M orgon d a gen s a l l mä n n y tta
Våren 2020: Vi ska formulera en vision i en tid då ingenting är sig likt. Vi ska bygga det
vi inte vet och rusta oss inför en framtid. Men hur ser den ut, vad vill vi med den, vad vill
vi med varandra? Precis nu, när vi ska undvika att träffas, hålla avstånd och isolera oss,
blir det så påtagligt hur beroende vi är av varandra för att fungera och må bra. Tävlingsprogrammet talar om en mötesplats för alla. Ett nav för verksamheter där socialt
ansvarstagande står i fokus och en plats där samarbete blir en nyckelfaktor för den
kommande verksamheten. Det är en hoppfull vision inför framtiden och en vision som
behövs mer än någonsin.
Vi vill svara upp mot de högt ställda ambitionerna i programmet med ett förslag som i
alla delar utgår ifrån hållbarhet: Ekonomisk, ekologisk och social. Så hur gestaltar man
då Morgondagens allmännytta? Hur skapar man maximal nytta för det allmänna?
I ett socialt hållbart samhälle står människors lika värde i centrum och det finns en hög
tolerans. För detta krävs att vi känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga
i samhällsutvecklingen. Vi ska skapa robusta, slitstarka och vackra miljöer som tål att
förändras över tid. Vi ska gestalta dem så att mötesplatser och korspunkter maximeras.
Vi ska organisera rum och platser så att vi underlättar för människor att komma samman och dessa rum och platser ska ha så höga miljö- och välbefinnandekvaliteter att
människor ska vilja komma tillbaka dag efter dag.
Ekologisk hållbarhet förutsätter kunskap om vilken belastning människor och ekosystem tål och hur vi kan undvika skador. Byggsektorn har en stor del i den globala klimatkris vi lever i och vi kommer framöver att behöva ändra vårt sätt att bygga på radikalt.
Här kan Gotlandshems nya huvudkontor spela en stor roll lokalt genom att visa på
vikten av strategiska val som exempelvis genomtänkta byggnadsgeometrier, återbruk
av material, miljövänliga nya material, optimerat dagsljus, helhetstänk kring vattenhantering, egenproducerad energi och balans mellan byggnader och grönytor.
Ekonomisk hållbarhet fokuserar på långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och
återvinning. Det ska inte längre finnas en motsättning mellan att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet och att ta ett ekologiskt och socialt ansvar, det ska tvärtom vara
en förutsättning. Här har vi alla ett ansvar, från beställaren som lägger förutsättningarna
med sitt program och vi som ska gestalta detta program inom en given budget till brukaren som ska skaffa sig kunskap om sin nya miljö och sedan använda den ansvarsfullt
och engagerat.
Det är utifrån dessa tankar som vi vill skapa Gotlandshems nya hemvist i Visby. Ett
kvarter som tar ställning för hållbarhet ur alla dess aspekter och som kan peka ut riktningen för morgondagens allmännytta.
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Gatuperspektiv från söder

