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Samhällsbygget Gårdsten har blivit en förebild för många 
andra bostadsområden och visat vägen till ett hållbart bo-
ende, som är både ekonomiskt och miljömässigt sunt. Här 
värms varmvattnet av solfångare, vinden och solen ger el 
och tvättmaskinerna drivs med fjärrvärme. Hyresgästerna 
påverkar sin egen hyra med individuell energimätning och 
kan hyra elbilar till självkostnadspris.

Men framgångssagan hade inte blivit verklig utan de bo-
endes medverkan. Ända sedan starten har de varit enga-
gerade i förändringsarbetet och inspirerat till nya hållbara 

lösningar. Vårt gemensamma arbete har också gett eko i 
omvärlden och resulterat i fl era utmärkelser och studie-
besök från Sverige och världen. 

Vi har kommit långt, men det betyder inte att vi kan slå oss 
till ro med vad vi uppnått hittills. Hållbarhet är ett lång-
siktigt arbete och vi fortsätter utforska nya vägar för ett 
grönare boende. Läs mer om vad vi gjort och tänker göra 
på de följande sidorna.

Samhällsbygget 
Gårdsten
Gårdstensbostäder bildades 1997 för att tillsammans med de boende utveckla området socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. Sedan dess har 1.000 tomma lägenheter ersatts av 1.000 sökande 
till varje ledig lägenhet, utanförskap av gemenskap och utsatthet av stolthet. 
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De uppmärksammade Solhusen är mer än ett 
energiprojekt. Det handlar också om att mins-
ka framtida underhåll, sänka boendekostna-
derna och tillföra nya estetiska värden.

Redan 1998 inleddes arbetet med att renovera och samti-
digt bygga in nya, effektiva energilösningar i de första hu-
sen. Innan dess intervjuades samtliga hyresgäster i den 
första etappen om sina önskemål. De som var intressera-
de bjöds in till arbetsgrupper för att påverka det fortsatta 
arbetet och 97% av önskemålen kunde uppfyllas. 

I mars 2000 flyttade de första hyresgästerna in i nyrenove-
rade Solhus 1 och hösten 2003 stod Solhus 2 klart. Solpa-
neler på taken värmer vatten för disk, bad, tvätt och dusch 
via ackumulatortankar i källaren samt genererar värme 
i tvättstugornas torkrum. På höghusen har balkonger  
glasats in, vilket innebär att tilluften förvärms innan den 
kommer in i lägenheterna. 

Solpanelerna producerar tillsammans ca 600 MWh/år. 
I kombination med åtgärder som centralt styr- och över-
vakningssystem, tilläggsisolering av tak, innanfönster av 
lågenergiglas, inbyggda trapphus samt inglasning av bal-
konger har energiförbrukningen för de sammanlagt 500 
lägenheterna minskat radikalt. 

Solhus 3 stod klart under 2014 och omfattar 418 lägenhe-
ter. Här finns fyra hustak med solceller, ett hus med sol-
cellsbalkonger och ett hus med solfångare som ger varmt 
vatten till fjärrvärmenätet.

Planering för Solhus 4 med bland annat bidragsansökan 
pågår och målet är att påbörja byggnationen 2016. När det 
är klart kommer Solhusen tillsammans att ha över 8.000 
kvm solfångare och solceller. Tekniken i Solhusen har ut-
vecklats tillsammans med Göteborg Energi och Chalmers.

Värme och  
el från solen

HUS SOLFÅNGARE  SOLCELLER ENERGI LÄGENHETER

SOLHUS 1 700 kvm - ca 300MWh/år 255

SOLHUS 2 700 kvm - ca 300 MWh/år 245

SOLHUS 3 150 kvm 900 kvm ca 195 MWh/år 418
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Den installerade effekten är 2 MW och sedan det togs i 
bruk 2009 producerar vindkraftverket Adriana omkring 
5.000 MWh förnybar el per år. Det motsvarar hälften av 
våra lägenheters sammanlagda elbehov och minskar kol-
dioxidutsläppen med ca 4 000 ton/år. All el som köps in till 
Gårdstensbostäder är för övrigt vindkraftsel – 100 procent 
rent och förnybart med andra ord.

Högst upp på Gårdstensbergen, 110 meter över havet, står 
vindkraftverket som blivit en symbol för Gårdstens håll-
barhetsarbete och områdets allt starkare miljöprofi l. Det 
är uppfört i samarbete med Göteborg Energi och ingår i 
ett utvecklingsprojekt där även Förvaltnings AB Framtiden 
och SKF deltar. 

