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BRYGGERIGÅRDEN
-bryggeri och bryggmästarskola på norra Öland

Ungefär samtidigt som jag började arkitektutbildningen besökte jag för första gången Öland jag föll direkt för den
avlånga ön. Utmärkande för Öland är den vackra naturen med vidsträckta alvarsmarker och karga stenstränder,
urgammalt odlingslandskap och betesmarker.
För mig har Öland blivit en oas, en viktig plats för återhämtning och reflektion. Det vilar ett lugn över ön.
Två sommarmånader om året störs detta lugn. Då sjuder ön av liv med överbelastade vägar, milslånga köer,
fullbokade campingplatser, mjukglass och minigolf i varenda hörn.
Resten av året ligger ön och halvsover. Öland är en avfolkningsbyggd. Skolor måste stänga, service försvinner och
folk tvingas flytta till fastlandet för att kunna försörja sig. Jordbruket som vid sidan av turismen är Ölands huvudnäring,
får allt svårare att överleva trots ökande kvantiteter.
Öland har en massa kvaliteter och samtidigt många problem. Det är lätt att dra paralleller till Gotland, där Öland i
kontrast framstår som den populära öns lite opolerade kusin.

I Sverige har intresset för lokalt producerade varor ökat på senare tid. Folk syltar, bakar, stoppar korvar och brygger
eget öl i badkaret som aldrig förr.
Det finns en längtan till det enkla och ursprungliga. - Att veta att korven kommer från en gård två mil bort och inte
redan har åkt runt halva jorden, kanske kan ge oss en känsla att vi har större kontroll över våra liv. Allt fler
konsumenter ställer sig kritiska mot storskalig, anonym livsmedelsproduktion. Man vill veta vad man handlar och
kunna välja produkter som man känner koppling till.
Sverige har på senare år fått renommé som ett högkvalitativt öl-land där innovativa bryggare och nyskapande öl gett
brett internationellt erkännande. Nya metoder och smaker utvecklas ständigt och ölprovning blir allt populärare. Allt
fler restauranger har spännande öl-listor och kunskaper om vad för öl som passar till vilken mat. Ölbryggning har
parallellt vuxit som ett hantverk som många intresserar sig för.
Det finns en ny publik som vill prova nya smaker, nya maltsorter, hemliga ingredienser.
Flera gånger per år dyker det upp nya små bryggerier som har sin egen stil.
Trots detta finns annu ingen komplett utbilning för att bli bryggmästare i Sverige.
Ett bryggeri och en skola med bryggmästarutbildning som tar emot elever från när och fjärran skulle kunna rikta
blickarna mot Öland, och kanske på sikt stärka öns identitet. Ölentusiaster från andra delar av Sverige och Norden
skulle söka sig till utbildningen i takt med att intresset för ölbryggning ökar.

Med detta examensarbete har jag velat undersöka om arkitektur med hjälp av gestaltning och ett relevant program
på sikt kan bidra till ett mer livskraftigt samhälle genom att locka till sig en ny typ av turism, generera arbetstillfällen
och kanske få fler människor att stanna kvar och till och med flytta till Öland.
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BRYGGERIUTVECKLING I SVERIGE
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Grafen visar antalet bryggerier från 1800-talet och
framåt

Utveckling de senaste fem åren

3
Bryggerier i Sverige
Det finns idag ett stort intresse för närproducerat,
småskaligt och hantverksmässigt framställda produkter.
För fem år sedan fanns det 30 bryggerier i Sverige
och sedan 2002 har antalet svenska bryggerier ökat
med 450%.
I börjar av september 2015 fanns 179 aktiva bryggerier sedan dess har det öppnat 32 nya bryggerier i
år.
Utvecklingen har skett gradvis sen 1980, och ölen
har idagblivit av med sin ”fulstämpel”.
Den ”svenska bryggeridöden“ som skedde under
1900-talet berodde till stor del på om förbud och
förstatligande”.
Genom hårda skatter kontrollerades bryggerinäringen. Av de 240 smybryggerier som funnits vid
1900-talets början, fanns nästan inga kvar i mitten på
seklet.
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De stora bryggerierna dominerar fortfarande marknaden.

