

steg ett var att byta ut fönstren. Valet 
föll på ett PHI-certifierat* fönster, som är 
designat i Tyskland, men tillverkas i Lett-
land. Nästa steg var att tilläggsisolera be-
tongfasaden och klä den med solceller. 
Efter letande hittade man lämpliga tunn-
filmsolceller hos en grossist i Tyskland. 
De består av laminerade glasskivor som 
kommer att hålla länge. 

– Vi resonerade mycket om prestanda 
och om det var viktigt att de skulle kun-
na producera mycket el. Men vi kom 
fram till att det viktigaste var att solcel-
lerna måste vara lika bra som ett kon-
ventionellt fasadmaterial både gällande 
materialkostnad och livstid, säger Zack 
Norwood.

Även taket är täckt av solceller, men av 
en annan typ. Fasadens tilläggsisolering 
består av stenull.
 – Vi tittade på olika slags isole-
ringssystem och behövde ett som var 
designat för att sättas utanpå en gam-
mal fasad. Stenull är kanske inte det 
bästa ur miljösynpunkt, lösull eller  

cellulosa brukar vara bättre och EPS  
eller PIR** sämre, men i det här fallet 
är det en bra kompromiss. Det klarar 
fukt utan att behöva skyddas av ett  
tätskikt och vi räknar med att det ska 
hålla under husets livstid, säger Zack 
Norwood.

även inne i fastigheten har man gjort 
installationer för att minska energiför-
brukningen. Ventilationen styrs av fukt 
och koldioxidhalten – med fler personer 
i rummet forceras den. Belysningen i 
allmänna utrymmen styrs av rörelse 
och i lägenheterna är det förberett för 
individuell mätning av varmvatten, 
kallvatten och el. 
 Eftersom arbetet har gjorts stegvis 
har det tagit tid. Entreprenören fick 
uppdraget våren 2016 och det mesta 
var klart hösten 2018. Nu pågår efter-
justeringar och tekniken till solcellerna 
dras med barnsjukdomar. Men Zack  
Norwood är övertygad om att solceller-
na ska leverera som utlovat till slut.
 – För vi har nått vårt mål om upp-
värmning med max 15 kWh per kva-
dratmeter och år. Förra året fick vi vår 
certifiering av Passivhusinstitutet i 
Darmstadt. Jag har plaketten, ska bara 
se till att sätta upp den också ...

  TEXT & BILDER: ELISABETH GUSTAFSSON

* PHI = certifierat enligt internationell passivhusstandard  ** EPS = expanderad polystyren (cellplast), PIR = polyuretanskum

ig passivhus vägleder och kvalitetssäkrar cer-
tifieringen av passivhus samt utbildar experter och 
hantverkare i Sverige enligt den internationella 
passivhusstandarden. Passivhustekniken började 
utvecklas av Bo Adamsson (LTH) och Wolfgang  
Feist (Passivhausinstitut PHI) i slutet av 1980-talet, 
ursprungligen för bostäder. Men idag byggs både 
idrottshallar, kyrkor, LSS-boenden och förskolor 
som passivhus runt om i världen.
 Nu liksom då handlar det om att bygga ener-
gieffektivt, med hög kvalitet och säkerställt inom-
husklimat.
 – I våra projekt börjar vi med arkitekturen, att 
optimera formen, storlekar och placering av föns-
ter, solavskärmning och materialval. Ju mindre  

yta mot uteluft, desto mindre energibehov och  
desto lägre investeringskostnader, säger Simone 
Kreutzer. 

hon menar också att många av miljonprogram-
mets byggnader, som exempelvis Stacken  
i Göteborg, passar bra för att renoveras med  
passivhusteknik. De är ofta byggda som kompakta 
lamell- eller punkthus, med få vinklar och hörn, 
fönstren är måttliga och lika stora. Att tilläggsisole-
ra väggar och tak, byta fönster och installera  
mekanisk ventilation med värmeåtervinning är en 
lönsam investering. Det ger husen ett modernare 
utseende, de boende bättre komfort och lägre 
driftskostnader.

Arkitekturen spelar roll i passivhus
Ett välisolerat, lufttätt klimatskal, treglasfönster med överisolerad karm och 
mekanisk ventilation med över 80 procent värmeåtervinning. Det är grund- 
erna för passivhustekniken.
 – Men det gäller även att optimera själva byggnadsutformningen när 
man bygger nytt och kvalitetssäkra byggprocessen, säger Simone Kreutzer, 
vd för IG Passivhus Sverige.

STACKEN GER ETT MODERNT INTRYCK MED SIN BLANKA 
FASAD, SINA GRÖNA FÖNSTERNISCHER OCH RÖDA 
STUPRÄNNOR.

50-åringen Stacken ombyggt till modernt passivhus

”Framför  
allt  har det  
utvecklats 
fönster.” 
SIMONE KREUTZER,  

VD FÖR IG PASSIVHUS SVERIGE
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FASADEN ÄR KLÄDD MED TUNNFILMSSOLCELLER.TAKET ÄR TÄCKT AV SOLCELLER AV TYPEN  
MONOKRISTALLINA KISELSOLCELLER.

MED 25 CENTIMETER ISOLERING PÅ FASADEN 
LIGGER FÖNSTREN DJUPARE ÄN TIDIGARE.

”Vi har nått vårt mål om  
uppvärmning med max 15 kWh  

per kvadratmeter och år.” 
ZACK NORWOOD, ENERGIFORSKARE OCH BOENDE I STACKEN

Arkitekturen spelar roll i passivhus

MONTERING AV SOLCELLER PÅ STACKENS FASADER, SOMMAREN 2017. 

Under de 30 år som passivhus har 
funnits som begrepp har både teknik 
och material utvecklats. 
 – Framför allt har det utvecklats 
fönster. Idag finns det fler än 150 
passivhuscertifierade fönster på 
marknaden. Det är främst karm, 
båge och anslutningar till väggen som 
har blivit mycket bättre, säger Simone 
Kreutzer.
 Systemen för värmeåtervinning 
(FTX) har också blivit effektivare. En 
produkt som efterfrågas mer och mer 
är jordvärmeväxlare som inte bara 
kan förvärma den inkommande  
luften vintertid utan även användas 
för att kyla husen under sommaren. 
 – Idag kan vi bygga enplans- 
villor i ett plan på 80 kvadratmeter 
som passivhus. Det hade jag aldrig 
trott för fem år sedan, säger Simone 
Kreutzer.

 TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

”Klimatpåverkan 
från byggskedet 
kommer främst 

från tillverkningen 
av byggmaterial  

såsom stål 
och cement.”
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det började redan i mitten av 1970- 
talet. Tillsammans med kollegerna på 
arkitektkontoret EFEM i Göteborg ville 
han hitta sätt att bygga hållbart och  
energieffektivt. Under åren har det  
blivit mängder av projekt som har gett 
avtryck. Ett exempel är radhusen i 
Lindås som i slutet av 1990-talet var de 
första husen som byggdes med passiv-
husteknik i Sverige. De är så välisolerade 
att de värms upp endast av människor 
och hushållsapparater. Ventilationen 
sköts av värmeväxlare.
 – Värmeväxlarna som installerades 
då håller än. Vill man tillföra energi  
behövs det fyra till fem värmeljus för 
att värma upp ett rum på 20 kva- 
dratmeter, säger Hans Eek.
 Men nu är det alltså ett nytt projekt 
som han kallar det mest spännande han 
någonsin har arbetat med. Det är hyres-
hus byggda helt i trä, med minimala 
klimatavtryck – de beskrivs till och med 
som klimatpositiva. I maj sattes spaden 
i jorden för de första husen, två punkt-
hus i Östra hamnen i Västerås.
 – De byggs i massivträ rakt igenom 
och med så lite stål och betong som 
möjligt. Plast är svårt att undvika helt 
om byggnaden ska bli fullständigt tät. 
Solceller ska producera mer el än vad 
som används och på balkongerna blir 
det inbyggda odlingslotter, berättar 
Hans Eek.

det är etc Bygg, med journalisten  
Johan Ehrenberg som grundare, som 
står bakom projektet. I två år har man 
jobbat med att ta fram planer, teknik 
och ritningar, förhandlat med myndig-
heter och samlat in pengar. Projektet 
har fått åtta miljoner kronor i stöd av 
Boverket för att utveckla innovativa 
lösningar som ska följas av forskare.   
 Övrig finansiering sker via så kallad 
crowdfunding, gräsrotsfinansiering, det 
vill säga att vem som helst kan sätta in 

pengar i projektet, mot en avkastning 
på två procent (2019). Budgeten ligger 
på 30 miljoner kronor per hus. 
 – Vi räknar med att husen har en 
livslängd på minst 100 år, men den eko-
nomiska avskrivningstiden är satt till 
50 år, mot 30 till 40 år som är vanligt 
inom allmännyttan. Där krävs dess- 
utom avkastning till ägarna. Det kravet 
har inte ETC, säger Hans Eek.

sammantaget innebär detta att hyran 
bedöms bli rimlig för att vara i ett  
nybyggt hus – cirka 1 450 kronor per 
kvadratmeter och år. Utöver Västerås 
är ETC Bygg på väg att bygga i Malmö 
och Växjö. Man har förfrågningar  
från många andra orter. ETC Bygg  
har redan byggt en skola i Katrineholm 
i massivträ för att i detalj studera  

metoden och testa samarbetet med  
olika underleverantörer.
 Hyreshusen miljöcertifieras enligt 
FEBY 18 Guld, ett system för energi- 
effektivt byggande som Hans Eek har 
varit med och utvecklat. FEBY står för 
Forum för energieffektivt byggande och 
startades 2008.
 – Syftet med FEBY var att påverka 
Boverkets byggregler, BBR, för att få 
mer energisnåla hus. Vi jobbar med  
definitionen av värmeförlusttal, efter-
som effekten av värmeförlust är den 
viktigaste indikatorn på en energieffek-
tiv byggnad, säger Hans Eek.

med sin långa erfarenhet av att rita 
och bygga energieffektivt kan Hans Eek 
se tillbaka på en utveckling som sakta 
men säkert gått åt rätt håll. 

