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Förslaget utgår från modulen 2,6x7,2 m. 
Höjden varierar beroende på verksamhet  
och om de ska vara flyttbara men samtliga 
har 400 mm isolering i taket.
Förslaget redovisar en, två och tre likadana 
moduler. Husen får karaktär av skärmtaket 
och fasadmaterialet.

   Mini: Försäljning av t.ex. glass el. fisk
   Midi: Simskoleförening
   Maxi: Café

Husen byggas på fabrik och fraktas på lastbil, 
de har lyftögglor i överkant precis som 
byggbyschor har. Skärmtaket monteras på 
plats.

Material
Fasader i s.k. skiffer i fibercement
monterade för en reliefverkan. Yttertak i s.k. 
papp,  Icopal mono, vit(grågrön). 
Glaspartier Schuco, i vinterbyggnad treglas-
fönster med gas, u-värde 0,9. Fönstren 
skyddas av rulljalusier när verksamheten inte 
är igång. Ståljalusier  föreslås i utsatta lägen. 
Väggar, fönsterkarmar, hängrännor, stuprör 
och dörrar har samma kulörkulör.

Miljöklass
Miljöklass GULD efterfrågas.  Mini och midi 
bedöms som sommarverksamhet. Maxi är en 
året runt verksamhet.
En god dokumentation krävs under hela 
projekterings, byggnads fasen och även i 
förvaltningen.  Vid miljöklassning är det fyra 
områden som bedöms.
    Förnyelsebar energi
    Inomhusmiljön
     Sunda material
     Undvika farliga kemikalier.

Sektion genom en modul 1:50 Principsektion på längden 1:50 Principsektion kortsidan1:50

Principdetalj 1:10”Skifferplattor”

Fasad med ”skifferplattor” 1:50

Energin ska helst vara förnyelsebar, 
möjlighet finns att placera både solceller(el) 
och solfångare( värme) på taket, energin 
kan användas till belysning och maskiner. 
Från och tillufts krävs och återvining av 
värme. Fjärrvärme är ett bra alternativ. 
Utrymme finns på  husets gaveln för F/Tx  
aggregat och värme växling alt. på tak om 
huset ska vara permanent. Solvärmelast ska 
beaktas, husen har skärmtak som skuggar. 
Tak och väggar är välisolerade  och lufttäta.

Inomhusmiljö omfattar radonhalt i mark- 
en, kvävedioxidhalt, avstånd till trafik och 
buller. Åtgärder mot fukt, solvärm och 
transmission behövs. Fönstren ska stänga 
ute värmen. Forcering av från och tilluft i 
toa och kök krävs. Utrymme för återvinning 
finns på husens gavel och sortering i husen.

Material ska bedömas och farliga 
kemikalier ska undvikas. Alla material och 
byggvaror ska dokumenteras t.ex. BVB- 
byggvarubedömningen.  Ev farliga ämnen 
5-8  brukar förekomma där det är svårt att 
hitta alternativ ska mängd och  läge 
dokumentaras.

Strävan är att bygga tätt 0,2 l /kvm och år 
och att det ska vara väggar, tak och fönster 
(0,9)och dörrar med låga u-väredn. Mäng-
den redovisade fönster är större än 10% av 
golvytan men u-värdet kan delvis förbättras 
med jalusierna.

Platsen där en byggnad ligger har också 
betydelse för möjligheten att uppnå GULD, 
trafiken, luftkvalitén, radon m.m.

Solceller/solfångare i skyddat läge

Hängränna/
stuprör på båda 
gavlarna

Lyftöglor i 
gavlarna

Demonterbart skärmtak i
trä och kanal polykarbonat 
som är lätt och leder bort 
värme, alt glas om det ska
vara permanent

Skärmtak
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Fasad, luckan stängd med rulljalusi 1:50

Plan, glasskiosk 1:50

Fasad försäljningen pågår 1:50Sektion, försäljningen pågår 1:50

Gatumiljö

Situationsplan 1:500

ÅVk k kl-
skåp
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Plan, hus för simskoleförening 1:50

Fasad gavel 1:50 Fasad, långsidan 1:50

Hökarängsbadet

 

omkl.

omkl.

frd/teknik

rwc

fika/
möten
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Plan, café 1:50

Fasad 1:50

Situationsplan 1:500

Gavelfasad 1:50

Östermalmstorg

försäljning / kök

rwc-kunder

wc

kl-
skåp

FTX-aggregat
Solceller

ÅV

teknik

1:12

uteservering


