
Platsen och uppgiften
Vid Göta älvs strand ligger Göteborg, med sina kyrkor och 
stadskvarter på södra sidan och hamnen, industrierna och 
varvens dockor på den norra.  Älvsborgsbron spänner mellan 
älvens båda sidor, just där den mynnar ut i Rivö fjord. Platsen 
är präglad av älvens möte med havet, av höga bergknallar 
och skogbevuxna dalar. Göteborg Energis Ryaverk ligger 
strax öster om Rya nabbe och vid kanten av det välbesökta 
naturreservatet Ryaskogen. Den nya bioångpannan ligger 
inpassad mellan den täta skogen och det öppna älvrummet. 
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Den nya bioångpannan reser sig ur Älvstranden som ett rätblock med form och riktning hämtad 
från stadens hamndockor. Den blir en symbol för framtidens hållbara energiförsörjning, 
representerad av en träbyggnad vars huvudfasad mot älvens inlopp i söder bär en böljande relief 
av ett vågmönster. Byggnaden har utvecklats för att på ett material- och kostnadseffektivt sätt skapa 
en robust inklädnad som möjliggör förändring och som med tiden kan demonteras, återanvändas 
och bli framtida bränsle för uppvärmning. 

Göteborgs stad har höga ambitioner och en långsiktig vision 
om ett hållbart Göteborg. Dessa visioner genomsyrar också 
Göteborg Energis verksamheter, och den nya bioångpannan 
ska på ett tydligt sätt spegla stadens strategiska miljö- och 
klimatarbete. Till år 2025 ska fossildrivna produktionsanlägg-
ningar avvecklas eller byggas om till att använda förnybara 
biobränslen. 

Akumulatortank
60 m

Containerkran
120 m

Eriksbergskranen
70 m

Älvsborgsbron
107 m

Bioångpannan
60 m

Den nya bioångpannan ska vara en tydlig symbol för den-
na omställning, och dess arkitektur låter trä - ett förnybart, 
CO2-neutralt material - få gestalta mötet mellan form och 
funktion. 

POWERDOCK

Den högresta sydfasaden syns tydligt, om än på långt håll, 
från Nya Varvet, Röda Sten och de populära promenadstråken 
längs älvens södra strand. Det är en enkel form, som sam-
spelar med älvrummets stora strukturer. 

Den inre rationella produktionsbyggnaden har klätts med ett 
yttre skal av kraftiga trälameller. Dessa minner om de kraftiga 
stapelbäddar och stöttor som fanns i de varv som tidigare låg 
på Göta älvs norra stand. Liksom fartygets stålbord på varvet 
omgavs av trä- och stålraster, så göms bioångpannans inre 
produktionsanläggning i en box av grova träribbor. 
På kortsidan mot älven tycks vind och vatten ha format 
trälamellerna till svepande vågor, skapade genom att ribborna 
ges olika djup. Dagvattendammen söder om byggnaden blir 
en del av den imaginära dockan och reflekterar ljuset upp på 
sydfasadens böljande relief.

Från vissa håll och tidpunkter - ett rätblock som ansluter till 
det befintliga kraftverkets sakliga arkitektur. Från andra håll,  
i annat ljus, löses träfasaden upp och låter himlen lysa igen-
om. Den inre volymens adderade former avtecknar sig genom 
det yttre rastret och skapar ett spännande skuggspel. 
Kvällstid lyser byggnaden stilla vid strandkanten och tecknar 
en mångata på vattenytan. De fönsterförsedda trapphusen 
bildar ljusa, vertikala stråk som syns igenom den yttre 
rasterfasaden och ger ett varierat uttryck på natten och under 
mörka årstider. 

Träet är det bränsle som driver bioångpannan, men det är 
också ett självklart material för den yttre fasaden. Med tiden 
konserveras trästockarna i den salta vinden, och får en väder-
biten yta som skimrar i grått och silver. 