Från energieffektiva till klimat-
positiva bostäder. Arkitekten 
Hans Eek har ägnat hela sitt 
yrkesliv åt att hitta lösningar 
för att bygga hus med så låg 
energiförbrukning som möjligt. 
 – Allt har handlat om att 
minska värmeförlusterna.  
Och nu jobbar jag med mitt  
livs mest spännande projekt, 
säger han.     

”Arkitekterna måste bli  mer med-
vetna om energiförlusterna och 
koldioxidutsläppen vid designen.”  
HANS EEK, ARKITEKT OCH ENERGIEXPERT

HYRAN FÖR DE NYBYGGDA FASTIGHETERNA I VÄSTERÅS BERÄKNAS LANDA PÅ CIRKA 1 450 KRONOR PER KVADRATMETER OCH ÅR.

Klimatpositiva bostäder som livsprojekt



hållbarhet är ett tema genom hela projektet och även 
den sociala hållbarheten är en bärande del framför allt  
utifrån två perspektiv, menar Joakim Kaminsky. 
 – Det ena är finansieringen i form av crowdfounding, 
att människor kan spara pengar i husen utan att bo i dem. 
Man är med och möjliggör billigare hyresrätter. Det är  
ett helt nytt sätt att finansiera bostäder och det mest ban- 
brytande.
 Det andra är att byggnaderna och omgivningarna ska 
främja egen odling av ekologiska grönsaker. Och byggs det 
flera hus kan något av dem innehålla gemensamhetslokaler.
 Kjellgren Kaminsky har tidigare ritat både trähus och 
energisnåla hus. Men inget projekt har varit så kompromiss-
löst som det här, menar Joakim Kaminsky. I stället för gips-
skivor används träfiberskivor och foamglas ersätter betong i 
grunden. Alla stommar byggs i korslimmat massivträ.

husen är ritade som typhus med möjlighet att anpassa 
dem efter lokala förhållanden, vad gäller till exempel höjd, 
fotavtryck och planlösningar. 
 – Vi har fått väldigt många förfrågningar från olika håll 
i landet, intresset för att bygga på det här sättet är stort. 
Hittills har vi deltagit i tre markanvisningstävlingar och ska 
bygga alla tre. Vi får ta det i omgångar, säger Joakim  
Kaminsky.

  TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

Kompromisslöst 
projekt med 
crowdfounding
– Helheten för hyreshusen 
är unik. Att bara använ-
da trä, ingen gips, stål 
eller betong. Till och med 
finansieringen är unik, 
säger Joakim Kaminsky, 
ansvarig arkitekt för ETC 
Hyreshus och delägare i 
Kjellgren Kaminsky.

JOAKIM KAMINSKY

ETC HYREHUS ÄR RITADE SOM TYPHUS FÖR ATT KUNNA ANPASSAS LOKALT.
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”Utsläppen av växthusgaser från inhemsk 
el- och värmeproduktion närmar 

sig noll, samtidigt som alla byggnadstyper 
blir allt mer energieffektiva.

– Materialen har inte förändrats så mycket, 
men fönstren har blivit mycket bättre på senare 
år. Och många har blivit mer medvetna om 
köldbryggor, men där måste vi fortfarande bli 
bättre. Och arkitekterna måste bli mer med- 
vetna om energiförlusterna och koldioxid- 
utsläppen vid designen, avslutar Hans Eek.

  TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

FASAD MOT ÖST OCH VÄST. 
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BILDEN VISAR EN KONCEPTSTUDIE AV HÅLLBAR FÖRSKOLEBYGGNAD. HOPPET SOM SKA BYGGAS AV FOSSILFRIA MATERIAL ÄR ETT INNOVATIONS   PROJEKT DÄR SAKER SOM FUNGERAR BRA SKA SPRIDAS TILL ANDRA BYGGPROJEKT.

För tre år sedan fick lokal-
förvaltningen i Göteborg 
uppdraget att bygga en helt 
fossilfri förskola. 
 Inga fossila råvaror 
eller bränslen skulle få 
användas i värdekedjan, 
vare sig det gäller material, 
transporter och arbets-
maskiner. Men bristen på 
alternativ gör målet svårt 
att uppnå i dagsläget.

Brist på fossilfria material utmanar Hoppet

den fossilfria förskolan Hoppet är 
en del i arbetet med att Göteborg ska 
vara en klimatneutral stad 2030. Men 
att ersätta all fossil råvara som en för- 
skola vanligtvis innehåller är lättare 
sagt än gjort. Produkterna finns helt  
enkelt inte på marknaden.
 – En traditionellt byggd förskola 
har 250 till 600 olika byggprodukter 
och cirka 75 procent av dem innehåller 
plast. När vi började med att söka för 
att se vad det fanns för ersättning för 
dessa produkter upptäckte vi ganska 
snabbt att antalet fossilfria byggvaror 
var få, berättar Maria Perzon, senior 
miljökonsult på Bengt Dahlgren som 
har blivit anlitade av lokalförvaltning-
en som extern miljöprojektledare för 
Hoppet.

enligt maria perzon släpper bygg-
nadsmaterialen i en traditionellt byggd 
förskola ut 200–600 kilo koldioxid per 
kvadratmeter. Exempel på byggnads-
material som behöver ersättas med  
fossilfria alternativ är VVS-produkter, 
isolering, elprodukter, fogar, tätskikt 
och färg. Mineralull och metall är i sig 
själva fossilfria, men eftersom tillverk-
ningen och transporter ger upphov till 
klimatpåverkan behövs det alternativ 
även här.
 – Vi kommer inte kunna komma 
ner till noll i det här första projektet 
utan det viktiga nu är att synliggöra de 
luckor som finns. Annars vet man inte 

hur man ska jobba. Det behövs ett  
projekt som visar hur långt visionen 
och verkligheten ligger från varandra, 
säger Maria Perzon. 

tillsammans deltar bengt Dahlgren 
och lokalförvaltningen i flera forsk- 
ningsprojekt om bland annat hållbara 
bioplaster, cirkulära material och åter-
vinning av plast från vatten- och  
avloppsrör. Tanken är att innovations-
processerna ska löpa parallellt med 
bygget av Hoppet och framöver kunna 
tillämpas på all nybyggnation i Göte-
borg. Men, förklarar Maria Perzon, 
branschen behöver också samstämmigt 
ställa krav på tillverkarna för att de ska 
börja leverera fossilfria alternativ.
 – Det känns som att många företag 
sitter och väntar på att någon ska börja 
kravställa produkterna, det är ett  
moment 22 som vi måste bryta. Ett sätt 
skulle kunna vara styrmedel som gör 
det billigare att producera klimatsmar-
ta saker.

ett annat problem är att det inte finns 
klimatdata på alla produkter. Idag är 
det främst stora byggdelar som miljö- 
varudeklareras med en EPD (Environ-
mental product declaration). 
 – Men det skulle också behövas 
miljödeklarationer för olika installa-
tionsprodukter. Då skulle man kunna se 
hur produkterna från olika företag  
ligger till och jämföra dem med varan-

dra, samtidigt som företagen själva kan 
se vad det är som ger höga utsläpps- 
siffror i deras processer och försöka 
minska dem. Jag tycker att miljövaru-
deklarationer skulle bli ett lagkrav,  
säger Maria Perzon.
 Trots den tröga marknaden tror 
hon att Hoppet kan komma ganska 
långt mot det fossilfria målet. Till  
exempel kan man byta betong mot  
träbyggnation. Det går också att mins-
ka på material och samköra system.
 – Det gäller att inte överdimen- 
sionera material för att ha en onödigt 
stor säkerhetsmarginal. Man kan också 
ha belysningsstyrning och larm på  
samma system för att minska kabel- 
dragning. Vi har även funderat på  
det här med varmvatten, att man  
kan försöka hålla det i husets kärna  
istället för att dra det ända längst ut  
i hörnen.

andra sätt att minska klimatpåver-
kan är återbruk. Dessutom gäller det 
att försöka ställa om transporterna  
till och från  byggplatsen, likaså arbets-
maskinerna så mycket det går. I upp- 
draget ingår också att eventuell  
klimatpåverkan ska kompenseras.
 – Målet är att Hoppet ska uppföras 
med ett så minimalt klimatavtryck som 
möjligt, konstaterar Maria Perzon.

  TEXT: PAULA ISAKSSON

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
: 

LI
LJ

EW
A

LL
 A

RK
IT

EK
TE

R



 

13
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BILDEN VISAR EN KONCEPTSTUDIE AV HÅLLBAR FÖRSKOLEBYGGNAD. HOPPET SOM SKA BYGGAS AV FOSSILFRIA MATERIAL ÄR ETT INNOVATIONS   PROJEKT DÄR SAKER SOM FUNGERAR BRA SKA SPRIDAS TILL ANDRA BYGGPROJEKT.

