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Urbana rum och förbindelser 
Området korsas av flöden som skapar underlag för det centrala Kabeltorget, 
mötesplatsen för området. Det urbana Entrétorget utgör huvudporten till området. 
En löpstig sammanbinder det inre området med bebyggelsen mot Älvsjövägen

Kabeltorget

Kämpetorpsskolan

Solbergaskogen

Solbergaskogen

Grönstråket

Ekbacken

Läroparken

Urbant Entrétorg

Halvoffentliga och privata rum 
Gårdsrummen och förskolans uterum Läroparken utgör intima gröna rum i övergån-
gen mellan det privata och offentliga.

Landskapliga rum
Området karakteriseras av tre större landskapliga 
rum.

Vy över området från sydväst

Koncept
En organisk integration av urbana och gröna stadsrum

MEANDERING CITY
I Promenadstadens tempo

Kabelverket DP3 är ett nyckelområde i den övergripande utveck-
lingen av den nya stadsdelen Älvsjöstaden. Området besitter 
både unika möjligheter och utmaningar som behöver adresseras 
med stor inlevelse och förståelse för att tillvarata dess potential 
för stadsdelen som helhet.

Vi identifierar utan inbördes ordning det industrihistoriska kul-
turarvet, de centrala samt de omgivande grönområdena, den 
intilliggande idrottsanläggningen och skolan, de stora grannfas-
tigheterna med kontors- och tillverkningsverksamheter (Ericsson 
och Kavli) samt Älvsjövägens sträckning tätt intill fastighets-
gränsen som definierande befintliga faktorer för områdets poten-
tialer och begränsningar. Samtliga dessa faktorer har värden som 
ska och kan tillvarats, utvecklas och lyftas om de tolkas på rätt 
sätt och integreras i utvecklingen av området.

Värden som tid, tempo, rörelse, trygghet att flyta med och ny-
fikenhet på vad som sker runt hörnet har varit utgångspunkterna 
för vår omvandling av Kabelverket till dess nya identitet. 

STADEN OCH PLANSTRUKTUREN
Vi har som en konsekvens av vår läsning av områdets förutsätt-
ningar och möjligheter valt att frångå den slutna kvartersstruk-
turen – men inte helt och hållet. Samtidigt som en stor grad av 
öppenhet i den övergripande strukturen krävs för att dra in och 
koppla till omgivningarnas kvaliteter med fysiska stråk och visuell 
kontakt kräver områdets främst trafikala och bullermässiga 
utsatt het en grad av slutenhet för att åstadskomma en boen-
demiljö med de kvaliteter såsom trygghet, identitet, rekreation, 
närvaro och gemenskap som vi eftersträvar. Det är därför viktigt 
att den överordnade storskaligheten som utvecklingen av områ-
det uppfordrar till (mot bakgrund av bland annat exploaterings-
grad och stadsmässighet) tidigt bryts ner till identitetsskapande 
och beboeliga lokaliteter i människors närhet.

Den överordnade planstrukturen kan ses som dels en fingerplan 
i områdets inre delar och dels som en lamellbebyggelse längs 
Älvsjövägen. Utmaningen har naturligtvis varit att förena dessa 
båda byggnadsavtryck med deras respektive förutsättningar 
och karaktärer till en sammanhållen helhet. Härvidlag har vi på 
plannivå identifierat främst två kvaliteter som kan fungera som 
områdets sammanbindande kitt: de gröna stadsrummen och 
industrihistoriens spår i landskapet. Båda dessa faktorer har 
fungerat som guidelines i vår utformning av den övergripande 
strukturen för området och där den ena har visat större potential 
än den andra att fungera som integrerande element har denna 
fått råda. Längs varierande stråk och sekvenser av stadsrum 
avlöser de båda huvudelement varann på ett identitesskapande 
och nedskalerande sätt och ger därmed helheten en mångfald av 
kvaliteter på lokal nivå i dess olika rörelsestråk och stadsrum.

