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Flöden 

På Göteborg Life Science Park är ett möte aldrig långt bort. Här samspelar sjukvård, 
forskning, utbildning och näringsliv under samma tak, i direkt anslutning till Sahlgrenska 
sjukhuset och Medicinareberget. Den nya byggnaden skapar en ny nod i området där både 
de invändiga och de utvändiga flödena mellan Medicinareberget och Sahlgrenska sker 
inom samma koncentrerade område. Från nodet får man en god överblick över samtliga 
huvudentréer och från de generösa fotgängarvänliga ytorna i dess närhet kopplas flödet 
både till befintliga och nya byggnader. Själva hjärtat i Göteborg Life Science Park är länken 
som binder samman de två byggnaderna och skapar möjlighet till möte över yrkesgränser. 
Göteborg Life Science Park är resultatet av en sammanhängande helhet av verksamhet, 
infrastruktur och byggnad.

STADSBYGGNAD

Byggnadens form som fått sina riktningar från intilliggande 
bebyggelse på Medicinareberget och Sahlgrenska binder 
samman de två områdena genom Länken. De två 
byggnadsdelarna på ömse sidor om Per Dubbsgatan öppnar 
upp sig mot varandra och skapar en visuell dialog mellan 
Medicinareberget och Sahlgrenskaområdet. 

Stadsrummet längst med PerDubbsgatan är uppdelat i en serie 
av platsbildningar för att skapa rumslighet och uppmärksamma 
bilföraren att anpassa farten. När man kommer från 
Linnéplatsen passeras först Akuttorget som med sin rondell 
delar upp trafiken i olika flöden beroende på målpunkt. Vid 
hållplatsområdet ändras markmaterialet för att indikera 
att fordonet nu rör sig i ett lågfartsområde. För att koppla 
hållplatsen till övriga fotgängarområden har den tidigare 
nivåskillnaden mellan gatan och sjukhusområdet tagits 
bort genom att sänka gatan. Sänkningen gör att området 
blir mer tillgängligt och sammanhängande. Öster om 
hållplatsen kantas vägen av trädplanteringar som skapar 
en grön skärm mot den lugnare platsen på Sahlgrenska 
området. Paviljongerna som innehåller servicefunktioner så 
som kiosk och blomsteraffär  finns längs med det stråk som 
binder samman hållplatsen med Sahlgrenskas huvudentré.

Perspektiv sett från Per Dubbsgatan i öst

Göteborg Life Science Park består av 
tre volymer. Volym 1 och 3 ligger på 
var sin sida av Per Dubbsgatan, volym 
2 är länken som binder samman de två 
volymerna.

KOPPLINGAR

För att öka möjligheten till spontana 
möten får länken växa in i volym 1 och 
3. Länken kopplas på den vertikala 
kommunikationen upp i huset och 
vidare ut på mötesplatserna på varje 
plan. På så sätt skapas knutpunkter 
med vertikala förbindelser där chansen 
för spontana möten ökar.  

För att överbrygga nivåskillnaderna 
och nå målpunkter som Odontologen 
och Akademikum på Medicinareberget 
får länken en diagonal koppling så att 
de två höjdnivåerna kopplas samman. 
Volym 1 får ett lägre våningsantal och 
anpassar sig på så sätt till Sahlgrenska 
områdets bebyggelse, volym 3 på berget 
får en högre karaktär och blir på så sätt 
ett landmärke för hela Life Science Park.

1

Det är viktigt att förstagångsbesökare till sjukhuset och 
Medicinareberget lätt kan orientera sig. Genom att placera 
hållplatsen i den punkt där flera av områdets målpunkter 
strålar samman ökar förståelsen för var centrum i området 
är. När man stiger av på hållplatsen får man direkt 
en god överblick över området och dess målpunkter. 
Byggnadens två huvudentréer, en till Medicinareberget 
och en till Sahlgrenskas huvudstråk, ligger inom knutpunkt 
Sahlgrenska och blir det första besökarna möter.