Brist på fossilfria material utmanar Hoppet

”Målet är att 
Hoppet ska 
uppföras  
med ett  så  
minimalt  
kl imatavtryck 
som möjl igt.”  
MARIA PERZON, SENIOR MILJÖ-

KONSULT PÅ BENGT DAHLGREN

för lokalförvaltningen är det relativt 
nytt att jobba med klimatavtrycket från bygg-
material och byggarbetsplats. Tidigare har 
fokus legat på driften och energibesparingar.
 – Men nu har vi och branschen generellt  
blivit så mycket bättre på drift med mera att 
det har blivit dags för nästa steg och börja 
jobba med byggmaterialen, säger Hanna 
Ljungstedt, miljöutredare på lokalförvaltningen.

förskolan hoppet är ett innovationspro-
jekt där saker som fungerar bra ska spridas 
vidare till andra byggprojekt i hela staden, 
inkluderat allmännyttan. När BTF Magazinet 
intervjuar Hanna Ljungstedt befinner sig  
lokalförvaltningen precis i slutfasen av att 
upphandla en huvudentreprenör. Först har 
man haft en prekvalificeringsomgång där ett 

antal entreprenörer som uppfyllde kraven på 
miljöledningssystem och sociala riktlinjer 
gick vidare. I den andra omgången har  
entreprenörerna fått svara på frågor om hur 
de ställer sig till att bygga fossilfritt och hur 
de vill jobba med transporter och på bygg- 
arbetsplatsen. Hur man hanterar avfallet är 
också en stor fråga.
 – Det är många som har visat intresse 
för att få vara med i projektet och vi kommer 
ha en partneringmodell där vi ska kunna 
vara med och påverka under hela bygg- 
processen. Men det kommer bli en jätteutma-
ning att få hela värdekedjan att fungera,  
säger Hanna Ljungstedt.
 Där det inte finns färdiga lösningar är  
lokalförvaltningen med i olika forsknings- 
projekt, till exempel i hur nya rör kan pro- 

duceras av återvunna plaströr från bygg- 
avfall. I samarbete med Stockholms stad ska 
man också under tre år arbeta med klimat- 
deklarationer för byggnader. 
 På sikt kommer lokalförvaltningen att 
kräva klimatdeklarationer för alla nya inves-
teringsprojekt.
 – För att lyckas nå klimatmålet behöver 
vi bli fler som efterfrågar återbrukade bygg-
varor och ställer krav på material med låg 
klimatpåverkan. De som producerar bygg- 
varor behöver ta fram dokumentation om 
sina produkters klimatpåverkan och de ska 
känna att det lönar sig att ställa om. Vi är 
beroende av många andra om vi ska komma 
ända fram, konstaterar Hanna Ljungstedt.

  

TEXT: PAULA ISAKSSON

”Det har blivit dags 
för nästa steg”
Förskolan Hoppet som lokalförvaltningen ska bygga är ett 
pilotprojekt för klimatneutralitet i byggsektorn. De goda  
bitarna ska sedan spridas vidare till framtida nyproduktion.

”Många initiativ talar för en hållbar utveckling inom  
bygg-och anläggningssektorn men det finns också  

många utmaningar som behöver hanteras.”

”Det är många som har  
visat intresse för att  få 
vara med i projektet.”  
HANNA LJUNGSTEDT, MILJÖUTREDARE PÅ LOKALFÖRVALTNINGEN
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i fristad och Borgstena, strax norr 
om Borås, har det kommunägda 
Fribo drygt 600 lägenheter, de flesta 
byggda mellan 1956 och 1992. Så 
när man 2008 började prata om att 
bygga nya bostäder på en central 
tomt i Fristad var det också läge att 
tänka nytt. 
 – Vi hade länge varit duktiga på 
miljöarbete, så hur ska vi göra för 
att bygga nytt så miljösmart som 
möjligt? Det blev starten för diskus-
sionen, säger Kjell-Ove Sethson.
 Tidigt i planeringen ställdes 

krav på både själva byggprocessen 
och materialval i husen. Detta skul-
le gå hand i hand med låg energiför-
brukning och husens estetik. Man 
ville alltså ha vackra, energisnåla 
hus med så lite negativ påverkan på 
klimat och miljö som möjligt, både 
när de byggdes och senare när de 
skulle förvaltas. 

diskussionen landade i att husen 
skulle byggas i trä som är både för- 
nybart och enklare att transportera,  
vilket minskar klimatavtrycket. En 
livscykelanalys som gjordes under 
byggprocessen visar att ett likadant 
hus byggt med prefabricerad be-
tongstomme istället för trä, beräk-
nas släppa ut nästan dubbelt så 
mycket koldioxid vid en livslängd 
på 50 år. Dessutom ger trä en speci-
ell känsla i ett hus.
 Fribo tog hjälp av Tengbom ar-
kitekter som ritade två punkthus, 
med korslimmat trä i alla stommar. 
Byggelementen är tillverkade indu-
striellt med hög grad av prefabrice-
ring. De upp till 16 meter långa sek-
tionerna i trä har till exempel 

infrästa spår för elinstallationer och 
fönster. Fasaden är klädd med ce-
derspån som är spill från tillverk-
ning av cederträfasader i Kanada.
 På orten finns ett byggföretag, 
Fristad Bygg, som hade erfarenhet 
av att bygga framför allt mindre hus 
i trä, och som var väldigt sugna på 
att vara med och bygga på hemor-
ten.
 – Kunskapen och viljan att byg-
ga i trä fanns alltså lokalt, pusselbi-
tarna föll på plats. Som kommunalt 
bolag upphandlar vi enligt LOU och 

konstens alla regler. Men det finns 
inte så många som kan bygga enligt 
de krav vi ställde och uppdraget 
gick till Fristad Bygg, säger Kjell-
Ove Sethson.
 Själv kom han med i processen  
lagom till att detaljplanen vann laga 
kraft. Som byggherre tog han en  
aktiv roll både i projekteringen och 
under byggprocessen.
 – Det kändes viktigt att för- 
svara sättet att bygga miljö- och  
klimatsmart. Jag fick ta en del strid- 
er och det blev diskussioner om 
bland annat materialval. 

eftersom fribo inte hade byggt 
nytt på över 20 år, och deras fastig-
heter som är byggda på 1950- och 
1960-talet har Sveriges lägsta hyres-
nivå, fanns det en del olyckskorpar 
som kraxade. Skulle man verkligen 
kunna hyra ut lägenheter med dub-
belt så hög hyra som i husen bara 
50 meter därifrån? 
 – Det har inte varit något pro-
blem alls. Det finns en marknad för 
bostäder som är byggda med kvali-
tet, konstaterar Kjell-Ove Sethson.

Våren 2015 var det dags för inflytt-
ning. Under åren som gått har  
trähusen visat sig vara enkla att  
underhålla och driftkostnaderna är 
låga, till exempel är behovet av 
fjärrvärme litet. Fastighetspersonal- 
en upplever att husen är lätta att 
hantera.
 – Och mellan raderna hör jag 
att hyresgästerna är stolta över sina 
lägenheter. Känslan av naturmateri-
al, att kunna slå i en spik eller skru-
va upp en hylla i träväggen utan att 
använda borrmaskin, det gillar 
man, säger Kjell-Ove Sethson.

erfarenheterna är så goda att när 
Fribo nu planerar att bygga nytt 
igen, väljer man återigen trästom-
me. Den här gången är det ett pro-
jekt med 20 lägenheter i trevånings 
lamellhus, i ett område där även 
privata byggföretag ska bygga ytter-
ligare 40 lägenheter.
 – Detaljplanen är klar och nu 
arbetar vi på att få fram bygglovs-
handlingar. Även i det här projektet 
arbetar vi med Tengbom. Förhopp-
ningsvis blir det byggstart 2020,  
säger Kjell-Ove Sethson.

  TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

När AB Fristadbostäder, Fribo, skulle bygga nytt för första gången  
på 25 år valde man att bygga helt i trä. Resultatet blev två femvåningshus  
med 44 hyreslägenheter och inredd vind och källare.
 – Vi har inte ångrat det en sekund, säger Kjell-Ove Sethson, vd för Fribo.

trähusen i fristad består av  
två punkthus med 22 lägenheter i 
vardera. Stomme av massivträ 
(korslimmat trä), fasad av cederspån. 
Energiförbrukningen ligger på i 
genomsnitt 48 kWh/m2 och år Atemp 
(temperad area), för fjärrvärme 
inklusive varmvatten. 

Ansvarig arkitekt: Jan Izikowitz, 
Tengbom arkitekter. 
Totalentreprenör: AB Fristad Bygg. 

Husen på Åsbovägen har belönats  
med bland annat Stadsbyggnadspriset 
i Borås 2015 och var bland fem 
finalister till Årets Bygge i Sverige 
2016. De nominerades 2016 till 
Nordiska Bostadspriset som NBO, en 
organisation för allmännyttiga 
bostadsföretag i Norden, delar ut 
vartannat år. Trähusen i Fristad var 
enda representant från Sverige i den 
tävlingen.