STADSRUMMEN
Byggnader och grönska gestaltas i den stora likväl som den 
lokala skalan med primärt den organiska integrationen av de 
båda för ögonen. Vid korsningspunkter och portar till omgivnin-
garna accentueras byggnadsvolymerna för orientering och lokal 
identitet. Huvudporten in i området, från Älvsjövägen, i form av 
det grönstråk som sammanbinder stadsdelen med Solbergasko-
gen och staden söder om Älvsjövägen, markeras som ett urbant 
entrétorg med studentbostädernas högdel som stadga i dess 
nordvästra fond.
Entrétorget är en del av det central grönstråk som leder till områ-
dets samlande stadsrum – Kabeltorget. Som en rumslig remini-
scens är Kabeltorgets utbredning och placering desamma som 
på den tiden platsen tillhörde industriområdet. I Kabeltorgets 
gröna del möter också Ekbackens kullar det centrala grönstråket 
innan det löper norrut och flätas samman med den inre bebyg-
gelsen i området.

Det är här viktigt att lägga märke till de sekvenser grönstråket 
bryts ner till. Vinklar och hörn skapas som hållpunkter i rörelsen 
vid strategiska, identitetsskapande kopplingar med och utblickar 
till omgivningarna samt där den nya bebyggelsen ansluter till den 
bevarade befintliga. Härvid uppstår de platser för möten, ute-
vistelse och rekreation som förankrar stadsrummen och bebyg-
gelsen i områdets historia och framhäver den nya boendemiljöns 
lokala kvaliteter. Vi ser detta grepp som avgörande för att en 
socialt hållbar, lokal kultur ska kunna uppstå i den nya boende-
miljön och applicerar det inte bara på huvudgrönstråket utan på 
alla rörelsestråk i hela området.

Byggnadsvolymerna, deras möten med marken, deras variation-
er i höjd och deras meandrande vandring över området är även 
de uttryck för samma strävan. Bottenvåningarna öppnas upp 
med offentliga lokaler främst vid korsningspunkter och portmotiv 
samt längs Älvsjövägen för att aktivera gaturummet och skapa 
en buffert till bostäderna. Den norra sidan av bebyggelsen längs 
Älvsjövägen famnar Ekbackens grönska och för den vidare upp 
på dess loftgångar och balkonger riktade mot det stora parkrum-
met. På så sätt tillvarats också Ekbackens potential att förena 
bebyggelsen längs Älvsjövägen med den inre bebyggelsen på 
området.

Vidare betonar strukturens nordvästra del, genom att här lämna 
fritt för Ekbacken att möta omgivningarna, kopplingen mellan 
Ekbacken, idrottsområdet och skolan som därmed dras in i ett 
rekreativt samspel hela vägen fram till korsningen med det cen-
trala grönstråket.

Det centrala grönstråkets huvudfåra och de anslutande rörel-
sestråken utgör delar i en finlemmad planstruktur uppdelad 
i sekvenser som med sin lokala småskalighet uppmuntrar til 
gång- och cykeltrafik, pauser, möten och rekreation – värdefulla 
ingredienser i en god boendemiljö där attraktiviteten att vistas i 
bostadens närmiljö måste vara hög, en närmiljö som tillsammans 
med den enskilda bostaden skapar områdets identitet och där 
igenkänningsfaktorn och därmed tryggheten är stor.
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Vy från Kabeltorget mot bebyggelse och gårdsrum
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Situat ionsplan
1:1000

BYGGNADERNA
Byggnadernas gestaltning och materialitet som rör sig inom 
ett spektrum av besläktade detaljutformningar och näraliggan-
de material och kulörer syftar till att ytterligare förstärka det 
enhetliga intrycket i området samtidigt som det förankrar det i 
den omgivande staden. Fasaderna utgörs av gult tegel i olika 
schatteringar. Taksprång och takfötter skyddar fasaderna från 
regn samtidigt som de refererar till omgivande byggnations 
utformning. Det nutida anslaget tar sitt uttryck främst i bygg-
nadsvolymernas slingrande rörelser sammanbundna av ett kon-
tinuerligt taklandskap med gröntak och mot valda väderstreck 
integrerade solceller.

Platser med anknytning till områdets historia accentueras lokalt 
med material som refererar till områdets industriella förflutna 
– asfalt, betong eller stål – i samspel med organiskt utformad 
växtlighet och enstaka, fritt utplacerade träd som en poetisk 
kommentar till det industriellt strama och regelbundna. Byggnad-
ernas och de intilliggande uteområdenas arkitektoniska grund-
tema spelar i mångt och mycket på dessa subtila kontraster och 
övergångar mellan material som kopplar historien till nutiden och 
det industriella till det gröna.