De små bryggeriernas andel
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Bryggmästarskolor i Europa.

Trots ölboomen finns ingen
bryggmästarutbildning i Sverige .
Man tvingas åka till Danmark
eller Tyskland för att bli
bryggmästare.
Den utbildningen som finns i
Sverigeligger i Ludivka och är en
YH-utbildning. Denna är mer eller
mindre förberedande för
bryggmästarutbildningen.

5

BRYGGERIPROCESSEN
.
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1.
Råvaror
För att brygga öl behövs humle, jäst, korn och vatten.
Korn och humle kan odlas nästan var som helst i
världen.

4.
Mäskning
Krossad malt blandas med hett vatten till en lös gröt för att omvandla stärkelsen i
malten till sockerarter. Detta sker bäst vid 64-68 grader och tar ungefär en timme.
Olika temperaturer och olika malt ger olika smak och alkoholhalt i ölen.

2.
Mältning
Kornet förbereds för bryggprocessen genom att groddas
och torkas. Olika rostning ger olika smak och karaktär åt
ölen. De flesta bryggerier köper färdig malt från stora
mälterier.

5.
Silning
Vätskan silas bort från maltresterna. Kvar blir dravet, en uppblött korngröt som kan
användas till brödbak och foder till boskap.

3.
Krossning
Malten krossas grovt i en kvarn. Mängden malt påverkar
vilken alkoholhalt ölen kan få.
Det går åt ungefär 50 kilo malt till 250 liter öl.

6.
Kokning
Kvar efter silningen blir en vört. Man kontrollerar sockerhalten och kokar därefter
vörten för att ta bort bakterier, och balansera smakerna. Här tillsätts humle och
eventuella smaksättningar. Processen tar en till två timmar.
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7.
Whirlpool
För att få bort humle och partiklar används en slags centrifug som samlas i mitten
på tanken.
8.
Vörtkylning
Den heta vörten pumlas genom en värmeväxlare som kyler den snabbt för att
förbereda den för jäsning. Värmen används till nästa bryggning.
9.
Jäsning
Vört pumpas till ett jäskärl där man tillför jäst. Jästen omvandlar sockret i vörten till
alhohol.
Detta sker i stängda kärl förutom i spontanjäst öl då man tillåter brygden att vara i
kontakt med luft och arbeta med bakterier som finns där. Detta ger en sur öl.
Efter ungefär 12 timmar är alkoholproduktionen igång, och processen tar fem till tio
dagar beroende på jästsort.

10.
Lagring
Den unga ölen lagras två till fyra veckor beroende på ölsort.
Här kan man också tillsätta humle eller andra smaksättningar och få
en helt annan arom än tidigare.
Efter detta kan man lagra ölen ytterligare tillexempel på ekfat.
11.
Filtrering
Vissa ölsorter filtreras därefter för att bli helt klara och fria från partiklar.
12.
Tappning
Ölen tappas på fat eller flaska
*Restprodukterna vid ölbryggning kan användas till foder til boskap.
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ETT SLUTET KRETSLOPP

Det slutna kretsloppet
Ölproduktion och jordbruk är tätt sammankopplade.
I Sverige letar bönder efter marknader där de kan få bättre avkastning för sitt spannmål. Istället för att tvingas
producera mer kan de satsa på kvalitet. Det finns idag en stor efterfågan på “finkorn” från exempelvis mälterier.
Humlebristen i världen har också öppnat upp nya ekonomiska möjligheter för humlebönder. Humle, som tidigare
var en bruksprodukt har nu blivit en bristvara.
Inte nog med att humlen och malten kan användas vid livsmedelsproduktion, dessutom kan restprodukterna
användas som foder åt boskapsdjur.
Gödslet kan i sin tur användas för odling vilket skapar ett slutet kretslopp.
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INTERVJUER
.

