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Bakgrund
KKB är ett kommunägt fastighetsbolag med verksamheten förlagd till 
huvudorterna inom kommunen Kävlinge. KKB har ca 2 600 bostäder 
och 30 000 kvm lokaler för skola, äldreomsorg, vård och handel. Var 
sjätte invånare i kommunen bor i en av KKB:s lägenheter i ett varierat 
utbud av bostadslägenheter för olika målgrupper.

Öster om stationen i centrala Kävlinge växer den nya stadsdelen 
Stationsstaden fram, där KKB är en aktiv part och ska utveckla bo-
städer i kvarteret Exporten 44. Stationsstaden som byggs centralt på 
äldre verksamhetsmark kommer utöver bostäder även innehålla nytt 
medborgarhus och badhus, handel, kontor och mindre verksamheter. 
Detaljplanen, vann laga kraft i juni 2015 och bygger på det framtagna 
kvalitetsprogrammet för området. 

Kvarteret Exporten kommer ha en helt central placering i den framväx-
ande stadsdelen, och regleras i en egen detaljplan. Här ges möjlighet 
att bygga i upp till sju våningar i ett väl synligt läge vid både järnvägen 
och stadsdelens mest befolkade stråk. 

För att säkerställa att de nya bostäderna utformas med stor omsorg 
om det arkitektoniska uttrycket bjöd KKB under våren 2019 in till en 
prekvalifi cering för en inbjuden arkitekttävling om kvarterets utform-
ning. Efter en gedigen urvalsprocess av 46 deltagare från Tyskland, 
Nederländerna, Danmark, Norge och Sverige valdes tre arkitektteam 
ut att delta i tävlingen. Tävlingen genomfördes i samarbete med Sveri-
ges Arkitekter.

Syfte och tävlingsuppgift
Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag till utformning av ett nytt 
attraktivt bostadskvarter i den nya stadsdelen Stationsstaden i Käv-
linge. Tävlingen syftar även till att handla upp arkitekttjänster för det 
fortsatta uppdraget att projektera bostäderna i kvarteret.

Bebyggelsen skulle ha god arkitektonisk kvalitet och erbjuda tilltalande 
lägenheter med hög boendekvalitet. Så stort utnyttjande som möjligt 
av den planlagda byggrätten för kvarteret efterfrågades, samtidigt som 
kvaliteten i varje enskild bostadslägenhet och i gårdsmiljön skulle be-
aktas. 
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Genomförande
Inlämnade förslag 
 Motto: Naboe
  Motto: Tripp trapp-huset
 Motto: Pilevall

Deltagande arkitektkontor 
 BSK Arkitekter
 Liljewall
 Sunnerö Arkitektkontor

Jury 
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av: 
 Mikael Strand, VD, KKB Fastigheter
 Anders Sätmark, projektchef, KKB Fastigheter
 Eva Hansson, marknadschef, KKB Fastigheter
 Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad, Kävlinge kommun
 Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt FPR/MSA från

Krook och Tjäder, utsedd av Sveriges Arkitekter
 Hans Willehader, senior arkitekt MAA/MSA från

Kjellander Sjöberg, utsedd av Sveriges Arkitekter

Projektorganisation för tävlingen
Projektledare för tävlingen och ansvarig för programmet har varit Mi-
kael Strand, VD på KKB Fastigheter. Processledare för juryarbetet 
har varit Åsa Bexelius, landskapsarkitekt LAR/MSA från Sveriges Arki-
tekter. Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA från Sveriges Arkitekter var 
stöd vid framtagandet av tävlingsprogrammet. Tävlingsfunktionär har 
varit Ulf Petersson, förvaltningschef bostad på KKB Fastigheter.

Referensgrupper och sakkunniga 
I bedömningsprocessen har juryn tagit stöd av sakkunnig extern 
expertis på Tyréns. Tyréns har gjort bedömningar av lägenheternas 
dagsljusförhållanden i de olika förslagen utifrån de krav som ställs för 
Miljöbyggnad Brons. Vidare har de bedömt förutsättningarna att klara 
bullerkrav i relation till intilliggande järnväg och omgivande stadsgator. 
Slutligen har Tyréns gjort en kostnadsuppskattning av förslagen. 
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Bedömningskriterier 
Bedömningsgruppen har granskat och bedömt förslagen utifrån de 
kriterier som utan inbördes ordning eller viktning legat till grund för täv-
lingen samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i programmet. 
De uppställda kriterierna var:

Arkitektoniska kvaliteter
Tävlingsförslaget ska visa på förmågan att skapa god arkitektur och 
utformning av såväl bostadsbebyggelsen som de enskilda lägenheter-
na och åstadkomma en intresseväckande prägel i stadsbilden.

 Hur väl tävlingsförslaget bedöms innebära en viktig och identitets-
skapande bebyggelse som markerar entrén till Kävlinge för rese-
närer som anländer till tågstationen.

 Hur väl tävlingsförslaget ger stöd för att det används gedigna ma-
terial i bostäderna och väl gjorda detaljer i bebyggelsen.

 Hur väl tävlingsförslaget tillförsäkrar ett vackert och behagligt ljus
i bostäderna, och att de boende kan uppleva både det öppna och
det omslutna i bostaden.

 Hur väl tävlingsförslaget skapar rumsaxlar som förbinder viktiga
punkter i lägenheten och skapar genomsiktsmöjligheter och ge-
nomblickar i bostaden.

 Hur väl föreslagen bebyggelse är gestaltad avseende volymkom-
position, uttryck, ljusföring, och visuella samband.

Tillvaratagande av läget
Tävlingsförslaget ska visa på förmågan att skapa en identitetsskapan-
de och hållbar bebyggelse som även möjliggör samspel mellan funk-
tioner i byggnader och områdets uterum för att på bästa sätt bidra till 
att generera liv i området.

