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BO  I OMRÅDET Skånes bästa boendekommun!

Na’bo; fornsvenska för granne, en sammansättning 
av nära och bo (i betydelsen öbo och stadsbo) Naboe Kävlinge

När tåget rullar in på Kävlinge station möts man av ett välproportionerat 
stationsrum med röda, varma fasader på ena sidan perrongen och gamla, lika 
höga träd på andra sidan. Det är en ovanligt trivsam station för den som väljer 
det hållbara, bilfria boendet. Som Kävlingebo kan man kombinera det trygga 
småstadslivet, där man är igenkänd i livsmedelsbutiken, med Öresundsregionens 
utbud. Man kan byta om efter en joggingtur längs Kävlingeån och gå på konsert 
på Malmö Live inom 30 minuter. Från en lägenhet på 6:e våningen har man utsikt 
över gamla Kävlinges bykärna där man kan hitta lokalproducerat hantverk , 
kanske ett microbryggeri eller återbruksdesign. Som hyresgäst i Kvarteret Na’bo 

har man Medborgarhuset och badhuset utanför knuten, golf och fiske en bit upp 
längs ån. 

Varje stad utvecklas ur sin historia och har en relation till sitt omland och sin 
produktion. Ur det byggda, fysiska uttrycket och gemenskapen människor 
emellan skapas identitet och hemkänsla. Vid stationen låg tidigare ett slakteri 
och köttproduktion men som i många andra städer omprogrammeras platsen 
och byggnaderna till nya funktioner. Köttbyn i Köpenhamn har blivit ett 
restaurangkluster och Meat Packing District i NY är fyllt av kulturliv i den rubusta 

tegelarkitekturen. I Kävlinge finns inga fysiska spår kvar men liksom många andra 
byggnader i Kävlinge var fabriken byggd i rött tegel. Kävlinges fysiska DNA!
Kvarteret Naboe är format för att man från perrongen ska uppleva en hemtrevlig 
atmosfär. På 30 m håll uppfattar man detaljer som tegelstenar, människors 
kroppsspråk och krukorna på en takterrass. Man har också överblick över  
hela fasadens rytm, takfotens variation i höjd och fasadens samspel med 
Medborgarhuset. 

Kv. Na’bo 
Varje stad utvecklas ur sin historia och har en relation 
till sitt omland och sin produktion. Ur det byggda, fysiska 
uttrycket och gemenskapen människor emellan skapas 
identitet och hemkänsla. 

Meat Packing District , New York
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Naboe Kävlinge

Att bo intill järnvägen ger ljus och vyer men också buller. Vi formar 
byggnadsvolymen för att åstadkomma:

•	 en tyst gårdssida för de boende. Varma sommardagar kan fönstren 
stå öppna mot gården i öster.

•	 en kvartersnod eller en mer publik entréplats att komma hem till. 
Hit orienteras många entréer och spontana möten kan uppstå. 
Ett par bokaler som med små anpassnngar kan rymma en mindre 
verksamhet lokaliseras hit, liksom kvarterets gemensamhetslokal.

•	 ett gatt som öppnar upp västfasaden och ger en känsla av 
sammanhang, både med nya Stationsstaden och gamla Kävlinge. 
Inifrån bostadsgränderna får man en glimt av träden på andra 
sidan järnvägen.

•	 en vertikalitet och variation i fasaden genom små 
volymförskjutningar.

•	 en trivsam skala genom att variera takfotshöjden från 5 till 7 
våningar.

Kvarterets raka takfot och lugna fasad mot söder skapar en 
stadsmässighet mot den öppna platsen runt badhuset. I söder 
annonseras kvarteret genom en lokal som man möter när man 
kommer från den södra järnvägsuppgången och intill bostadsentrén 
skymtar den privata gården genom en portgång. 
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Trivsamma stadsrum 
på kort och lång sikt.
För de som flyttar in i stadsdelens första etapper 
behövs en trivsam närmiljö när inget annat finns. När 
stadsdelen växer ska stadsrummen understödja det liv 
som kommer.

Entrétorget erbjuder en smitväg genom kvarteret

Referensbilder från Kävlinge
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Sektion 1:200

Omslutande, sekvenser av rum och gemensama ytor i solen

genomblick, aktivitet och spontanmöten
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Naboe Kävlinge

två gårdar, två tempon

Den långsmala bostadsgården präglas av grönska och lugn. Sekvenser av olika rum inbjuder 
till privat eller mer social samvaro. Balkonger och ljusa fasader dominerar och trädens 
skuggor tecknar sig vackert mot det ljusa teglet. Bostadsgården är upphöjd en halv meter 
och avgränsas av en mur med staket och häck mot gatan för att skapa stadsmässighet och 
avskiljdhet för de boende.