Gården från nordost sedd genom växthuset
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Gotlandshems nya huvudkontor ligger på A7-området i Visby, ett nybyggt bostadsområde med 700 bostäder i form av flerbostadshus och radhus, varav 264 ägs och
förvaltas av Gotlandshem. I området finns även förskola, trygghetsboende, parkstråk,
kolonilotter och lättare industrifastigheter. Tomten nås både med bil och cykel via Greta
Arwidssons gata, samt till fots längs med brynet nordost om tomten, eller längs med
Greta Arwidssons gata.
Kvarteret ligger längs Greta Arwidssons gata och består av en sammanhängande
u-formad volym. Framför byggnaden finns en större förgårdsmark som förrum till huvudentrén. Byggnaden omfamnar en gård som blir en addition till den axel av grönstråk
som tomten ligger i. I gårdens bakkant vilar en mindre friliggande volym, som knyter
samman gården. Den innehåller fem mindre radhus samt ett växthus. Kopplingar mellan
gården och naturen i nordost skapas genom att radhuslängan är frilagd från huvudvolymen. Tvärs gatulängan förmedlas den gröna axeln genom de höga glasfasaderna i
huvudentréns öppna, genomgående entrérum.
Huvudentrén är kopplad till vardagsrummet. Därifrån nås garaget som ligger i den
nordvästra längan, verkstaden, kvarterslokalen hörnan på det södra hörnet och även
Gotlandshems kontorsdel på plan 2. Vardagsrummet och gården är kvarterets samlande rum. Här möts alla som brukar huset, dels de som verkar här, dels de som är
på tillfälligt besök. Tvärs över gården ligger radhuslängan för korttidsboende och ett
växthus för odling av grönsaker och uppdrivning av sticklingar. I den södra längan ligger
de externa verksamheterna, som här redovisas som två butikslokaler och ett café som
kan berika gårdslivet och kvarteret i stort. I den sydöstra längan ligger även huvudentrén till de externa kontorsytorna på plan 2. Plan 2 är kontorsyta både längs med gatan
och i sydöstra längan. Gatulängan består främst av Gotlandshems egna kontorsytor,
men i det södra hörnet redovisar vi en kontorsyta där Gotlandshem kan samverka med
externa hyresgäster. Gränsen mellan internt och externt är flytande så att verksamheter
kan växa och krympa in i varandra, allt efter behov. Alla verksamheter har entréer mot
gården som fångar upp de olika aktörerna i kvarteret och knyter dem samman.
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Hus och landskap är planerade att intimt hänga samman, så också anläggningen i sitt
sammanhang. Såväl det vilda som det kultiverade från omgivningen flätas in i gårdens
gestalt.
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Ansiktet utåt är förgårdsmarken med sina flexibla ytor som både är de vardagligt
välkomnande entréytor och tillfälliga eventytor som lockar allmänheten till spännande
händelser. Förgården samverkar med byggnadens inre och ytorna reflekterar husets
öppna och slutna partier. När verkstadens vagnslider öppnar upp för återbruksevent,
loppisar eller hantverksdagar så inkluderas platsen framför på ett naturligt sätt. Strax
intill ligger återbruksparken som huserar två av GotlandsHems containrar, med tema
återanvändning. Möbler för sittande eller cykelparkering integreras i utformningen intill
olika planteringsytor med stiliserad äng, perenner eller låga buskar. Vissa kan vara
flexibla som test-beds eller för tillfällig husering av växter. Solitära träd av olika arter
ger tilltalande accenter som vårblomning, grenverk eller höstlöv. Sammantaget bildar
platser, gångar och planteringar ett dynamiskt lapptäcke.
Den gröna gården är det samlande rummet i
anläggningen. Runt den finns en terrass som
en förlängning av husens golv. Tre sidor med
stengolv medan bostadshuset har sin terrass av
trä. Växthuset ligger jordnära direkt på marken.
Terrasserna kan sittas på för att blicka ut över det
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gröna, användas som rak transportsträcka eller
låta det som pågår inne byggnadens ta plats ute.
Gårdens kärna är mjuk och grön. Dess idébild är
den paradisiska oasen, med vattendraget och
dess vattenanläggning som källa. Ovala gröna
kullar bildar spännande mellanrum för slingrande
gångar och platser i olika storlekar.
Som bas ett sammanhängande golv av ljust
