
Visualisering sedd från Röda Sten

kakelugnen

KONCEPT
Göteborg Energis nya ångpanna vid Rya 
Kraftvärmeverk skiljer sig med sin höjd 
från de flesta byggnader på platsen och i 
omgivningarna. Formatet kallar på ett annat 
formspråk, en dialog med något större än de 
befintliga byggnader och klippor. 

Byggnaderna som i nuläget ligger mellan 
klipporna är kristallina och kantiga. Men allt 
som resar sig över klipporna relaterar sig till ett 
mycket större sammanhang. Vi är i vindens och 
molnens värld och i hela stadens horisont. 

Silhuetten i detta förslag är mjuk, karaktärfull 
och okomplicerad. Pannbyggnaden står fram 
som den största, viktigaste byggnadskroppen, 
liggande mot fjorden. Symboliskt markeras på 
så sätt att här brinner göteborgarnas värmande 
härd. 

Formgivningen är omisskännligt teknisk 
men samtidigt mänskligt relaterbar, på 
samma tid mjukt anpassad och ändå med 
industriarkitekturens karisma. Så gestaltas 
det kommande decenniets arkitektoniska 
årsring: Som den traditionella kakelugnen, på 
samma gång tekniskt sofistikerad och visuellt 
appellerande.
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Området med byggnaden i sitt sammanhang

Gryning Molnigt Soligt Skymning

LJUSDESIGN
De kraftfulla volymerna är försedda 
med djupt liggande matt glas där de 
kolliderar med varann eller punkteras av 
transportband och rörbroar. Här kommer 
dagsljus in - och här ser man att monoliterna 
egentligen är ihåliga. På kvällen flödar 
varmt, diffust ljus ut ur dessa kopplingar och 
det varma inre avslöjar sig som en mjuk glöd 
i sprickorna. Ljuset stör inte den biologiska 
mångfalden i omgivningarna.
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LÄGET
Biokraftvärme Rya ligger vid 
infarten till Göteborg och skapar 
tillsammans med Älvsborgsbron 
en port til staden. Rya blir synlig 
på lång avstånd, som ett nytt 
landmark på stadens skyline. 

Byggnaden måste ta på sig att 
vara så stor som den är. Samtidigt 
är det viktigt at tänka på, att en så 
stor byggnadskropp gestaltas bäst 
med enkla geometrier. 

Därför omslutas hela 
processutrustningen i en kåpa 
med ett maximum av ordning 
och reda. Dessutom roteras hela 
verket så att ångpannbyggnaden 
riktar sig mot vattnet. 

Rya blir på så sätt lätt att känna 
igen, identitetsbärande och 
karakteristisk.

PÅ HORISONTEN
Konstruktioner och byggnader som markerar 
sig på Göteborgs horisont är främst industriella 
på norrsidan av älven och oftare traditionella på 
sydsidan. Kakelugnen placerar sig mitt mellan 
dessa två grupper, tydligt industriell och samtidigt 
som en visuell attraktion.

LÅGT OCH HÖGT
De byggnader som reser 
sig över en viss nivå är 
cylindriska och tillhör då en 
egen familj som markerar sig 
som regionala riktmärken på 
horisonten. 

Visualisering sedd från Nya Varvet

FORMGIVNING ELEMENT HÅL FLEXIBILITET

Udgangspunkt

Facaden/
Fleksibilitet

Form/
Formgivning

Elementer

Trapperum placeres 
indenfor bygningens 
hovedgeometri

Dagsiloer indarbejdes i 
bygningens hovedgeometri

Voluminer adskilles. Det 
vertikale aksentueres

Relation til de industrielle  
bygninger på havnen

Sammenskæring af 
bygningsvoluminer. Dags-
lys, indgange mv

Mindre sekundære åbninger 
i facaden

Markante og gennem-
brydninger åbninger i 
facaden

Fleksibilitet...

Det samlede anlæg består af en kombination 
af et enkelt bygningsvolumen og tekniske 
komponenter som rørbroer, transportbånd, 
siloer mv.
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Exempellayout Trapptornen läggs in 
i huvudgeometrin 

Silorna inkorporeras 
i byggnadskroppen

Pannbyggnad och 
rökgasrening dras 
isär och det vertikala 
accentueras

Gavlarna rundas och 
byggnaden får sin 
egenart

Huvudingången 
separerar kropparna

Den samlade kraftverksbyggnaden består av enkla volymer med adderade 
tekniska tillägg. Två olika familjer med var sin karaktär.

Kakelugnen

I fasaden är det bara ett litet antal mycket 
stora öppningar där rörbroar eller 
transportband knytar sig till byggnaden. 
Mindre, enbart funktionella öppningar 
- galler eller liknande - placeras bakom 
fasadkassetterna och påverkar inte 
helheten.  

Under projekteringen 
kan volymbehovet 
ändra sig. 
Formgivningen är 
smidig inför ändrade 
behov. 

Regionalt riktmärke

Lokal anpassning

Kakelugnen



SYMBOL
Den klassiska, vita kakelugnen, utvecklad 
på 1700-talet, var det innovativa svar på 
vedbristen, förorsakad av järnindustrins 
väldiga bränslebehov. 

Kakelugnen var en komfortabel och 
energisnål lösning på en allvarlig 
miljöutmaning. Många år senare anses 
den fortfarande att vara effektiv, skön och 
önskvärd. 

’Kakelugnen’, vårt förslag på gestaltning 
av Ryas nya bioångpanna, inspireras 
av denna  symbolen från det svenska 
kulturarvet.