Det arkitektoniska greppet kan sammanfattas som den enhetliga 
stadsbebyggelsens nyanserade differentiering ner till den enskil-
da bostadsenhetens identitet och värden. Kvartersstrukturen ska 
ses som en serie sammanlänkande, individuella bostadskroppar 
i olika höjder med bostaden som den minsta byggstenen. Lokala 
platser, vinklar och hörn skapas på marken för utevistelse i den 
mänskliga skalan och bebyggelsens stadssilhuett varieras med 
höjdaccenter på betydelsbärande ställen. Betydelsebärande i 
meningen orienterbarhet och mötesplatser men också kulturhis-
toriskt.

Till det påtagliga kulturarvet hör de båda byggnader på området 
som är tänkta att bevaras, varav byggnad 11B, den tidigare kraft- 
och värmecentralen, tack vare sin placering och utformning och 
sina tekniska förutsättningar bjuder på en särskild utmaning. I 
transformationen av byggnaden har vi främst utgått från dess po-
tential som markör för platsens historia och signal för områdets 
miljötänk samt dess möjligheter att bidra till områdets sociala liv. 
Utöver den sopsugsanläggning som är tänkt att förläggas i bygg-
naden föreslår vi en anpassning till förskola. Förutsättningarna 
är goda för friytor för barnen i direkt anslutning söder om bygg-
naden, en plats som kan omvandlas till pedagogisk trädgård 
med urban gardening kopplad till Ekbackens mer naturliga 
landskap. Byggnadens rumsligheter är både en utmaning och en 
inspiration som uppmanar till att vid en ombyggnad gå varsamt 
till väga för att bevara så mycket som möjligt av tecknen på dess 
historia som ett pedagogiskt inslag i förskolans verksamhet likväl 
som för områdets karaktär i stort.
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Typsektion delområde 1
1:200
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Planutsnitt delområde 1
1:200

Standardlägenheter, 3 RoK
På takplan möjlighet för 4 RoK

3 RoK  73 m2 BOA
4 RoK  85 m2 BOA

Standardlägenheter, plan 1

2 RoK  68/63 m2 BOA
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BOA/BTA
BOA + LOA / ljus BTA
För typtrapphus i 7 plan   78 %

BOSTÄDERNA
Med livskvalitet i främsta rummet när vi utformar våra bostäder 
strävar vi efter att förädla boendets grundkvaliteter, att tydlig-
göra och framhäva det enkla livets och därmed det enkla boen-
dets essäns. Till dessa kvaliteter räknas gott om dagsljus, klara 
rumsligheter och rumssamband, tydlig funktionsuppdelning och 
smarta kvadratmetrar. I våra bostäder sammanvävs kontraster 
och subtiliteter till en harmonisk helhet och det finns en plats för 
var och en av vardagens aktiviteter och rekreationer.

Längs Älvsjövägen förläggs majoriteten av de mindre lägen-
heterna, samtliga baserade på vårt in-house framtagna och väl 
beprövade koncept för rationellt producerade och yteffektiva 
kvalitetsbostäder. Grundtankarna i konceptet är genomgående 
lägenheter för goda dagsljusförhållanden samt yteffektivitet och 
rationalitet både beträffande bostadens funktioner och tekniska 
uppbyggnad, med alla dess huvudsakligen kostnadsdrivande 
installationer samlade i en kärnmodul för våtrum och köksinred-
ning. Men viktigast av allt: de välproportionerade och okonstlade 
rummen skapar diskreta boendekvaliteter som lockar till att sätta 
sin egen prägel och identitet på bostaden. I hållbara rum upplevs 
kvaliteten över tid.
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Loftgångarna utformas som mer än transportsträckor. Vi ser dem 
i grund och botten som en social förlängning av bostaden, lika 
mycket uterum för vistelse i bostadens och grannars omedelbara 
närhet som en naturlig övergång till den störrre gemenskapen i 
gårdsrummen utanför. Loftgången lyfts ut från husfasaden dels 
för att skapa ett fredat förrum framför bostadsentrén och dels för 
att låta ljuset sippra ner längs fasaderna i alla våningsplan. Längs 
loftgångens hela sträckning skapas en rytm av pauser med 
balkonger framför varje enskild bostad. Dessa halvprivata uterum 
har helt andra kvaliteter än gängse balkonger tack var sin pla-
cering och funktion som förmedlare mellan bostädernas kommu-
nikationsstråk och gårdens gemensamma uterum.