”Mellan raderna hör 
jag att hyresgäs-
terna är stolta över 
sina lägenheter.”
KJELL-OVE SETHSON, VD FÖR FRIBO
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”Ny teknik, marknadens preferenser och affärers  
lönsamhet kan förändras snabbt. En gemensam målbild 

kan driva på innovationer för klimatomställningen.”
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Många fördelar 
med att bygga 
i massivträ
Att bygga med trä ger mindre 
miljöpåverkan, en bra arbets-
miljö under byggtiden och en 
sund inomhusmiljö när huset är 
klart. För GBJ Bygg har möjlig-
heten att bygga med korslimmat 
massivträ blivit en hjärtefråga. 

det började för fyra år sedan med ett 
LSS-boende i Alvesta, med 12 lägen- 
heter för unga vuxna.
 – Det var det första riktiga trähus 
som vi byggde i massivt trä. Och vi ville 
göra det för att lära oss mer om hur 
man bygger trähus, säger Fredrik Dahl-
ström på GBJ Bygg.
 Företaget har funnits i Växjö i över 
70 år och att intresset väcktes för att 
bygga med trästomme är inte så  
konstigt. Växjö kommun har stora  
ambitioner vad gäller att bygga i trä. 
Kommunen har till och med en  
träbyggnadsstrategi för att bli ”Europas 
första moderna trästad”. Målet är att 
till 2020 ska hälften av alla nya hus 
som byggs av kommunkoncernen vara 
trähus.
 – Det finns många fördelar med att 
bygga med massivträ i bjälklag och 
väggar. Men det som framför allt driver 
mig är fördelarna för miljö och klimat, 
säger Fredrik Dahlström, som är vd för 
dotterbolaget GBJ Bygg Väst, med säte 
i Lerum. 

kunskap om hur man bygger i trä har 
funnits länge i övriga Europa, men det 
är inte bara att ”översätta” det till 
svenska förhållanden, menar Fredrik 
Dahlström:
 – Våra byggregler vad gäller till  
exempel ljud och brandsäkerhet är  
annorlunda jämfört med i andra länder. 
Därför kan vi inte bara ta ett koncept 
från ett annat land och använda det här. 
Vi har satsat mycket på att utveckla oss 
själva och skaffa oss kunskaper om hur 

man bygger trähus som lever upp till 
svenska krav på brandsäkerhet och 
ljudmiljö.

i december 2018 startade bygget av en 
ny förskola i Öxeryd i Lerum. Mitt i  
naturen, nära skog och sjöar, växer ett 
trähus på drygt 1 000 kvadratmeter 
upp. Här ska fyra förskoleavdelningar 
få plats på två våningar, tillsammans 
med ett tillagningskök i markplan. 
 – Det är den första av fyra försko-
lor som vi bygger i strategisk partnering 
med Lerums kommun. Det innebär att 
vi jobbar kontinuerligt tillsammans och 
utvecklar projekten, vilket jag tror att 
alla tjänar på, säger Fredrik Dahlström.
 När BTF Magazinet är på besök är  
bjälklag och väggar på plats. Det luktar 
trä och luften är torr. 
 – Arbetsmiljön är mycket bättre, 
jämfört med att jobba bland fuktiga  
betongelement, konstaterar Fredrik 
Dahlström. 

stora enso har levererat trästommar-
na, som är tillverkade i Österrike och 
fraktas till Sverige på tåg. Företaget har 
precis byggt en ny fabrik för korslim-
mat trä i anslutning till Gruvöns  
sågverk i Grums.  Där ska man använda 
virke från skogar i Värmland och Dals-
land och beräknar kunna producera 
100 000 kubikmeter korslimmat trä per år. 
 – Jag tror att det lossnar nu för trä-
husbyggandet. När beställare och  
byggare ställer krav, då hakar industrin 
på och utvecklingen går snabbt. Vi 
kommer att få se mycket av det här i 
framtiden, säger Fredrik Dahlström, 
som redan ser fram emot nästa stora 
projekt, att få vara med och bygga 
Landvetter Södra, ett stadsutvecklings-
projekt i Härryda kommun.
 – Det ska bli spännande att få vara 
med och bygga en stad från grunden!

  TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON

fem skäl till att bygga med 
massiv trästomme jämfört med 
traditionell betongstomme, enligt  
GBJ Bygg:
•  Koldioxid lagras i träet i stället för 

att belasta atmosfären och bidra till 
växthuseffekten. En kubikmeter 
massivträ lagrar 675 kg koldioxid.

•  Energiförbrukningen under 
produktionen är avsevärt mindre 
än för motsvarande betongstomme. 

•  Trä är helt naturligt, förnybart och 
det enda byggmaterial som kan 
återvinnas till 100 procent.

•  Trä ger en härlig och sund 
inomhusmiljö – det är fritt från 
skadliga ämnen, termiskt stabilt och 
jämnar ut fuktsvängningar.

•  Massivträ är ett tätt material och  
därför mer brandsäkert än många 
andra byggmaterial. 

öxeryds förskola i Lerum 
byggs för fyra avdelningar med 
sammanlagt 80 barn. 

Förskolan är ritad av Kaka Arkitekter 
och byggs av GBJ Bygg AB. 

Den ska miljöcertifieras enligt 
Miljöbyggnad Guld. 

Till projektet kommer 320 kubikmeter 
korslimmat massivträ att användas. 
För att tillverka massivträet används  
1 126 granar. I träet binds 933 ton 
koldioxid.

     KÄLLA: GBJ BYGG
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TEMA: HÅLLBART BYGGANDE

”En kombination av kundkrav, marknads-
initiativ, samt tydliga klimatmål och 

långsiktiga styrmedel bidrar till bygg- och 
anläggningssektorns omställning.”

ÖXERYDS FÖRSKOLA ÄR ETT AV 

GBJ BYGGS TRÄHUSPROJEKT. 

DEN BERÄKNAS STÅ KLAR I 

NOVEMBER 2019.

NÄR BTF MAGAZINET ÄR PÅ BESÖK ÄR BJÄLKLAG OCH VÄGGAR PÅ PLATS. DET LUKTAR TRÄ OCH LUFTEN ÄR TORR. 

”Fördelarna med massivträ 
för mil jö och klimat är  

min drivkraft.”   
FREDRIK DAHLSTRÖM, VD FÖR DOTTERBOLAGET GBJ BYGG VÄST
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ÅterbruksAPP sparar tonvis av koldioxid
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Att återbruka material är det 
enklaste sättet att minimera 
klimatpåverkan från ett  
bygge. Det menar Anton 
Franker på Chalmersfastig-
heter som är först ut i Sverige 
med en ”återbruksapp” och 
webbsida för att förlänga 
livslängden på byggprodukter 
istället för att slänga dem.

för drygt ett år sedan startade 
Chalmersfastigheter, som första fast-
ighetsägare i Sverige, en intern 
webbshop för återbrukade produkter 
från sina ny- och ombyggnationer. 
Tanken med bokningssidan är att det 
ska vara lika lätt att få tag i begagnat 
material som att beställa nytt i ett 
projekt.
 – Av de utsläpp som fastighets-
branschen genererar står material och 
byggprocessen för cirka 60 procent. 
Rutinerna för återbruk måste komma 
igång generellt i branschen. Varför 
ska vi slänga 15 dörrar i ett projekt 
och köpa in lika många nya i ett annat? 
frågar Anton Franker, hållbarhetssam-
ordnare på Chalmersfastigheter.

till webbshoppen hör en invente-
ringsapp som fastighetsbolaget har 
utvecklat tillsammans med studentfö-
retaget Chalmers Teknologkonsulter. 
Tidigare kunde begagnade dörrar och 
annat byggavfall stå lite här och var i 
olika förråd, men med hjälp av appen 
har man numera stenkoll på vad som 
finns var.
 – Tänk en Blocket-app där du 
lägger in en bild tillsammans med 
nödvändig information. Du sätter ett 
pris och tar även med nypriset så att 
det går att se vad man sparar i pengar. 
Sedan går projektledarna bara in i 
webbshopen och söker efter till exem-
pel en vänsterhängd dörr som är 100 
centimeter bred. Ofta hittar de vad de 
vill ha vid mindre lokalanpassningar, 
säger Anton Franker.

tillsammans med ivl Svenska Miljö-
institutet kan Chalmersfastigheter 
också ta fram data som visar vilken 
koldioxidbesparing den begagnade 
dörren ger. Rapporten för det första 
året, 2018, visar på en besparing på 
ungefär 25 ton koldioxid som en följd 
av återbruket.

”Varför ska vi slänga 15 dörrar 
i  et t  projekt och köpa in l ika 
många nya i et t  annat?” 
ANTON FRANKER, HÅLLBARHETSSAMORDNARE PÅ CHALMERSFASTIGHETER
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TEMA: HÅLLBART BYGGANDE

”Bygg- och anläggningssektorn har potential att minimera avfallet  
och förflytta sig mot cirkulära flöden genom effektivare  

resursanvändning, ökad återanvändning och återvinning av material.”

ÅterbruksAPP sparar tonvis av koldioxid
– Det är en väldigt bra start tycker vi. 
Sedan sparar vi också annat som kemi-
kalier med mera men det är svårare är 
mäta, säger Anton Franker och tillägger 
att andra fördelar med återbruk är att 
leveranserna går snabbare och trans-
porterna blir kortare.
 – Vanligtvis får våra hyresgäster 
vänta åtta till tio veckor på exempelvis 
en dörr men nu kan de få den inmonte-
rad på bara ett par dagar. 

vid stora lokalanpassningar är 
webbshoppens utbud dock för litet. 
Tillsammans med IVL och Business  
Region har Chalmersfastigheter därför 
tagit initiativet till en samverkansarena 
i Västsverige med en större marknads-
plats för försäljning och köp av material. 
I projektet som heter Återbruk Väst 
medverkar såväl privata som offentliga 
fastighetsägare och arkitektkontor.
 – Vi kommer kunna dra nytta av 
parternas kompetenser och tillsammans 
har vi målet att ta ett första steg till att 
industrialisera återbruket i branschen, 
säger Anton Franker.

Ett annat delmål är att försöka skapa 
ett centrallager som kan göra det möj-
ligt att förvara material i stora volymer. 
På sikt hoppas han att det till exempel 
ska bli möjligt att återbruka hela tegel-
fasader.
 – Idag plöjer man ofta ned gam-
malt tegel i marken som fylle men det är 
att förstöra värdet istället för att använ-
da det på ett nytt hus. Själva filosofin i 
återbruk är att man ska försöka behålla 
materialets värde så länge det går. 

i ett utställningscenter som Chal-
mersfastigheter planerar att uppföra 
2020 tillsammans med Chalmers är 
tanken att återbruk ska vara en viktig 
del. För arkitekter och andra konsulter 
kan det innebära att de måste förskjuta 
processen med att föreskriva produkter 
och anpassa sig till vad som finns  
tillgängligt i samma stund som det ska 
byggas in.
 – Det här handlar om ett nytt sätt 
att tänka. Vi ska också försöka kol- 
dioxidupphandla själva byggprojektet 
vilket betyder att entreprenören får 

komma med förslag i sitt anbud på hur 
de på det minst koldioxidkrävande sättet 
kan bygga exempelvis ett takelement,  
säger Anton Franker och avslutar:
 – Det är svårt att ändra invanda 
mönster men jag ser nu hur folk börjar 
fundera kring återbruk på ett helt annat 
sätt än tidigare, så det går åt rätt håll.