Längdsektion 1 : 400Tvärsektion 1 : 400

Fasad 1:50

Plan 1:50Sektion 1:50 Byggnaden och befintligt kraftvärmeverk

1 Perforerad plåt, möjliggör insug och 
utblås genom fasad

2 Byggnadsintegrerad solcellspanel, ljus 
grå satin finish, 800mm x 2.400mm

3 Möjlighet att integrera galler och liknan-
de öppningar

4 Traditionell plåtkassett med träfiberisole-
ring, 6.000mm x 2.400mm

5 Krökt plåtkassett med träfiberisolering
6 Sekundära upphängningsprofiler på 

krökt fasad
7 Horisontella C-profiler, konstruktiv sta-

bilisering och visuell markering
8 Stolpar HEB 600 pr. 6.000mm

DRIFT OCH FÖRVALTNING
Kraftverket består av enkla, okomplicerade 
volymer, som en inslagning av hela 
processanläggningen - även dagsilor och 
trapptorn. Med bara få kollisioner och 
håltagningar är byggnationen tät och enkel, 
och med mest möjlig utrustning inomhus 
underlättas driften och allt skyddas väl. De 
dominerande utomhusmaterialen – glas och 
metall – behöver bara litet underhåll.

MATERIAL OCH BYGGNATION
De enkla formerna medför enkla 
konstruktioner med reducerad 
materialförbrukning. En koncentrerad 
byggnad med minimerade ytor är mest 
hållbar. Att bygga så lite som möjligt!

Stålstommen är klädd i fasadkassetter av plåt 
med träullisolering. Kassetterna, som finns 
i två varianter, raka och krökta, möjliggör 
enkel logistik och snabb montering. Den låga 
vikten medför mindre materialförbrukning 
för stommen. 

Vid projekt av den här storleken kan man 
kravställa svenskt ursprung och 100% 
återvunnen råvara. Materialval med 
bästa miljöegenskaper sparar 40-50% CO2. 
Jämförelsen är gjord mellan 
standardlösning och bästa klimatprestanda.

Konstruktionen projekteras enligt ”Design 
for Dissassembly”, vilket innebär att man 
vid produktion och montering förbereder 
för framtida separation vid slutet av 
anläggningens livslängd.

Byggskedets största miljöpåverkan är 
transporter. Låg vikt och begränsad 
materialförbrukning till stomme och 
fasadkassetter reducerar transportbehovet. 
Med läget vid fjorden kan sjötransport 
undersökas för att spara transportenergi, 
minimera trängsel på vägarna och reducera 
trafikbuller. 

ROBUSTHET OCH HÅLLBARHET
Arkitektur som kan absorbera fysiska 
ändringar och nya behov är hållbar i sin 
funktionalitet.

Arkitektonisk robusthet i projektfasen gör 
det möjligt att anpassa byggnaden till ändrad 
processutrustning utan at den ursprungliga 
helheten försämras. I detta förslag är fasaden 
som en ridå som kan dras runt vilken form 
som helst.

Arkitektonisk robusthet i driftsfasen ger tex 
plats för nya rörbroar, nya portar eller ett 
galler på fasaden. Det går att anpassa och 
ändra utan att helheten skadas. 

Arkitektur är robust när det stora konceptet 
vinner visuellt, och detaljerna underordnar 
sig helheten. Robust arkitektur är hållbarare 
arkitektur.

SOLCELLER
Fasadkassetternas yttersta skikt kan vara 
en solcellspanel som producerar CO2-fri el, 
som bidrar till att öka andelen förnybar el i 
Göteborg Energis produktion. Solcellsskiktet 
är en sandwich av en färgad glasskiva, PV-
cellerna själva och slutligen ett tunnt skikt 
av aluminium. 

Med solceller på fasaden till biopannan 
skapas förnyelsebar el och värme på insidan 
och förnyelsebar el på utsidan av byggnaden.

Solcellens miljöpåverkan vid tillverkning 
skiljer sig åt till stor del beroende på elmixens 
klimatpåverkan i produktionsanläggningen. 
Genom att välja solceller som monteras 
i Europa minskar klimatbelastningen 
av framställning av solcellerna. Därmed 
förbättras klimatpåverkan av livscykeln för 
byggnadens material.

Solceller med ytterskikt av glas i en varm 
metallic färg och diffuserande, icke-
reflekterande satin-finish är arkitektoniskt 
sofistikerade och helt olika vanliga svart-blåa 
kristallina solceller. 

Önskas inte hela fasaden utförd med solceller 
går det att klä delar av den enbart i det samma 
färgade glas som solcellerna ingår i.
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VOLYMBERÄKNING
Rökgasrening
Area: 1.426 m2

Höjd: 33 m
Samlat volym: 1.426 x 33 = 47.058 m3

Pannbyggnad
Area: 1.630 m2

Höjd: 55,5 m
Volym trapphus (två stycken): ca. 150 m3

Samlat volym: 1.630 x 55,5 + 150 = 90.615 m3

Totalvolym: 47.133 + 90.615 = 137.748 m3
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Perforerad plåt

Plåtkassett med 
träfiberisolering
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Stomme

Perforerad plåt, möjliggör 
insug och utblås genom 
fasad

Dagsilo

Takfönster

Takfönster

120 kWh/m2 per år

90 kWh/m2 per år

60 kWh/m2 per år

30 kWh/m2 per år

Panna

Kakelugnen


