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Under 1980- och 1990-talen utförde ABAKO många 
uppdrag av olika karaktär för Volvo Personvagnar AB:
s Torslandafabrik. I flera av projekten hade vårt arbete 
särskilt fokus på arbetsmiljöfrågor och berörde personal-
utrymmen. Några av projekten presenteras här. Fabrikens 
stora huvudanläggning uppfördes i början av 1960-talet. 
ABAKOs uppdragsserie startade med löpande omplane-
ring och ombyggnader av de ursprungliga omklädnings-
rummen, ett projekt som berörde ca 3000 skåpplatser 
inkl våtdelar.

Projekt TBUB
I projektet TBUB, uttytt ”Torslanda B-fabriken, under-
redsbehandling”, byggdes den ursprungliga målerifabrikens 
UB-hall om för en helt ny process för underredsbehand-
ling. Den 200 m långa och 6 m höga hallen delades i en 
övre arbetszon och en undre processkällare. Hallens 
olika processdelar markerades genom färgsättning av 
stommen - pelare och balkar i betong - i fyra ljusa men 
markanta kulörzoner, och en 60 m lång ny lanternin 
förde in dagsljus i den mest personalintensiva arbetszo-
nen. ”Mikropausplatser” placerades ut som gröna oaser 
mellan arbetsstationerna. Personalutrymmen utfördes 
med en i industrisammanhang ovanligt detaljbehandlad 
färg- och materialdesign, och i arbetsmiljön infogades ett 
stort emaljkonstverk.

Projekt KBS
I karossdelen av fabriken (TA) genomfördes 1989-1990 
den första delen av en omläggning av karossmonterings-
processen. I ett inledande skede projekterade ABAKO 
här en ny materialbyggnad. I andra etappen utformades 
personal- och arbetsledarlokaler anpassade till en ny 
arbetsorganisation. Lokalerna utformades som omsorgs-
fullt designade 2-vånings ”hemvisthus” med rast-/grupp-
mötes-/utbildningslokaler och gruppombudsexpedition 
för organisationens nya självstyrande grupper.

Projekt P2X
I en stor fabriksombyggnad för Volvos nya produk-
tionsplattform P2X under senare delen av 1990-talet 
medverkade ABAKO med projektsekreterartjänster 
såsom budgetsammanställningar inkl anläggningskort, 
anläggningstidplaner, stegplaner och layout- och illus-
trationsarbeten.

Projekt TBUB:  Arbetsstationer med ny lanternin

GöteborgVOLVO Personvagnar AB,  Torslandafabriken

Objekt:
Arkitekt:  
Byggherre:
Entreprenad: 
Bruttoarea:  
Byggår: 

VOLVO Personvagnar AB, Torslandafabriken
ABAKO arkitektkontor AB
VOLVO Personvagnar AB
TBUB: SIAB, Z-Bygg KBS: Skanska
TBUB: ca 6.500 m²  KBS: ca 13.500 m²
TBUB: 1989 KBS: 1990

Projekt KBS:  Arbetsledarkontor

Projekt KBS:  ”Tvåvåningsradhus med trädgård”