stenmjöl med kalkstenshällar i platsbildningar. Centralt i rummet finns vårdträdet av
äkta valnöt. Det finns också grupper av blommande träd runt gården. Kullarna har låga
planteringar som skiftar med årstiderna. Vid växthuset är de möjliga att odla på, t ex en
hel kulle fylld med sallad att plocka till lunch. Kullarna kan också användas för tillfälliga
planteringar. Växthuset ger också möjlighet till året-runt-odling. Istället för att köpa nytt
växtmaterial kan då plantor dras upp och förökas lokalt. Gården skall ge såväl arbetsro
och vilsamhet som energi och arbetsgemenskap. Här finns platser att arbeta i fred,
samarbeta eller för gemensamma festligheter. Gården är intern men såväl boende
som allmänhet välkomnas. Den annonserar
sig redan från gatan via det stora glasade
entrépartiet och genom portiken finns en
inbjudande siktlinje mot de gröna kullarna.
Längs den sydvästra gårdsfasaden ligger
också entréer till de externa ytorna.
Parkeringar finns på var sida om anläggningen. Deras ytstorlek tas ned i skala med
massiv inramning av brynplantering av varierade arter. Den sydöstra parkeringen inramas dessutom av en låg kalkstensmur. Formidealet där är en utmark, tänk en vacker
gotländsk hage. Beläggningen behöver vara praktisk, men de stora ytorna kan tonas ned
genom inslag av kalksten, antingen som grusyta, i helhet eller delar, eller som ballast i
asfalt som blästras fram. Platsmarkeringar utförs av en mindre kalksten.
Bostadshuset, rest på plintar, sluter gården och får ett fint läge med egna små täppor
mot naturen i nordost och en terrass mot gården, till vilken finns access med ramp eller
egen trappa. Gårdens bäck går under byggnaden, en bro leder över mellan täpporna,
precis som på gården. Det finns ytterligare en bro över det större diket som entré till
kolonilotterna i nordost.
Tillvaratagande av resurser sker på flera sätt: En strävan till massbalansering görs
genom att schaktmassor används, mullhaltigt material till gårdens kullar och oorganiska massor till höjning av marken som behövs på vissa ställen. Markstenar tas tillvara
till vattenrännan eller bäcken som skapas av det befintliga diket. Några av de befintliga
askarna kan eventuellt leva vidare på den nya gården.
Lokala och naturliga material är det som prioriteras såväl ur estetisk- som hållbarhetssynpunkt. Genom en materialpalett som utgår från ett fåtal material, men som finns
representerade i olika former och format uppnås en harmonisk helhet. Materialen-trä
(terrasser, broar, möbler som kan tillverkas i verkstaden) och kalksten (grus, stenar, plattor, murar) - hämtas också med fördel från närområdet.
Vattnets kretslopp uppnås med hjälp av
magasin, stenfylld vattenränna, vattentrappa, damm, bäck och några pumpar.
Regnvattnen samlas från tak- och ytor till
magasinet under mark i gårdens sydvästra
hörn. Dit leds det via stuprör till de öppna,
vackra rännorna som finns längs terrassen
men även från ett breddavlopp i bäcken. För
syresättning pumpas vattnet från magasinet till vattentrappan på en närliggande
kulle och faller vidare i två steg till damm
och bäck. Ett breddavlopp vid ett dämme
fångar upp och leder vattnet tillbaka till magasinet. På så sätt cirkulerar vattnet med
kontinuerlig syresättning och tillför synliga och ljudliga upplevelsevärden till gården. Vid
stora vattenflöden leds överskott till dikessystemet i nordost. Från magasinet tas vatten ut för bevattning såsom droppbevattning av kullar eller vattenutkastare för odling.
Pumparna kan drivas av garagetakets solceller. Parkeringsytorna kan också kopplas till
detta system med hjälp av öppna bärlager. Förutom att användas till bevattning har det
öppna vattensystemet en temperaturreglerande verkan för gården och gynnar växt- och
djurliv.
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Rik grönska av olika arter, former och generationer tillförs det nya landskapet. Därmed
tillhandahålls också en mängd ekosystemtjänster såsom kylande effekt, pollineringsstimulering, god luftkvalitet, reducering av
koldioxid och stödjande av biologisk mångfald. I samverkan med omlandets ekosystem
blir effekten desto större. Grönskan har ju
också förmågan att minska människors stress
och att ge oss ständigt skiftande upplevelser.

