
White: Nu flyttar hyresgästerna in i Nya
Hovås signaturbyggnad
Nu flyttar de första hyresgästerna in i den spektakulära kontorsbyggnaden Nodi, en av Nya Hovås
signaturbyggnader gestaltad av White Arkitekter. Med sin placering mitt i den attraktiva och
expansiva stadsdelen söder om Göteborg är Nodi en av områdets flera arkitektoniska pärlor. Fem
ljusa och välkomnande våningar med synlig trästomme som ger ett lågt klimatavtryck, ett
hälsosamt inomhusklimat och äkta träkänsla inifrån och ut.

Nodi betyder nav och det är just vad Nodi är – en mittpunkt i stadsdelen Nya Hovås och ett av
de arkitektoniska landmärken som med sin nytänkande trägestaltning välkomnar besökare till
området.

Arbetet med Nodi har, som alla projekt i Nya Hovås, präglats av de som bor och verkar i
området. För att skapa en attraktiv och trivsam stadsdel som invånarna önskar sig, har
synpunkter och åsikter samlats in från närboende och intressenter i området. De har sedan
gjutits samman med erfarenheter från kunniga fastighetsexperter och arkitekter från några av
stadens – och landets – mest erfarna företag inom stadsbyggnad, White Arkitekter och Next
Step Group.

– Tack vare det täta, ambitiösa och öppna samarbetet mellan samtliga parter, har vi kunnat
utveckla ett banbrytande projekt som resulterat i Göteborgs, och även ett av Sveriges, första
kontorshus i trä. Det är fantastisk att det nu fylls av liv och rörelse i form av entreprenörer som
uppskattar Nya Hovås alla kvaliteter, säger Joakim Hansson, ansvarig arkitekt på White.

Med Nodi har arkitekterna på White tillsammans med Next Step Group skapat en iögonfallande
byggnad. De fem våningsplanen blir större för varje våning, särskilt mot söder och
väster. Utöver det karaktäristiska utseendet bidrar formen till ett gott inomhusklimat, som
skyddar mot solens gassande strålar utan att stänga ute ljuset. Entréplanet med de stora
glaspartierna rymmer publik verksamhet med butiker som blir en del av det populära stråket
längs Hovås Allé. Den synliga invändiga trästommen, fasaden och panelen sätter sin varma
prägel och ger träkänsla genomgående i hela huset.

– Vi har haft en hög ambitionsnivå med hela projektet och tillsammans med White har vi
lyckats skapa de kvaliteter som vi såg framför oss. Att dessa värden uppskattas hos våra
hyresgäster är tydligt och uthyrningen gick väldigt fort, mycket tack vare arkitekturen, säger
Oskar Lindström, projektledare Next Step Group och ansvarig för Nodi.

Träet i byggnaden är i högsta grad ett estetiskt val. I Nodis fall är så mycket av trästommen som
möjligt exponerad, för att synliggöra träets enkla men uttrycksfulla estetik. Trä är inte bara
vackert, det har också bevisat positiva effekter människors hälsa, det bidrar till en trivsam
inomhusmiljö, jämn luftfuktighet och temperatur. Tack vare de djupa sittnischerna i trä längs
med hela fasadens insida, synliga träbalkar i taket och träpaneler på väggarna, är den naturliga
känslan alltid närvarande. Och allra högst upp, med utsikt över Nya Hovås och dess omgivning,
kan husets alla hyresgäster ta del av den grönskande takterrassen och ett rymligt gemensamt
pentry
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White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och
stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med
arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara
formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare
med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.
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