 Hur väl tävlingsförslaget stärker viktiga noder och stråk i det an-
gränsande stadsrummet. Hur väl gestaltningen bottnar i ett starkt
koncept som annonserar platsen och ger den en tydlig identitet
och karaktär.

 Hur väl tävlingsförslagets utformning samspelar med sin omgiv-
ning och hur väl gårdsmiljöerna är omsorgsfullt och inbjudande
gestaltade.

 Hur väl tävlingsförslaget kopplar samman funktioner i byggnader
och områdets uterum, och förmår bilda ett nav i stadskärnan.
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Funktionella kvaliteter
Tävlingsförslaget ska visa på förmågan att skapa goda lösningar vad 
avser framförallt lägenheter med höga boendekvaliteter, men även 
vad avser gårdsmiljö och mötet med allmänna platser.

 Hur väl tävlingsförslaget fungerar avseende orienterbarhet, logis-
tik, framkomlighet och fl öden.

 Hur väl förslaget är utformat avseende buller, dagsljus, riskav-
stånd och vindklimat.

 Hur väl tävlingsförslaget erbjuder en attraktiv gårdsmiljö som ger 
en tydlighet i vad som är offentligt respektive privat.

 Hur väl förslaget lyckas hitta ändamålsenligt och innovativt 
samnyttjande av funktioner som medför att digitaliseringens möj-
ligheter utnyttjas och möjliggör en effektiv delningsekonomi för de 
boende.

Hållbarhet
Tävlingsförslaget ska visa på förmågan att skapa en bostadsbebyg-
gelse som ska vara hållbar över tid ur både social, ekonomisk och 
miljömässig synvinkel.

 Hur väl tävlingsförslaget bedöms vara utformat med material som 
står sig väl under en lång tid.

 Hur väl förslaget stödjer en byggnation med en hög energieffekti-
vitet och ett lågt behov av köpt energi.

 Hur väl förslaget hushåller med resurser avseende disposition av 
friytor och byggnader samt val av tekniska system och material.

 Hur väl förslaget förmår skapa en inkluderande, trygg och tillgäng-
lig miljö för de boende som också skapar möjligheter för möten.

Genomförbarhet och utvecklingsbarhet
Tävlingsförslaget ska visa på förmågan att inom budgeterade investe-
ringsmedel per bostadslägenhet skapa ett bostadskvarter som är ge-
nomförbart, tillskapar en yteffektivitet och som innebär att den framtida 
tekniska förvaltningen kommer att fungera.

 Hur sannolikt tävlingsförslaget bedöms kunna genomföras inom 
den budget som anges i tävlingsprogrammet.

 Hur väl tävlingsförslagets utformning bedöms fungera för framtida 
förvaltning avseende på skötsel, reparationer och underhåll.
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 Hur väl tävlingsförslaget bedöms uppnå yteffektivitet och hög ut-
nyttjandegrad.

 Hur väl tävlingsförslaget bedöms kunna utvecklas vid en fortsatt 
process utan att gestaltningsidén går förlorad.

Bedömningsprocess
Juryn har under bedömningstiden 22/11 till 16/1 haft tre femtimmars-
möten för sitt arbete. Förslagen har varit anonyma under hela bedöm-
ningsprocessen. 
Juryns arbete har genomgått ett antal faser; noggrann individuell in-
läsning mellan möten och successivt ökande förståelse av samtliga 
tävlingsbidrag, gemensamma samtal och urval av förslag för fortsatt 
bedömning samt fördjupad diskussion och sammanvägning utifrån 
bedömningskriterierna. Återkoppling från sakkunniga från Tyréns del-
gavs juryn på det tredje och sista jurymötet, inför diskussionerna om 
slutgiltigt beslut om vinnare.

En projekttävling är en process som vanligen genererar ökad kunskap 
och värdefulla utbyten mellan olika professioner. Under bedömnings-
arbetet har jurymedlemmar med olika kompetens och erfarenhet fått 
möjlighet att lära av varandra samt att fördjupa sig i både platsen 
och projektet. Juryns samlade erfarenheter och slutsatser ger goda 
förutsättningar att säkra kvaliteter i den fortsatta bearbetningen av 
projektet.

1

2

Från tävlingsprogrammet: Exporten 44 (1), medborgarhuset (2)
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Juryns generella bedömning
Det nya bostadskvarteret ska ge ny identitet till Kävlinge 
med karaktärsfull, gärna lite kaxig arkitektur som väl 
omhändertar mötet med de omgivande stadsrummen. 
Kvaliteten på genomförandet ska vara högt. Sammanta-
get har de tävlande haft en komplex uppgift att hantera, 
mer utmanande än den kan verka vid första anblicken. 
Detaljplanens byggrätt om sju våningar och närheten 
till järnvägen ger utmaningar vad gäller volym, ljud- och 
ljusförhållanden. Relationen till befi ntlig bebyggelse och 
bebyggelsen som ännu inte existerar ska hanteras i det 
arkitektoniska uttrycket.

Relatera till omgivningen
Stor vikt i juryns arbete har lagts vid den nya byggna-
dens relation till såväl de äldre delarna av Kävlinge, som 
till Stationsstaden som är under uppförande. 

Bostadskvarteret Exporten 44 kommer vara del av det 
första intrycket av Kävlinge för den som kliver av tåget 
vid Kävlinge station. Väster om stationen ligger Kävling-
es äldre delar, som präglas av lägre tegelbebyggelse. 
Stationsstaden, öster om stationen, planeras med karak-
tär av varierad småstadsbebyggelse med fl erbostads-
hus, radhus, park och torg. Här tillkommer även några 
högre fl erbostadshus. Juryn uppfattning är att det nya 
kvarteret, trots att byggrätten medger en sammanhanget 
relativt stor skala, ska bidra med en volym som inte blir 
för dominerande eller monoton. Det nya bostadskvarte-
ret ska i sitt uttryck och skala fungera tillsammans med 
det nya medborgarhuset som ska uppföras norr om 
byggnaden. Det är tänkt att byggas i tegel med en hög 
glasad volym med hörsal. Medborgarhusets huvudentré 
vetter mot Stationstorget, och vänder sig alltså inte di-
rekt mot Exporten 44. 