GÖTEBORG LIFE SCIENCE PARK
Den naturliga mötesplatsen

2

För att koppla samman alla målpunkter på ömse sidor 
av Per Dubbsgatan och skapa flöden av människor 
däremellan skapas en länk över gatan. Denna länk blir 
den självklara knutpunkten i de invändiga flödena som når 
både målpunkter på Medicinareberget och Sahlgrenska 
området. Resultatet blir ett centrum i området där flöden 
av människor är som störst både utvändigt och invändigt.
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KNUTPUNKT SAHLGRENSKA

Per Dubbsgatan har i förslaget omformats till en stadsgata 
där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. 
Genom att skapa en tydlig uppdelning av entréerna blir även 
trafikflödena tydligare och endast de som ska till Sahlgrenska 
befintliga huvudentré behöver svänga ner på Sahlgrenska 
området.  Ambulans och bilar som ska till akuten får en 
snabb och tydlig väg då akutens entré och ambulansintag 
är placerad på hus 1:s sydvästra sida. Cirkulationsplatsen 
i väster ger en flexibilitet i trafiksystemet då den skapar 
en möjlighet för biltrafiken att vända. Genom att välja en 
cirkulationsplats kan även antalet korsningspunkter mellan 
biltrafik och kollektivtrafik minimeras då trafik från öster inte 
behöver korsa spårområdet öster om kollektivtrafikhållplatsen 
utan kan använda samma korsning som trafiken till 
akutmottagningen. 

Som förstagångsbesökare till sjukhuset och Medicinareberget 
är det enkelt att orientera sig. Tack vare hållplatsens 
placering i den punkt där flera av områdets målpunkter 
strålar samman får besökarna direkt en god överblick  över 
området och dess målpunkter. Gatan har sänkts så att 
den kommer i samma nivå som fotgängarområdena, för 
att gör hållplatsområdet så tillgängligt som möjligt utan 
nivåskillnader. Trafiksystemet skapar en god framkomlighet 
för gående, cyklister och kollektivtrafik och genom 
hastighetssäkrade gångpassager skapas ett trafiksäkert 
gaturum där risken för allvarliga olyckor har minimerats. 
Markmaterialet på fotgängarområdena fortsätter ut över 
hela hållplatsområdet och markerar ytterligare att hela 
hållplatsområdet är lågfartsområde. Genom att förlägga 
busshållplatserna utanför spårvagnshållplatserna skapas en 
samlad kollektivtrafikhållplats med betydligt högre kapacitet 
än dagens.

Godsmottagning för hus 3 och Länken  finns under hus 3 
och leverans sker från Medicinareberget. Godsmottagning 
till hus 1 sker från Sahlgrenska godsmottagning,  men en liten 
godsmottagning för laboratoriegas finns i hus 1 sydvästra 
hörn. För att få god tillgänglighet för rörelsehindrade och 
besökare till den nya byggnaden och Sahlgrenska sjukhuset 
föreslås ett parkeringsgarage under hus 1. Detta skapar en 
förhöjd kvalitet för alla som besöker Life Science Park och 
underlättar för äldre personer med nedsatt rörelseförmåga 
som besöker sjukhuset. Tillfartsväg är via ramp  på motsatta 
sidan av tillfartsgatan till akutmottagningen. Ytan för detta 
garage är inte medtaget i ytberäkningarna.

TRAFIK & ANGÖRNING

Byggnaden skapar en ny möjlighet att röra sig över 
Per Dubbsgatan genom att taket är uppbyggt som ett 
landskap tillgängligt för passage. Här kan man röra sig 
från Medicinarebergets stråk via landskapet på taket ner 
mot Sahlgrenskaområdet. Landskapet ansluter i flera 
punkter och genom kommunikationsstråk i byggnadens 
fasad nås Biomedicinska biblioteket på ett enkelt sätt från 
hållplatsområdet.

Liksom forskning, sjukvård, utbildning och näringsliv behöver 
varandra för att skapa en stark plattform för samarbete inom 
Life Science behöver alla stadens delar samspela för att 
skapa en attraktiv och sammanhängande helhet. Genom 
att knyta Sahlgrenska tydligare till stadens rörelsenät skapas 
attraktiva platser med naturliga mötesplatser. Detta görs 
med en koppling via Medicinareberget ner till Linnéplatsen. 

