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Tengboms massivträhus i Fristad vinner Borås 
Stadsbyggnadspris  
 
Idag tillkännagavs att arkitektkontoret Tengboms bostadshus i massivträ för Fristadsbostäder 
vinner Borås stadsbyggnadspris 2015 i kategorin Bostäder. Syftet med priset är att 
uppmärksamma och lyfta fram goda förebilder inom arkitektur och stadsbyggnad i Borås. 
 
Juryns fullständiga motivering lyder: “Massivträhus i sex våningar. Nytänkande och tydlig egen karaktär med 
cederspånklädda väggar och välvda tak. Husen kan ses som vår tids tolkning av punkthusidén som 
näraliggande grannhus också är byggda på. Dessa hus har många lägenheter kring ett dagsljusbelyst, 
gemensamt inre trapphus. Husen är stolt placerade på kullens kant och medverkar till ökad täthet för 
Fristads centrala delar.” 
 
Tengbom har ritat de två hyresbostadshusen i Fristad utifrån konceptet ”Trä rakt igenom” för det 
kommunala bostadsbolaget FRIBO. Projektet visar att hög verkshöjd i kombination med massivträ- 
och lågenergiteknik inte behöver innebära vare sig höga produktionskostnader eller hyror.  

 
–  Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen som är ett kvitto på att vi lyckats göra verklighet av 

utmaningen att rita hållbara hyreshus med genomgående höga arkitektoniska kvaliteter till rimliga 
hyresnivåer, säger Jan Izikowitz och Magnus Almung, ansvariga arkitekter på Tengbom. 

 
De två lågenergihusen har väggar, tak och bjälklag i massivträ och en fasad av träspån. Byggnaderna rymmer 
44 hyresrätter av hög standard där vitlaserat trä även används på innerväggarna. Trä är ett hållbart 
byggmaterial som bland annat ger ett litet koldioxidavtryck, åldras väl och så småningom kan återanvändas 
som bränsle. Massivträ kan också härbärgera energi och luftfuktighet.  
 
Borås Stadsbyggnadspris delas ut vart tredje år och avgörs av tjänstemän i kommunen, politiker, 
byggbranschen, fastighetsägare och fackförbundet Byggnads. Juryn har valt ut guldkornen från de senaste 
tre årens byggnationer i Borås. Tengbom var även nominerade med bostadsprojektet Sibelius, Hestra 
Parkstad i Borås, samt VA-tekniks nya kontor i kategorin Näringsfastighet. 
 
Åsbovägen, Fristad 
Byggherre: FRIBO, Fristadsbostäder AB 
Byggentreprenör: AB Fristad Bygg 
Arkitekter: Magnus Almung, Jan Izikowitz och Anders Fäger, Tengbom 
Upplåtelseform: Hyresrätter 
Antal lägenheter: 44 lägenheter 
Uppförande: Byggstart sommaren 2013. Båda husen och markplaneringen färdigställda i april 2015. 

 



För mer information, kontakta: 
Donald Isaksson, kontorschef Borås 
donald.isaksson@tengbom.se 
0707-72 79 04 
 
Jan Izikowitz, arkitekt 
jan.izikowitz@tengbom.se 
0705-30 57 83 
 
Magnus Almung, arkitekt 
magnus.almung@tengbom.se 
0708-16 66 52 
 
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom 
emelie.mannheimer@tengbom.se 
070-715 63 90 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och 
tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom 
har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar 
Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.  
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