Hedda Spendrup
FD elev vid VBL Berlin bryggmästarutbildning
“Iden om det slutna kretsloppet är intressant
det slutna kretloppet är någonting som är väldigt intressant med öl, eftersom det är
görbart.När du brygger skapar du restprodukter som du kan använda igen. Mat till kor, sen
tar du kospillningen och gör till gödsel som du kan till att odla humlen. Det går att göra.
Det är något väldigt fint i det.”

Christian Åhman
Utbildningsansvarig vid bryggtekniska utbildningen i Ludvika
”Varje år söker nästan 200 elever till vår utbilning, och jag tar emot ungefär fem mail
i veckan med folk som undrar hur de ska göra för att få plats på vår utbilning. Vi tar
bara in 25 elever varje år.”
”Det är ett stort problem för eleverna med bostäder. Det här är ju en distansutbildning, med intensivveckor. Då tvingas eleverna att bo på hotell eller vandrarhem och
det är ett problem.”

Robert Adelström
Grundare och bryggare på Kackelbryggeriet på Öland

”Logistiskt sett hade det varit bättre om maltlagret och krossen var en våning upp.
Det blir mycket tunga lyft vid byggningen. Annars är jag väldigt nöjd med logistiken
här. ”

Frank Hedman
Grundare och bryggare på Ängö Kvartersbryggeri i Kalmar
“En av de viktigaste sakerna vid ölbryggning är bra avlopp, både i bryggrummet
och lagringsrummet. Och bra golv, som tål starka rengöringsmedel.”
”Man lär sig mest av att ”felbrygga” under utbildningen. Det är så man lär sig att
smaka sig till misstag tidigt i processen. Det vore bra med flera små bryggverk
som man kan brygga på samtidigt, och göra små justeringar i för att se vad som
händer”

Leo Eriksson & Åsa BejE

mar

Stadsarkitekter, Borgholms kommun
”I och med att du ritar en skolbyggnad
och ett internat så ligger det ju inte
utslängt i ingenstans, utan det är ju bra
om det ligger i en kontext som redan
finns. Jag tror liksom bara att det här kan
bli en mysig grej, inne i en ort.”

”Jag skulle absolut satsa på Löttorp. De
bara skriker efter industrier, du vet det där
med mat. Det finns en delikatesstäthet,
med kärna där uppe. Här nere hos oss
jobbar man mer med bulk. Man jobbar
med stora mängder med saker”
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GLOBALT OCH LOKALT

Närproducerat som identitetsstärkare

Det finns idag ett intresse av närproducerade produkter där
hela produktionen har skett på en och samma plats.
Trots detta sker mycket av ölproduktionen utspritt. Korn
odlas i ett land och mältas i ett annat. Humlen växer på en
tredje plats och ölen bryggs på ännu en.
Genom att koncentrera produktionen i alla led till en plats,
kan man stärka platsens identitet och industri.
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TRE SVENSKA BRYGGERIER
-studiebesök och analys
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Ängö Kvartersbryggeri
Kalmar
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bra maltkross en våning upp
som är kopplat rakt ner i tanken
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Kackelbryggeriet
Öland
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FÖRKLARING, Program

1 Bryggverk
2 Jäs/lagring /kombitankar
3 Maltkross
4 Maltlager
5 Lab-bänk
6 Kemilager
7 Avlopp
8 Teknik
9 Personal

10 Sophantering
11 Fatkyl
12 Råvarukyl
13 Frys
14 Buteljering/ Tappning
15 In- och urlastning
16 Provsmakningsbar
17 Humlefält

+
optimerad ordning
fatkyl kopplad till kran för provsmak
Mycket tunga lyft vid maltkrossen
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ÖLAND
-då och nu