Symbolen 
för hållbarhet

Vindkraftsfakta
Tornets höjd: 78 m
Rotordiameter: 82 m
Installerad effekt: 2 MW
Beräknad elproduktion: ca 5 000 MWh/år
Tillverkare: Kenersys
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Individuell mätning är ett resultat av dialogen med de bo-
ende, som varit drivande i frågan. I hyran ingår normal-
förbrukning av el och vatten, som beror på lägenhetens 
storlek, och komfortvärme på 21°C. Vill man ha varmare 
kostar det mer och nöjer man sig med lägre temperatur 
blir det billigare. Elen debiteras exakt efter varje lägen-
hets individuella förbrukning. 

Temperaturmätare på strategiska ställen samt el- och 
vattenmätare skickar data till ett insamlingssystem, som 
i sin tur är kopplat till hyresdebiteringen. Förbrukningen 
läses av varje månad och avräknas på hyran två månader 
efter förbrukningsmånaden. På hemsidan (Mina Sidor) 

kan hyresgästerna själva se hur mycket el och vatten de 
gör av med och de märker snabbt hur ändrade vanor på-
verkar förbrukningen. 

Det lönar sig alltså att ha koll på värmen, släcka onödiga 
lampor och inte låta varmvattnet stå och rinna. Omkring 
50 procent av hyresgästerna får idag tillbaka pengar på 
hyran varje månad tack var detta. 

Rättvis mätning 
spar energi
Ju mindre du förbrukar, desto mindre betalar du. Det är den enkla matematiken 
för individuell mätning av vatten, el och värme. Att den fungerar är Gårdstens-
bostäder ett levande bevis för, i snitt sparar man 25 KWh el och en kubikmeter 
vatten per kvadratmeter boyta och år. Och hyresgästerna spar pengar!
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Sverige är världsledande inom fjärrvärme och med eu-
ropeiska mått är Göteborgs fjärrvärmenät unikt i sin om-
fattning. Därför föll det sig naturligt för Göteborg Energi 
att leda EUs CELSIUS-projekt, som går ut på att använda 
fjärrvärme smartare. Förutom Göteborg deltar London, 
Genua, Rotterdam och Köln samt 20 partners från indu-
strin och universitets/forskningsvärlden. Målet är att få 
med 50 europeiska städer i projektet. Städerna som är 
med har olika förutsättningar – i vissa är fjärrvärmenätet 
utbrett medan det i andra ligger i startgroparna. 

Tvättmaskinerna i Gårdsten är ett bra exempel på hur sam-
arbetet inom CELSIUS öppnar nya möjligheter att utnyttja 
fjärrvärme. Vintern 2014/15 installerades 100 nya tvättma-
skiner och torktumlare i de nyrenoverade tvättstugorna i 
Västra Gårdsten. Göteborg Energi stod för den tekniska 
expertisen, ASKO levererade och installerade maskinerna 
och hyresgästerna deltog i renoveringsarbetet. 

För användaren märks ingen skillnad förutom att de nya 
maskinerna är något kompaktare. Den stora skillnaden är 
inuti och gör att de förbrukar upp till 80 procent mindre 
el än traditionella maskiner. Även i torkrummen används 
energisparande teknik. Här sitter avfuktare som drivs av 
hetvattenvärme, vilket gör att uppvärmningen går snabb-
are och luften blir mjukare än med elvärme.

Utbyggd fjärrvärme är en av många åtgärder för att nå EUs 
mål om att reducera utsläppen av växthusgaser med 20 
procent till 2020 och att minst 20 procent av energin ska 
vara förnybar. Fjärrvärme är ett effektivt sätt att distri-
buera energi, samtidigt som det ger stora möjligheter att 
utnyttja energi från spillvärme, biobränsle och avfallsför-
bränning. Inom EU finns det tillräckligt med spillvärme för 
att kunna värma samtliga byggnader inom unionen. Här är 
tvättstugorna i Gårdsten en liten men viktig pusselbit som 
visar vägen.

Europas första 
fjärrvärmedrivna 
tvättmaskiner
Fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten är inget nytt, men att driva  
tvättmaskiner och torktumlare med fjärrvärme har ingen gjort förut.  
Återigen är Gårdsten först med nya idéer för att spara energi.
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Energifakta
Vid 55o C vattentemperatur är energibesparingen 
55-60% beroende på tvättprogram

Vid 80o C vattentemperatur är energibesparingen 
drygt 80% beroende på tvättprogram

Hyresgästerna Amela Turulja och 
Patrycja Medlewska har varit med och 

renoverat tvättstugorna med de nya 
fjärrvärmedrivna maskinerna.
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Renare kan du inte köra. Bilarna i Gårdstens 
Elbilspool laddas med el från Solhusen och 
vindkraftverket på Gårdstensberget. 

