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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 kommer att ha en blandad sammansättning som passar både gammal och ung, par och 
singlar. De nya byggnaderna ska uppföras som lågenergihus i en uttrycksfull och samtida arkitektur 
med 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 är omarbetat med hänsyn taget till de synpunkter och yttranden som kom in efter 
samrådshandligen 2008. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. I projektet ingår en bullerskärm utefter 
Östra Torpavägen/Fräntorpsgatan. 
 
Det förslag som presenterades 2008 innehöll 4 st bostadshus i 3-5 våningar med sammanlagt ca 60 
lägenheter. Projektet upplevdes av grannarna i egnahemsområdet norr om tomten som allt för 
storskaligt. Man menade att de hus med 3-4 våningar, som låg vid Grustagsvägen var för höga i 
förhålllande till villorna på andra sidan gatan. Att husen i öster upp mot berget var 4-5 våningar höga 
tyckte man dock inte var något problem. 
 
 

 
Arbetsmodell förslag samrådshandling 2008  Arbetsmodell nytt förslag 
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NYTT FÖRSLAG 

Projektet innehåller nu 4 st bostadshus i 2-5 våningar med sammanlagt 60 lägenheter. Det finns även 
ett enplans gemensammhetshus. Carports byggs bakom bullerskärmen utmed Östra Torpavägen. Två 
stycken återviningsrum (soprum) betjänar området. Det ena ligger på gaveln av gemensamhetshuset 
och det andra är integrerat i carportslängan. 
Gårdarna mellan husen är öppna och luftiga med genomsikt mot skogen och egnhemsområdet i norr. 
Skogs- och naturområdet i nordost fortsätter ner mellan husen och gårdarna har karaktär av naturtomt. 
Det finns lekplatser och gemensamma uteplatser mellan husen. I anslutning till gemensamhetshuset 
finns möjlighet att anlägga en trädgård. 

GESTALTNING 

BYGGNADER 

Målet är att bygga bostäder med hög kvalité i uttrycksfull och samtida arkitektur. 

Det nya bostadsområdet har egnahemsområdet Fräntorp som granne i norr. I söder på andra sidan 
Östra Torpavägen ligger Östra sjukhuset. Det är en arkitektonisk utmaning att överbrygga och hantera 
mötet mellan det småskaliga villaområdet i norr och sjukhusets storskaliga anläggning i söder. Vid 
kommungränsen mot Partille i öster möter ett berg med skogs- och naturområde, ett omtyckt 
rekreationsområde med promenad- och cykelvägar. Från foten av berget och skogen sluttar tomten ner 
mot trafikkorsningen och den nya rondellen i väster. 

 
Situationsplan 

 
Bostadshusens sträckning följer nivåkurvorna i sluttningen i nord sydlig riktning. De smala 
huskropparna släpper in södersolen mellan husen och skuggar varken varandra eller grannarna i norr. I 
väster invid egnahemsområdet hålls skalan nere i de lägre bostadshusen och gemensamhetshuset (1-3 
vån), sedan accentureras de stigande nivåerna i terrängen av en upptrappning i höjd av byggnaderna 
(3-5 vån). Hus 3 och 4 trappar även i nord sydlig riktigning, lägre mot den trafikstörande Östra 
Torpavägen och högre i norr mot berget och skogen.  
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Referensbild som visar bostadshus i modern arkitektur med  
ekologiska förteckend; bostadshus i Kolding i Danmark.  
 

Referensbild som illustrerar olika grad av öppet 
och slutet i fasaden; bostäder Wohnen am 
Lohbach, Österike 

ORIENTERING PÅ PLATSEN 

Alla lägenheter är genomgående med fönster åt öster och väster. Fasaderna mot väster är öppna och 
lätta med balkonger. Hit vänder sig den ”offentliga” sidan av lägenheterna med kök och vardagsrum 
med utblickar och kvällsol. Entréerna på östra sidan ger möjlighet till möten, kontakt och 
kommunikation. De täta gavlarna på de smala husen vänds mot norr och söder. I lägenheterna störs 
man då inte av trafiken från Östra Torpavägen. Cykel- och barnvagnsförråd ligger i bottenvåningen i 
norra delen av hus 2, 3 och 4. Det gör att inga lägenheter i dessa lägen störs av insyn eller gatubelysnig 
från den allmänna gång/cykelvägen. 