På Öland är historien närvarande och påtaglig. Delar av historien kan man avläsa i landskapet idag, men mycket ligger
begravt under marken och har gjort öland till en guldgruva för arkeologer.
När Carl von Linné år 1741 besökte Öland för första gången slog det honom att ”detta land var helt annorledes än de
andra Sveriges provinser”.
Detta gällde både naturen och bebyggelsen som är nära förbundna.
Den öländska djurgårdsinrättningen som inrättades 1569 och fanns kvar till 1801 lade en död hand över landskapet i
över 200 år. Det grundades i Johan III:s vilja att göra hela Öland till kunglig jaktmark. All olovlig jakt på högvilt på öland
förbjöd och bönderna tilläts inte längre ha skjutvapen och kunde därför inte freda sina åkrar längre, vilket resultaterade
ett överbetat landskap. Utmarken, som omfattade all mark som inte odlades av bönderna, var kunglig egendom.
Dessutom förbjöds fällning av träd, även på den egna marken, vilket förhindrade byggande och initiativkraft hos bönderna.
Inte förrän 1816-1819 skiftades alvaren mellan socknar och byar och som resultat av detta byggde man stenmurar över
alvaren; ett arbete som pågåck ända fram till andra världskriget. På broar, milstolpar och de karaktäristiska
stengärdesgårdarna som man kan se nästan överallt i landskapet, har man använt sig av kalksten. Kalkstenen är ett av
grundelementen i landskapet och har kommit att bli starkt knutet till kulturens yttre uttryck.
Genom nästan hela Ölands historia har boskapsskötseln varit den viktigaste näringen, och det är egentligen först under
det senaste seklet som detta har kommit att förändras. I mitten av 1800talet skedde en skiftesreform och
industrialismen vilket gjorde att jordbruk och industriproduktion fick en allt större betydelse i Ölands försörjning.
De första sommarstugeområdena formades under 1940talet, och blommade upp i och med bilismens genomslag på
60talet. Från och med 1936 fick Ölands turistförening möjlighet att arrendera mark i Köpingsvik där de grundade öns
första organiserade campingplats. Det blev en succé och idag finns 29 campingplatser på Öland.
Turistnäringens är beroende av att jordbruket finns kvar för att bibehålla det Öländska landskapet. Samtidigt är jordbruket
beroende av turistnäringen för att behålla servicen på ön. Lantbruket och turistnäringen de viktigaste näringsgrenarna på
Öland och står sammantaget för ungefär 40% av sysselsättningen på ön. För att Ölandsborna ska kunna bo kvar
måste dessa två huvudnäringar stärkas och främjas, annars saknas förutsättningar för att lokalbefolkningen ska kunna
livnära sig.
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ÖLAND
-näringsliv, befolkning, statistik

Öland har idag en koncentrerad och intensiv turistsäsong under högsommaren. Den intensiva peroden räcker dock inte för
att ön ska överleva året runt på sin turistnäring, som resten av året har det svårt ekonomiskt. Då försäljningen minskar under
lågsäsong klarar inte sig inte vissa verksamheter, och servicen försämras för de bofasta.
Avkastningen från jordbruket har ökat de senaste åren men samtidigt har priset på många produkter minskat. Idag
eftersträvas storskalighet i produktionen vilket gör det omöjligt för många bönder att fortsätta sin produktion som tvingas att
söka sig till fastlandet för arbete. Födelseantalet på ön minskar också vilket leder till att allt fler skolor tvingas stänga.
Trots detta ökar befolkningen på Öland, men de många av dem som flyttar dit är pensionärer som fortfarande är skrivna i
sina hemorter. Då det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen är det den grupp som har möjlighet att bo på ön.
Detta resulterar i att skatteunderlaget för kommunerna minskar och att skola vård och omsorg får allt mindre resurser.
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*Borgholms kommun är den kommun störtst andel över 65 år i Sverige
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sommargäster

bofasta
Januari

Påsk

Midsommar

December

1 Antal invånare. Sverigemedel jämfört med Kalmar län

2. Befolkninsökning

3. Arbetslöshet

4. Eftergymnasial utbildning

5. Företag med export

6. Andel över 65, Sverige 7. Andel över 65, Borgholm kommun

8 Andel sommargäster och bofasta i Borgholms kommun

9. Dagens turistsäsong mätt i antalet besökare under året och
önskad utveckling
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ÖLAND
-service