Ryaverkens landskap
Rya kraftvärmeverk och dess placering i Göteborgs Energi-
hamn är speciell, då den spänner mellan Göta Älv, naturreser-
vatet Ryaskogen samt udden Rya Nabbe. Här sker ett möte 
mellan industri, natur- och kulturmiljö. 
Mötet med älven i söder och med skogen och naturen i norr 
och väst återspeglas i förslaget där logistik och angöring har 
fokuserats öster och norr om den nya byggnaden, för att freda 
mark mot älven i söder och i öster mot Ryaskogen och Rya 
Nabbe. 
Området är inhägnat och är inte tillgängligt för allmänheten.
Vi föreslår ett utkikstorn i samma grova trä som bioångpan-
nans fasad. Där kan besökaren stå bland trädkronorna, blicka 
ut över staden och älven och samtidigt förstå hur Göteborg 
Energi producerar miljövänlig energi och se hur det går till.
Det nya kraftvärmeverket ryms inom en enkel rektangulär 
volym, som placeras parallellt med den befintliga byggnaden 
och samnyttjar den hårdgjorda ytan mellan dem för fordons- 
trafik. Detta ger en ren, öppen revisionsyta mellan befintlig 
och ny byggnad och en fredad grön zon väster och söder om 
huset där vegetationen skapar en fin övergång mellan den 
natur som finns bevarad på Rya Nabbe och Ryaskogen till-
sammans med den nya byggnaden.

Sekvensen mellan Rya skog och Göta älv
För att skapa bättre kontakt mellan Ryaskogen och Göta älv förslås att Göteborg i samarbete med Göteborgs 
stad placerar ett utkikstorn i Ryaskogens mer höglänta delar mot Ryaverken där utblickar från skogen mot 
älven skapas. Ryaverkets nya byggnad blir en del i denna nya upplevelse.

Utkikstorn i 
Rya skog

Göta älv

Rya nabbe

Dagvattenhantering 
De fredade ytorna väster och norr om bioångpannan används 
bland annat för hantering av dagvatten. Marken väster om 
byggnaden ges en gestalt av ett vegetativt dagvattenstråk som 
kan rena och fördröja både takdagvatten från den nya bygg-
naden samt trafikdagvatten från logistikytorna i norr. 
Dagvattenstråket lutar ner mot söder och älven och mynnar 
i en öppen klarvattendamm söder om byggnaden. Dammens 
vattenyta  relaterar till Göta Älvs vattenrum och speglar 
byggnadens uttrycksfulla fasad mot söder.

Social hållbarhet
Med detta läge är det visuella resultatet extremt viktigt ur 
hållbarhetssynpunkt. Ryaverkets nya symbolbyggnad bidrar 
med sociala värden genom sin arkitektoniska utformning och 
förstärker platsens samspel med staden. 
Som en upphöjd torrdocka som reser sig över havet knyter 
den an till den norra älvstandens varvshistoria, och bidrar 
till vår förståelse för platsen. Samtidigt berättar den stilla 
lysande fasaden under de mörka timmarna om framtidens en-
ergiförsörjning och platsens betydelse av idag, och ger hopp 
om ett klimatsmart samhälle. 
Dagvattendammen som fördröjer och renar vatten skyddar 
omgivande vattendrag från förorening, men minskar förstås 
också energiåtgången för vattenhanteringen, och därmed 
minskar CO2-utsläppen ytterligare från driftsfasen. 

Det föreslagna utkikstornet i Ryaskogen blir ett viktigt 
pedagogisk inslag för att ge möjlighet till ytterligare 
förståelse för vad som sker på platsen och för att sprida 
kunskap om den betydelsefulla naturresurs som Ryaverket 
omvandlar till energi för resten av staden.