 TEXT: PAULA ISAKSSON

återbruk väst

är en samverkansarena mellan 
fastighetsägare, arkitekter, offentliga 
aktörer och forskare som vill hitta 
metoder för att skala upp återbruket 
inom byggsektorn till en industriell nivå. 
     Projektet som är tvåårigt leds av 
Chalmersfastigheter tillsammans med IVL 
Svenska Miljöinstitutet och Business 
Region Göteborg. Övriga parter är 
Göteborgs Stad (lokalförvaltningen och 
fastighetskontoret), fastighetsbolagen 
Akademiska Hus, Castellum, Klövern 
och Västfastigheter, arkitektbyråerna 
Tengbom och White samt Johanneberg 
Science Park. 
     Projektet finansieras av parterna 
tillsammans med Västra Götalands-
regionen och stiftelsen IVL.

ALLT FRÅN DÖRRAR TILL 

KONTORSSTOLAR GÅR 

ATT BOKA PÅ HEMSIDAN 

FÖR ATT ANVÄNDAS TILL 

CHALMERSFASTIGHETERS 

NY- OCH OMBYGGNA-

TIONER AV KONTOR 

OCH LÄROMILJÖER.

I APPEN LÄGGER CHALMERS- 

FASTIGHETER UPP PRODUKTER  

SOM GÅR ATT ÅTERBRUKA.



 
 
 
 Solceller på 

väg upp
Alla nya hus ska ha solceller på 
taket, föreslog Per Bolund när han 
höll sitt första tal som språkrör i 
maj. Och efter sommaren ska Ikea 
börja sälja solceller till den 
svenska marknaden. Intresset för 
solenergi ökar alltmer.

Hjärnan i systemet är växel- 
riktaren som tar hand om 
elen från solcellerna och ser 
till att den försörjer huset via 
elcentralen. Om det kommer 
för mycket el från solceller-
na, vilket oftast sker under 
sommarhalvåret, går elen 
baklänges ut på elnätet. 
För överskottsproduktionen 
utgår en ersättning per 
kilowattimme. Robert Nordh 
ser hur intresset för solceller 
växer bland villaägare och 
företag. När BTF Magazinet 
träffade Robert hade han 
precis monterat solceller på 
en villa i Lindome (bilden t h).

KLÖVERN HAR INSTALLERAT SOLCELLER PÅ SIN BYGGNAD I 
SLAKTHUSOMRÅDET.

Bilpooler och andra mobilitets- 
tjänster är vad Framtiden  
Byggutveckling planerar när 
det ska byggas över 14 000 nya 
bostäder.
 – Vi sitter med stora  
parkeringsytor som är optimala  
för konceptuellt byggande. Men  
för att minska behovet av ersätt- 
ningsparkeringar måste vi ställa 
om till hållbar mobilitet, säger 
Joa Ivarsson.

1 400 nya bostäder årligen med kvali-
tet till rimliga hyror. Det är vad Framti-
den Byggutveckling som bildades 2016 
för att samordna nyproduktionen av 
hyresrätter ska bygga framöver. Aktuella 
områden är bland annat Selma  
Lagerlöfs Torg, Kärra, Frölunda och 
Gamlestaden, den så kallade mellan- 
staden. Mycket av nyproduktionen 
kommer att uppföras på ytor som idag 
används för parkering. 
 – Vi ser stora fördelar med att 
stadsutveckla våra egna markparke-
ringar och målet är att minska behovet 
av ersättningsparkeringar. Om vi kan 
ställa om till hållbar mobilitet bland 
både våra befintliga och nya hyresgäs-
ter kommer vi att lyckas, säger Joa 
Ivarsson, utvecklingsledare i hållbarhet 
på Framtiden Byggutveckling.

totalt har framtidenkoncernen cirka 
40 000 parkeringsplatser i Göteborg. 
Trots att man jobbar hårt för att få dem 
uthyrda är 13 procent av platserna  
vakanta idag. Det visar enligt Joa Ivars-
son att det håller på att ske en föränd-
ring från egenägd bil till andra 

mobilitetslösningar. I alla pågående och 
kommande nyproduktionsprojekt kom-
mer Framtidens dotterbolag därför ha 
tillståndsparkering istället för fasta 
platser till sina hyresgäster. Det ger en 
ökad flexibilitet inför omställningen till 
nya mobilitetslösningar och tjänster, 
menar Joa Ivarsson. 
 – Fler och fler stadsbor vill inte ha 
bil och det är inte av ekonomiska eller 
miljöskäl utan av anledningar som har 
med livskvalitet att göra. Man vill slip-
pa alla problem som hänger ihop med 
bilen men ändå ha tillgång till bil när 
man behöver det.
 Just nu bygger Framtiden Byggut-

veckling på Mandolingatans p-platser i 
Frölunda. Drygt 1 000 parkeringsplat-
ser håller på att göras om till tillstånds-
parkering. Nyligen fick de befintliga 
hyresgästerna en enkät om hur de  
använder bilen.
 – Tanken är att vi ska erbjuda  
alternativ som bilpooler till både befint-
liga och nya hyresgäster. Om de främst 
använder bilen för att köra barnen till 
fritidsaktiviteter kanske det behövs en 
minibuss i bilpoolen. Om de har bilen 
för att arbetspendla eller köra till  
landet behöver vi anpassa tjänsterna  
efter det, säger Joa Ivarsson. 

i dagsläget är Framtiden Byggutveck-
ling med i två arbetspaket som heter 
Mobility Broker (mobilitetsmäklare) 
respektive Fullservicefastighet. I det 
första paketet ingår en digital plattform 
som kan ge hushåll tillgång till exem-
pelvis kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, 
taxi och cykel i en enda app. 
 Det andra paketet, Fullservicefast-
ighet, handlar om leveranser nära hem-
met och delningstjänster som att hyres-
gästerna kan låna skottkärror, betong- 
borrar med mera från en pool. Tanken 
är att kombinera hållbar stadsutveck-
ling med en hög servicegrad där beho-
vet av egen bil reduceras till noll.
  Bilparkering för dem som behöver 
kommer ändå att finnas, försäkrar Joa 
Ivarsson.
 – Vi vill vara med i utvecklings- 
arbetet av sådana här tjänster och hitta 
en affärsmodell som passar alla parter. 
Var fjärde göteborgare bor i våra  
hyresrätter och vi behöver hitta mobili-
tetslösningar som fungerar för dem,  
avslutar hon. 

 TEXT: PAULA ISAKSSON
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Hållbar mobilitet styr in i framtiden

”Tanken är att  vi  ska 
erbjuda alternativ 
som bilpooler t il l 
både befintl iga och 
nya hyresgäster.” 
JOA IVARSSON, UTVECKLINGSLEDARE I HÅLLBARHET 

PÅ FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING
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miljöpartisten per bolunds förslag gäl-
ler nybyggda villor och flerbostadshus. Han 
vill också underlätta för dem som vill installe-
ra solceller genom att förenkla lagstiftningen. 
När han höll sitt tal som nyvalt språkrör hade 
dock det statliga investeringsstödet precis 
sänkts från 30 till 20 procent.
 Men det är inget snack om att intresset 
för solceller växer. Till exempel har fastig-
hetsbolaget Klövern (läs artikel här ovan) 
som mål att bygga solceller för minst fem 
miljoner kronor om året.
 – Vi kommer ha solceller på nästan alla 
våra byggnader över tid och 2025 ska fem 
procent av den el som vi förbrukar vara 

egenproducerad, säger Kristian Karlsson, 
teknisk chef på Klövern.

statistik från energimyndigheten visar 
att antalet nätanslutna solcellsanläggningar 
ökade med drygt 52 procent från 2016 till 
2017. Enligt Ikeas hållbarhetschef vill möbel-
jätten haka på ”solcellsboomen” som råder i 
Sverige och börja sälja solceller på varuhu-
set. Även Robert Nordh på Nordh Energy 
Solar AB ser ett tydligt ökat intresse bland 
villaägare som är hans främsta kunder. Med 
8 000–10 000 kilowattimmar som solceller-
na producerar per år i en nybyggd normalvilla 
kan villaägarna bli självförsörjande på el 

och till och med få en överskottsproduktion.
 – För varje år som går blir solcellerna 
lite effektivare och starkare. För tio år sedan 
var man tvungen att sätta dem på ett sydtak 
för att det skulle fungera, men idag kan  
du ha dem i nästan alla riktningar, säger  
Robert Nordh.

för överskottselen som går ut på det 
allmänna elnätet utgår en skattesubvention 
på 60 öre per kilowattimme.
 – Solceller kan bli ett viktigt bidrag i 
framtiden när många kommer att ha elbilar. 
Idag är elnätet inte dimensionerat för att klara 
den belastningen, säger Robert Nordh.

Solceller på 
väg upp
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”Digitalisering innebär en stor samhällsförändring som ger möjligheter till nya  
arbetssätt, tjänster och marknader samt effektivare och mer hållbart byggande.”