Ölands norra udde

Byxelkrok

Böda

LÖTTORP
Källa

skola

camping

BORGHOLM

systembolag

dagligvaruhandel

Köpingsvik
avlopp

Rälla

Servicen är koncentrerad till de små tätorterna på Öland. I Borgholms kommun är dessa Borgholm och Löttorp. Det är de
enda orterna som erbjuder full service till sina invånare. Här finns barn-, och äldreomsorg, matbutiker, systembolag och ett
par restauranger som kan hålla öppet året runt.
Det finns gott om mindre orter som blomstrar på somrarna och erbjuder servive vissa delar av året men få som kan
tillhandahålla den året runt.
Stora delar av öland saknar också kommunlat vatten och avlopp vilket försvårar förutsättningarna för orterna att utvecklas.
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RADBYN OCH DEN GÖTISKA GÅRDEN
-historia byggnadsprincip

Bebyggelsen har alltid formats på öns egna villkor, både när
det gäller byggnadsmaterial, metoder och tradition. Husen
byggdes ofta både i trä och i sten, där boendedelarna
byggdes i trä. Funktion och tillgång fick diktera materialvalen.
Förutsättningarna i landskapet, då framförallt berggrunden,
har påverkat arkitekturen och det kulturella landskapet mer än
i övriga landet. På grund av dess isolerade läge har detta
också bevarats in i modern tid.
Det mest typiska för den Öländska arkitekturen är radbyarna
som på Öland finns bättre bevarade än någon annan stans.
Det är en medeltida byform som i övriga Sverige till största
delen av förvunnit, men som fortfarande finns bevarad här
I östgötalagen som öland lydde under stod att byar skulle
anlägggas för att ”ligga i laga läge”. En by skulle helst bestå
av åtta gårdar, där varje gårdsenhet var en åttondel med lika
del åker, äng, utmark och fiskevatten. Tomten lades aldrig ut i
gärdet utan i kant för att byns odlingsbara yta skulle få
maximal utbredning.
Gården ligger nästan alltid mellan den odlade marken och de
betade markerna. Den odlade jorden består av åker och äng
och kallas gärde. Gärdet hägnas in med en stenmur för att
den odlade grödan inte skulle ätas upp av betande boskap.
Man gjorde alltså tvärtemot vad man gör idag. Hängnade in
grödan och höll djuren fria.
Byggnadssättet vi möter i de öländska byarnas gårdar är i
huvudsak från 1800-talets första årtiondien. Gårdarna i
radbyn ligger ut mot bygatan sammanbyggda med
ladugårds- och andra ekonomibyggnader till en kringbyggd
fyrkant, en så kallad götisk gård.

Dahmska gården i Törnbotten , Algutsrum Socken, foto Gunnar Henriksson

I den Götiska gården ligger med kortsidan mot gatan.
Mot den ligger lador och loge så att sädet kan lastas in
direkt. Genom ett vagnslider eller portskjul når
kreaturen liksom besökaren ladugården vliket oftast på
tre sidor är omgiven av uthuslängor.
Ibland består gårdens uthus av endast en uthuslänga,
men då utgörs då den tredje sidan av grannens hus.
Den fjärde sidan begränsas av ett meterhögt stängsel,
i trä eller en stenmur. På andra sidan av stängslet finns
mangården, som på öland kallas ”oppgåln” dit man
kommer alldra sist.

Tillämpning
Den götiska gården som typologi är en av
grundidéerna för programmet och dess disponering.
Huset ligger med en sida direkt mot gatan och man
entrar genom vagnslidret.
De funktioner som är mest publika och behöver
transporter ligger närmast gatan.
Väl inne på gården skapas ett mer intimt rum.
Längst ifrån gatan, då man passerat en mur eller ett
staket ligger boendelokalerna, den mest privata delen
av programmet.
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LÖTTORP

136

LÖTTORP
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Det lilla samhället Löttorp ligger strategiskt 4 mil norr om
Borgholm, relativt nära den östra kusten i ett för norra Öland
typiskt odlingslandskap.
Invånarantalet varierar mycket under året. För närvarande
finns ca 450 permanentboende och under under
våren-hösten ökar invånarantalet betydligt med en topp under
sommaren. Bebyggelsen är tidstypisk med stora variationer
av byggnadsstil och material.