Det nya kvarteret ska även fungera ihop med det pla-
nerade nya badhuset närmast söderut, även denna en 
stor och relativt sluten tegelbyggnad. Badhusets stora 
bilparkering och huvudentré ligger på dess östra sida 
vilket innebär att inte heller denna byggnad är orienterad 
mot Exporten 44. Juryn påtalar vikten av att stadsrum-
met som helhet studeras i fortsatt process. Utforman-
det av omgivande stadsgator, orienteringen av huset i 
förhållande till stråk och järnvägsundergångarna, och 
kontakten och storleksförhållandet mellan medborgar-
huset, Exporten 44 och badhuset blir viktiga aspekter att 
studera. 

Juryn konstaterar också att utförandet av entréer och 
funktioner i bottenvåningen, blir avgörande för att stärka 
såväl den framtida handelsgatan öster om kvarteret, 
som gångstråken mot de järnvägen. I något förslag har 
kommersiella lokaler förlagts mot järnvägen, trots att 
tävlingsprogrammet anger att sidan mot handelsgatan 
ska stärkas.

Variation och detaljering
De tre förslagen uppvisar, på olika sätt, en variation 
och detaljering i fasader som uppnås med olika medel. 
Intresset för materialen kan också skönjas i samtliga 
förslag. De kvaliteter som juryn har uppskattat i be-
dömningen får inte förenklas för mycket vid en framtida 
byggnation. 

Gemensamma lokaler och ytor
I alla tre förslag fi nns goda lösningar för gemensamma 
lokaler och funktioner, vilket svarar mot programmets 
uppmaning att beakta samnyttjande och utveckla del-
ningsekonomin. Ett förslag visar ingen gemensamhets-
lokal, men där är istället rymliga trapphus, cykelrum och 
miljörum med smarta funktioner bekvämt placerade i 
bottenvåningen. Övriga två förslag har prioriterat ge-
mensamhetslokal och gemensam takterrass/-er framför 
att lyfta fram samvaro och funktionerna kring cykling och 
återvinning. Förslagen skiljer sig mer åt när det gäller 
omsorgen om de gemensamma ytorna på innergården 
och i förgårdsmarken.

Ljud- och ljusförhållanden
Tävlingsprogrammet anger tydliga krav på god ljusföring 
och beskriver utmaningen med närheten till järnvägen. 
Juryn har tagit fasta på att ljud- och ljusförhållanden 
ska vara lösta, alternativt gå att lösa utan att grundläg-
gande gestaltningsidé förloras. Balkongers och fönsters 
placering och storlekar är viktiga boendekvaliteter, vilka 
har diskuterats mycket med avseende på buller och 
risk. Sammantaget har goda ljud- och ljusförhållanden 
bedömts vara avgörande för att skapa attraktiva och 
genomförbara bostäder.  

Kostnader och hållbarhet
Den översiktliga kostnadsuppskattning av de tre försla-
gen som juryn låtit göra visar att samtliga förslag ligger 
inom budget, som är 2-2,2 miljoner per lägenhet. Det är 
liten skillnad i redovisade siffror (BTA, BOA mm), men 
lägenhetsfördelning, våningshöjder, teknikutrymmen och 



Juryutlåtande Exporten 44 9

mängden gemensam yta skiljer sig en del i förslagens 
redovisningar. Detta ger en osäkerhet vid kostnadsbe-
dömningen. En generell bedömning är dock att ett par 
förslag har lyckats bättre med utnyttjandet av byggd 
area. 

De tävlande har i olika grad integrerat hållbarhetsas-
pekterna i sina förslag. Alla tre förslag bedöms vara 
robusta och i material som står sig över tid, och troligen 
anpassningsbara till det energisystem som väljs i fortsatt 
utveckling av kvarteret. Möjligheten att använda återvun-
net tegel tas upp, vilket juryn fi nner intressant. Vidare fö-
reslås solpaneler på tak i två av förslagen, och lösningar 
för dagvattenhantering i utemiljön är tydligast redovisat i 
ett av dem. När det gäller social hållbarhet önskar juryn 
se lösningar för balkonger, entréer och lokaler som ger 
liv och trygghet till gaturummet, samt väl defi nierade 
uterum som inbjuder till gemensam användning. 
Förslagen har i olika grad hanterat dessa aspekter. Ju-
ryn noterar även att tillgängligheten är genomgående 
summariskt beskriven, till exempel vad gäller angöring 
och handikapparkering. 

Teknik och byggnadshöjd
Juryn noterar att två av förslagen håller sig inom hög-
sta byggnadshöjd om 22 m, och ett förslag överstiger 
höjden med ett fl äktrum på taket som uppgår till ca 24,5 
meters höjd. I förslagen som håller sig inom byggnads-
höjden saknas dock redovisning av fl äktrum, och viss 
annan teknik. 

