
 Stadsvilla Göteborg
  Ett infillprojekt för en växande innerstad

Urbanisering. 
För 200 år sedan bodde 90 procent av 
Sveriges befolkning på landsbygden. 
Idag är siffrorna de motsatta, 85 procent 
är bosatta i tätorter. Enligt FN:s prognos 
väntas stads befolk ningen växa med 
totalt 2,4 miljarder fram till år 2050. 
Nu när detta sker vill vi motarbeta 
utbredning och utglesning: för att 
motverka segregation, för att hålla 
staden tät och människovänlig, och 
skapa de kreativa platser för möten 
som städer i bästa fall innebär.

Vi vill täta sprickorna, fylla 
igen hålen.

I Göteborg påbörjades förtätningen 
sent. Staden kommer fram till 2049 att 
behöva förändras dramatiskt för att möta 
efterfrågan, såväl från de boende i staden 
som från politiskt håll. Finns viljan, finns också 
metoder. För utrymme, det har vi.

TEKNIKER
Den traditionella hängbron, eller i detta fallet, en snedkabelbro, 
fungerar genom att bärkablar spänns mellan den horisontella bron och 
de vertikala pylonerna, de högre tornen. 

SÄTT ATT BYGGA
Med samma teknik som i hängkabelbron kan mindre byggnader i lätta 
material hängas på större. Kanske till och med kan en sula hängas över ett 
takkrön och vi hakar på byggnader på hustaken?



INDUSTRI 2049
Den tidigare alltför 
oljeberoende hamnen har 
effektiviserats och förtätats. 
Den nyvunna ytan används nu 
av många teknikföretag nära 
knutna till Chalmers Tekniska 
Högskola.

PARKERING 2049
Göteborg har genom att 
välkomna modern teknologi och 
mobility-as-a-service kommit 
att bli en stad där bilägandet 
minskat drastiskt. Genom bilar i 
konstant rörelse har vi minskat 
behovet av parkeringsplatser 
och därmed frilagt mer boyta.

HEDEN 2049
I takt med stadens ekonomiska 
omvandling har Heden utvecklats 
från en ödeyta mitt i stan till 
ett finans- och servicedistrikt. 
Genom sin närhet till Avenyn har 
denna utveckling underlättats 
ytterligare.

GÅRDA 2049
Centralt belägna Gårda är idag 
ett centrum för datorindustrier 
och studentbostäder. På grund 
av det relativt omfattande 
bullret passar stadsdelen väl till 
boenden av mer tillfällig natur.

CENTRALSTATIONEN 2049
Stora investeringar i 
infrastruktur har inneburit ett 
uppsving för hela området 
kring centralstationen och 
Lilla Bommen. Stadsdelen är 
nu ett nav för hela västsverige 
och en självklar mötesplats för 
stadens invånare.

Vad är Göteborg 2049?

Vår lösning är en stadsvilla. 
För att bredda mångfalden i staden 
behövs fler boendetyper. En smal 
men djup villa är lämplig då den 
passar in på många platser som 
vi ser att det inom en snar framtid 
kommer att behöva förtätas: på 
parkeringsplatser som snart kommer 
stå tomma och oanvända, eller 
mellan större bostadsprojekt på illa 
använd  innergårdsmark .

Vårt hus har en klassisk struktur, förankrad 
i tanken om att människan som väsen, 
i sina önskningar och ambitioner är 
mer beständig än det samhälle som vi 
bygger runt omkring  oss. 

Material och teknologi kommer att 
utvecklas och förändras i samma 
snabba takt som under de senaste 
100 åren, men människans söker 
fortfarande samma närhet till sociala 

rum och möten, men också en 
trygget i det privata rummet. Trots alla 
landvinningar och nya boendetyper 
som kommit och gått under 
1900-talet, så bor vi ändå helst, om vi 
har råd och möjlighet, i byggnader 
resta under slutet på 1800-talet. Vi 
vill ta vara på det beständiga i det 
mänskliga boendet, men samtidigt 
besvara frågan på hur vi finner rum till 
den växande stadsbefolkningen.