1

2km

1906 hände något som skulle vända utvecklingen.
Järnvägen kom till byn med stationshus i Löttorp som
därefter kom att bli en central plats. Pensionatet och
affären flyttades från Alvedsjöbodar. Likaså flyttades
torgdagen till ”Kräkplanen” som fortfarande är
marknadsplats i Löttorp och därmed hade Löttorp tagit
över som handelscentrum. 1912 byggdes mejeriet som
ersattes med en ny tegelbyggnad 1937.
Löttorp med station, mejeri, elverk, handel och pensionat
Löttorp utgör ”handelscentrum” för norra Öland. Skillnaden
samt Högby med kyrka, skola och ålderdomshem
mellan årstiderna är påtaglig vad gäller omfattning på
fungerade sida vid sida med svag utveckling fram till 1952
verksamheter. Inom Löttorps tätort finns fyra
då Ölands Åkerbo storkommun bildades. Därefter tog
tillverkningsindustrier, en livsmedelsindustri, en betongindustri, utvecklingen fart. Läkarmottagning med bostad,centrumen mindre snickerifabrik, samt ett nyetablerat bageri. Övriga
hus med brandstation, nytt ålderdomshem, ny skola,
företag som verksamma hela året är; två VVSföretag varav en post, husfabrik, badhus m.m.
med butik, två elföretag varav en med butik, ett åkeri, en
byggvaruhandel, ett bageri med café, en restaurang, två
Löttorp är med sitt centrala läge, även om järnvägen
bensinstationer, en handelsträdgård, en klädaffär, en daglig- försvann redan 1961, en naturlig knutpunkt för Norra
varuhandel, en bank, ett kontorshus med olika verksamheter Öland och har stora utvecklingsmöjligheter. Det finns goda
och Hälsans hus med friskvård. Här finns en skola,
kollektiva bussförbindelser med Borgholm och Kalmar.
ett ålderdomshem, en vårdcentral systembolag och Ica och Orten har även blivit känd som en”delikatatessort”, en
är vid sidan av borgholm den enda orten som tillhandahåller småskalig tillverkning av varor såsom korv och getost.
full service.
Under somrarna sjuder Löttorp av liv men även under vintern Den valda tomten ligger i ”delikatesstråket”, på samma
finns ett antal bofasta som fortfarande bor kvar.
gata som Rosas korv, restaurangen Kalk, och bageriet .
Löttorp som tätort är ett ungt samhälle. Fram till början av
1900-talet bestod byn Löttorp av några gårdar och några
små stugor.

Den valda tomten i förgrunden och “delikatesstråket”
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-analys och tillämpning

Himmelsberga gården, Öland

Gillberga gård, Öland
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TAK - OCH BÄRVERK

Skiftesverk och högsuleladan

Ramverktakstolen

I de öländka gårdarna är högsuleladan vanligt
förekommande. Den påminner lite om det moderna
prefab-bygget, med många färdigskurna bitar som
fogas samman på plats.
Principen bygger på ett system av syllar och olika
stolptyper. En högsula i mitten, hörnstolpar,
huvudstolpar och mellan stolpar och tvärband som
bildar en stabil konstruktion.
Genom att byta ut högsulan mot en solid mittvägg
stabiliseras konstruktionen och tvärbanden blir
överflödiga.
Dessutom delas byggnaden in i två delar, en på
vardera sida av hjärtväggen, som delar in
byggnaden i privat och publikt. Denna
konstruktionstyp finns i restaurangen och
boendehuset.

Ramverkstakstolen är vanligt förekommande i
ladugårdsbyggnader i i hela Sverige.
I Industrilokalerna på gården sker
kommunikationen i byggnaden i mitten av
byggnaden. Rummen behöver därför en viss
bredd och höjd för att fungera rent praktiskt.
Därför passar ramverkstolen bättre för dessa
delar i programmet, vilka utgörs av bryggeriet
och bryggeriskolan.
För att dela upp byggnadern i program och
sekvenser vilar var tredje takstol på två
betongväggar.
Mellan dessa spänner en spång som går över
produktionen för besökare för att ge dessa en
inblick i bryggprocessen.
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STRATEGI

De två systemen delar in byggnaderna
på olika sätt efter olika behov.
I skolan och restaurangen i
publikt/privat och i bryggeriet
och skolan efter sekvenser
i produktion och program

Trapporna ligger längs en
mittaxel i byggnaderna.