Även bostäderna inne på området bygger på samma grund-
tankar om tydliga och yteffektiva rum, samlade installationer 
och gott om dagsljus och utblickar till omgivningen i flera väder-
streck. Vi har för att maximera dessa värden och effektivera 
produktionsprocessen utifrån upprepning och byggbarhet valt att 
till övervägande del arbeta med tvåspännare. Den konsekventa 
kvalitet i en varierad bebyggelse som det valet resulterar i för 
samtliga bostäder har primärt fått råda över den initiala merkost-
nad ett större antal trapphus kan medföra. Svårhanterliga inner-
hörn med bostäder med sämre ljusförhållanden och kontakt med 
omgivningarna är ett exempel på något vi kan adressera bättre 
tack vare detta. Vi ser också möjligheter, och har erfarenhet av, 
att dämpa de kostnader trapphus medför genom att arbeta med 
dem utifrån samma rationalitet och relativa enkelhet som vi arbe-
tar med bostäderna och byggnaderna i stort.

Vi ser bostadsutveckling idag som en kombinatorik av innova-
tion med små medel, byggbarhet och långsiktig livskvalitet. Inte 
minst i fallet med hyresrätten vars roll idag, i dessa tider av bo-
stadskarriärer och spekulation, ibland är oförtjänt undervärderad. 
Den som väljer att flytta in i en hyresrätt har inga andra skäl än 
viljan och möjligheten att bo just där, just då. Vi ser det därför 
som vårt huvudansvar att identifiera, utveckla och uppgradera 
hyresrättens essentiella värden.

BOA/BTA
BOA + LOA / ljus BTA
För loftgångshus    90 %
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Götalandsvägen

Gårdsrum

Kabeltorget Grönstråket

Fasad vid Kabeltorget delområde 1
1:200

               Delområde 1    Delområde 2        TOTAL

Typ Antal Andel Antal Andel Antal Andel
1 RoK 0 0 % 184 70,6 % 184 28,0 %
2 RoK 62 15,6 % 76 29,4 % 138 21,0 %
3 RoK 272 68,7 % 0 0 % 272 41,5 %
4 RoK 62 15,6 % 0 0 % 62   9,5 %

Total 396 40750 m 2

BTA
260 12310 m2

BTA
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BTA

21 juni kl. 9.00 21 september kl. 9.00
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21 september kl. 17.00
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21 juni kl. 17.00

BIlparkering

P-källare (2 plan)  278 p-platser
På mark     59 p-platser

Total    337 p-platser
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Gång- och cykeltrafik
Inom området skapas ett gent och tryggt vägnät för gående och 
cyklister. I sydväst-nordöstlig riktning genom området finns ett 
huvudstråk för gång- och cykeltrafiken. Längs stråket finns träd 
och planteringar som gör att stråket framhävs och markeras som 
ett huvudstråk genom området. Stråket knyter samman gång- 
och cykelvägarna väster om området (längs med Älvsjövägen 
och genom villabebyggelsen på väster sida om Älvsjövägen) 
med Götalandsvägen och Solbergaskogen. Gång- och cykel-
stråket går delvis på separat gång- och cykelbana och delvis på 
gångfartsgata. Cyklister i området kan också färdas på den norra 
delen av gångfartsgatan, som bland annat passerar Kabeltorget 
och förskolan, den nordväst-sydostliga lokalgatan som bland 
annat passerar Ekbacken samt gång- och cykelbanan längs Älv-
sjövägen mellan grönstråket och den signalreglerade korsning en 
i områdets nordvästra del. Gångfartsgatan och lokalgatan utfor-
mas så att alla fordon håller låg hastighet och det är tryggt även 
för barn att gå och cykla längs gatan. Parallellt med gångfarts-
gatan finns en gångväg som skiljs åt från gångfartsgatan av träd, 
annan möblering samt parkering. Gångbanor finns också på de 
halvöppna gårdarna. 