Entréplatsen inbjuder till möten och är ett väldefinierat vertikalt rum. Här finns  två 
trapphusentréer och loftgångar. Det fina med loftgången, när den har ett stadsmässigt 
sammanhang, är att den  blir mer som en radhusgata. Man kan vädra, lämna sina leriga 
stövlar och känna på temperaturen innan man går ut. Entrén kan göras personlig med en 
stol eller krukväxt. Det vita teglet i loftgångarna reflekterar ljus på dagen och på kvällen är 
platsen belyst med ett varmt ljus på markbeläggning och väggar.

Entrégården aktiveras även över dygnet genom den moderna hyresrättens gemensamhets-
lokal. Här finns;

•	 en “hämtbutik” där man kan hämta paket, prova kläder och returnera varor. Matleveransen 
görs till kylda boxar med kodlås.

•	 möjlighet att tvätta och torka stora saker som lakan, dukar och mattor och mangla  - i 
gemensamhetslokalens rena del.

•	 en smutsig del där det t ex  går att måla om en stol, plantera om växter, låna verktyg eller 
cykelpump.

vertikalt, rött och vitt 
och varm belysning

Grönt, tyst och  ljusa färgskiftningar

Gårdarna i kvarteret kontrasterar varandra och 
inbjuder till aktivitet för de boende och variation 
för flanören. 

På den tysta gröna gården kan man hitta 
skugga under träden en varm sommardag.
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De flesta lägenheterna är genomgående med sällskapsrummen åt väster med vid utsikt 
medan sovrummen ligger åt öster in mot gården. Det genomgående ljuset gör bostaden 
trivsam. Lägenhetsstorlekarna varierar så att det finns såväl stora som mindre tvåor och 
treor. En variation i hyresnivån skapar möjligheter för fler målgrupper. Som hyresgäst i 
Kv Na’bo har alla tillgång till gemensamhetslokal, en takterrass med kvällssol, den gröna 
gården med förmiddagssol, en gästlägenhet och förråd i källaren. Bostadens takhöjd är 
2,70m.

I gemensamhetslokalen kan du hämta 
dina matvaror, tvätta dina mattor eller 
snickra i verkstaden!Bullsäkrad vädring

Bullsäkrad vädring

Takterrassen bjuder in till 
gemenskap och aktivitet
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Bullsäkrad vädring

Naboe Kävlinge

Att bo i hyresrätt gör 
livet enkelt.
God service och sköna rum utan ansvar för förvaltningen! 

Areaberäkning
FÖRDELNING 
   1or 2or 3or 4or 
 
PLAN 1  5 2 7 2  
PLAN 2  4 6 8 2 
PLAN 3  4 6 8 2  
PLAN 4  4 6 8 2  
PLAN 5  4 6 8 2  
PLAN 6  4 6 8 2  
PLAN 7  0 1 2 4  
TOTAL ANTAL 25 33 49 16  
%    20% 27% 40% 13%  
  

BTA & LOA  LJUS    MÖRK 
   BTA  BOA  BTA 
PLAN 0      675 
PLAN 1  1 495  1 120  
PLAN 2  1 538  1 252  
PLAN 3  1 538  1 252  
PLAN 4  1 538  1 252  
PLAN 5  1 538  1 252  
PLAN 6  1 515  1 229 
PLAN 7     715     538  
TOTAL ANTAL 9 877 7895 
%  80%   

123 
LÄGENHETER

80%
BOA/BTA

7 895 m2

BOA
6-7
VÅNINGAR

Perspektiv från lägenheten mot den tysta gröna innergården



Teknisk beskrivning

Referensbild av återvunnet gult tegel 

1. Mark    
Finplanering gårdar 
Träd rubinior i skugga, fruktträd vid gräsmatta, 
täta häckar mot gatan, grusyta, markbeläggning, 
tegel, gatsten, betongplattor. Murar av 
storgatsten. 
Uteplatser till lägenheter på gården utförs med 
betongplattor. Trädäck + pergola.
Regnbäddar av cortenkanter mot gatsidan. 
Belysning: varm riktad belysning i loftgångar, 
trapphus med entré, entrégård, bostadsgård 
samt gatt. 

Jordschakt inkl återfyllning+terrasseringsarbeten gård ca 
3000 m3

2. Husunderbyggnad   
Platta på mark inkl isolering, dränlager mm.
Källare.
Hissgropar 4st 
     
3. Stomme mm    
Prefabstomme: Hdf-bjl, loftgångar och trappor.
Balkongplattor av betong, undersida balkongtak målas.
Maskinrumslös hiss med standardinredning.  
4. Klimatskal    

