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Informationsmöte 26 januari 2017 
Villa Belparc, Slottsskogen, Göteborg 18:00-20:00

Byggemenskapen Ärlan 
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Kvällens agenda

18:00-19:30 Presentation av projektet 
19:30-20:00 Gemensam frågestund  
20:00 Mötet avslutas 

Efter mötet stannar vi kvar och svarar på frågor 
för den som är mer nyfiken!  
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Inobi
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Vision: Vara en ledande kunskapsaktör i det 
hållbara samhällsbyggandet  

Affärsidé: Ledning, analys och arkitektur med 
utgångspunkt i tidiga skeden  

Verksamhetsområden: 
• Bostäder och fritidsmiljöer för ett hållbart liv 
• Kunskapssamhällets arbetsplatser och 

utbildningsmiljöer

Inobi



Choose among many Layouts  

Vad är en byggemenskap?

”En grupp människor som utifrån sina egna 
ambitioner tillsammans planerar, låter bygga 

och senare använder en byggnad.”
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• De personer som låter bygga huset 
är de som sedan bor där 

• Beslut baseras på 
byggemenskapens egna 
prioriteringar och värderingar 

• Huset kan ha gemensamma ytor 
och lokaler, men inget krav 

Kännetecken för en byggemenskap
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individ: man får den bostad man vill 
ha, man lär känna sina grannar, 
social gemenskap, lärandeprocess 

samhälle: en stad med varierad 
arkitektur, individer som är 
engagerade i sitt närområde, levande 
kvarter, fler bostäder 

miljö: låga CO2-utsläpp, giftfri miljö, 
minskad resursanvändning

Potentialen med byggemenskaper
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Var?
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Planprocess

• Programutredning 
• Markanvisning 
• Detaljplanearbete 
• Genomförande 
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4 PROGRAM FÖR GRÅBERGET   5    PROGRAM FÖR GRÅBERGET  

BEBYGGELSEOMRÅDEN OCH UPPRUSTNING AV ALLMÄNNA PLATSER
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Kan vara lämpligt att bebygga

Olämpligt att bebygga

Befintlig bebyggelse som ej bör kompletteras

Grönt stråk ska bevaras framför randbebyggelsen

Gångstråk

Delvis ianspråktagen mark, delvis naturmark.  Delvis brant 
- innebär sprängning. Befintlig parkering måste ersättas. Bör 
finnas lokaler i bottenvåningarna mot gatan. Transformator-
station måste ev. flyttas. Gångväg måste ev. flyttas.
Ca 25 lgh

a

bc

 Delvis ianspråktagen mark, delvis grönytor. Brant - innebär 
sprängning. Transformatorstation måste flyttas eller inrym-
mas i ny bebyggelse. Bör finnas lokaler i bottenvåningen mot 
gatan. 
Ca 20 lgh

Delvis ianspråktagen mark, delvis grönytor. Brant - innebär 
sprängning. Ev. problematiskt att anordna parkering och 
uteplatser. Hänsyn ska tas till bergtunnlar i området. 
Ca 30 lgh

Delvis ianspråktagen mark, delvis grönytor. Ev. problematiskt 
att anordna parkering och uteplatser. Hänsyn ska tas till ev. 
bergtunnlar i området. Viktigt att inte inkräkta på parken. 
Ca 25 lgh

Blandskog med stor andel ek. Naturvärden ska utredas i 
detaljplan. Viktigt att bevara grönzonen mot randbebyggelsen. 
Innebär sprängning. Parkering och återvinningsstation behöver 
ev. ersättas. Hänsyn ska tas till bergtunnlar i området.
Ca 50 lgh

Ianspråktagen mark. Fungerande byggnad med förskola. Högt 
läge - vilktigt att Gråbergets siluett inte bryts. Vid exploatering 
bör befintlig förskola ersättas, förslagsvis i bottenvåningen. 
Ca 20 lgh

Grönområde. Ytterligare ca 10 lgh möjligt (ca 30 lgh möjligt 
om bef. byggnad ersätts) Öppen plats. Plant. 
Ca 10-30 lgh

Delvis ianspråktagen mark, delvis naturmark. Delvis brant 
- innebär sprängning.  Ny infrastruktur krävs. Smal tillfart. 
Inom området ligger en fungerande byggnad för gruppbostad 
och daglig verksamhet. Lämpligt att riva byggnad och utnyttja 
marken mer effektivt?  Viktigt att bevara grönzon mot randbe-
byggelsen. Lämpligt för förskola? Lämpligt med radhus?
Ca 40 lgh

Till största del ianspråktagen mark. Positivt med bebyggelse 
ur stadsbildssynpunkt. Befintlig parkering bör ersättas. Al-
ternativt läge för scoutverksamhet bör utredas. Vattenpump-
station, återvinningsstation och ledningar måste flyttas. Ny 
bebyggelse ska förhålla sig i struktur och höjd till hus på 
samma sida av Kabelgatan. Bör finnas lokaler i bottenvåning-
arna mot gator. Lämpligt för förskola? Lämpligt för större 
gemensam parkeringslösning? 
Ca 80 lgh
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Gångvägen kompletteras med ramp för cyklar och barnvagnar.C

Kan en ny gångförbindelse anordnas ner mot Ekedalsgatan 
och Slottskogen?