Byggnaderna riktar sig in mot
gårdsrummet och är slutna utåt

Huvudentren går genom
ett vagnslider och leder
besökaren in på gården.
För att nå bostäderna
går man över gården och
passerar man en stengärdsgård
inspirerat av den
götiska gårdstypen.

Besökaren erbjuds en tur genom
ölproduktionen.
Den startar precis vid entrén där
receptionen finns. Sedan leds
besökaren upp för en trappa,
genom inlastningen och över
alla steg i produktionen.
Turen slutar vid entrén till restaurangen
där man erbjuds den lokala ölen.
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PR OGRAM

BRYGGMÄSTARSKOLA
Klassrum

Microlabb

Lager

Spontanjäsning

CTA/
Kemisal

Samvaro

Testbryggeri

Klassrum/Kemisal/microlabb för ca 20 elever
Testbryggeri med 4 mikrobryggverk
Spontanjäsning (avskiljt för att föhindra bakteriesmitta)
Samvaro/Pentry/Kontor

75
75
10
140

Totalt

300

Kontor

MICROBRYGGERI

Bryggverk

Mälteri

Jäsning

Lagring

Bryggverk
Mälteri
Lagring
Jäsning
Lager
Flasktappning
Totalt

Flasktappning

340

Lager

PUBLIKT
Restaurang
och bar

Kök

Eget rum
med WC

WC

Konferens

Kontor

Kök

Reception

Ombyte

Samvaro

Spång

Samvaro

Restaurang och bar
Konferens
Reception
Spång

120
40
70

Totalt

230

PERSONAL bar
Kök
Kontor/Omklädningsrum/Samvaro

65
115

Totalt

180

Studierum

BOENDE för 17 elever eller gäster

Inlastning

Lager

Bostäder med eget rum och WC/pentry 15kvmx17
Kök/Samvaro/Studieplatser

255
180

Totalt

435

Avlopp

ÖVRIGT
Inlastning och lager
WC 15+15+12

Kylrum

Frysrum

Kommunikationer

Kemilager

100
45

Kemilkalielager
Avlopp för bryggerier
Kylrum
Frysrum
Kommunikationer
Totalt

Humlefält

Humletork

ca100

Uteservering

GÅRDSRUM
inklusive humlefält
humletork
uteservering

TOTALT INTERIÖRT PROGRAM 1650

EXTERIÖRT

1300

AXONOMETRI SOM BESKRIVER BYGGNADERNA

SÄSONGSANPASSAT
Bryggerigårdens program varierar något under året.
Under terminerna används bostäderna till eleverna men under, sommaren och längre lov kan de hyras ut till besökande gäster.
Detsamma gäller testbryggeriet.
Det finns möjlighet att hålla kortare helgkurser och veckokurser till ölentusiaster och boka gården för fester och konferenser.
På detta sätt aktiv eras bryggergården året om, och attraherar olika grupper med olika önskemål.

1

2
5
4
7

12

6

3
13
10

2
2

1

8

11
9

SKOLAN

BOSTÄDERNA

1.Reception.
Här börjar turen genom produktionen och delar också av programmet i bryggskola och bryggeri. Detta blir ett nav för båda aktiviteterna.
2.Testbryggeriet.
De små testbryggerierna brygger 20 liter år gånger vilket ger möjlighet att experimentera.Här finns två kylrum med olika temperaturer, en för jäsning och
en för lagringen. De mindre brygderna förvaras inte i mandlade kärl utan istället i separata kylrum.
3.Kemisal och klassrum med mikrolab för jäst och bakterieodlingar.
4.Pentry för skolpersonal, elever och bryggpersona
5.Kontorsplatser och samvaro
6. Maltlager.
Maltlagret ligger en våning upp och malten trasnporteras dit på ett band. Här uppe krossas malten och faller då ner till maltlagret en våning ner
alternativt rakt ner i bryggverket. På detta sätt minimeras de tunga lyften.
7.Spontanjäsning.
Här pumpas den färdiga vörten upp till stora grunda kar. Rummet är öppet och tar in bakterier från luften vilket sätter igång en
spontan jäsning med bakterier som finns i luften
8. Inlastning lager och soprum för skola och bryggeri
9.Spång över produktion
Besökaren leds upp för en spiraltrappa och in i rummet över inlastningen.
Därefter leds besökaren genom produktionen men över den så att den ska kunna ske ostört en våning ner. Efter turen leds man ner genom ytterligare
en spiraltrappa och ut på gården vid entren till servingen där man kan provsmaka ölen som produceras på gården.