I en inbjuden arkitekttävling syftar processen till att få 
fram en vinnare som fortsatt ska utveckla projektet. Ju-
ryn ska hitta det förslag som svarar bäst mot program-
mets krav och kriterier och som har bäst förutsättningar 
att utvecklas vidare. Juryns sammantagna bedömning 
är att inget förslag svarar mot kraven fullt ut, men att det 
fi nns förslag som är gestaltade med imponerande hög 
kvalitet. Skillnader i nyttjandegrad och i redovisning-
en av vissa funktioner gör det svårt att fullt ut jämföra 
förslagen. Nyckelfrågan har istället varit att bedöma 
förslagens potential – om gestaltningsidén är stark och 
relevant på platsen och håller för fortsatt utveckling. 
Jurygruppen har här ett stort ansvar i att föreslå hur det 
vinnande förslaget ska bearbetas vidare under fortsatt 
process. 
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Interiör från förslag Pilevall
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Juryns beslut

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Pilevall till vin-
nare i den inbjudna arkitekttävlingen för kvarteret Expor-
ten 44 i Stationsstaden i Kävlinge. Juryn rekommende-
rar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Kävlinge, 2020.01.16

Juryns underskrifter

Mikael Strand
VD, KKB Fastigheter 

Anders Sätmark
projektchef, KKB Fastigheter 

Eva Hansson
marknadschef, KKB Fastigheter 

Lina Rosenstråle
sektorchef samhällsbyggnad, Kävlinge kommun

Emma Olvenmyr
planeringsarkitekt FPR/MSA, utsedd av Sveriges Arki-
tekter

Hans Willehader
senior arkitekt MAA/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
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Förslagsställare:
Sunnerö Arkitektkontor

Förslaget i siffror:
118 lägenheter
8 239 m2 BOA
10 826 m2 ljus BTA
Nyttjandegrad 76%

Vinnare
Pilevall

Med sin gedigna och vackra tegelarkitektur utstrålar försla-
get Pilevall kvalitet. En sammanhållen byggnadskropp mju-
kas upp av raffi nerade indrag och utskjutningar och blir ett 
fi nt stadsmässigt tillskott på platsen. Förslaget förhåller sig 
till Kävlinges tegelarkitektur, samtidigt som det tillsammans 
med nya medborgarhuset och badhuset tillför ny identitet. 
Lokalernas placering stärker stråket mellan torg och bad-
hus. Hanteringen av byggnadsvolymerna ger goda ljus- 
och ljudförhållanden i såväl gård som lägenheter. Planlös-
ningar återspeglar mycket väl efterfrågade kriterier för god 
boendekvalitet och fi n ljusföring.

Vy från sydväst
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Översiktlig beskrivning

Gedigen karaktär och mötet med 
omgivningen.
Pilevalls styrka ligger i byggnadens 
robusta och välstuderade gestalt-
ningsidé. Juryn uppskattar dess 
tegelarkitektur som uppvisar stor 
variation inom ett tema och vars om-
sorgsfulla detaljering ger en känsla 
av något extra.  

Förslaget hanterar kvarterets skala 
och består av två väl bearbetade 
byggnadsvolymer. Den större som 
ligger i kvarterets västra del, är sju 
våningar hög mot järnvägen. I norr 
och söder vinklas huset mot öster, 
så att volymen bildar en omslutande 
”klammer” runt innergården. 

Nedtrappningen av byggnadshöjden 
från väst till öst, möter den lägre 
skalan på bebyggelsen i övriga Sta-
tionstaden. 

I kvarterets östra sida föreslås en 
mindre volym med fem radhusen-
heter. Denna ramar in gårdsmiljön 
samtidigt som den ger en blandad 
småstadsskala och variation mot 
handelsgatan (Expeditionsgatan). 
Greppet gillas av juryn, men volym 
och innehåll behöver bearbetas (se 
Fortsatt process).

Juryn uppskattar att entréer, bot-
tenvåning och lokaler omsorgsfullt 
utformats för att ge trygghet och 
upplevelse till de boende och till 

människor som rör sig runt kvar-
teret. Med lokalerna placerade i 
hörnen mot handelsgatan skapas 
liv i gaturummet och i kvarterets 
egna rum. Lokalen på hörnet i söder 
bedöms av juryn som särskilt viktig 
för att markera handelsgatan söder-
ifrån, då badhusets norra och västra 
fasader är stängda.
Tydliga entréer från kvarterets 
västra sida möter besökaren som 
kommer från stationen och gör det 
lätt att hitta rätt. Inramade uteplatser 
utanför bottenvåningens lägenheter 
har placerats mot gaturummen nord, 
väst och syd om den stora bygg-
nadskroppen.

EN NY LÄNK I STATIONSSTADEN
Kvarteret blir en viktig länk i den nya Stationsstaden. 
Lokaler i kvarterets gavlar längs Exportgatan blir 
målpunkter i den nya stadsdelen och förstärker det 
nord-sydliga stråket och härmed även stadsdelens 
nya noder.

VISIONSGATAN

EXPEDITIONSGATAN

BA
N

G
AT

AN

TORG

CYKEL-P CYKEL-P

BILPARKERING

EXPORTEN 44
MEDBORGARHUS

BADHUS

N

Flygvy  från nordost

Situationsplan
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Entréplan och gård

Fördjupad beskrivning

Fasaduttryck och detaljering
Som tidigare har nämnts är fasa-
dernas burspråk och indrag samt 
mur- och tegeldetaljer utmärkande 
för Pilevall. Gestaltningen varierar 
också lätthet och massivitet på ett 
intressant och gediget sätt. Materi-
alet anknyter till ortens tradition och 
står sig väl över tid. Dessa kvaliteter 
får ej förvanskas, och genomfört 
blir tegelfasaderna, med bursprå-
kens djupverkan och de vackra och 
omsorgsfulla murningsförbanden 
en fantastisk kvalitet. De stora föns-
terna är bärande för husets gestalt-
ning. Likaså det tydligt markerade 
bottenplanet med sin väl tilltagna 
höjd om 4 m.

Utemiljö
Gårdens form är genom radhusens 

placering indelad i två större rum 
sammanbundna av en smalare del 
kantad av uteplatser. Förslaget visar 
ett fi nt anslag för gångar och vistel-
seytor inbäddade i frodig grönska 
och har en väl genomtänkt lösning 
för övergång från offentlig och privat 
vid handelsgatan. Även kantzo-
nen mot väst är genomtänkt med 
uteplatser kantade av en låg mur. 
Gårdsmiljön behöver dock studeras 
vidare i sin helhet tillsammans med 
radhusen. Dessa bedöms behöva 
omarbetning på grund av marknads-
läget för stora lägenheter och rad-
husvolymens komposition (se Fort-
satt process).