B

Ny mötesplats med t.ex. park, utsiktsplats, lek, odling, kultur 
(gamla reservoaren). Flera samlade funktioner ger förutsätt-
ningar för att platsen befolkas.

GENERELLA PRINCIPER
Ny bebyggelse ska förhålla sig i struktur och höjd till närlig-
gande bebyggelse. Befintlig siluett ska hållas.
Varierade och öppna bottenvåningar eftersträvas. Parkerings-
garage skall inte förläggas i bottenvåning ut mot gatan. 
Gångvägar ska ses över gällande behov av ny markbeläggning, 
belysning och ledstänger.
Samtliga områden utom nummer 9 ligger i anslutning till 
befintliga gator - ingen ny infrastruktur krävs. Läget intill gatan 
bidrar till att öka upplevelsen av trygghet.

•

•

•

•

A
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C
TECKENFÖRKLARING
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Detaljplanearbetet

• Grannskapsenhet 
• Relation park och bebyggelse  
• Lamellhuskaraktär 
• Sammanhållen siluett

Illustrationen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
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Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
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Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
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B
+61,0

+63,0

v1

x 1

Vad styrs av DP?

B1 = Bostäder 
byggrättens omfång 
3300 BTA + garage 
nockhöjd 
byggnadshöjd

+43,00

+63,00

+46,50

+57,39

+50,50
+48,59

nock
+60,26

+53,50

+67,77

≈ 5 vån 
+ vind
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• två hus med lamellkaraktär

Vad ryms?

Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
Den är preliminär och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Vad ryms?

• två hus med lamellkaraktär 

• öppenhet mot gata 

Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
Den är preliminär och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Vad ryms?

• två hus med lamellkaraktär 

• öppenhet mot gata 

• binds ihop i bakkant och 
bildar upphöjd gård  

Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
Den är preliminär och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Vad ryms?

• två hus med lamellkaraktär 

• öppenhet mot gata 

• binds ihop i bakkant och 
bildar upphöjd gård  

• central entrépunkt 

Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
Den är preliminär och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Vad ryms?

• två hus med lamellkaraktär 

• öppenhet mot gata 

• binds ihop i bakkant och 
bildar upphöjd gård  

• central entrépunkt 

• samma lägenhetsstruktur 
på övre våningar

Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
Den är preliminär och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Höjder och utemiljöer

upphöjd 
gård

loftgång

Takvåning 

Fyra hela bostadsplan 
med generös takhöjd 

Markplan med teknik 
och stödfunktioner

bastu? festlokal? 
växthus? takterrass?

privata 
balkonger i 

sydväst

etagelägenhet 
med markkontakt

Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
Den är preliminär och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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En rimlig lägenhetsfördelning? 1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
4-5 rok

12 st
4 st

8 st
1 st
3 st

Systemet medger olika kombinationer av lägenheter.  
Detta exempel har 28 lägenheter.

cykelrum, tvättstuga, 
bokal, soprum och fixaryta

gemensamma ytor på taket

teknik, förråd och garage

Skissen är ett exempel på vad som får byggas på tomten enligt detaljplanen.  
Den är preliminär och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Projektförutsättningar 

miljöprestanda i 
framkant

byggemenskap Upplåtelseform 
brf
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• Byggemenskapen kommer att organisera sig som en 
ekonomisk förening (så småningom en BRF)  

• Byggemenskapen kommer att vara 
”byggherre” (projektägare och beställare av huset, 
avtalspart gentemot kommunen i markfrågor etc.)  

• Inobi kommer att medverka i projektet fram till 
inflyttning. Relationen mellan byggemenskapen och 
Inobi regleras i avtal.  

Organisation
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Tidplan

PROGRAMARBETE/SKISS PROJEKTERING BYGGTID INFLYTTNING

Teknisk fördjupning 
och finplanering 
av projektet; hur 
system hänger 
samman osv

Byggtiden kommer att vara 
cirka 12-15 månader.  

BG-gruppen 
arbetar fram  
en beskrivning 
av det framtida 
huset. 

Inflyttning 
planeras till 
våren 2020 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
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2012-2016 

Markanvisning & detaljplan 

process & förutsättningar för genomförande 

2017 

iNformation som projektet, Ansökningsfas samt urval  

byggemenskapen bildas (6-8 hushåll)  

Programarbete koncept och inriktning  

fler bjuds in att delta (20-25 hushåll)   

programarbete slutförs (lägenhetstilldelning) 

2018 

systemhandlingsprojektering inkl bygglov 

kostnadskalkyl och förhandsavtal 

bygghandlingsProjektering  & upphandling av entreprenör 

2019-2020 

produktion och inflyttning 

Processöversikt
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• Gruppen arbetar tillsammans med Inobi enligt ett fastlagt 
schema med arbetsmöten. Dessa möten sker varannan vecka 
under perioden mars-sept 2017 (med uppehåll för semester).   