Kopplingarna mellan området och kringliggande gång- och 
cykelnät förbättras. Västerut finns två gång- och cykelöverfarter 
över Älvsjövägen, en i den nordvästra delen av området samt 
en i anslutning till grönstråket och spårvagns/busshållplatsen. 
Gång- och cykelöverfarter finns också över Götalandsvägen, 
exempelvis där grönstråket korsar gatan. Korsningspunkterna 
mellan grönstråket och Älvsjövägen/Götalandsvägen utformas 
omsorgsfullt så att den upplevda barriären blir så liten som 
möj ligt. 

Genom området slingrar sig en löpstig som knyter samman hela 
området. Löpstigen är bra belyst så att den upplevs trygg även 
kvällstid och korsningar med gator utformas så att det är säkert 
och tryggt för gående och joggare att korsa. 

Kollektivtrafik
Området har god kollektivtillgänglighet genom närhet till Älvsjö 
pendeltågstation samt busshållplatser. Inom området skapas 
gena och trygga gång- och cykelstråk mot stationen och kring-
liggande hållplatser. 
En hållplats för Spårväg Syd, alternativt för busstrafik om spårvä-
gen inte beslutas att byggas, föreslås i direkt anslutning till områ-
det. Hela planområdet har god tillgänglighet till hållplatsen ge-
nom att det skapas ett nät av gena och trygga gångförbindelser. 

Motorfordonstrafik
Området har god tillgänglighet till kringliggande biltrafiknät 
såsom Götalandsvägen och Älvsjövägen. Det är god till-
gänglighet till samtliga byggnader inom området men gatorna 
i området har låga hastighetsgränser och där färdas biltrafiken 
på gåendes villkor. Detta påverkar inte biltrafikens framkom-
lighet nämnvärt eftersom området är litet och biltrafiken färdas 
korta sträckor i området.  

Inom området finns en gångfartsgata som ger god tillgänglighet 
till en stor del av bostäderna i området samt till Kabeltorget och 
gatuparkeringarna i anslutning till torget. Gatan är smal (cirka 
fyra meter) och gestaltas så att låga hastigheter säkerställs. 
Möte mellan bilar sker vid mötesfickor som finns med cirka 30 
meters mellanrum. Gångfartsgatan utformas så att framkom-
ligheten för räddningsfordon säkerställs. 
Inom området går också en lokalgata i nordväst-sydostlig rikt-
ning. Gatan är en länk till de två närliggande korsningarna med 
Älvsjövägen, den signalreglerade korsningen i områdets nord-
västra del samt korsningen i områdets sydöstra del. 

Parkering
Parkeringsplatser inom området förläggs i huvudsak i källar-
planen i byggnaderna längs förlängningen av Götalandsvägen. 
Infart till garagen sker från Götalandsvägen, vilket gör att det 
är lätt att nå parkeringarna från omgivande vägnät samt att det 
blir lite biltrafik inom området. Samtliga bostäder inom området 
har acceptabla gångavstånd till parkeringsgaragen. Bland an-
nat studentbostäderna har längre avstånd till garagen eftersom 
bilinnehavet bland studenter generellt är lägre än normalt. 
Gatuparkering finns längs gångfartsgatan, med närhet till bland 
annat Kabeltorget och förskolan. Dessa parkeringar är tänkta 
för funktionshindrade samt för besökare/korttidsparkering och 
regleras förslagsvis med tidsbegränsning.
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Mobilitet

Fotgängare Spårväg Bilar

Cyklar Servicetrafik Gångfarts-
gata



BYGGBARHET
- Beprövad produktionsteknik
- Prefabricering
- Pålitliga material

LIVSCYKEL
- Design och konstruktion
- Drift och underhåll
. Energiförbrukning

SYSTEMVAL
- Installation: Värmeåtervinning
- Stomme: Tunga och tröga material
- Material: Hög kvalitet för 
långsiktig förvaltning
- Flexibilitet och anpassnings-
barhet över tid

Design 

Konstruktion

Drift och 
underhåll

STADSRUM
- Indbyggd tillgänglighet för funktions-
hindrade
- Variation i rumsligheter
- Orientering
- Upplevelse och estetiskt värde
- Identitet i arkitektur
- Service