Genom att koppla Linnéplatsen med den planerade 
utbyggnaden av Universitetet på Medicinarebergets 
platå och Göteborg Life Science park kan samtliga 
utbildningsnoder från Linnéplatsen till Sahlgrenska knytas 
samman i ett och samma stråk.  

Botaniska trädgården som i dagsläget endast nås via 
ett fåtal punkter från Sahlgrenska får en ny tillgänglig 
koppling som kan bli ett attraktivt utflyktsmål i ena änden 
av promenaden.

KOPPLINGEN TILL STADEN

Situationsplan 1:1000

TAKLANDSKAPET



7

8

9

10

11-20

21

Tak

Tak

00

-01

1

2/3

4

5

6

7-10

Tak

-02 -3 Garage

Kulvert

Kulvert

Koppling bef. byggnad

MEDICINAREBERGET

SAHLGRENSKA

Odont-
ologen

Akademikum

”Nålsögat”

Grön hiss 

AKUT

OP

Markering av huvudgång-
stråken i markbeläggning-
förenklar orienteringen

Enhetlig gestaltning av 
markbeläggning av hållplatsen 
och trottoarer

Existerande parkeringshus,
framtida expansionsmöjlighet

Gang

Cykelväg

Bil

Bil

Plattform

Plattform

Plattform

Fo
tg

än
ge

rö
ve

rg
ån

gs
st

äl
le

Spårvagn

Bus

Möjlighet för 
etablering av mindre 
Servicebutiker

Ljusarmaturer leder och förenklar 

orienteringen för fotgängaren mot 

huvudingången

Trädplantering med 
rumsbildande funktion 
i Per Dubb Gatan

Utevistelse 
på terrass

Infart 
Godsmottagning

Takterrass med 
växtlighet

PER DUBBSGATA

PER DUBBSG
ATA

TÄVLINGSOMRÅDET

MEDICINAREGATAN

EH
REN

STRÖ
M

G
ATAN

BRUNA STRÅKET

RÖ
DA

 S
TR

ÅK
ET

Upphöjd 
Planteringsyta 
med sittkant

Möjlig framtida 
förbindelse

N
er

fa
rt 

till
 Pa

rk
er

in
gs

ga
ra

ge

Entré 
Akutmottagning

Utfart
ambulans

Hellikopter 
landeplads

Infart 
Ambulans

Parkering

Evt. Café

Evt. Kiosk

Evt. blomsteraffär

Möjlig utfart

Taxihållplats

Möjlig framtida 
sammanhängande 
platsgestaltning

Biomedicinska biblioteket

Medicin
arelängan

Akademikum

Odontologen

Sahlgrenska 
huvudentré

Upphöjd Planteringsyta 
med sittkant

Flöden 

FLÖDEN & KOPPLINGAR

Interiörperspektiv i länken. Kring den stora ljusgården rör sig alla, här kan man köpa lunch,  hålla konferenser,  starta ett 
spontanmöte i ett av de öppna mötesrummen eller  varför inte ta en kaffe och slå sig ner i en av alla trevliga sittgrupper.

Sektion genom byggnaden 1:500

Regulerad åtkomst (personal

Offentlig åtkomst (besökande)

Patienter

Gods

Länken över Per Dubbsgata är den givna mötesplatsen 
och hjärtat i byggnaden, här passerar alla och chansen för 
möten är stort. Byggnaden har två likvärdiga huvudentréer, 
en till Sahlgrenska och en till Medicinareberget, utöver 
det finns akutentrén på husets sydvästra sida. Från de två 
huvudentréerna kan man via de generösa trapporna röra 
sig upp till länken. På plan 2/3, 4 och 5 kopplas de båda 
flödena horisontellt med länken. I länken sker alla flöden 
som binder samman Medicinareberget och Sahlgrenska, 
här rör sig alla runt samma öppna stråk i mitten vid det 
stora ljusschaktets  kant. 