öppen-/revisionsyta

dagvatten-
damm

grönyta
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Rya nabbe

Rya skog

utsiktstorn

Funktion och organisation
En genomlysning av exempellayouten visar att det går att 
samla och omgruppera funktioner som i exemplet har lagts 
additativt utanför pannbyggnaden;

- Trapphus/hisstorn kan integreras inom en samlad bygg-
nadsvolym. Det ger en enklare byggnation och en ren och 
samlad gestaltning.

- Hantering av bottenaska och andra stödfunktioner kan plac-
eras mot östra fasaden. På denna sida av byggnaden finns det 
gott om utrymme för fordonsrörelser och exempellayoutens 
snedställda lastfickor kan tas bort.

- Rökgasröret kan dras längs östfasadens insida, ovanpå stöd-
funktionerna och ledas rakt ut mot skorstenen utan utvändiga 
krökar. På så sätt kan rörstödet samnyttjas för den efter-
frågade gångförbindelsen mellan den nya och den befintliga 
anläggningen.

- Flygaskan transporteras pneumatiskt till den fristående ask-
silon. Med en något längre rördragning kan asksilon placeras 
norr om byggnaden. Det ger en stor samlad markyta mellan 
anläggningsdelarna och säkrare trafikföring vid tömning av 

stenskodd slänt

rökgasrör/gångbro

Bioångpannans portar har samlats på 
norra och östra sidan, för att ge bästa 
möjliga koppling till det befintliga kraft-
värmeverket.

Rökgasrörets bärverk fungerar också 
som gångbro och förbinder den nya 
anläggningens huvudtrapphus med den 
befintliga byggnaden, och därefter vidare 
till det centrala kontrollrummet i 
befintlig anläggning.

Genom att trafikrörelserna koncentreras 
till östra och norra sidan kan den stora 
hårdgjorda ytan mellan byggnaderna 
samnyttjas för all trafik till anläggnin-
garna.
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FASAD MOT SÖDER (GÖTA ÄLV)
skala 1:200

FASAD MOT VÄSTER (RYA NABBE)
skala 1:200

FASAD MOT ÖSTER (BEFINTLIG ANLÄGGNING)
skala 1:200

Byggnadskoncept
Den nya bioångpannan har samlats i en rektangulär plan-
form, som svepts med en yttre arkitektonisk träfasad. Den 
yttre fasaden monteras utanpå klimatskalet och dess kon-
ceptuella ”elasticitet” tillåter att den inre byggnadsvolymen 
kan växa eller krympa med bibehållen arkitektoniska skärpa. 
Om det under upphandlingen uppstår behov av att öka eller 
minska anläggningens ytor, så kan byggnaden växa/minska 
åt söder och öster. Den yttre träfasaden anpassas till den nya 
planformen.
Detta ger stort spelrum vid val av entreprenadform för den 
inre anläggningen. De olika processdelarna kan handlas upp 
som separata totalentreprenader, där klimatskalet kan vara 
inkluderat eller ligga som en egen byggentreprenad. Den 
yttre fasaden handlas enklast upp som en separat fasaden-
treprenad, som kan färdigprojekteras och monteras parallellt 
med anläggningens provdrift.

Teknisk beskrivning
Byggnaden består av ett inre klimatskal och en yttre arkitek-
tonisk fasad med ett sekundärt bärverk som är infäst i den 
inre stålstommen. Vi förutsätter att man, vid genomförande, 
kommer att tillgodoräkna sig pannstativet som en del av den 
bärande konstruktionen. 
Längs byggnadens södra del, där taknivån är lägre, kommer 
det yttre systemet av fackverksbalkar och fasadmoduler att 
fortsätta förbi taket, upp till slutnivån 60 m över mark.

För att minimera mängden trä har olika dimensioner och c/c-
avstånd använts på de olika fasaderna. 
På fasaderna mot norr, öster och väster är avståndet mellan 
ribborna 545 mm c/c, medan avståndet på den exponerade 
sydfasaden minskats något till 395 mm c/c. 
Norrfasaden är klädd med 115 x 225 mm limträribbor.
Öst- och västfasaderna är klädda med 115 x 270 mm 
limträribbor, som vinklas 45° för att ge ett mindre transparent 
uttryck från älvsidan.
Den expressiva sydfasaden har 115 mm breda limträribbor i 
varierande djup, 405-675 mm.