Smarta 
byggna-
der kan 
lösa det 
mesta 
En smart byggnad ska förbruka 
så lite energi och till så låg 
kostnad som möjligt – i kom-
bination med ett bra klimat 
för hyresgästerna. Klöverns 
satsning på artificiell intelligens 
i fastigheter är positivt både för 
klimatet och kostnaderna.

artificiell intelligens (ai) är program 
som tänker och beter sig självlärande. 
Nyligen startade Klövern ett pilotpro-
jekt med en fastighet som styrs med 
AI-teknik.  En gång i timmen testar pro-
grammet olika inställningar för att  
hitta den mest ultimata som ger rätt kli-
mat till lägsta energikostnad.
 – Det är som att ha en duktig tekni-
ker som ställer in fastigheten flera gång-
er om dagen och vet att det blir bättre 
för varje gång, säger Kristian Karlsson, 
teknisk chef på Klövern AB.

fortfarande är programmet i upp-
lärningsskedet och försöker lära sig 
byggnaden. Runt om i huset sitter det 

temperaturgivare, sammanlagt ett hund- 
ratal, som levererar data till program-
varan. Genom att kombinera värdena 
med data från SMHI kommer man kun-
na se sambanden mellan vädret och in-
omhustemperaturen. Det kommer ock-
så bli möjligt att styra effektuttaget 
med hjälp av programmet.
 – Ofta är taxorna uppbyggda så att 
om du tar ut mycket energi under en 
kort tid får du betala en högre abonne-
mangskostnad för hela året. Det gör att 
vi vill försöka begränsa effektuttaget, 
förklarar han.
 I fastigheten samsas många olika 
verksamheter, allt från butiker och kon-
tor till tandläkare. Blandningen gör det 

extremt svårt att ställa in byggnaden så att 
alla hyresgäster blir nöjda. Just därför känns 
det extra kul och utmanande att testa AI 
här, förklarar Kristian Karlsson. 
 – Om det hela faller väl ut är tan-
ken att vi ska ha AI i alla våra fastig- 
heter, säger han.

enligt kristian karlsson är Klövern 
bland de första fastighetsbolagen i  
Sverige som testar AI på det här sättet. 
Projektet sker i samarbete med ett  
nystartat teknikföretag som Klövern 
nyligen köpte in sig i. Men en smart 
byggnad ska också kunna hjälpa till att 
spara effekter på både el- och fjärr- 

värmesidan när det är brist i nätet. I 
takt med att samhället elektrifieras ökar 
risken för effektbrist, menar Klöverns 
tekniska chef.
 – Utmaningen i framtiden kommer 
bli att få ut den effekt som krävs vid 
vissa tillfällen under dygnet. En smart 
byggnad kan begränsa energiuttaget 
när staden i övrigt behöver mycket  
energi. Om alla använder sig av den här 
tekniken kommer det bli lättare att  
ställa om till förnybar energi.
 Med hjälp av AI räknar Klövern 
med att spara 20–30 procent i energi-
kostnader i den här typen av projekt.
 – Investeringen betalar sig på unge-
fär två år. Vår förhoppning är också att det 

här kommer göra så att våra tekniker får 
mer tid över till att ta hand om våra hyres-
gäster istället för att ägna sig åt energioptime-
ring, säger Kristian Karlsson.

den artificiella intelligensen kom-
mer även kunna styra energin kopplad 
till solcellerna som ligger på fastig- 
hetens tak.
 – Det finns oändliga möjligheter 
med det här systemet, huset kan lära sig 
alla tänkbara saker. Vi lägger bara in 
den styrande parametern och sedan  
försöker systemet hitta den bästa lös-
ningen, avslutar Kristian Karlsson.

”Det f inns oändliga möjl igheter 
med det här systemet, huset kan 
lära sig alla tänkbara saker.” 
KRISTIAN KARLSSON, TEKNISK CHEF PÅ KLÖVERN AB
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det var den 14 juni 2017 som branden 
bröt ut i en av de 120 lägenheterna i 
Grenfell Tower i västra London. Lågor-
na spred sig blixtsnabbt och på bara 
några minuter var nästan hela byggna-
den övertänd. Huset som var byggt 
1974 hade nyligen renoverats både ut- 
och invändigt och det som bidrog mest 
till branden var husets nya ytterbekläd-
nad – en sandwichkonstruktion i alumi-
niumkompositmaterial med en tre mil-
limeter tjock kärna av polyeten, alltså 
brännbar plast.

hur stor är sannolikheten för att en 
liknande brand ska kunna utbryta i 
Sverige, frågar vi Emma Lindsten, 
brandkonsult på Bengt Dahlgren.
 – Det finns sådana fasader även här 
så potentiellt skulle det kunna inträffa 
något liknande i Sverige. Men det speci-
ella med Grenfell Tower var att det inte 
bara var en sak som felade utan flera, 
svarar hon.
 Förutom fasadbeklädnaden bestod 
även tilläggsisoleringen av brännbart ma-
terial i form av fast polyuretanskum (PIR). 

När ytterbeklädnaden började brinna 
förgasades skummet och antändes. 
Dessutom var luftspalten innanför  
panelen helt öppen mellan våningarna 
vilket skapade en skorstenseffekt. Och 
som att det inte räckte med det var 
brandstoppen mellan brandcellerna fel-
aktigt utförda.
 – Sedan hade man också satt in nya 
och mindre fönster och täckt kringlig-
gande ytor med brännbart fogskum och 
gummi. Fönsterkarmar och fönsterbrä-
dor var dessutom av en sorts hårdplast 
som börjar smälta vid 80 grader. Allt 
detta gjorde att branden på utsidan 
kunde klättra in i lägenheterna på noll-
tid, förklarar Emma Lindsten.

eftersom brandgasventilationen inte 
fungerade i det enda trapphuset blev 
det snabbt rökfyllt och omöjliggjorde 
utrymning. Likaså var brandhissen ur 
funktion. Takets krona som var av sam-
ma kompositmaterial som fasaden bör-
jade också smälta och rinna ner längs 
husväggarna. På så sätt spreds branden 
vidare.

– Från början hade man bestämt sig för 
en obrännbar ytterpanel men bytte ut 
den för att man ville spara några miljo-
ner. Dessvärre gick man inte till botten 
med frågorna om brandsäkerhet.

enligt boverkets allmänna råd ska 
fasader i Sverige på trevåningshus eller 
högre vara antingen obrännbara eller 
uppfylla ett fullskaligt test, SP-Fire 105. 
Men det är inte alltid som det följs, 
menar Emma Lindsten.
 – Testet visar hur en brand beter sig 
när den klättrar uppför fasaden. Men 
ibland kopplas vi brandkonsulter in 
väldigt sent i ett projekt och då finns 
det kanske inte tid att invänta ett test 
utan man får göra en bedömning eller 
utlåtande. 
 – Det händer också att byggherren 
eller entreprenören försöker pressa in nya 
lösningar för att de plötsligt har hittat en 
billigare fasad, som leverantören försäkrar 
har fungerat bra på andra platser. 

men, förklarar emma Lindsten, efter 
Grenfell Tower är det inte längre lika 

För precis två år sedan inträffa-
de den omfattande branden i ett 
24 våningar högt bostadshus i 
London. Över 70 personer  
omkom i lågorna.  
 BTF Magazinet har träffat 
brandkonsulten Emma Lindsten 
som vittnar om hur tragedin 
blev ett uppvaknande för bygg-
branschen i Sverige. BI
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Höghusbranden  
i London väckte 
branschen
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”Idag ställer kunderna fler frågor  
om brandsäkerhet än innan höghus- 
branden i London” 
EMMA LINDSTEN, BRANDKONSULT PÅ BENGT DAHLGREN

när karlatornet, göteborgs första skyskrapa med 73 våningar, 
ska börja byggas är det många brandsäkerhetskrav som måste uppfyl-
las. Förutom att varje våningsplan och lägenhet bildar en egen brandcell 
ska det finnas storbrandceller i byggnaden. Trapphuset ska vara över-
trycksatt så att det inte kan läcka in brandgaser och räddnings- 
personalen måste kunna kommunicera med varandra trots mycket  
betong. Byggnaden ska förses med sprinkler och det ska finnas trycksatt 
stigarledning, minst en räddningshiss och extra kraftförsörjning för  
vissa system.
 – Så fort det börjar bli komplext på höjden brukar branschen plocka 
in brandkonsulter tidigt i processen. Det är många tekniska system och 
lösningar som behöver finnas och samverka för att bränder inte ska  
spridas och räddningsinsatser ska kunna utföras, säger Emma Lindsten, 
brandkonsult på Bengt Dahlgren och avslutar: 
 – Det otäcka med brandskydd är att man inte vet om det fungerar 
förrän det verkligen börjar brinna. Därför är det viktigt att man  
kontrollerar alla delar under hela byggskedet, sedan är det ofta för sent 
att göra något.

 TEXT: PAULA ISAKSSON

Ju högre byggnad 
desto mer brandskydd

brandsäkerhet i ytterväggar

I flervåningsbyggnader gäller följande för att ytterväggarna ska 
uppfylla Boverkets byggregler:  
•  att det finns en avskiljande funktion mellan brandceller
•  att risken för brandspridning inuti väggar och längs med fasadytan 

begränsas
•  att risken för nedfallande delar begränsas så att inte räddnings- 

personalen eller utrymmande personer skadas.
många som propsar på att avvika från 
reglerna. Branden blev ett uppvaknande 
för Sverige. 
 – Man vågar inte ta genvägar på 
samma sätt längre eftersom man förstår 
vad det kan kosta i slutändan. Idag stäl-
ler kunderna fler frågor om brandsäker-
het än innan och vi får mer gehör för att 
man måste titta på vad man väljer för 
fasadmaterial och hur det komponeras 
ihop med beklädnadsskivor. 
 – Det är också viktigt att vi som är 
brandkonsulter kommer in tidigt i pro-
jekten innan allt är upphandlat och 
klart. Att ändra på saker i efterhand 
brukar bli väldigt dyrt, säger hon. 
 Är det mer riskfyllt att bygga i trä? 
undrar BTF Magazinet.
 – Jag har flera kollegor som jobbar 
med hållbart byggande där man väljer 
trä till konstruktion och ytskikt. Idag 
finns det trä som är brandskyddsim-
pregnerat och till och med klarar de tuf-
faste kraven som gäller för höga hus, 
svarar Emma Lindsten.