De går runt 150 kilometer på en laddning och räcker inte 
detta för att komma tillbaks igen, kan de laddas gratis på 
snabbladdstationer runt om i stan. Som hyresgäst kan 
man bli medlem i Elbilspoolen och hyra en elbil per tim-
ma. Bilarna bokas på Internet och låses upp med SMS 
eller nyckelbricka. Sedan poolen invigdes 2013 har med-
lemsantalet ökat stadigt med boende som vill köra bil 
ljudlöst och avgasfritt.

Med sol och  
vind i tanken
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Gröna 
fingrar
Det är inte bara energi som produceras i Gård-
sten. I loftgångshusens markplan finns växthus 
och runt om i Gårdsten anläggs odlingslotter. 

Här har de boende egna köksträdgårdar där man od-
lar grönsaker, kryddväxter och blommor samtidigt som 
granngemenskapen växer. För när man samlas kring ett 
gemensamt intresse finns det alltid något att prata om 
och erfarenheter att dela. 

I växthusen finns kompostmaskiner, där bland annat or-
ganiskt hushållsavfall från Solhus 1 omvandlas till ny, nä-
ringsrik jord. Den används som jordförbättring i växthusen 
och odlingslotterna utomhus. Äkta kretslopp med andra ord.
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Grön 
renovering
Även renoveringen av husen i Gårdsten har 
gjorts utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Trots 
att den varit omfattande har endast det som 
verkligen varit nödvändigt att byta ut, bytts en-
ligt programmet Hel-o-Ren. Sådant som är helt 
och fungerar har behållits istället för att ur-
skillningslöst kasseras ”när vi ändå håller på”. 
Spar både pengar och miljö.

Ett exempel på detta är renoveringen av stenskivorna på 
loftgångarnas fronter år 2000. Det vanliga hade kanske va-
rit att slänga dem och sätta upp nya, men istället tvättades 
de och målades om i ljusa färger. 

Renoveringsarbetena har ett långsiktigt perspektiv med 
speciellt fokus på energibesparing. Tilläggsisolering, och 
tätskiktsduk samt inglasning av balkonger är exempel på 
energisparåtgärder. Bra och hållbara material används 
genomgående, vilket minskar både underhållsarbete och 
miljöbelastning.

Nu byts alla fönster i lamellhusen mot treglasfönster i ett 
flerårigt projekt. De nya fönstren sänker både energiför-
brukningen och ljudnivån inne i lägenheterna.
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Montering av solfångare för fjärrvärme i Solhus 3.
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Några utmärkelser
SABOs Hållbarhetspris 2013 för miljöarbetet

Årets Bygge 2005 och Stora Samhällsbyggarpriset 
2006 för ombyggnationerna i Östra Gårdsten

World Habitat Award 2005 för Solhus 1

Bästa Färgmiljö 2001 för Solhusprojektet

Nu går vi 
vidare
Sedan arbetet med de första Solhusen inleddes 
1998 har den sammanlagda energiförbrukning-
en för Gårdstensbostäders hus minskat påtag-
ligt – Solhus 1 med så mycket som 40 procent.

De omfattande åtgärderna har kunnat genomföras utan 
att hyresgästerna drabbats av några större hyreshöjningar. 
Tack vare individuell mätning av vatten, el och värme har de 
dessutom kunnat minska sina förbrukningskostnader.

Insatserna och resultaten har också uppmärksammats 
både i Sverige och internationellt. Delegationerna och stu-
diebesöken har varit många genom åren och vi har tagit 
emot fl era priser och hedersbetygelser.

Men arbetet avstannar inte. Nästa större åtgärd är Sol-
hus 4 med ytterligare 5.500 kvadratmeter solceller som 
beräknas producera sammanlagt 130 KWh/år.
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Gårdstensbostäder AB, Box 4, 424 21 Angered. Tel: 031-332 60 00
Besöksadress: Kastanjgården 3. gbg@gardstensbostader.se
www.gardstensbostader.se

Gårdstensbostäder AB är helägt av Framtidenkoncernen, 
som ingår i Göteborgs Stad och äger ca 2700 hyreslägenheter 
i Gårdsten. Det motsvarar ca 85 % av bostäderna i området, 

resterande är äganderätter och bostadsrätter.

Gårdsten har ca 8 500 invånare. De bor nära naturen i ett områ-
de där granngemenskapen hålls levande med aktiviteter och 
träffpunkter för alla åldrar. Husen får en stor del av sin energi 

från sol och vind och de boende kan hyra en elbil.

De har också verkligt boendeinfl ytande. Sex av bolagsstyrel-
sens sju ordinarie ledamöter är hyresgäster med det ansvar 

och de befogenheter som följer med ett sådant uppdrag.


