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ORIENTERING OM PROJEKTET 

PROJEKTETS BAKGRUND 

HSB Göteborg har för avsikt att uppföra bostäder på Fräntorpsgatan i Björkekärr i östra Göteborg. 
Lägenheterna ska passa både gammal och ung, par och singlar. Husen ska vara enkla och strama med 
smarta lösningar som ska leda till prisvärda och yteffektiva lägenheter. 

På fastigheten finns idag en tranformatorbyggnad tillhörande Göteborgs Energi. Därutöver är den 
obebyggd. 

Ny detaljplan upprättas av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 

PROJEKTETS INNEHÅLL 

Projektet avser uppförande av 4 st bostadshus med sammanlagt ca 60 lägenheter. Lägenheterna upplåts 
med bostadsrätt. 

Mellan husen utförs parkliknande bostadsgårdar. Möjlighet ska finnas att bygga ett parkeringsgarage 
under ett av husen.  

I projektet ingår också en bullervall + bullerskärm utefter Östra Torpavägen/Fräntorpsgatan. 

Modellfoto 
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MILJÖ OCH ENERGI 

ALLMÄNT 

Husen avser att formas energieffektiva och av miljöanpassade material. Smarta lösningar både vad 
gäller uppvärmning, bra miljöval och ekologiskt tänkande genomsyrar utformningen. Detta kommer 
att återspeglas både i arkitekturen och i de tekniska lösningarna. 

LÅGENERGIHUS 

Projektet avser att uppnå målen för energianvändning enligt definitionen för lågenergihus som 
Energimyndigheten har satt upp. Välisolerade hus med lågt energibehov för uppvärmning och drift är 
grundläggande. Det innebär bland annat att ytterväggar och tak blir tjockare än i ett konventionellt 
bygge. Minimerade köldbryggor och lufttäta konstruktioner är viktigt att åstadkomma. Genomtänkta 
lösningar vad gäller ventilation, värmeåtervinning och val av energikällor kommer också att tas fram. 
Man kommer att använda högeffektiva och strömbesparande elapparater samt lågenergilampor. 
Individuell mätning av el och varmvatten ger möjlighet att påverka egen förbrukning. 

 
 

Solcellspaneler på tak 

Det Gule Hus, Aalborg  
Solcellspaneler integrerade i fasaden. 

SOLENERGI 

Solcellspaneler för att producera el monteras på både tak och fasader i gynsamma lägen och 
väderstreck. Elen konsumeras inom fastigheten, överskottet vid hög produktion säljs på nätet. 
Solfångare för produktion av varmvatten kan också vara motiverat, beroende på vilka andra lösningar 
som väljs för uppvärmnig och energi. 

Husen kommer att ha ett lågt behov av tillförd energi för uppvärmning, med det ska finnas 
värmesystem (till skillnad från i passivhus). Det finns olika vägar att gå för att uppnå en bra 
helhetslösning. Fjärrvärme är ett alternativ, bergvärme ett annat. Om man väljer bergvärme som 
uppvärningssystem används den egenproducerade elen för att driva det.  

I både Tyskland och Danmark har solcellstekniken blivit ett vanligt inslag i såväl nyproduktion som i 
ombyggnader. På taken kan panelerna ställas upp i optimala vinklar. Att använda taken är bra med 
tanke på att ingenting skymmer eller skuggar panelerna.  
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Solcellspaneler på fasad och i balkongfronter i söder- och västerlägen ger även det ett bra utfall 
samtidigt som man kan få arkitektonisk mervärde och ge identitet åt projektet. 

BILPOOL 

Bostadsrättsföreningen avser att ha bilpool. Det är en miljövänlig och privatekonomiskt fördelaktig 
lösning för både små och större hushåll. För behovet av P-platser gäller som schablon att en 
bilpoolsplats motsvarat 5 st  ”normala” P-platser. Ett minskat behov av P-platser ger plats för mer 
friytor.  

TILLGÄNGLIGHET 

NIVÅER I LANDSKAPET 

Tomten sluttar mot sydväst med en nivåskillnad på ca 8 meter från lägsta till högsta punkt.  

Hus A1 och B1 och gården mellan dem ligger på den lägre nivån. För att ta sig vidare in i området upp 
till Hus A2 och B2 går man antingen upp för trapporna mellan gårdarna eller också använder man 
lokalgatan som har en lutning som medger tillgänglighet. Det går också att nå de två övre husen från 
gång- och cykelvägen som löper i naturområdet i nordost.  

 

HISS 

Alla lägeheter och tillhörande utrymmen nås med hiss. I det flerbostadshusbestånd från 1940- och 50-
talet som finns i området idag är det få som har hiss. 
 

GEMENSAMMA LOKALER 

Gemensamma lokaler finns i bottenvåningen i Hus B1 och på plan 4 i Hus B2. 

Den gemensamma tvättstugan ligger i bottenvåningen i Hus B1 med ingång direkt utifrån. Sommartid 
kan man ha en skön stund ute på gården medan man tvättar. Kanske tar man med sig kaffekorgen och 
får en pratstund i solen med grannarna. 
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På plan 4 i Hus B2 ligger den gemensamma samlingslokalen med direkt utgång till en terrass i 
sydvästläge. Här finns ett stort mötesrum, kök, övernattningsrum för gäster samt bastu.  

UTEPLATSER OCH GÅRDSMILJÖ 

Gårdarna och utemiljön utformas så att den är tillgänglig för alla. Sittgrupper, grillplatser och 
planteringar kan nås och utnyttjas vid olika tider på året och i olika väderlek. Vindskydd, platser att 
vara på i både sol och skugga, möjlighet till lek, vila och umgänge utomhus ska finnas för alla åldrar. 