  TEXT: PAULA ISAKSSON
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Kontakta vår annonssäljare 
Johan Dahlberg 
på Grafisk Support.

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

Vill du annonsera i 
BTF Magazinet?

Marie Lekmark sitter verksamhets-

baserat på Platzers nya kontor på 

Kämpegatan.

6
TEMA: FRAMTIDENS KONTOR

Kontorets arkitektur spelar roll 

för hälsan enligt forskaren David 

Hallman.

18
Arkitekten Carl-Johan Lindfors 

ser hur kontoren blir allt mer 

hemliknande.

Facktidning för dig som är verksam eller studerande inom byggsektorn i Göteborgsområdet 20
181
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Morgon-dagens arbets-platser

Facktidning för dig som är verksam eller studerande inom byggsektorn i Göteborgsområdet
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Jens Karletorp berättar vad som 
händer i Nya Hovås.

TEMA: SMÅSKALIG STADSBEBYGGELSE

Nyligen invigdes Garveriet i 
Floda där Karin Forsberg är vd.

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

20166 2
Shanghairesan blev  

en fullträff.

BYGGER OCH
UTVECKLAR
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Många är vi som arbetar i byggbranschen men hur bra koll har vi på  
varandras yrkesroller? I en intervjuserie möter vi människor från olika delar av 
branschen som får dela med sig av sin vardag och sina tankar om framtiden. 
Den här gången berättar Moa Lipschütz och Lisa Wistrand om jobbet som 

kulturgeografer på ett arkitektkontor.

KOLL:

kulturgeografer är en relativt okänd 
utbildningsroll i byggbranschen. Men 
både Moa Lipschütz och Lisa Wistrand 
har utövat sitt yrke i flera år – på White 
sedan 2013 respektive 2016 – och dess-
förinnan på annat konsultbolag och i 
kommunen.
 – I vårt arbete tar vi avstamp i  
sociala och vardagliga behov som man 
behöver känna till och hantera när nå-
got nytt ska byggas. Ofta handlar det 
om upplevelsevärden för människor, 
säger de.

att de valde att utbilda sig till kultur-
geografer beror på ett grundmurat in-
tresse för rättvise- och sociala frågor.
 – Jag började läsa på ett samhälls-
vetenskapligt miljövetarprogram med 
en idé om att jag ville jobba med sociala 
frågor i textilindustrin. Men så gick jag 
en kurs i humanekologi och förstod att 
arkitektur och stadsplanering kunde 
påverka människors liv. Då blev jag in-
tresserad av det, berättar Moa.
 För Lisa stod det ganska tidigt klart 
att hon ville jobba med stadsbyggnad 

och samhällsplanering på strategisk 
nivå. Så när hon läste en kurs i kultur-
geografi fastnade hon direkt och tog  
sedan en master i ämnet.
 – Jag har alltid haft stor nyfikenhet 
på samhälleliga strukturer och hur de 
är kopplade till geografi. Den fysiska 
miljön har stor betydelse för vilka möj-
ligheter som människor ges, det hand-
lar om tillgång, tillgänglighet och rätt-
visa, säger hon.

både moa och Lisa tycker att den eng-
elska titeln ”human geographer” kan-
ske säger mer om vad en kulturgeograf 
sysslar med än den svenska definitio-
nen. 
 – Samspelet mellan det rumsliga 
och sociala är jätteviktigt i vårt yrke. 
Arkitektur är inte bara fysiska byggna-
der utan ett medel för att uppnå den 
goda och rättvisa staden, förklarar Moa.
 – Arkitekturen och stadsbyggandet 
har en uppgift och beroende på hur 
man väljer att forma den får det olika 
sociala effekter, tillägger Lisa.
 För tio år sedan anställde White en 

socialantropolog som första arkitekt-
kontor i Sverige. Idag har Moa och Lisa 
även samhällsvetare som kollegor. De 
jobbar normkritiskt och har ett starkt 
brukarperspektiv för att kunna kartläg-
ga värden och behov. För vem gör vi 
detta, kan vi göra det på ett annat sätt? 
 – Vi har uppdrag för kommuner, 
privata aktörer, regionförbund och på 
nationell nivå såväl som på forskarnivå. 
En strävan är att jobba tillsammans 
med arkitekterna, vi vill komma in ti-
digt för att ge frågorna extra tyngd och 
designa processer så att invånarna kan 
vara med och påverka sin vardag och 
sitt samhälle.

rent praktiskt kan arbetet gå till så 
att de åker ut till aktuella platser och 
pratar direkt med invånarna. De har 
också workshops med tjänstepersoner 
och gör vandringar med fokusgrupper. 
Exempel på uppdrag är det som de har 
för Mölndals Stad som handlar om att 
omvandla en park vid stadshuset till en 
grön lunga för alla.
 – Vi hämtade kunskap från invå-
narna utifrån vilka parken är till för 
idag och vilka som inte är där idag och 
varför. Vi samtalade med människor 
under ett helt år för att kunna följa alla 
årstider och olika användning. Syftet var 
att ge ett bra underlag och inspel i på- 
gående stadsutveckling, förklarar Moa.

De vänder och vrider på stadsplaneringen och har ett normkreativt 
angreppssätt. Moa Lipschütz och Lisa Wistrand jobbar båda som 

kulturgeografer på White arkitekter i Göteborg.
– Vår huvuduppgift är att titta på samspelet mellan det rumsliga 

och sociala, säger de. 

De har blick för sociala frågor i stadsutvecklingen



Sjögren
Byggnads AB

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

MÄNNISKAN
& MASKINEN
Vi har ett brett utbud av liftar, 
byggmaskiner, bodar, anläggnings-
maskiner, utbildning och säkerhet. 
Allt serverat och organiserat med 
vår personliga service.

För mer info besök stavdal.se
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”Vi försöker förstå vardagen och l ivet som en  
integrerad del i  arbetet med att gestalta l ivsmil jön.” 
MOA LIPSCHÜTZ OCH LISA WISTRAND JOBBAR BÅDA SOM KULTURGEOGRAFER PÅ WHITE ARKITEKTER I GÖTEBORG

De har blick för sociala frågor i stadsutvecklingen
– Men det är inte frågan om att 
samla in önskelistor på fysiska sa-
ker. Vi undviker frågor om vad 
människor vill ha utan ber dem 
beskriva behov och upplevelser, 
berättar Lisa.

enligt moa och Lisa är det unika 
och roliga med jobbet att de får 
röra sig i olika skalor, från det 
breda hela staden-perspektivet till 
enskilda platser.
 – Det handlar om allt ifrån 
hur vi gestaltar små hörn och  
entréer till hur kvarter och staden 
utvecklas, ja till och med regio-
nen. Det här är ett relativt nytt 
sätt att jobba på, även om man 
alltid har haft ett socialt perspek-
tiv i stadsutvecklingen. 
 – Men vi ser hur fler och fler 
kommuner har börjat införa ruti-
ner för att ta fram sociala konse-
kvensanalyser för detaljplaner 
och stadsutvecklingsprojekt. De 
sociala aspekterna blir mer själv-
klara och vi behöver inte förklara 
vår roll på samma sätt som tidiga-
re, avslutar de.

TEXT OCH BILD: PAULA ISAKSSON
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INBLICK:

Egnahemsfabriken stöttar självbyggare på flera sätt

på kvällen 21 februari var det dags för årsmöte som den här gången inled-
des med ett föredrag av Lars Björklund om hur man som ledare kan motverka 
korruption. Lars har en bakgrund i bland annat Skanska och har intervjuat 
chefer om korruption i boken ”Att vilja göra rätt – 9 steg för ledare att stoppa 
korruption”. Många företag och organisationer jobbar med att få policys och 
instruktioner på plats för att undvika bestickning, men enligt Lars är det viktigast 
att ledningen arbetar med kulturen. Att man hela tiden pratar om frågorna och 
håller dialogen levande. 
 I vanlig ordning valdes också en ny styrelse på mötet som ägde rum i Byg-
garnas Hus på Ekmansgatan. Bland annat blev Johan Engström, Innerstadens 
Arkitekter AB, ny ordförande och som vice klubbmästare valdes Jonas Elgblad, 
Nova Elkonsult. Föreningens nya hemsida presenterades liksom årets resa som 
går till den spännande staden Baku i Azerbajdzjan. Kvällen avslutades med en 
trerättersmiddag. I år har Byggnadstekniska föreningen funnits i 90 år och är ett 
viktigt arv att förvalta. BILDER: CHRISTINA LÖÖF OCH SVEN-ERIC SVENSSON

Korruption och trerätters 
på årsmötet

tinna harling och Ahmed  
Salawda hälsade välkommen och 
visade runt bland färdiga och på-
började hus, växthus, odlingar och 
planerade projekt. I det ombyggda 
förrådet, numera Studio Svanvik, 
bjöds BTF på lunch samtidigt som 
de berättade om verksamheten.
 Idén till Egnahemsfabriken föd-
des ur en diskussion mellan ett antal 
organisationer, privatpersoner och 
företrädare för Tjörns kommun, om 
hur fler bostäder för nyanlända, 
ungdomar och äldre skulle kunna 
byggas – grupper som har svårt att 
få tag i små och billiga bostäder 
på Tjörn. Ett sätt var att stödja själv-
byggeri med olika slags resurser, 
som arkitektstöd, materialbeställ-
ning, tillgång till arbetsyta, verktyg 
och maskiner. Våren 2018 startade 

Egnahemsfabriken, med innova-
tionsstöd från Vinnova och Tjörns 
kommun, med kyrkan och Studie-
förbundet vuxenskolan som medfi-
nansiärer.
 
sedan dess har fabriken blivit 
en plats för möten mellan olika åld-
rar och kulturer och som gör verk-
lighet av begreppet integration. Ett 
pågående projekt är till exempel 
ett hus på 45 kvadratmeter på tom-
ten hos Eva som snart går i pen-
sion. Bygget finansieras med ett lån 
på den egna fastigheten och det nya 
huset tänker hon hyra ut.
 – På så sätt får hon både en 
inkomst utöver pensionen och ge-
menskap med en hyresgäst, säger 
Tinna Harling, projektledare och 
arkitekt på Egnahemsfabriken.