Från båda entréerna kan besökare ta hiss och trappa upp 
till mottagningarna på plan 1, Odontologens kliniska 
verksamhet med utifrånkommande besökare, Akademikum 
och  ”nålsögat” på plan 6 där samtliga som ska in och ut 
från TMC måste passera.

Patientflöden sker främst från akuten och ambulansintaget  
till operation eller till det befintliga sjukhuset som kopplas 
samman med den nya byggnaden i entréplan (00) och 
plan 4. Vid en eventuell påbyggnad av bef. akuthuset så 
är det möjligt att koppla samman den nya byggnaden och 
den befintliga även i plan 7. Den ”gröna hissen” förbinder 
operationsavdelningen med personallokaler för operation 
på plan 5.

Godsmottagningen förser hela  hus 3 och Länken med varor  
leverans sker från Medicinareberget. Godsmottagning till 
hus 1 sker från Sahlgrenska godsmottagning men en liten 
godsmottagning för laboratoriegas finns i hus 1 sydvästra 
hörn. 

FLÖDESAXONOMETRI

sekriw
Textruta
Våningshöjder:  plan 0, 1, 2/3 är 4,4m;  plan 4, 5 är 5,05m;  plan 6 och uppåt är 4,8m höga.

sekriw
Textruta
Våningshöjder anpassas för att koppla vissa våningar till befintliga hus. Anslutningen mot Akutvårdshuset Sahlgrenska sker på entréplan, plan 4 och plan 7. Vid Medicinareberget anknyter våningarna till plan 4 till Odontologen och plan 7 till Akademikum. 
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Interiörperspektiv från Medicinarebergets entré. Medicinareberget har fått en ny huvudtentré från Per Dubbsgatan i direkt anslutning till 
hållplatsen, med taxiangöring vid entrén. Entrén som får ett karakteristiskt uttryck med bergsväggen i bakkant och uppglasad front har 
vertikal kontakt med länken. Sahlgrenskas entré ligger mitt emot  Medicinarebergets entré och härifrån nås den befintliga sjukhusbyggnaden. 

Fasad 1:500

YTFÖRDELNING & FUNKTION

FUNKTIONSAXONOMETRI
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Flöden

Entréplan 1:500

För att uppfylla dagens krav på akutmottagning och för att få ambulanshallen 
i direkt anslutning har akuten flyttats från befintlig byggnad till entréplan 
i hus 1. Planlösningen ger en kompakt mottagning med goda interna 
samband och kopplingen till det befintliga sjukhuset och ”Bruna stråket” 
finns fortfarande kvar. Akutens entré är placerad på sydvästra sidan av 
hus 1. Detta för att tydligt skilja flödet från planerade flöden till sjukhuset. 
Placeringen medför att det finns angöringsplatser direkt utanför entrén och 
ett par direktentréer till undersökningsrum. Ambulanshallen på 800 kvm har 
plats för 8 ambulanser som med den nya placeringen får en snabb och 
tydlig väg till och från ambulanshallen. 

Förslaget utgår från att akutmottagningen bemannas av akutläkare med 
en uppdelning i olika team där ett är akutteam och ett kan stängas ner vid 

EN NY AKUT OCH PATIENTNÄRA MOTTAGNINGAR

Länken är själva hjärtat i projektet, här möts människor över yrkesgränser för 
att byta erfarenheter. I länken finns plats för både spontana och planerade 
möten mellan forskare, vårdpersonal, studenter och näringslivsaktörer. 

Både huvudentrén till Medicinareberget och till Sahlgrenska har stora 
generösa trappor som når plan 2/3 i länken. Plan 2/3 är första planet i 
länken och här rör sig många människor under dagen. Här finns ett stort 
flexibelt auditorium med plats för flera hundra personer men som också 
går att dela upp i mindre auditorium eller utställningsplats beroende på   
vad för slags event som ska äga rum. Här finns även mellanstora mötesrum 
med utblick över Sahlgrenska området och flera mindre mötesrum där det 
går bra att slå sig ner för ett spontant möte utan att förboka.