STADSLIV
- Synliggörande av hållbara 
åtgärder och aktiviteter
- Rumslig variation och
överlappande platsrum
- Hybridprogrammering
 Aktiva markplan
 Aktiva kantzoner
- Informella mötesplatser och 
gångstråk
- Trygghet och säkerhet

HÄLSA
- Rum för vila, lek och sport, löpstigen 
förbinder området
- Rum för möte
Närhet till gröna miljër

MÅNGFALD
- Varierande offentlighets-
grader i rum
- Invitationskultur
- Olika bostadstyper
- Sociala nätverk
- Blandade funktioner
- Samutnyttjande och 
synergier

SOL
- Tunga och tröga material 
för utnyttjande av passiv 
solenergi
- Solceller integrerade i tak

MILJÖ-
BETEENDE / LIVSSTIL
- Val av material enligt miljödekla-
rationer
- Åskådliggöra miljöprofil i 
gestaltning
- Medvetandegöra och inspirera 
till en miljömässig livsstil
`Det ska vara lätt att göra rätt´

VATTEN
Dagvattenfördröjning i 
- Sedumtak
- Grönstråk
- Gårdrum

ENERGI
- Optimering av nattkylning 
med hjälp av tunga 
konstruktioner
- Optimering av dagslys 
och värmeinfall
- Tät klimatskärm
- Lågenergi och energi-
effektivitet
- Gröna energival

ww
Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga 
och materiella resurser på lång sikt.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov 
uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet
Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad 
ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller männis-
ka.

Vy mot Kabeltorget från sydväst

MILJÖ OCH ENERGI

Grönområden och sedumtak
Genom anläggning av grönområden och planteringar skapas 
motståndskraftiga områden som är mindre känsliga för klimat-
förändringar. I kvarteret Kabelverket anläggs sedumtak vilket 
ökar andelen gröna ytor i området. Sedumtaken skapar förutsätt-
ningar för en ökad biologisk mångfald samtidigt som de minskar 
risken för värmetoppar och ger ett reducerat dagvattenflöde 
samt ett inbyggt magasin/absorbent vid kraftig nederbörd. Även 
luften i området påverkas positivt med gröna tak då partiklar från 
staden renas. Byggnader som anläggs med sedumtak får en 
jämnare temperaturer då de kyler sommartid och värmer vinter-
tid. Taken kommer att vara förberedda för installation av inte-
grerade solceller vilket ger möjlighet att skapa lokalproducerad 
fossilfri energi utan utsläpp av föroreningar. 

Biologisk mångfald
Ekbacken kommer att bevaras och fler grönytor skapas i områ-
det. Ekbacken som ligger i anslutning till kvarteret Kabelverket 
har inga specifika träd som innehar ett bevarandevärde men det 
finns ett sammantaget högt biologiskt bevarandevärde. Ekarna i 
ekbacken har stor betydelse för både utbredning och spridning 
av eklevande arter i området.  
Förslaget utformas med hänsyn till den betydelse som ekbacken 
har både för biologisk mångfald och som rekreationsområde för 
ett aktivt friluftsliv.  

Hållbara material
Strävan i kvarteret Kabelverket är att materialen som används i 
byggnaderna ska vara godkända enligt en miljödatabas, såsom 
SundaHus eller motsvarande. Det leder till bättre materialval som 
säkerställer både en god inomhusmiljö som inte påverkar brukar-
nas hälsa negativt samt ger en minskad miljöpåverkan. Genom 
att föra en digital loggbok i till exempel SundaHus kontrolleras 
material som byggs in och registreras för framtida drift och un-
derhåll.

Hållbara förutsättningar för brukarna
Området Kabelverket utformas för att ge brukarna förutsättningar 
att göra hållbara val utan att det påverkar tid och vardag i för stor 
utsträckning.

Boende i området kommer att ha nära till kollektivtrafiknoder 
samt gång- och cykelstråk. Det ger förutsättningar för låg bilan-
vändning och förenklar valet av hållbara transporter i vardagen. 
Det kan även bidra till en positiv påverkan på människors hälsa 
både i form av ökad vardagsmotion samt förbättrad luftkvalitet.
Området skapar nya kopplingar till Solbergaskogen och rekrea-
tionsområdet blir lätt att nå för brukare i området. Grönområden 
har positiva effekter för människors fysiska och psykiska hälsa. 
Dessa områden ökar aktivitetsnivån hos människor och sänker 
även stressnivån, men leder också till att främja socialt delta-
gande och mer interaktion människor emellan. En löpstig binder 
samman området och ger kvarteret liv och rörelse vilket skapar 
en trygghet för brukarna. Det gröna stråket och gårdsrummet har 
en öppen dagvattenhantering som genom sin utformning ger en 
vatten- och naturnära upplevelse för brukarna.

