
Landskapsanpassat innovativt hållbart landsbygdscentrum

Olofstorp saknar sedan lång tid tillbaka lokal service, matbutik, verksamhetslokaler,  
mötesplatser, boenden och ett centrum för de drygt 5 200 personer som bor i området. 
Föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) och har inlett en process för att skapa detta 
centrum för bygdens folk. 

• 2017 gjorde BGU en första visionsskiss för ett centrum och gjorde samtidigt en markreservations-
ansökan. Det resulterade senare i att BGU fick en avsiktsförklaring som beskriver föreningen som 
en part i skapandet av ett centrum i Olofstorp - Bergums Centrum.

• Under andra halvan av 2020 har en dialog inletts med Göteborg Stad och Fastighetskontoret 
med mål att i slutet av 2021 kunna lämna in en planbeskedsansökan.

• BGU avser starta ett bolag och bilda ett byggkonsortsie för att ta ansvar för en del av centrumet 
och på bästa möjliga sätt tillgodose bygdens innevånare med ett centrum som alla kan vara  
stolta över.

• Redan i visionsskissen pekade vi på långsiktig hållbarhet, energieffektivitet, kretsloppssystem, 
trygghet och ett levande centrum dygnet runt året runt..

• BGU har sedan starten definerat föreningens mål att verka för att öka lokala arbetstillfällen med 
boende in närheten, det som vi nu beskriver som 15 minutersbygden.  
Detta centrum kan på ett betydande sätt stödjade detta.

• Vi söker nu partners som vill vara med och skapa detta unika centrum.

Förslag
     från BGU 
 Centrumgrupp

www.bergum-gunnilse.se
utveckling@bergum-gunnilse.se
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Området för Bergums Centrum
Kilen mellan Väg 190 och Lerumsvägen som sedan 
länge reserverats för ett centum i Olofstorp

2018 erhöll BGU en  
avsiktsförklaring som  
anger BGU som en part i  
skapandet  av ett centrum 
i Olofstorp kopplat med en 
markreservation. 
Ett samarbetsprojekt med 
Fastighetskontoret har som  
mål att i slutet av 2021 
göra en planbeskeds- 
ansökan.

Bergums Centrum innehåller
• Boende för alla åldrar
• Saluhall, butiker, vårdcentral, café, pub/

restaurang, grannskapskontor, lokaler 
för verksamheter och företag

• Allaktivitetshus med hantverksverk- 
städer, konferensrum, utställningsyta, 
möteslokaler

• Områdeskontor, bibliotek, daglig verk-
samhet, rehab

• Integrerade odlingar ”hus i växthus”
• Solel med energilager, regnvattenskörd, 

kretsloppssystem
• Stort fokus på hälsobefrämjande miljöer 

och bra materialval
 

Kännetecken för Bergums Centrum
Hållbart - Grönt - Tryggt - Innovativt - Landsbygdsanpassat

”Greenhouse terraced Homes”  
Växthusboende i kostnadseffektivt radhusformat. Kom-
pakt fotavtryck = trädgården flyttar upp på taket.  
Ett radhusboende med medelhavsklimat. 
8 unika bostäder på vardera 80m² boyta och 100m² träd-
gård på taket. 
 
  

Saluhall
Fokus på högkvalitativa och till största delen ekologiska lokalpro-
ducerade livsmedel kompletterat med de vanligaste  
basvarorna för att lösa livsmedelsinköpen för boende i Olofstorp. 

Ett besöksmål och inköpsstället för medvetna konsumenter som 
söker hög kvalitet och hållbart producerade livsmedel.

Egen elproduktion med solceller integrerade i växthustaket. 
Skörd av regnvatten och återvinning av gråvatten i odlings-
bäddar på taket.  



Allakivitetshus - Ladan - det flexibla huset
Kontaktcenter - informationskontor                  Utegym
Bibliotek                 Lekplats
Hantverksverkstäder    Uteplatser i väster 
Rehab - Daglig verksamhet   Kurslokaler 
Möteslokaler     ....
Utställningshall / Eventlokal   .....
Musikstudion 
Vissa delar med högt i tak och växthus 

Mötesplatser 
I skuggan under ett träd  
på torget 
I solnedgången på 
Ladans västersida 
På cafeterassen med 
utsikt över Lärjeåns 
meandrar

Café
Vacker utsikt över Lärejåns slingrande lopp
Lokalproducerade bakverk från eget bageri.
Mötesplatsen med det lilla extra och platsen för planerade eller 
spontnana möten.  
Platsen att på ett mysig sätt njuta av årstidernas växlingar.

Ett besöksmål och inköpsställe för lokala delikatesser.

Vandrarhem
Möjlighet att skapa vandrarhem och 
erbjuda rum för vandrare eller gäster 
till boende i centrum. 

Lägenheter

Lägenhetsytor med boyta på drygt 1800m² per våningsplan. 
Alla huskroppar med minst 2 våningsplan över gatuplan och hälften med 3,5 
våningsplan (de mot norr och Gråbovägen). 

Bostäder med olika upplåtelseformer, 
bostadsrätt och hyresrätt 
Lägenhetsstorlekar anpassa beroen-
de på efterfrågan men fokus på 2 - 3 
rumslägenheter.

Möjligt att skapa 55+ boende med 
servicefunktioner.

Vissa husdelar med växthus på tak 
alla med solel och energilager samt 
rengvattenskörd för toalettspolning och 
tvätt.



Parkering med laddstolpar

Stadsdelsväxthus - Gemsamhetsodling

Vårdcentral
Barnavårdcentral 
Mödravårdcentral
Ungdomsmottagning
Grön rogivande
innomhusmiljö 

Pub/restaurang
 
Pub/restaurang med uteservering och plats
för sång- och musikevent. 
Uteservering i sydvästläge. 