Väder och vind kommer med tiden att ge träribborna ett sil-
vergrått utseende. Vid behov ytbehandlas de med transparent 
brandskyddslack. 

1.  Betongsockel
Från mark upp till 8 m är klimatskalet uppbyggt av en 
sockel av betongsandwichelement. 

2.  Sandwichvägg (plåt/isolering)
Ovanför betongsockeln består klimatskalet av paroc-
element eller likvärdigt hela vägen upp till taket.

3. Byggnadens bärade stomme
Byggnadens stålstomme består av stålperlare (3.) och 
30 m långa fackverksbalkar med inbördes avstånd på 6 m. 
På såväl kortsidor som långsidor stabiliseras stommen av 
diagonala stålstag som ska föra ner samtliga horisontal-
laster till grund. 

4.Byggnadens yttre bärverk
Liksom den inre stommen, kommer den yttre stommen att 
förses med diagonaler, vilka placeras i nära anslutning till 
de inre diagonalerna. Detta för att möjliggöra sammankop-
pling av de båda stabiliserande delarna till ett system. 
Den yttre fasaden bärs av en serie vertikala stålfackverk 
(4.a) som infästes till byggnadens inre pelarstomme via 
infästningar (4.b) c/c 2 m i höjdled. 

5.  Fasadmoduler
På de yttre fackverket hängs färdigmonterade fasad-
moduler, ca 33 m2 vardera. Fasadmodulerna består av 
vertikala limträelement (5.a) monterade på horisontella 
stålbalkar (5.b), där det är de sistnämnda som fästes till de 
vertikala fackverken.  

6.  Fasadbelysning
Genom att fästa armaturer i den yttre stommen kan ljuset 
kastas mot sanwichväggarna som i sin tur reflekterar ljuset 
ut mellan ribborna i fasadmodulerna och får byggnaden att 
se ut som den lyser med ett inre ljus.
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Belysningskoncept
En väl genomförd ljussättning lyfter arkitekturen nattetid och 
under mörka årstider. Byggnaden kommer att ligga som en 
milt lysande lykta som speglar sig i älvens vatten. 
Närheten till Rya skog ställer höga krav på en avbländad fas-
adbelysning, som inte stör fladdermöss och andra djur i deras 
födosök. 
För att uppfylla dessa krav placeras avbländade belysnings-
armaturer på träfasadens bärverk. Dessa belyser de inre, 
silverfärgade parocväggarna, som sedan reflekterar ljuset 
ut genom det yttre trärastret. Strategiskt placerade fönster i 
trapphus, gångbro och i pannhusets övre del kommer att bidra 
till ljusbilden.
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DETALJ D2
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REVISIONS-/KÖRYTA
Material för cirkulärt samhälle
För en låg klimatpåverkan är betongmängderna minimerade 
genom att stommen konstrueras i stål. Stål har de allra bästa 
förutsättningarna i ett cirkulärt samhälle där stålkomponenter 
både kan återbrukas och återvinnas efter användning. Fasa-
den och stommen är lätt att demontera för att realisera den 
cirkulära visionen. Fasadens trä är både förnybart, kräver lite 
energi vid produktion och går att återvinna efter kaskadked-
jans slut. Då skapas stor samhällsnytta genom förnybar el, 
just som sker på denna plats! Det cirkulära bygget minskar 
både energianvändning och utsläpp och minimerar livs-
cykelkostnad.
Materialen är valda för sin robusthet, vilket minimerar ener-
gi och CO2-utsläpp även i driftsfasen och därför är en av de 
viktigaste materialindikatorerna i BREEAM-certifiering för 
byggnader. Underhåll minimeras genom resilienta material 
som samspelar bra med regn, vind och sol på platsen. De inre 
fasadskivorna är tåliga, med lång livslängd och bra egen-
skaper för täthet och brand. Den yttre träfasaden konserveras 
av solen och vinden på traditionellt sätt och klarar sig helt 
utan miljöbelastande ytbehandling.
Den betong som används är klimatförbättrad med 15-25% 
lägre CO2-utsläpp i produktionen jämfört med standard-be-
tong.