STIGBERGSLIDEN

DJURGÅRDSGATAN

JUNGMANSGATAN



Tegel är ett beständigt 
material med en stadsmässig 
karaktär. Det röda teglet, 
inspirationskällan till den svenska 
rödmålade  stugan, är klassiskt 
och därmed också flexibelt. 
Tegel är tåligt, hållfast och blir 
bara vackrare med åren. Att 
bygga hållbart innebär inte alltid 
att minimera energiåtgången 
vid själva tillverkningen, utan 
snarare i hållfastheten under 
hela byggnadens livslängd.  

Det är därför vi valt att använda 
tegel till stadsvillan; framtidens 
hus är ett beständigt hus, ett 
klassiskt hus. En villa med enkel 
men inbjudande fasad, gjord 
för att se ut som om den alltid 
funnits där. Ett vackert hus som 
naturligt smälter in i de flesta 
omgivningar, i innerstaden såväl 
som i villaområden.
Fasaden är slät, massiv och skapar 
en tydlig avgränsing mellan 
det privata och offentliga. Den 

moderna villan har ingen stor 
privat förgård med stängsel och 
staket: vi delar våra utemiljöer 
och har nära till gatans offentliga 
liv, men markerar tydligt den 
privata sfären framför huset, 
med en liten trappa, för minskad 
insyn till plan ett men utan att 
skapa en störande barriär. 
Den privata trädgården finns 
fortfarande, men i form av en 
solig plats på husets takterass, 
en lösning för att inte ta upp 
onödig markplats.
Fönstren är placerade på 
kortsidorna, för att möjliggöra 
placering av huset tätt intill 
existerande byggnader. 

Den sneda väggen kommer från 
ursprungstomtens förutsättningar, 
men visar också på flexibiliteten 
i planlösningen: om möjlighet finns 
för att behålla bredden från entrén 
byggnaden igenom kan det enkelt 
genomföras utan större ingrepp 
i rumskonfigurationerna.

Flexibilitet är inte samma sak som flyttbara väggar. 
Individualitet är inte samma sak som multifärgade 
fasader. Genom att skapa generella rumsstorlekar 
möjliggörs för att funktionerna kan förändras över tid, 
efter användning och boendekonstellation.
En stram och harmonisk fasad är som en blank kanvas, 
till för de boende att fylla med egna detaljer och uttryck.

Bredvid syns exempel på alternativ till enfamiljsboende: 
Till vänster, bottenplan, markerar det orangefärgade 
ett rum för en verksamhet, kanske en mindre butik, och 
det lila  en kontorsdel, eller en studio.

Till höger syns en lösning för två hushåll, med delat kök 
och matsal. Det rosamarkerade för en person, kanske 
en student, och det gröna för två till fyra personer. De 
blå områdena är gemensamma ytor.

SEKTION AI - AII    1:200 FASAD, FRÅN GATA 1:200 FASAD, MOT GATA 1:200



PLAN 1 - Välkommen!
Den ljusa entrén skapar en 
rymlig atmosfär, trots husets 
långsmala form. 

PLAN 2 - Måltider & samvaro
Med matsalen, köket, och den 
största balkongen är detta 
våningen för umgänge och 
gemenskap. 

PLAN 3 - Samtal 
Våningen för det största 
sovrummet, med eget badrum 
och balkong. Allrummet har 
stora fönster ut mot gatan, och 
är generöst tilltaget för att kunna 
möbleras efter önskan och behov.

PLAN 4 - Arbetsytor
Här finns plats för ett litet 
hemmakontor, en plats för barn 
att göra sina läxor, eller bara att 
skapa ett ljust och lugnt hörn 
högst upp i huset.

TAKTERASS-Trädgårdsliv
Takterassen är platsen för att 
hämta luft och kanske påta 
lite i växthuset. Terassen är till 
hälften inglasad, för att skydda 
från regn och vind.

AI

AII

SKALA 1:200