Ljus- och ljudförhållanden 
Bebyggelsen bildar en rygg mot 
järnvägen som enligt sakkunnig 
expertis löser ljudproblematiken 
från järnvägen. Ljusmässigt ger 

byggnadsvolymernas nedtrappning 
österut mot handelsgatan goda 
ljusförhållanden för gården och han-
delsgatan. De genomgående trapp-
husen ger också överblick och ljus 
till gata och gård. Gårdsmiljön har 
goda sollägen tack vare nedtrappa-
de hörn och en lägre gårdsbyggnad. 
Den norra delen av innergården nås 
troligen av eftermiddagssolen under 
stor del av året, vilket ska beaktas 
när radhusen bearbetas vidare. 
Enligt sakkunnig expertis har alla 
lägenheter, med ett fåtal undantag, 
mycket goda ljusförhållanden. De 
generösa fönstren som går upp till 
tak ger ett fantastiskt ljusinsläpp.

Balkonger
Pilevall har balkonger i alla väder-
streck, med rymligast mått mot väst 
och syd vilket höjer boendekvalite-
ten. Franska balkonger tillsammans 

Fasad mot väster
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med mindre balkonger fi nns mot 
öster. Många balkonger är vindskyd-
dade. 

Lägenhetsstorlekar och 
planlösningar
Förslagets övergripande struktur, 
välstuderade planlösningar och 
goda disponering av lägenhetsstor-
lekar inger trygghet inför kommande 
projekteringsskeden. Juryn bedömer 
att viss omdisponering av lägenhets-
typer är möjlig inom den starka ge-
staltningsidén och uppskattar att de 
stora lägenheterna fått bästa läget 
över hörn och överblick mot väster. 
Så kallade TR2-trapphus är ordent-
ligt redovisade, inklusive utrymning 
till det fria i bottenplan. Genomgåen-
de trapphus ger access till tre eller 
fyra lägenheter, medan loftgångar 
endast fi nns i liten omfattning för att 
nå ut till fl yglarna åt öster. Lägenhe-
terna är mestadels genomgående 
med en vacker inre rumslighet med 
fönster till tak och låg bröstning. 

Gemensamma utrymmen och 
funktioner
Förslaget innehåller många ytor 
och lösningar för gemensamma 
funktioner som bedöms kunna bidra 
fi nt till den sociala samvaron. Ett 
stort cykelrum med lådcykelpool 
och cykellounge med laddstolpar 
för elcykel fi nns placerat tillsam-
mans med ett rymligt miljörum 
i den stora byggnadskroppens 
mitt. Vidare fi nns leverans- och 
postboxar i de genomgående 
trapphusen. En app för cykelpool, 
verktygspool och grannsamverkan 
och bytesverksamhet föreslås.

Hållbarhet
Såväl de många gemensamma 
funktionerna som beskrivs ovan, 
som väl placerade lokaler, tydliga 
entréer och uteplatser mot gata 
bedöms kunna bidra positivt till den 
sociala hållbarheten. I föreslaget 

föreslås robusta, hållbara materi-
al. Det uppvisar återbrukat tegel, 
solceller och gröna tak, samt ett öp-
pet dagvattensystem till planteringar 
på gården, vilket sammantaget ses 
som positivt för den ekologiska håll-
barheten. 

Genomförbarhet
Pilevall bedöms kunna genomför-
as inom de ekonomiska ramarna. 
Förslaget har sin styrka i att det 
arkitektoniska uttrycket, kvarterets 
organisation och dess boendekvali-
teter är robusta nog att tåla vidare-
utveckling utan att gestaltningsidén 
går förlorad. 

En del arbete kvarstår innan för-
slaget kan genomföras, se Fortsatt 
process nedan. Det är viktigt att sä-
kerställa att byggnadens raffi 
nerade karaktär inte går förlorad. 
Omsorgen om tegeldetaljerna, 
variationen i fasaderna och de stora 
fönstren är nödvändiga för att bryta 
ner kvarterets stora skala.

Sammantaget är Pilevall ett karak-
tärsfullt och mycket väl fungerande 
förslag utan stora åthävor, som med 
lite vidareutveckling bedöms kunna 
genomföras inom ramen för de eko-
nomiska förutsättningarna. 

Tvärsektion/ fasad

Typlägenheter trespännare

Tegeldetalj vid entré
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Vy från sydöst, handelsgatan

I fortsatt process behöver 
följande frågor studeras vidare

Byggnadsvolym, höjdsättning och 
möte med omgivningen
Som tidigare nämnts under Juryns 
generella bedömning bör stadsrum-
met som helhet studeras i fortsatt 
process. För Exporten 44 gäller 
detta såväl kvarterets gränssnitt mot 
omgivningen, som dess siluett och 
skala i förhållande till övrig befi ntlig 
och ny bebyggelse.

Lyft upp färdig golvhöjd i bottenplan 
30-50 cm för att skapa en större
distans mellan gata och lägenheter/
uteplatser och tydligare gräns mel-
lan offentligt och privat.

Utgå från projekterad höjdsättning 
för omgivande gator vid höjdsätt-
ningen av hela kvarteret.

Den något höjda bottenvåningen 
påverkar eventuellt även gården 
som kan behöva höjas något. Ta 
upp höjdskillnad mot handelsgatan 
på ett fi nt och tillgängligt sätt som 
integrerats i gårdens utformning, 
utan att yta för vistelse i soligt läge 
försvinner.

Lägenhetsstorlek och planlösningar
Snittstorlekarna på lägenheterna 
är för stora och behöver minskas. 
Bibehållen fi n ljusföring och lägen-
hetskvalitet ska eftersträvas vid om-
disponering i lägenhetsstrukturen.

I badrummen visas ömsom tvätt-
maskin/torktumlare, ömsom kombi-
maskin. Eftersträva om möjligt mer 
enhetlig lösning. Detsamma gäller 
förråd i lägenheter.