 Eva var med i en studiecirkel, 
tillsammans med ytterligare tre 
självbyggare, som utgår från en 
metod för medskapande design-
process. Metoden har tagits fram i 
samarbete med Jenny Stenberg, 
Chalmers, som också är forskare 
på Egnahemsfabriken. I studiecir-
keln har de fått hjälp att realisera 
sina idéer och med att planera 
byggprocessen.

egnahemsfabriken drivs i  
föreningsform – med en ekonomisk 
och en ideell förening – och många 
frivilliga krafter. Ett fåtal personer 
är anställda. Verksamheten är ut- 
talat icke vinstdrivande.
 – Intresset för verksamheten är 
jättestort, inte bara här på Tjörn. Vi 
får många förfrågningar om att 

hålla föredrag och hjälpa andra 
att komma igång med liknande 
runt om i Sverige. Så det finns ett 
stort behov av den här typen av 
verksamhet, säger Tinna Harling.
 Just nu är Tinna Harling och 
hennes kollega Erik Berg engage-
rade i att samordna en konferens 
som kommer hållas hösten 2019. 
 – Den ska handla om socialt 
byggande och modernt självbyg-
geri, och arrangeras i samarbete 
med bland andra Göteborgs Stad, 
Mistra Urban Futures och Boverket. 
Konferensen innebär att frågan 
kan lyftas upp till systemnivå och 
det kommer inspirerande exempel 
från hela Sverige, säger Tinna. 

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON 
BILDER: JOHAN ENGSTRÖM

Egnahemsfabriken på Tjörn ger både mentalt och praktiskt stöd till den som 
vill bygga ett eget hus – lite som egnahemsrörelsen under förra seklet. Den 24 
april var BTF på besök på Egnahemsfabriken på den gamla gården i Svanvik.

Läs mer på www.socialtbyggande.se



 
 

     
 

27

Vad gör du till vardags?
– Jag projekterar el- och telesystem på ett 
ganska nytt företag, Nova Elkonsult, och 
ägnar mig främst åt att konstruera ritning-
ar i CAD, för att kunna presentera projek-
ten på ett bra sätt. Tidigare jobbade jag i 
flera år på Rejlers och var engagerad i ett 
koncernomfattande projekt om hur CAD 
kan effektivisera arbetet. Så det är inom 
det området som jag har mitt fokus.

Vad gör en vice klubbmästare?
– Min roll i styrelsen är att stödja och hjäl-
pa den ordinarie klubbmästaren med att 
arrangera aktiviteter, fixa lokal och annat. 
Jag hoppas också kunna ge bra input och 
bidra med idéer till aktiviteter som kan 
locka nya medlemmar till föreningen. Men 
tajmingen har varit lite dålig i vår, jag  
har inte kunnat vara med vid några aktivi-
teter hittills. Det blir bättre till hösten, 
hoppas jag.

Och hur kom du i kontakt med BTF?
– Förra ordföranden, Lars Kindholm, är 
min chef och det var han som tyckte att 
jag skulle gå med, det är alltid bra att nät-
verka. Och det känns kul, det är första 
gången jag engagerar mig i en förening. 
Jag tror att jag ska kunna bidra med  
en del nytt!

JONAS ELGBLAD,  
Elinstallatör, jobbar som konstruktör  
på Nova Elkonsult AB, vice klubb- 
mästare i BTFs styrelse

Hej styrelsemedlem!

FRÅGESTÄLLARE: ELISABETH GUSTAFSSON

höstens företagsafton blev så lyckad 
att den fick en vårlig repris. I början av maj 
fick BTFs medlemmar chansen att lyssna på 
arkitekterna Johan Lundin och Agnes Orstadius 
som berättade om Whites spännande projekt i 
Kongo. Panzisjukhuset har blivit världskänt  
sedan chefsläkaren Denis Mukwege fick  
Nobels fredspris i december. White har gjort 
en grundlig inventering av sjukhuset, som är i 
behov av en ny mor- och barnenhet, och tagit 
fram en masterplan för utveckling av sjukhus-
området, helt och hållet pro bono! Nästa steg 
mot förverkligandet av planen blir att ta fram 
finansiering för själva byggnationen. Detta  
arbete leds av Röda Korset i Luxemburg.
 Nästa företag som presenterade sin verk-
samhet under kvällen var Main Home. Johan 
Eriksson Saternus och Isabelle Saternus mis-

sion är att sprida kunskap om vilka möjligheter 
som uppstår när man slipper stress och oro för 
sin ekonomi och kan disponera sin egen tid. 
Hur går det till? Jo, genom att tillfoga fler bo-
stadsenheter i sitt befintliga hus eller på sin 
egen tomt! Dessa kan sedan hyras ut vilket är 
positivt för både samhället och den enskilde. 
 Vad är då svårigheten att få fler att nappa 
på detta? Jo, många upplever en rädsla för att 
ha grannar för nära. Men med bra planering 
blir det inget problem, menar Johan och Isabelle. 
Själva har de skapat tre extra bostadsenheter på 
sin egen tomt med egna uteplatser utan insyn.
 Kvällen avslutades med en vårbuffé då alla 
fick möjlighet att skapa kontakter och vidga sitt 
nätverk. Precis som syftet var med kvällen!
BILDER: LANDSARKIVET OCH GÖTEBORGS BYGGMÄSTARE-
FÖRENING

Favorit i repris

närmare 40 personer drog veteraner-
nas besök på Svenska Mässan i slutet av 
mars. I två grupper med varsin guide fick 
de bland annat besöka lyxsviten. 
 Mässan som är ett år äldre än  
BTF grundades 1918 och har 180 000 
kvadratmeter hotell- och mötesyta. Det  
första tornet byggdes 1984, det andra 2001 
och det tredje och högsta tornet 2014. 
 Det nya tornet som planeras i anslut-
ning till Korsvägen kommer att bli ännu 
högre och gestaltningsmässigt avvika från 
de tre glashusen. Varje år har Svenska 
Mässan 1,8 miljoner besökare. Veteraner-
nas rundvandring genom byggnaderna 
gick via de glasade gångbroarna som  
kunde ta upp kampen med Liseberg om  
hisnande magkänsla. BILDER: INGER SKOGSBERG

Hisnande besök på Svenska Mässan

när btf bjöd in till företagsafton i slutet av novem-
ber förra året var det många som kom för att få höra 
om framtidens stadsutveckling och byggnation. Det 
bjöds på mingel och buffé i Byggmästareföreningens 
fina lokaler där Johan Brendelökken började med att 
berätta om Liljewall arkitekters trähusprojekt och de-
lade med sig av erfarenheter kring konstruktioner, 
akustik och brand.
 Jan och Anders Håkansson, Jens-Reinert Geierö 
och Kristian Westlund på Byggplanering AB pratade 
om sin syn på stadsutveckling. Därefter presenterades 
Föreningen för Byggemenskaper och aktuella projekt 
av Staffan Schartner. Sist ut var Susan Wesseley- 
Gromark från Tengbom arkitekter som berättade om 
arbetet med Borås Kongress och den speciella  
väggen gjord i tadelakt, ett kalkputsbaserat ytskikts-
material med flertusenårig tradition. Kvällen gav 
mersmak, läs nedan om vårens företagsafton.
BILDER: SEBASTIAN ÖRJENFELT

Företagsafton  
om stadsutveckling

Snart, snart är allt på plats men 
redan nu går det att se vår nya 
och snygga hemsida. Gå själv in 
och kolla! www.btf.nu



WHITE.SE

Avsändare: Grafisk Support, August Barks gata 21
421 32 Västra Frölunda

I HÖST FYLLER BTF 90 ÅR  

Sedan starten har BTF varit en mötesplats 
för folk i byggbranschen och är det 

fortfarande. Är du inte medlem men vill bli 
det? Registrera dig på btf.nu så har du 

massor av olika slags aktiviteter framför dig 
och kan följa med på våra spännande resor. 

Nu tar vi 90 år till!

I Higabs bestånd finns över 300 hus från 
1600-talet och fram till idag. 31 av dem är 
byggnadsminnen.

Våra hus är en del av göteborgarnas 
kulturarv och vi är stolta över ansvaret att 
vårda och levandegöra dem för framtiden.

På bilden syns en ladugårdslänga på 
Kvibergsnäs Landeri, från 1750-talet, som 
nyligen renoverades med traditionella 
material och metoder.

Se våra hus på Instagram higab_se  
eller läs mer på higab.se

Higab är en del av Göteborgs Stad

Kvibergsnäs Landeri

Byggnadsvård är  
återbruk för framtiden
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