TRAFIK OCH PARKERING 

Infarten till området blir från Grustagsvägen i norr. Lokalgatan löper väster och söder om 
bostadshusen. En öppen parkering på mark finns i väster (23 p). Utmed lokalgatan i söder ligger 
carports uppdelade i 4 volymer (28 p). Några P-platser finns vid Hus B2 längst i öster (4 p). Totalt 
finns 55 platser, vilket väl uppfyller normen på 85%. Ett alternativ till carports är att bygga ett garage 
för lika många bilplatser under hus B2 och gården mellan hus A2 och B2.  

GESTALTNING 

BYGGNADER 

Målet är att bygga lågenergihus med hög ekologisk ambition i uttrycksfull och samtida arkitektur. 

Tomten har egnahemsområdet Fräntorp som granne i norr. På andra sidan Östra Torpavägen i söder 
ligger det storskaliga Östra sjukhuset. Öster om tomten tar ett skogs- och naturområde vid med 
promenad- och cykelvägar. Tomten ligger vid foten av berget och skogen och sluttar ner mot 
trafikkorsningen och rondellen i väster. 

Husen formar sig runt två gårdar som vänder sig mot sydväst. Husvolymerna är små för att släppa 
igenom södersolen mellan husen och hålla nere skalan. Den klättrande tomten accentureras av 
trappningen i höjd av byggnaderna, högst hus mot skogen och berget och lägst hus invid 
egnahemsbebyggelsen. 

 

 

Bostadshus i Kolding, Danmark, arkitekt: 3XNilsen 

 

 Bostäder Wohnen am Lohbach, Österike, 
 arkitekt: Baumslager & Eberle 
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ÖPPET ÅT SÖDER OCH VÄSTER 

Fasaderna uttrycker en öppen och lätt sida mot söder och väster. Hit vänder sig den offentliga sidan av 
lägenheterna med kök och vardagsrum. Entréerna är vända mot de soliga gårdarna, med möjlighet till 
möten, kontakt och kommunikation. Från de inglasade balkongerna har man utsikt, utblick och uppsikt 
över vad som händer utanför. 

Solcellelspaneler integrerade i fasaden – glas – lätta fasadmaterial - skivmaterial – inglasade 
balkonger. 

SLUTET ÅT NORR OCH ÖSTER 

Mot norr och öster vänder sig den privata och lugna sidan med sovrumen. Träden, lugnet tystnaden 
och ron mot skogen. Fasaden är mer sluten än i söder och väster, motivet här är ”hål i mur”. Från vissa 
av lägeheterna vetter även en sval balkong mot norrsidan som ett komplement till den inglasade, soliga 
i söder. 

 
Mur – betong – puts är exempel på material som kan passa till den slutna ”murfasaden”. 

Bostäder Wasserstadt – Spandau, Berlin, arkitekt: 
Carola Schäfers Architekten BDA 
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SKYDD MOT BULLER 

Trafikbuller från Östra Torpagatan kräver bulleravskärmning i form av vall och skärm eller plank på 
en sammanlagd höjd av 2,5 m. Uformningen och gestaltningen av detta kommer att studeras noga så 
att en estetiskt tilltalande och omväxlande helhet uppnås. 

Intrycket och inblicken i området från rondellen är viktig. Vid parkeringen i väster mot Fräntorpsgatan 
placeras en bullerskärm/plank. 

Bullervallen med skärm mot Östra Torpagatan samordnas med carports/garage utmed lokalgatan i 
området. 

 
Carportarna med sedumtak är uppdelade i flera volymer med ca 5 m släpp emellan. Vid dessa 
mellanrum kan bullerplanket göras i glas för att man ska få kontakt och utblick. Siktlinjer från entréer 
och inifrån området ska studeras. Stigningen i höjd längs gatan gör att uppdelningen och släppen 
emellan volymerna bidrar till en variation och omväxling längs Östra Torpargatan. 

Den lilla rumbildning som skapas mellan carportarna möblers med bänk och träd och bliren plats för 
möten. 

BEFINTLIG TRANSFORMATORSTATION – NY FASAD 

Den befintliga transformatorstationen får en ny fasadbeklädnad som harmoniserar med den nya 
bebygggelsen. Det ligger närmast till hands att den som en av flera komplementbyggnader söker 
släktskap med carportarna, sophusen och bullerplanket i material, kulör och utformning. 

KVALITÉER - SAMMANFATTNING 

ARKITEKTUR 

Målet är att bygga ekologiskt smarta lågenergihus i uttrycksfull och samtida arkitektur. 

ENERGI OCH MILJÖ 

Välisolerade byggnader där ett minimum av energi förbrukas. Kloka helhetslösningar vad gäller 
uppvärmning, energi och ventilation eftersträvas. Egen produktion av el med solceller.  

NÄRHETEN TILL NATUROMRÅDE 

Närheten till skogen och naturområdet är en stor kvalité. Den parkliknade gårdsmiljön med öppenhet 
och mot berget och utblickar mellan husen månar om och tar in naturen på tomten mellan husen. 
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PRISVÄRDA OCH YTEFFEKTIVA LÄGENHETER 

I Björkekärr finns en efterfrågan från många olika målgrupper. 

• Par som flyttar från villan (+50) i Östra Göteborg och Partille 

• Ensamstående som flyttar från villan (+60) i Östra Göteborg och Partille 

• Singlar, både äldre och yngre 

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING 

Det finns medel till konstnärlig utsmyckning. En omsorg om de boendes vardagsmiljö som höjer 
kvalitén i projektet är att tillföra de dimensioner som ett konstverk kan ge. 