Cykelparkering redovisas delvis i 
källarvåning vilket riskerar att mins-
ka benägenheten att välja cykeln. 
Undersök om fl er cyklar får plats i 
bottenvåning och på innergårdens 
förplatser. 

Radhusen
Juryn anser att radhusen bör om-
arbetas helt på grund av skäl som 
nämns under rubrik Innergården. 
Det är dock välgörande med en 
byggnadsvolym, gärna med entré 
mot handelsgatan.

Undersök om radhusen, som kan-
ske kan kallas gårdshuset, kan 
inrymma gemensamhetslokaler, 
verksamhetslokaler, och gästlägen-
heter. Undersök även en lösning 
med 2+2 våningars radhus staplade 
på varandra.

ETT GRÖNSKANDE GATURUM
Mot Expeditionsgatan är det gårdsrummet som sträcker sig ut och 
vegetationen från gården bidrar till att göra hela gatumiljön rikare. 
Den flerskiktade grönskan anas och ett fint motiv med grönska mot 
tegelfasad ger karaktär åt denna sträcka av lokalgatan.
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Det nya gårdshuset ska skapa 
god rumslighet på gården med vis-
telseytor i sol. Undersök hur den 
smalare delen av gården, mellan 
gårdshuset och den större bygg-
nadskroppen, kan bli mer användbar 
och få mindre karaktär av en pas-
sage.

Utemiljö
Se noteringar under ovan rubriker 
som påverkar innergården (höjdsätt-
ning, cykelparkering, gårdshusets 
placering).

Visa med dagvattenberäkning att det 
fi nns erforderliga genomsläppliga 
ytor på gården och förgården för att 
fördröja och infi ltrera det dagvatten 
som kommer från tak och markytor.

Visa fastighetens utbredning i plan 
och defi niera kvarterets förgårdar 
tydligt. 

Visa måttkedjor för uteplats, kant för 
uteplats samt eventuellt utrymme 
mellan uteplats och fastighetsgräns 
som även ska rymma lösning för 
handikapparkeringar och andra möj-
liga funktioner. Utred var angöring 
sker. 

Förgårdarna samordnas med kom-
munens gatusektioner för omgi-
vande gator. Generös gångyta på 
allmän platsmark ska ansluta väl till 
kvartersmarken. 

Finns möjlighet till trädgrönska an-
tingen på allmän platsmark eller 
kvartersmark, särskilt på kvarterets 
västra sida?

Balkonger, fönster och terrasser-
Balkongernas pileträverk är vackert 
men behöver utvecklas ur ett sä-
kerhets- och förvaltningsperspektiv 
utan att det unika uttrycket mists.

Studera genomgående balkongerna 
i relation till ljudkraven. Inglasade 
påhängda balkonger ska ej föreslås.

De stora fönsterstorlekarna behöver 
studeras i relation till krav för brand, 
ljus och energi. Klaras energikra-
ven? Kan balkonger vändas ut mot 
järnvägen?

Takterrasser; privata terrasser från 
lägenheterna kan skapas där bygg-
nadskroppen trappas ned österut. 
Finns det också möjlighet till gemen-
sam terrass i något läge?

Teknik och material
Indrag och utskjutningar ver-
tikalt i fasaderna är bärande i 
gestaltningsidén. Dessa behöver 
gestaltas med omsorg för att både 
beakta uttrycket och de tekniska och 
ekonomiska aspekterna.

Installationer och fl äktrum på taket; 
fl äktrum kan behöva lösas inom 
byggnadshöjden 22 m.

Källare under hela byggnaden är 
kostnadsdrivande. Ritning saknas 
som visar omfattningen. Minimera 
källarytorna, de är lika dyra som 
hyresbärande ytor att bygga.  

Fasad av återvunnet tegel; säker-
ställ att rätt mängd av önskad sort 
fi nns att tillgå vid tiden för genomför-
andet. 

Trä runt fönster är en mycket fi n 
kvalitetsfaktor i förslaget som svår-
ligen går att ersätta utan en förlust 
i karaktär. Säkerställ att träet bli 
hållbart ur ett förvaltningsperspektiv.  

Golv av vitpigmenterad ask bedöms 
vara alltför kostsamt och bör ersät-
tas med annat golvmaterial med 
liknande karaktär.
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Förslagsställare:
Liljewall

Förslaget i siffror:
127 lägenheter
8934 m2 BOA
11216 m2 ljus BTA
Nyttjandegrad 80%

Tripp trapp-huset

Översiktlig beskrivning av förslaget

Gestaltningsidé och fasadu  ryck
Juryn ser i Tripp trapp-huset en stark gestaltningsidé som skapar identitet. 
Gestaltningen är något nytt som inte fi nns i Kävlinge, ett hus att tycka till om! 
Förslagsställaren inger trygghet i behandling av byggnadens struktur och 
arkitektoniska utryck med väl gestaltade lösningar.

Tydliga indrag och utskjutande husdelar ger intryck av att vara något annat 
än en traditionell bostadsfasad, och ger en fi n variation i fasaden som 
svarar väl mot gestaltningsprinciperna för övriga Stationsstaden. 
Kombinationen av trä och tegel som fasadmaterial ger ett varierat och 
attraktivt uttryck, och står sig fi nt med tiden. Byggnadens bottenvåning är 
väl markerad och har en fi n tegelbearbetning, och entréerna på västra sidan 
om kvarteret är spännande artikulerade. De genomgående entréerna är 
också en extra kvalitet, och glasningen ger tydliga siktlinjer.