”KÖKET” ÄR HJÄRTAT I PROJEKTET

Från plan 2/3 kan man röra sig vidare i länken upp till plan 4 och 5 
via den centralt placerade trappan. (Hiss och trappa till hela byggnaden 
finns  i byggnadens kärnor). Kring den stora ljusgården med trappan i 
länkens mitt rör sig många människor under dagen och här finns många 
inbjudande ytor  för samtal och informella möten. 

I länken finns förutom mötesplatser flera centrala funktioner så 
som Administrationscentrum, Utbildningsenheten innehållande 
simulatorcentrum och HLR samt lokaler för näringslivet utspridda i hela 
länken för att skapa en mix av kontorsplatser och möteslokaler och på så 
sätt öka flödet av människor, vilket skapar chans till spontana möten. 

ett mindre besöksantal.  Det akuta teamets station har direktkontakt med 
ambulanshall och saneringsrum. Akuthissarna i bakkant på akutmottagningen 
är stora och går hela vägen upp till taket med helikopterplattan. Hissen 
förbinder även akuten med operation/IVA på plan fyra och från detta plan 
når man även röntgen i det befintliga sjukhuset.

Gamla akutmottagningen föreslås inrymma Provtagningscentral, Punk-
tionscytologisk mottagning, Klinisk genetisk mottagning   och Cancerge-
netisk mottagning. Genom denna placering av provtagningsmottagningen 
når besökare  enkelt hit på väg till sjukhusets alla mottagningar. Utöver 
det finns plats för service samt expansionsyta för intilliggande avdelningar. 
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SAHLGRENSKA LIFE SCIENCE PARK
Den naturliga mötesplatsen

På Sahlgrenska Life Sciens Park är ett möte aldrig långt bort. Här samspelar sjukvård, 
forskning, utbildning och näringsliv under samma tak, i direkt anslutning till Sahlgrenska 
sjukhuset och Medicinareberget. Den nya byggnaden skapar en ny nod i området där 
både de invändiga och de utvändiga flödena mellan Medicinareberget och Sahlgrenska 
sker inom samma koncentrerade område. Från nodet får man en god överblick över 
samtliga huvudentréer och från de generösa fotgängarvänliga ytorna i dess närhet 
kopplas flödet både till befintliga och nya byggander. Själva hjärtat i Sahlgrenska Life 
Sciens Park är länken som läker samman de två byggnaderna och skapar möjlighet till 
möte över yrkesgränser. Sahlgrenska Life Sciens Park är resultatet av en sammanhängande 
helhet av verksamhet, infrastruktur och byggnad.

SAHLGRENSKA LIFE SCIENCE PARK
Den naturliga mötesplatsen

Det är viktigt att förstagångsbesökare till sjukhuset 
och Medicinareberget lätt kan orientera sig. 
Genom att placera hållplatsen i den punkt där 
flera av områdets målpunkter strålar samman ökar 
förståelsen för vart centrum i området är. När man 
stiger av på hållplatsen får man direkt en god 
överblick över området och dess målpunkter.

Hus 1 innehåller till största del Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets verksamheter, medan hus 3 
mestadels innehåller lokaler för Translationella och 
Molekylärmedicinskt ForskningsCentrum. Två starka 
målpunkter på var sin sida av Per Dubbsgatan.  
För att koppla de två laboratoriebyggnaderna på 
ömse sidor av Per Dubbsgatan och skapa flöden av 
människor därimellan skapas en en länk över gatan 
mellan byggnaderna, denna länk blir den självklara 
knutpunkten i de invändiga flödena. Resultatet blir 
ett centrum i området där flödena av människor är 
som störst både utvändigt och invändigt.

UTVÄNDIGA OCH INVÄNDIGA FLÖDEN

Sahlgrenska Life Sciens Park består av tre volymer. 
Volym 1 och 3 ligger på var sin sida av Per 
Dubbsgatan, volym 2 är länken som binder de 
två volymerna samman. För att öka möjligheten 
till spontana möten får länken flyta in i volym 1 
och 3. På så sätt skapas knytpunkter med vertikala 
förbindelser där chansen för spontana möten 
ökar.  För att överbrygga nivåskillnaderna och nå 
målpunkter som Odontologen och Akademikum på 
Medicinareberget får länken en diagonal koppling 
så att de två höjdnivåerna på Sahlgrenskaområdet 
och Medicinarebereget kopplas samman. Volym 1 
får en lägre våningsanatal och anpassar sig på så 
sätt till Sahlgrenska områdets bebyggelse, volym 3 
på berget får en högre karaktär och blir på så sätt ett 
landmärke för hela Life Sciens Park.