 
Referensbild från Norge; lågenergihus 
Løvåshagen i Bergen byggt 2009.   
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Referensbild med bostäder i natur och parkmiljö: 
Wasserstadt – Spandau, Berlin 

SKYDD MOT BULLER 

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

Intrycket och inblicken i området från rondellen är viktig. Vid trädgården i väster mot Fräntorpsgatan 
börjar bullerskärmen som sedan viker av och följer Östra Torpavägen sträckning upp mot öster.  

Öppningen i skärmer för gångtrafik görs i form av en ”sluss” så att den ljudavskärmande funktionen 
inte försämras. 

Bullerskärmen mot Östra Torpavägen samordnas med carports/garage utmed lokalgatan i området. 

 

 
Sektion genom södra delen av området och Östra Torpavägen. Det finns planer men ännu inget beslut på om 
spårvagn kommer att dras längs Östra Torpavägen. 

 

Carportarna är uppdelade i flera volymer med släpp emellan. Vid dessa mellanrum kan bullerskärmen 
göras i glas för få kontakt med omgivningarna och utblickar. Stigningen i höjd längs gatan gör att 
uppdelningen och släppen emellan volymerna bidrar till en variation och omväxling sett från Östra 
Torpavägen. 
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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. 

TILLGÄNGLIGHET 

NIVÅER I LANDSKAPET 

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

Hus 1, 2 och gemensamhetshuset med trädgården ligger på den lägre nivån. Lokalgatan har sin 
brantanste stigning söder om hus 3, i markprojekteringen finns utrymme för att plana ut det brantaste 
partiet till en lutning som gör alla hus tillgängliga från parkeringar och carports. I gattet mellan den 
stora och mindre huskroppen i hus 4 finns en ramp med lutning 1:20 för att nå entréerna i dessa 
byggnader. Även från gång/cykelväg i naturområdet i norr kan man nå alla entréer.  

Husen ligger längs med höjdkurvorna i landskapet vilket gör att man rör sig längs med husen i samma 
marknivå fram till trappor och hiss. 

HISS 

Alla lägeheter utom plan 2 i hus 1 (4 st lgh 1rok och 2 rok) och tillhörande utrymmen nås med hiss. I 
det flerbostadshusbestånd från 1940- och 50-talet som finns i Fräntorp och Björkekärr idag är det få 
som har hiss och det finns ett stort behov, för framför allt de äldre invånarna, av att få tillgång till ett 
boende med hiss. 

UTEPLATSER OCH GÅRDSMILJÖ 

Gårdarna och utemiljön utformas så att den är tillgänglig för alla. Sittgrupper och planteringar kan nås 
och utnyttjas vid olika tider på året och i olika väderlek. Vindskydd och 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 sker från Grustagsvägen i norr mellan hus 1 och 2. Lokalgatan löper väster och 
söder om bostadshusen.. Totalt finns 45 p-platser, vilket uppfyller normen på 43 platser inklusive 
gästparkeringar, varav 4 platser är handikapplatser. Utmed lokalgatan i söder ligger carports (41 
platser). 

MILJÖ OCH ENERGI 

ALLMÄNT 

Husen ska 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. 
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Referensbild som visar lågenergihus, Løvåshagen i Bergen, Norge byggt 2009. Ett bostadsprojekt i ungefär samma skala  
som projekt Fräntorpsgatan. 

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.  

KVALITÉER - SAMMANFATTNING 

ARKITEKTUR 

Målet är att bygga ett boende av bra kvalité 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. Ambitionen är att följa Göteborgs miljöprogran för 
hållbart byggande. 

NÄRHETEN TILL NATUROMRÅDE 

Närheten till skogen och naturområdet är en stor kvalité med öppenhet mot berget och utblickar 
mellan husen tas naturen in på tomten mellan husen. 

PRISVÄRDA OCH YTEFFEKTIVA LÄGENHETER MED HISS 

Björkekärr och Fräntorp är områden där många hus saknar hiss. Efterfrågan på detta inom området är 
stor. 

 