Övrigt förslag

Vy från sydväst
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Utemiljö
Genom kvarterets utformning med 
en sammanhängande volym mot 
järnvägen, och tre mindre volymer 
mot öster, ges mot handelsgatan 
”två kvarter i kvarteret”. Juryn upp-
skattar de två mindre gårdarna som 
därmed uppstår, vilka ger möjlighet 
att skapa lugnare gårdsmiljöer med 
olika kvaliteter. De två stora gemen-
samma takterrasserna är också en 
stor kvalitet för de boende. Dessa 
har rumsindelning och växthus vilket 
ökar användbarheten markant. För-
slaget uppvisar också omsorgsfullt 
lösta entréer med platsbildningar, 
sittbänkar och tydlig utformning.
Lägenheterna i bottenvåningen har 
uteplatser mot gatan som är väl 
defi nierade. Genom att bottenvå-
ningen är en aning förhöjd i relation 

till gatan har ramper med tydliga 
kanter kunnat användas för att de-
fi niera gränssnittet mellan offentligt 
och privat. Resterande zoner inom 
fastigheten, exempelvis den östra 
sidan mot handelsgatan, skulle vid 
en utveckling av förslaget behöva 
defi nieras tydligare. 

Ljus- och ljudförhållanden 
Förslagets fönstersättning ger en 
stark och annorlunda karaktär. 
Dagsljusbedömningen ger vid han-
den att många lägenheter får säm-
re ljusinsläpp på grund av relativt 
små fönsterrutor. De utskjutande 
byggnadsdelarna och loftgångarna 
skuggar också många lägenheter. 
De i mitten och söder placerade 
byggnadskropparna ger fördelen att 
de bryter ner kvarterets skala och 

skapar två skyddade gårdar, samti-
digt som de skuggar gård och lägen-
heter. Dessa volymer har också full 
höjd, vilket försämrar mötet med den 
lägre bebyggelsen i Stationsstaden.

Balkonger
Förslaget saknar balkonger mot 
väst, troligen med hänsyn till ljud 
från järnvägen. Detta ses som en 
brist i boendekvaliteten. Om försla-
get skulle utvecklas med balkonger 
på denna sida, skulle de troligen 
behöva vara franska balkonger eller 
liknande för att bevara fasadens 
uttryck.

Byggnadens struktur och 
planlösningar
Kvarterets olika volymer tillåter att 
den starka gestaltningsidén kan 

Situationsplan
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bibehållas även om viss omdispo-
nering av lägenhetstyperna behövs. 
Planerna skulle vid en utveckling 
behöva justeras för att få bättre dis-
ponering av den stora andelen fyror, 
som i förslaget bedöms ha sämre 
läge utan utblickar. Byggnadens 
struktur tyder på en medvetenhet 
om både funktion och ekonomi. Som 
exempel kan nämnas att förslaget 
endast har tre hissar, och att alla 
större lägenheter har förråd i lägen-
heterna vilket ger minskat behov av 
kostnadsdrivande källarförråd. 
Fläktrummet på taket är uppriktigt 
redovisat. Mindre anmärkning görs 
angående insyn genom fönster i 
bottenplan, treor som har entré i var-
dagsrummet, och om sovrum utan 

förvaring. Så kallade TR2-trapphus 
saknas men skulle kunna införas 
utan att det påverkar planlösningar.

Gemensamma funktioner
Förslaget inrymmer en gemensam-
hetslokal för de boende. Denna vet-
ter mot järnvägen och är strategiskt 
placerad i fasadens mitt. Det fi nns 
också två lokaler som är placerade 
mot järnvägen i bottenvåningens 
nordvästra och sydvästra hörn. Den 
södra lokalen ger en fi n möjlighet 
att tillföra liv och trygghet för de som 
rör sig i gång- och cykelstråket mot 
södra järnvägsundergången. Loka-
lernas placering stärker dock inte 
handelsgatan (Expeditionsgatan), 
så minst en av lokalerna och ge-
mensamhetslokalen skulle behöva 

placeras mot östra sidan.

Hållbarhet
Tripp trapp-huset bedöms liksom 
övriga två förslag vara robust och i 
material som håller väl över tid. Det 
bedöms vara anpassningsbart till oli-
ka typer av energisystem. Förslaget 
har även stora takytor för solpaneler 
vilket skulle generera en hel del en-
ergi. När det gäller social hållbarhet 
ses ovan beskrivna lösningar för 
gemenhetslokal, omsorgsfulla tak-
terrasser, entrézoner och gårdsin-
delningen som positiva möjligheter 
att stärka samvaron i kvarteret. 

Fasad mot väst

Entréplan och gård
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Juryn anser att Tripp trapp-huset 
har många förtjänster. Det är ett 
mycket karaktärsfullt och förtroen-
deingivande förslag som genom 
sitt fasaduttryck tillför stadsmäs-
sighet och variation mot gata och 
gårdsrum. Kombinationen tegel 
och trä är attraktiv, och markera-
de entrézoner och generösa tak-
terrasser tillför stor kvalitet till de 
boende. Fönstersättningen ger ett 
annorlunda uttryck. De relativt små 
fönstren ger dock tillsammans med 
loftgångar, byggnadsvolymernas 
fördelning och fasadindragen sämre 
ljusförhållanden. Förslaget hade 
troligen kunnat genomföras inom de 
ekonomiska förutsättningarna. 

Fasad mot söder

Takterrass

Planlösning 3 rok

Planlösning 2,5 rok
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Förslagsställare:
BSK Arkitekter

Förslaget i siffror:
123 lägenheter
7 895 m2 BOA
9 877 m2 ljus BTA
Nyttjandegrad 80%

Naboe

Översiktlig beskrivning av förslaget

Gestaltningsidé och fasaduttryck
I Naboes utformning ses referenser till både småstad och New York. Kvar-
teret är uppdelat i en större byggnadskropp i södra delen, och en mindre i 
den norra delen. Mellan byggnadskropparna fi nns en öppning som möjliggör 
öst-västlig rörelse genom kvarteret. Vissa drag från befi ntliga hus i Kävlinge 
har plockats upp, exempelvis byggnadernas ljusa och markerade, höga 
socklar. Valet av tegel är också anpassat till ortens tradition. Fasaderna har 
viss variation med små förskjutningar och indrag, och byggnadskropparna i 
söder och norr är en våning högre än resten av byggnaden.