VOLYMER

EN GENERELL OCH FLEXIBEL STRUKTUR

Byggnadens form som fått sina riktingar från 
intilliggande bebyggelse binder samman de två 
områdena genom länken men blickar samtidigt mot 
varandra och kopplar på så sätt även  visuellt ihop 
Medicinareberget med Sahlgrenskaområdet. Här 
suddas gränser ut och alla arbetar för att utveckla 
framtidens behandlingar tillsammans. 

Byggnaden är uppbyggd kring en generell och 
flexibel struktur med rektangulära skepp. Den 
generella strukturen stödjer ett multidiscilinärt arbete 
där flexibilitet både i det långa och korta perspektivet 
är av stor vikt. Skeppen har ett mått på 24m (hus 
1) respektive 22m (hus3) med en kärna som löper 
vertikalt genom hela huset.  

Perspektiv sett från Per Dubbsgatan i öst
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PLANER

OPERATION

På plan 4 finns den nya operationsavdelningen med direktanslutning till 
det befintliga sjukhuset och IVA. Akuthissarna som når både akuten och 
helikopterplattan  ger  ett bra och snabbt flöde för bårbundna patienter vertikalt 
genom byggnaden. De olika hissarna betjänar operationsavdelningen med 
personal (grönklädda från operationsomklädningsrum på plan 5) och 
varor från kulvertplanet. 

Enheten är uppbyggd som en dagkirurgisk enhet med en stor 
preoperations avdelning. Operationsplanets generellt uppbyggda struktur 
med standardiserade operationssalar är rymliga och placerade efter 
fasad med dagsljus. UVA förutsätts vara inom avslussat område. Om 
slutenvårdspatienter förväntas opereras i större omfattning här kan 
sängväntrum tillskapas i anslutning till passagen till befintliga byggnader.  

LÄNKEN OCH ODONTOLOGEN

Plan 10  1:500 

LAB

Byggnaden är uppbyggd med en rationell och robust struktur som kan 
anpassas till individuella behov och framtida utveckling. Varje plan är 
uppbyggt med två rektangulära skepp. Skeppen har ett mått på 24m (hus 
1) respektive 22m (hus3) med en kärna som löper vertikalt genom hela 
huset. Den generella strukturen stödjer ett multidisciplinärt arbete där 
flexibilitet både i det långa och korta perspektivet är av stor vikt.

Strukturen bidrar till en flexibilitet i fråga om att skapa pelarfria 
laboratoriesalar samt att ändra på förhållandet mellan administrativa 
platser och laboratorieplatser. Teknikzonen ligger fast på alla plan och gör 
det lätt att placera  schakt och annan vertikal teknik mellan våningsplanen. 
I teknikzonen läggs även teknik så som eventuella slussar till klassificerade 
lab, omklädning, frysar och kylskåp mm.

Plan 4  1:500 

På plan 4 i länken finns en foodcourt med flera olika alternativ på 
restauranger och kiosker. Foodcourten kan vara öppen för allmänheten 
för att öka försäljningsunderlaget, det kan också vara reglerat beroende 
av tid på dygnet. I nordvästra hörnet har Odontologiska fakulteten lokaler 
där de utöver forskning och efterutbildning även har klinisk verksamhet 
med utifrånkommande besökare. På plan 4 finns anslutning till bef. 
Odontologen med koppling i samma plannivå. På planet ovanför har 
Odontologen ytterligare lokaler för sin verksamhet. 

