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Hållbart byggande, seminarieanteckningar från 11 mars 2014
På plats: Sten Andersson, Mattias Rostock, Johan Vallin, Göran Vallin, Kenth Carlson, Alexander 
Lindblad och två personer från Lindsberg, aktiva i Greenpeace. Kontakt med lindsbergarna 
fontana_3@hotmail.com

Sten berättade om öppet byggsystem

Om det bara är att hämta nyckeln när man flyttar in i en ny bostad tar folk inga egna initiativ. Sten 
ser hur fem man från Lugnet kommer och fixar på gården trots att de boende skulle kunna göra det 
själva. 

Professor Johannes Olivegren, kvarteret Klostermuren i Göteborg. Bild från området på 
http://www.svenskagator.se/G%C3%B6teborg/Klostermuren/

Man måste bygga hela organisationen runt ett öppet byggsystem. Men efter 65 år har det inte hänt 
något. Miljonprogrammet fördelade makten. De stora byggföretagen fick ett dominerande 
inflytande, arkitekten fick ett begränsat inflytande. 

Sten var stadsplaneingenjör i Falun före arkitektutbildningen i Göteborg. Han kom i kontakt med 
Peter Broberg i Landskronagruppen, det gav visioner. De byggde Skifteshusen, i strid med den 
vanliga byggprocessen. Och de byggde 46 enfamiljshus i Gävle. 4-5 arkitekter hanterade de 
blivande invånarnas önskemål om hur husen skulle utformas. Landskronagruppen hade samarbete 
med byggkomponentleverantören Byggma. Det var bra tänkt men Byggma gick i konkurs och det 
gick inte att få samma leveranser av komponenter till bygget från andra håll. En entusiastisk person 
på Byggma var Nils Nordkvist.

Lanskronagruppens idé var ett öppet byggsystem. Idén är hämtad från Holland och arkitekten 
Habraken. Holland hade också sitt miljonprogram men lyckades bryta den utvecklingen vilket gav 
inspiration till i första hand danska arkitekter men också till Peter Broberg. 

Peter Broberg orkade inte hela vägen, det blev för arbetsamt med brukarinflytande och det blev 
enbart ett öppet byggsystem, utan brukarinflytande. De byggde ett bostadsområde i Malmö. Det var 
en stomme av stålbalkar och sedan moduler av mineralull. Så byggdes t ex Skifteshusen. 

Det öppna byggsystemet grundar sig på moduler som kan anpassas efter brukarnas behov och 
önskemål och efter nya tekniska förutsättningar. En modul kan vara 120 cm bred och ha full 
takhöjd.

Odling i tättbebyggda områden, t ex Faluns innerstad (Tillägg efter mötet)

Sten säger att man kan bygga på t ex trevåningshus från 40- och 50-talen med en våning till. Då kan
husen förses med hiss. Påbyggnader i tgrä är inte så tunga, stommen klarar påbyggnaden. Sedan kan
man ha odling på taken. En annan variant är att bygga växthus på hela fasader - en balkonglåda ger 
ju inte så stor skörd.

Sten ger några litteraturtips (vi ska försöka skanna in omslagen på böckerna och skicka ut 
dem som pdf):

Richard Dawkins: Så gick det till. Bevisen för evolutionen

Richard Branson: Den globala entreprenören

Chris Anderson: Makers. Den nya industriella revolutionen. (Ny teknik som appliceras på öppna 
byggsystem.)

Stadsmiljörådet: Stadsbruk



Vem ska dra arkitektlasset och vem ska bygga?

Vill arkitektstudenter ha ex-jobb? Utbildning i husbyggande för folk i byggbranschen kan ge billigt 
byggande. Eftersom det är en ovanlig byggteknik som dessutom kräver noggranhet är det motiverat 
att ha särskilda kurser, något som kan ge billig arbetskraft. 

Både Lindsberg och Ängsbacka har system där fok får betala för att komma och jobba.

Möte på biblioteket om hållbart byggande & boende

Under våren bör vi ha ett möte på stadsbiblioteket. Det ska handla om hållbart boende, inte om 
odling. Ett odlingsmöte kör vi i höst. På vårens möte bjuder vi in Mats Rönnelid och Sten. Bernt 
inleder med att säga något kort om vad omställning innebär. För att det hela ska få en officiell 
prägel bjuder vi också in Kopparstaden och socialkontoret, det senare eftyersom det också är ett 
socialt integrationsprojekt. Kenth kollar med socialkontoret. 

Mötet måste ha ett tydligt syfte och fånga upp intresserade. Kanske ha open space, eventuellt med 
färdiga påståenden att reagera på. Vi måste tänka igenom olika roller folk kan vilja ha - enbart 
hjälpa till med byggandet, ge idéer. Mötet ska kunna fånga upp idéer och de som sedan går vidare 
avgör vilka av de här idéerna de ska använda sig av.

Mötet bör vara på stadsbiblioteket, en lördag kl 13-17. (Bernt har kontaktat dem, de har problem 
med personal efter ordinarie stängningstid - de återkommer med besked.)

Finansiering

Hur dyrt att utveckla byggsystemet? Sten säger att det kostade 1,5 mkr att utveckla  Novahuset. 
Projektfinansiering kan vi söka hos Teknikdalen, hos Statens Energimyndighet, hos Allmänna 
arvsfonden. 
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