Övrigt förslag

Vy från nordväst
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Situationsplan

Utemiljö
Byggnadskropparnas placering 
skapar två gårdar med olika karak-
tär: en grön och tyst i söder, och 
en mer hårdgjord i norr som omges 
av loftgångar, gårdsentréer och en 
hämtbutik. 
I norra gården visas en offentlig so-
cial zon på kvartersmark, en så kall-
lad entréplats, som av juryn bedöms 
ge en otydlighet i relation till gatans 
allmänna platsmark. Den södra 
gården är upplyft en halvmeter i 
förhållande till handelsgatan, vilket 
är verksamt för att defi niera gränsen 
offentligt och privat. Gården nås från 
gatan via en ramp som vinklats runt 
ett miljöhus som är placerad på ett 
sätt som skuggar potentiellt god vis-
telseyta. 

Runtom kvarterets norra, västra och 

södra sidor är ömsom växtbäddar 
föreslagna, ömsom cykelparkering. 
Grönskande förgårdar kan vara 
positivt för upplevelsen i gatan och 
relaterar till en vanlig småstadska-
raktär, men ytan hade också kunnat 
nyttjas till annat, exempelvis väl 
defi nierade uteplatser. Cykelparke-
ring framför lägenhetsfönster i bot-
tenvåningen ger insynsproblematik.

Ljus- och ljudförhållanden 
Förslagets uppdelning i två bygg-
nadskroppar ger som nämns ovan 
fl er rörelsemöjligheter genom kvar-
teret och bryter ner dess skala. 
Bedömning av sakkunnig extern 
expertis visar dock att ljudkraven 
i öppningen i kvarteret samt på 
gårdssidan inte går att möta med 
öppningen i fasaden. Både gård och 
lägenheter blir bullerutsatta. 

När det gäller ljusförhållanden skulle 
den södra huskroppen, och eventu-
ellt även den mittersta utskjutande 
byggnadskroppen behöva vara lägre 
för att ge bättre ljusinsläpp på går-
den.

Balkonger
Naboe har balkonger mot väster och 
söder som är för grunda, ett djup 
om 2 m bedöms önskvärt för god 
boendekvalitet och möblerbarhet. 
Även loftgångarna mot gården i det 
norra huset är grunda. Om dessa 
vid en utveckling av förslaget skulle 
breddas på några ställen, kan de 
nyttjas som balkong mot söder för 
de lägenheter som saknar balkong 
helt. Förslaget att måla balkongplat-
tornas undersidor innebär kostnader 
och framtida underhåll.

Entréplan och gård
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Byggnadens struktur och 
planlösningar
Lägenheterna har en generös tak-
höjd om 2700 mm, men planlös-
ningarna är ineffektiva med många 
unika lösningar. Exempel på detta är 
att vissa ettor har sovplats placerad 
direkt innanför entrédörren, att vissa 
lägenheter har förråd i lägenheter 
medan andra större lägenheter inte 
har det. Lägenheter i nordväst är 
utan uteplats, och förslaget uppvisar 
alltför många stora lägenheter och 
lägenheter där tillgängligheten på 
sina håll är tveksam. En utveckling 
mot TR2-trapphus skulle kräva stora 
ingrepp i lägenhetsstrukturen.

Angående konstruktionen bedömer 
juryn att andelen betong behöver 

minskas, att HDF-bjälklag är pro-
blematiskt ur ljudsynpunkt och att 
ingjutet tegel i sandwichelement 
av betong kan vara negativt för fa-
saduttrycket. 

Gemensamma funktioner
I förslaget visas en lokal mot järnvä-
gen i byggnadens sydvästra hörn, 
och en hämtbutik som även den 
är orienterad mot järnvägen och 
genom sitt genomgående utföran-
de har kontakt med den så kallade 
entréplatsen på gårdsidan. Hämt-
butiken har fl era användningsmöj-
ligheter vilket ses som positivt. Den 
södra lokalens hörnplacering ger 
ljus och liv till gång- och cykelstråket 
mot södra järnvägsundergången. 
Mot kvarterets östra sida, mot han-

delsgatan, visas två möjliga boka-
ler, som enligt juryns bedömning 
skulle behöva renodlas till antingen 
lägenheter eller lokaler. Förslaget 
är det enda av de inkomna som 
innehåller en gästlägenhet. 
En stor takterrass fi nns på den norra 
byggnaden vilket ger bara ger till-
gänglighet för boende i denna del av 
kvarteret.

Fasad mot öster och sektion
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Bokaler mot handelsgatan

Hållbarhet
Förslagets enkelhet i 
materialanvändning bör kunna ge 
rimliga byggkostnader, men de 
många unika planlösningarna är 
kostsamt i byggnation och förvalt-
ning. Tanken om återbrukat tegel 
som framförs anses som intressant 
och resursbesparande. Solpane-
ler fi nns på taken till alla ”fl yglar”, 
vilket bör generera mycket energi. 
Kunde en del av takytan nyttjas för 
gemensamma takterrasser, exem-
pelvis för soldäck och grillplatser?

Juryn anser Naboe har viss för-
tjänst, exempelvis i referenserna 
till småstadsarkitektur, anslaget i 
att skapa variation i fasaden och 
de många idéerna för gemensamt 
nyttjade lokaler. Även solpanelerna 
och återvunnet tegel är intressant. 
Det tvådelade kvarteret hade kun-
nat vara positivt för att bryta upp 
volymen, men ur bullerhänseende 
är detta inte möjligt. Juryn samman-
tagna bedömning är att förslaget har 
stora brister, både i det arkitektonis-
ka uttrycket och i ineffektiva lägen-
hetslösningar.



STORT TACK TILL ALLA SOM DELTAGIT 

I TÄVLINGEN FÖR EXPORTEN 44 I KÄVLINGE!