• Tanken är att byggemenskapen har egna möten de veckor då 
det inte sker gemensamma arbetsmöten. Gruppen arbetar då 
vidare med aktuella frågeställningar.  

• Inobi kommer att arbeta tillsammans med byggemenskapen 
för att utveckla huset och utemiljön. Övriga frågor som 
byggemenskapen arbetar med sker ”på egen hand”.

Programarbete koncept och inriktning 
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Arbetsmöten koncept och inriktning 

Datum tid Innehåll

Torsdag 30 mars 17:30-21:00 Startmöte 

Lördag 1 april 08:30-16:00 Koncept och inriktning 

Lördag 8 april 08:30-16:00 Beslutsfattande, mötesregler etc.

Onsdag 20 april  17:30-21:00 Kostnader, kalkyl och finansiering 

Torsdag 27 april 17:30-21:00 Gemensamma ytor 

Torsdag 11 maj  17:30-21:00 Principer för lägenheter

Tisdag 23 maj  17:30-21:00 Tekniska system 

Torsdag 8 juni  17:30-21:00 Presentation av förslagshandling 

Onsdag 21 juni 17:30-21:00 Presentation av reviderad 
förslagshandling
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2012-2016 

Markanvisning & detaljplan 

process & förutsättningar för genomförande 

2017 

iNformation som projektet, Ansökningsfas samt urval  

byggemenskapen bildas (6-8 hushåll)  

Programarbete koncept och inriktning  

fler bjuds in att delta (20-25 hushåll)   

programarbete slutförs (lägenhetstilldelning) 

2018 

systemhandlingsprojektering inkl bygglov 

kostnadskalkyl och förhandsavtal 

bygghandlingsProjektering  & upphandling av entreprenör 

2019-2020 

produktion och inflyttning 

Processöversikt
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• Byggemenskapen är sin egen byggherre och finansierar 
projektet genom att stå för det egna kapitalet.  

• Byggemenskapens medlemmar gör tidiga investeringar i 
sitt framtida boende. 

• Utvecklings- och projekteringsfasen kan delvis finansieras 
med stöd av kreditgaranti från Mikrofonden Väst. 

• Entreprenaden finansieras huvudsakligen genom ett 
byggnadskreditiv, med stöd av Boverkets kreditgaranti.

Finansiering
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• Entreprenad:               60-70 Mkr 
• Byggherrekostnad:    10-15 Mkr 
• Moms:                           20-25 Mkr 
• Mark:                             30-35 Mkr 
• Kapital:                         ca 5 Mkr 
• Upparbetat:                 ca 5 Mkr 
• Oförutsett:                   6-7 Mkr 

Total kostnad:                130-150 Mkr 

OBS: Kostnader påverkas av byggemenskapens val och beslut!

Kostnader (estimerade)
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Finansiering

PROGRAM
/SKISS
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Kostnaderna är preliminära och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Initial fas:                   100-250 tkr/hushåll. 
                                    Beror på antal medlemmar och lgh-storlek. 

Utökad grupp:        150-350 tkr/hushåll (dvs ytterligare 50-100 tkr) 
                                      Beror på antal medlemmar och lgh-storlek. 

Innan byggstart:  300-600 tkr/hushåll (dvs ytterligare 150-250 tkr) 
                                      Beror på antal medlemmar och lgh-storlek. 

Entreprenadfas:   Målet är att ingen ytterligare inbetalning krävs. 
                                      Beror på Boverkets värdering och avtal med 
                                      kreditgivaren.

Finansiering

Kostnaderna är preliminära och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 



Choose among many Layouts  

Initial fas:                    ca 175 tkr 

Utökad grupp:        ca 250 tkr (dvs ytterligare ca 75 tkr) 

Innan byggstart:   ca 450 tkr (dvs ytterligare ca 200 tkr) 

Pris:                                  3,0-3,5 Mkr 

Avgift:                        4000-4500 kr/månad

Exempel: 3 RoK, 70 kvm

Kostnaderna är preliminära och påverkas av byggemenskapens val och beslut. 
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Fokus vid urvalet kommer vara att sätta ihop en grupp som: 

Ansökningsprocessen

• Har ett genuint intresse av att vara med i en byggemenskap! 
• Har potential att fungera väl tillsammans/vars drömmar & 

visioner är förenliga. 
• Består av individer i olika åldrar, familjekonstellationer och 

med varierande bakgrund. 

Vi kommer att skicka ut information om hur man ansöker till alla 
på vår utskickslista eller som har anmält sig till detta möte.  
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• Pågår från 1-19 februari.  
• Görs online via www.inobi.se/byggemenskap/arlan 
• Av de som ansöker kommer 6-8 hushåll att väljas ut.  

Efter ansökan är inskickad kan du/ni komma att kallas på 
intervju. Till den intervjun vill vi att du/ni har med er ett 
lånelöfte eller motsvarande.

Ansökningsprocessen

Har du frågor? 
pernilla.ottosson@inobi.se  

031-380 20 55

http://www.inobi.se/byggemenskap/arlan
mailto:pernilla.ottosson@inobi.se