Uppstoppat tak med papp inkl utv. avvattning, taksäkerhet och 
solceller .
Takterrass med trä däck och pergola.  
Räcke balkonger, franska balkonger, loftgångar, takterrass av 
aluminium. Standardiserat pinnaräcke, lackerat.
Ytterväggstyp, Sandwichelement med ingjutet återanvänt tegel .
Återvunnet rött_Gamle MurstenDanskt 228x108x54
Återvunnet gult_Gamle MurstenDanskt 228x108x54
Ivory white_ Finskt tegel Danskt 228x108x54  
Glasade entrépartier av trä till trapphusen.  
Glasade entrépartier av aluminium till butiker och bokal, kulör svarta.
Utvändiga dörrar till soprum och gemensamma förråd utförs som 

ståldörrar.  Gemensamma entréer samt soprum och förråd förses med 
kodlås, integrerat med port¬telefon mot gata och innergård.
Fönster och fönsterdörrar utförs i målat trä med aluminiumbeklädnad 
kulör svarta utsida, vita insida. 3-glas isolerglas. Fasta respektive 
öppningsbara. Vissa fönster med förhöjd ljudklass.  
Fönster och fönsterdörrar utförs i målat trä med aluminiumbeklädnad. 
3-glas isolerglas. Fasta respektive öppningsbara. Vissa fönster med 
förhöjd ljudklass.  
Fönsterdörrar, balkonger, slagdörr 
Fönsterdörrar, balkonger, pardörr 
 

5. Stom/rumskomplettering/inv ytskikt
Lägenhetsavskiljande samt bärande väggar av betong. Övriga 
innerväggar av gipsskivor på stålregelstomme. Runt duschrum icke 
organiska våtrumsskivor. 
Innertak Takhöjden i lägenheterna är 2700 mm, innertak av 
målad betong samt delar av taket målad gips. Våtrum har 
nedpendlat innertak av målad gips. Lägenhetsdörrar utförs 
som målade säkerhetsdörrar. Innerdörrar: släta vita med vit 
karm. Lägenhetsinredning för kök med överskåp i träfaner och 
underskåp målad. Golv i lägenheter parkett, klinker i badrum. 
Målade väggar, kakel i badrum. Vitvaror.
Golv i trapphall av terazzo samt infällda torkmattor i gatuplan. 

Entrétavlor i anslutning till gemensamma entréer. 
Lgh-frd. Troax    116st 
Cykelplatser, två vån, i källare  88pl 
Cykelställ på gården i två plan  96pl 
Cykelställ     56pl 
Postboxar      123st    
Intelligenta paketboxar    ca 40st
(paket, leverans kyl- och frysvaror, samt låneverktyg) 
Tvättmaskin torkskåp och mangel.  

Fasad Entrégård 1:200

Fasad Söder 1:200

Fasad Väster 1:200

solceller på tak

Kortenstål i regnbädd

Naboe Kävlinge

- Hållbar ekonomi och 
rå vintage!
Genom återbruk och kontrastverkan skapar vi liv 
och värme i fasaden.

Material

Det livfulla teglet har en unik värme och själ. Svarta, distinkta detaljer och ett krispigt, 
vitt tegel med återbrukat proslin kontrasterar den råa looken. Genom valet av 
återbrukat tegel skapas både hållbarhet och ekonomi i projektet och Kävlingebostäder 
profilerar sig med ett klimatsmart boende.

•	 det vita teglet är genomfärgat och innehåller nermalda porslinsprodukter, som 
toaletter och handfat. Det ger en vit sten som tål kantstötning och håller i längden.

•	 det röda och gula teglet är återbrukad sten. Rensningsteknologin och transporterna 
sker inom Öresundsregionen.

•	 den väggtyp vi har valt är betong med ingjutet tegel. Det ger en slank 
vägguppbyggnad med bra LOA/BTA relation.

•	 Båda sidor av returstenen, som kapas för ingjutning till sandwichelementen, går att 
använda vilket skapar ekonomi i valet av tegelsten.

•	 Teglet har samma garantier som nyproducerat tegel, är CE-godkänt, har 
frostskydkyddsgaranti, dvs hållbarheten garanteras.

•	 retursten är bra för CO-avtrycket. 2000 återvunna tegelstenar, eller cirka 30 kvm 
fasadyta sparar miljön 1 ton CO2. 47 miljoner tegelstenar rivs varje år i Danmark 
vilket är ungefär lika många som nytillverkas 

•	 Solceller producerar 61 000 KWH per år

•	 Ivory white finskt tegel
•	 Danskt 228x108x54

•	 Återvunnet rött Gamle 
Mursten

•	 Danskt 228x108x54

•	 Återvunnet gult Gamle 
Mursten

•	 Danskt 228x108x54

30 M2 
FASADYTA RETURSTEN 
SPARAR 

1 TON 
CO2

61 000 KWH
ENERGIPRODUKTION FRÅN 
SOLCELLER PER ÅR

Referensbild Fredriksbjerg Skole, av 
återvunnet rött tegel med svarta partier 
& fönster

Bokaler mot handelsgatan vid entrétorget