Centralt i operationsavdelningen finns operationsbryggan som är det 
administrativa navet, härifrån får personalen god överblick av flöden på 
avdelningen. Personalrummet är placerat på plan 5 i direkt anslutning till 
trappa och hiss vid navet och har utsikt mot söder och Botaniska trädgården. 
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Utöver Västfastigheters egna ambitiösa energimål så 
innebär Miljöbyggnad ett aktivt arbete med innemiljö 
och materialval. I praktiken innebär detta att byggnadens 
energibehov ska optimeras med hänseende till en god 
innemiljö och miljösmarta materialval. 

Specifika åtgärder
ENERGI 

Energieffektivt klimatskal med hög lufttäthet. 

Byggnaderna har en kompakt byggnadsutformning 
med låg andel fasadyta per golvyta, vilket minskar 
transmissionsförluster.

Varje byggnad har ett överglasat atrium vilket innebär 
en lägre energianvändning, samtidigt som de skapar 
användbara ytor i respektive atrium.

Optimering av fönstersättning, fönsterprestanda och 
solavskärmning för att maximera dagsljusinsläpp men 
minimera kylbehovet sommartid och värmebehov 
vintertid.

Möjligheter till lokal energiproduktion i form av 
solpaneler och solceller på tak och fasad.

Täta partier mellan fönster mot söder utgörs av 
fasadsolceller. Detta gäller även på fasad plan 5 i 
hus 1, där det inte är ventilationsgaller.

Energieffektiva tekniska installationer

Hög värmeåtervinningsgrad och låga SFP-tal på 
ventilationsaggregat

Låg installerad belysningseffekt

Systemval som möjliggör hög energieffektivitet. 
 Belysning: LED-armaturer och frånvarostyrning
 Ventilation: behovsstyrd ventilation
 Värmesystem: system där låga temperaturer kan    
 användas för att maximera möjlighet till 
 värmeåtervinning.
 Värmeåtervinning från utrymmen med 
 värmeöverskott, till exempel serverrum.

 Rumsdisponering och fönstersättning för att 
 maximera golvyta med goda dagsljusförhållanden

 Väldimensionerad värme och ventilation som
 säkerställer gott inneklimat både sommar- och
 vintertid. 

INNEMILJÖ

MATERIALVAL
 Dokumentation av vilka byggvaror som byggs  i  
 fastigheten och dess miljöprestanda

 Byggvaror med miljö- och hälsofarliga
 beståndsdelar undviks

Flöden 

MATERIAL

Perspektiv sett från Per Dubbsgatan i väst

I framtiden planeras för en tunnel genom Medicinareberget 
för förbipasserande trafik. När detta sker ska endast 
kollektivtrafik gå genom Per Dubbsgatan. För den lokala 
trafiken i Sahlgrenska området utnyttjas istället den 
dubbelfiliga södra körbanan som blir tvåriktad och kopplar 
samman huvudentrétorget med rondellen. Ambulans och 
akut-angörning och infart ligger kvar som i fas 1. Utrymme 
längs Per Dubbsgatan frigörs i och med att bilfilerna inte 
används, vilket inbjuder till bredare gångytor, cykelvägar  
och ytterligare trädplanteringar.

FAS 2

FASADMATERIAL

ENERGI & MILJÖ

Reference: Wroclaw, Renoma Department Store
Architect/Firm: Mackow

På Göteborg Life Science Park arbetar alla tillsammans 
för att utveckla framtidens behandlingar, byggnaden ska 
därför signalera värme och omhändertagande samtidigt 
som den utstrålar utveckling och kreativitet. 

Sahlgrenska området och Medicinareberget domineras 
idag av byggnader i gult och rött tegel. För att knyta an 
till teglets robusthet och värmen men samtidigt signalera 
framtid och innovativitet är fasaderna klädda i skivmaterial 
med varma toner så som Tombak eller Anodiserad 
aluminium. 

Fasaderna har ett djup i och med de utkragande 
skivorna som bidrar till solavskärmning samtidigt som det 
ger fasadmaterialet liv. De horisontella fönsterbanden ger 
panoramautsikt över området och högre upp i byggnaden 
över hela staden. 

Efter analys av förutsättningarna att bevara Per Dubb 
huset har vi funnit att detta inte är möjligt utan att 
försvåra placering, logistik och samband.