Drift och förvaltning
I drift är byggnaden mycket energieffektiv på samhällsnivå, 
då den värms med spillvärme från processerna vilket inte 
skapar några extra CO2-utsläpp alls. Även värmning av 

förbränningsluft på vintern görs med överskottsvärme som 
överförs från pannhuset. För kyla så används det interna kyl-
vattensystemet med effektiva värmepumpar. 

Brand och säkerhet
Byggnaden kommer att tillhöra byggnadsklass Br1 vilket 
betyder att följande 4 funktionskrav ska gälla:
 1. Avskiljande förmåga mellan brandceller ska upprätthållas
2. Begränsning av brandspridning i fasadkonstruktionen
3. Begränsning av brandspridning längs med fasadytan
4. Begränsning av risk för personskador till följd av ned-
    fallande delar av ytterväggen
 
För att uppfylla BBR minimikrav kan man exempelvis utsätta 
fasadkonstruktionen för prov i enlighet med SS-EN 13501-2 
med brandpåverkan enligt standardbrandkurvan. Uppfyller 
konstruktionen kraven för avskiljande konstruktion i enlighet 
med detta test, är punkt 1 ovan uppfylld. Alternativt kan detta 
lösas genom att byggnadens klimatskal bakom träfasaden 
uppfyller brandteknisk klass och utförs i obrännbart materi-
al (inklusive isolering – stenull) inklusive fönster och andra 
öppningar i fasaden.
Punkt 2 kan uppfyllas antingen genom att den inre fasadens 
material utförs i obrännbart material eller genom en kombina-
tion av att bakomliggande konstruktion utförs obrännbar och 
i brandteknisk klass (inklusive isolering - stenull) samt att 
träpanel behandlas med adekvat brandskyddsbehandling.
Punkt 3 löses genom att fasadmaterialet utförs obrännbart, 
med en hög betongsockel och därovan sandwichvägg med 
obrännbar isolering. 

 Punkt 4 löses genom att infästningar och dimensioner på 
träelementen utförs så att de inte kan falla ner vid brand. 
Detta kan t.ex lösas med extra wire-infästning av träribborna.

Som alternativ till samtliga ovanstående är att fasaden 
genomgår och klarar test i enlighet med SP-FIRE 105, då punkt 
2-4 uppfylls. Punkt 1 kan uppfyllas i enlighet med ovan.

Ytterväggskonstruktion i klimatskal kan komma att behöva ut-
föras i brandtekniskt klass för att förhindra brandspridning förbi 
avskiljande konstruktion via brand i fasadkonstruktionen.
Isolering i ytterväggskonstruktion ska vara obrännbar stenull-
sisolering. Panel kan behöva brandskyddsbehandling.
Automatiskt släcksystem kan bli aktuellt
Konstruktionen måste verifieras i samråd med konstruktör för 
att visa att vi kan fästa in pelarna så att vi begränsar risken för 
nedfallande delar vid brandpåfrestning.

Byggnation
Fasadens och konstruktionens konstruktion för cirkularitet gör 
att byggnaden är lätt att sätta upp och demontera vilket minskar 
energiåtgång för byggnation och minskar CO2-utsläppen. Bjälk-
lagens och sockelelementens prefabricerade betong minskar 
energianvändning för uppförandet både på platsen, men även 
totalt, då detta görs effektivare i fabrik. Den vanligtvis stora 
klimatpåverkan från el för uppvärmning av byggbodar kan helt 
undvikas här, då dessa kopplas in på fjärrvärmen.

POWERDOCK