Matlagning helst med råvaror från lokala  
odlare och uppfödare och lokalt  
producerad öl. 

”Digitala Tomater”. Hydroponiska odlingstorn i växt-
hus uppvärmda med spillvärme från centrumet.
Urban odling med kompakt fotavtryck.
Möjlighet i kombination med Aquanphonic (fisk) 
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Parkering för boende i centrum och besökare 
till Bergums Centrum
Delar kan användas som pendelparkering 
 
Cykelställ
Laddplatser för  
elbilar och 
elcyklar

Bilpoolsplatser



Vårdcentral
Barnavårdcentral 
Mödravårdcentral
Ungdomsmottagning
Grön rogivande
innomhusmiljö 

Grannskapskontor  -  Verksamhetslokaler

Bergums Centrum - Nod för lokala transporter

Grannskapskontor  
Co-working, kontorshotell med  
service.
Lokaler för mindre företag 

Kommersiella lokaler - Butikslokaler

Butiksytor och företagslokaler i gatuplan
 
+ mindre lokal på torget på ca 50m² med terass på taket

I BGU’s omfattande lokalekonomiska analays 
 från 2018 finns även förslag på klimatsmarta  
lokala transportlösningar.  
Detta har lett fram till att BGU området nu  
ingår i ett forskningsprojekt där fokus ligger  
på boendes behov av transporter och  
transportlösningar.
Tester komemr att köras under hösten 2021
och rapporten väntas bli klar i slutet av året. 
 
Bergums Centrum blir en natrulig knutpunkt
för transporter och omlastning av varor till det  
lokala transportsystemet. 



Kretsloppsstation
Hela centrum förses med kretsloppsstationer

Regnvattenskörd
Tak och solcellspanel utformas så att regnvatten kan tas tillvara och nyttjas för toalettspolning, tvätt och bevattning mm.

Solel och Energilager
Många av taken och växhusdelarna förses med solelpaneler.
Vissa delar av solcellsanläggningen kan komma att förses med 
energilager.

Bergums Centrum - Nod för Naturturism, Cykellleder och Vandringsleder

Kretslopp med gråvattenåtervinning
   
   Energiåtervinning från gråvatten  
   och möjlighet att filtrera gråvatten  
   och kombinera med regnvatten- 
      skörd för att spara dricksvatten.

Långsiktig hållbarhet

I Ladan finns information 
och guidning om områdets 
alla möjligheter för vandring, 
bad, cykling, kanotpaddling 
och friluftsliv.
Stort fokus läggs på hållbar 
naturturism. Möjlighet till 
miljövänliga transporter ut  
i naturen



Investerarerbjudande
Få en möjlighet att vara med och verka i skapandet av en unik boende och verksamhetsmiljö, där 
långsiktig hållbarhet och social trivsel står i centrum.  
Lokaliserad utmed väg 190 som är en pulsådern för boende i orterna mellan norra delen av Göte-
borg och Alingsåsområdet.  
 
Olofstorp ligger en fantastisk lantlig omgivning bara 17 kilometer utanför centrala  
Göteborg, med många innovativa entreprenörer och goda möjligheter till  
samarbeten mellan verksamheter.  
 
Olofstorp har expanderat kraftigt de senaste åren och invånarna är en mix av människor som är 
uppfödda i orten, som oftast stannar kvar eller vänder tillbaka.
och inflyttade familjer som sökt sig utanför den direkta stadskärnan för att få leva i både den lantli-
ga miljön men ändock ha direkt närhet till storstaden.”

Budgetkalkyl för utveckling av Bergums Centrum 
 
Bostäder och kommersiella lokaler 
 
Hustyp  2,5 våningar, 5 huskroppar, (i markplan kommersiella lokaler)  Byggkostnader  59 045 KSEK
BYA         900 m²
BTA 2 250 m² 
BOA     1 000 m² (Ca 16  lgh medelstorlek 60 m²)      
LOA        675 m²
   
Hustyp 3,5 våningar, 7 huskroppar, (i markplan kommersiella lokaler)  Byggkostnader 180 075 KSEK
BYA 1 470 m² 
BTA 5 145 m²
BOA      3 675 m² (Ca 60 lgh medelstorlek 60 m²) 
LOA 1 470 m²

Radhus med trädgård på taket, 8 st (Greenhouse terraced Homes)  Byggkostnader  28 000 KSEK
BYA    800 m²
BOA    640 m² (tot. uppvärmd ytan)
BTA     800 m², växthus/trädgård på tak
 
Allaktivitetshus - Ladan (delar av takytan som växthus)    Byggkostnader  51 310 KSEK
BYA  1 150 m²
BTA 1 750 m²
LOA  1 465 m² 
 
Kommersiella lokaler - mot gatan  (Vårdcentral med egen takträdgård/-odling) Byggkostnader  23 880 KSEK
BYA    480 m²
LOA      410 m² (uppvärmd lokal)
BTA vån 2  480 m²
 
Lokal på gården (pub/restaurang)      Byggkostnader    4 760 KSEK
BYA    160 m² 
BTA     160 m² 
LOA    135 m²

Publika ytor på gården
YTA 4 700 m²             Grund och exploateringskostnader 14 100 KSEK 
 
Publika ytor utefter Ladan's västervägg och Eventplatsen Grund och exploateringskostnader   1 950 KSEK 
YTA    650 m² 

Byggherrekostnader  (uppskattat till 10% av byggkostnaden)     34 700 KSEK

Tomt och kommunala avgifter (Köpeskilling tomt, lagfart mm, anslutning VA och El ej inkluderat)    1 300 KSEK
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www.bergum-gunnilse.se
utveckling@bergum-gunnilse.se
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