Omhändertagande av rest- och matavfall kommer att göras ge-
nom sopsug vilket underlättar för brukarna att sortera ut matav-
fallet. Det ger minskade transporter samt minskat buller i om-
råde vid sophämtning. Dessutom uppstår ingen dålig lukt kring 
avfallshanteringen och den lockar inte heller till sig insekter eller 
skadedjur.

I varje lägenhet görs individuell mätning av energiförbrukningen 
vilket ger varje brukare möjlighet att påverka sin egen förbrukning 
och då även sin egen miljöpåverkan.

Installationer
Byggnaderna är tänkta att ventileras med FTX system som 
placeras på vind. Kanalisation till de olika schakten dras på vind. 
Ventilationsschakt placeras vid kök och badrum för att minimera 
sidodragningar. Tilluft placeras i sovrum och vardagsrum, medan 
frånluft tas från kök och bad. Värmen överförs från den varma 
frånluften till den kalla uteluften med roterande värmeväxlare. 

Energibesparingen blir kring 70% för luftbehandlingssystemet. 
Undercentral för värmesystem och inkommande media placeras 
i källarplan.

Byggteknik
Byggnaderna konstrueras med tung stomme av betong. En tung 
stomme har många fördelar, bland annat ur miljöhänsyn och som 
ljudisolering. Betongstommens rationella produktionsmetod och 
långa livslängd bidrar till en hållbar stadsutveckling under både 
genomförande- och förvaltningsperioden, den är robust och rigid 
och tillåter förändring över tid och inför framtida ändrade krav.
Tegelfasader har positiva funktionella egenskaper både med hän-
syn till genomförande och förvaltning. Det är en beprövad fasad 
med lång livslängd som har många fördelar bland annat med 
avseende på fukttålighet och låga underhållsbehov. Till detta 
kommer de taksprång som ytterligare skyddar fasaden.
Samtliga tak är belagda med sedum i en omfattning som mar-
kant ökar den totala grönytan i området och därmed har positiv 
inverkan på bland annat luftkvalitet, fördröjning av dagvatten och 
möjligheterna till ökad biodiversitet.

BULLER
Inom området bedöms det alstras mycket lite tillkommande 
trafikbuller eftersom det endast anläggs ett fåtal gator och dessa 
har låga hastighetsgränser och små trafikmängder.   

Området kommer att påverkas av trafikbuller som härstammar 
från framförallt Älvsjövägen. Bullernivåerna dämpas något av att 
Älvsjövägen får en mer stadsmässig karaktär och hastigheterna 
därmed antas bli lägre. Området påverkas även av trafikbuller 
från förlängningen av Götalandsvägen. Om Spårväg Syd dras 
längs Älvsjövägen tillkommer buller från denna. Bullret från 
spårvagnen dämpas något av att spårområdet är gräsbeklätt. 
Bostäderna närmast Älvsjövägen är mest bullerutsatta i området. 
Längs Älvsjövägen byggs långsmala huskroppar med tvärställda 
sidobyggnader vid hörnen. Detta möjliggör att samtliga lägen-
heter längs vägen blir genomgående och får en tyst/ljuddämpad 
sida. De tvärställda sidobyggnaderna innebär att även hörn-
lägenheterna, som är mest utsatta för trafikbuller, troligtvis får en 
tillräckligt tyst uteplats mot baksidan utan att ytterligare åtgärder 
såsom inglasning eller bullerskärmar behövs. 

Även längs förlängningen av Götalandsvägen byggs 
genomgående lägenheter som får tyst sida mot innergårdar. 
Byggnaderna längs Älvsjövägen fungerar som en bullerskärm 
mellan Älvsjövägen och övriga byggnader och omgivningarna i 
området. wIntentionerna avseende buller behöver verifieras med 
beräkningar i senare skede.
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