10. Stort gemensamt kök med barbord och matplats för alla boende.
11.Samvaro med tv-plats,soffgrupper och läshörnor.
12. Studieplatser på plan två i anslutning till spången.
13. 17 Studentrum med eget badrum. På markplan med egen utgång mot skogen och påplan två har lägenheterna ett sovloft

3

4

17
15

20

18
16

19
14

22
21

23
24

RESTAURANGEN

BRYGGERIET

14. Servering och bar med ölprovning,
15. Personalmatsal för restaurangpersonal med kontor och rum för samvaro
16.Omklädningsrum
17.Konferensrum för gäster och personal med möjligheter till kurs och möten
18. Restaurangkök och kyl och frysrum

19. Fortsättning på spång
20.Mälteri.
Kornet omvandlas till malt genom en process där kornet först groddas och senare rostas. Olika rostning ger olika karaktärer åt ölen.
21.Bryggrum
Malt humle och vatten kokas och och blir en vört. Beroende på vilken typ och mängd malt och humle som används får man olika typer av öl.Under
bryggningen kontrolleras sockerhalten flera gånger vilket reglerar den senare alkoholhalten.
22. Maltlager
23.Jäsning och lagring
Ölbryggning är en process som behöver vara helt steril.
Efter bryggningen adderas jästsvampar och eventuell smaksättning, och jästen äter upp sockret i vörten och omvandlas till alhohol. Därefter lagras ölen.
Kärlen är mantlade vilket gör att temperaturen kan regleras oberoende av omgivande temperatur. Jäsningen och lagringen har olika temperturbehov.
24.Fat- och Fasktappning.
Efter lagrningen pumpas ölen över till flaskor och tappar. Därefter är de redo för servering eller lever ans.

SEKTION A-A
Bostäder & Bryggeri
0

1

2m

1:100

ELEVATION C-C

SEKTION D-D

Bostäder

Restaurang & Reception

0

1:200

2

4m

0

1:200

2

4m

TEKNISKT SNITT m. PERSPEKTIV
0

0,5m

1:50

8

1

3

4

7
5

2
Fältet
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1 Tak utifrån och in

2 Fasad utifrån och in

3 Hjärtvägg

4 Mellanväggar

5 Golv uppifrån och ner i sovrum

6 Golv uppifrån och ner

7 Fönster

8 Takhuv för luftning av tak

-Sinuskorrugerad
plåt
-Underlagstäckning
-22 Råspont
-450x100 Takbalk av limträ
cc 1800/
30 Luftspalt
3 Oljehärdad träfiberskiva
350 mineralull
Plastfilm
-28x70 Glespanel cc 300
-22 Spontad träpanel

-120 betong gjuts mot träpanel
-120 isolering
-120x240 Betongpelare
cc 1800
-70 betong

-300 armerad betong

-22 träpanel
-12 OSB skiva
-Träreglar 50x100
cc 600
-12 OSB skiva
-22 träpanel

-30Trägolv typ tilja i sovrum
-Stegljudsisolerande skikt
-250 Armerad betong

-30 Slipad betong i gemensamma utrymmen
-100 Armerad betong
-3x 100 Isolering
-150 Isoleringsgrus

3glasfönster med karmar och infodring av ek

- Plåt
- Träkonstruktion

Dörröppningar
med utåtgående dörrblad
i limträ med falsad karm
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