1

2

3

4

50
0

Regnet som fallit ihärdigt hela natten börjar avta och det går att hoppas på en kräftskiva under trädkronorna. ”I värsta fall
får vi packa in oss i växthuset”, tänker Åsa, som är ny kommunikatör på Gotlandshem sedan årsskiftet. Hon låser cykeln
(köpt0på rean nyligen i kvarterets cykelbutik)
25 utanför huvudentrén, klockan
50 mär strax efter åtta och ett lätt duggregn hänger
kvar. Utanför samtalsrummen vid kundservice förbereder sig bovärdarna Erik och Sandra för en medling mellan två lägenhetsgrannar som inte är överens om hur högt Tv:n får stå på. Åsa och bovärdarna växlar några ord innan hon passerar
vardagsrummet för att lämna lunchlådan i hörnan. Hörnan är kvarterets gemensamhetslokal och ännu står stolarna i rader
efter gårdagens boskola. Här äter också de flesta sin lunch utom när någon lokal förening hyrt in sig; förra veckan hade
Röda korset sin årsstämma här i två dagar. Personalrummet på andra våningen funkar också de gånger hörnan är upptagen (eller så sätter man sig på kvarterets nya café som får så fina grönsaker direkt från växthuset!). Åsa tar för det mesta
huvudentrén, hon kan inte se sig mätt på vyn över gården genom den två våningar höga glasfasaden. Från vardagsrummet
följer hon årstidernas växlingar, tar en kaffe med kollegorna i soffan, eller runt kaminen när vinterkylan slår till. Vid projektbordet i lyan (vardagsrummets inre del) är Janne och hans trygghetsgrupp inbegripna i livlig planering ihop med polisen
och två trygghetsvärdar från Bingeby. Det är alltid liv och rörelse i vardagsrummet som verkligen blivit ett nav i kvarteret.
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SYNERGIPLATSER I PROJEKTET - PLATSER SOM KAN SAMUTNYTTJAS MED ALLMÄNHETEN:
Kvarterslokal för möten, festligheter, föreläsningar, filmvisningar m.m.
Bastu, gym och kvällssolterrass, för träning och avkoppling
Växthus för festligheter och möten
Intern-extern kombiyta för arbete och möten
Verkstad för kurser, hyra verktyg, snickra
Återbruks/återvinningspark för möten, laga gamla grejer samt byta saker
Gården för möten, lek, arbete, festligheter m.m.
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Klockan har hunnit bli tio och lite blå himmel kan äntligen skönjas i molntäcket. Kommunekologen Erik ska snart guida
runt en grupp barn och personal från Törnekvior förskola ett stenkast bort. Idag berättar han om regnvattnets väg från
sedumtaken, via markrännorna och vidare ner i magasinet. Ungarna tappar koncentrationen för ett ögonblick när Rachid
och Sara kommer bärandes på tre enorma furuplankor. De har hämtats från virkesförrådet och ska nu in i verkstaden där
de ska få bli till en sittbänk som ska stå under valnötsträdet.
I garaget har Eva och Simon äntligen fixat bromsarna på en trilskande Club Car och ser fram emot en utelunch. Simon
måste bara skriva in ett serviceärende först, ”Vi ses på terrassen om en kvart” hinner han ropa innan han tar genvägen via
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förrådet och uppför interntrappan till sin arbetsplats på andra våningen. Idag behövde han inte ens förbi omklädningsrummet först, eftersom Eva gjorde grovgörat. Han blir uppehållen av Janne som inte kan sluta prata om det nya trygghetsprojektet, kvarten blir en halvtimme och Eva ger honom en menande blick när han äntligen dyker upp med lunchtallriken. Det
är nästan 25 grader nu och de är tacksamma för att det går att hitta skugga på den stora gården. Det är även förvaltarna
som sitter med sina laptops vid bordet intill och drar upp riktlinjerna för det kommande ”Gröna tak”-projektet i Gråbo.
I växthuset har trädgårdsmästarna precis grävt upp de perenner som de själva drivit upp och förökat. Nu ska de lastas på
en pickup för utplantering i Fjällskivlingen i Östra Vi, så de hinner rota sig innan vintern. ”Bra att ni är klara” säger Åsa, ”vi
ska duka upp buffén till kräftskivan här inne nu, ni är väl tillbaka till halvsex?”
Sista ackordet klingar ut. Erik Gadd, som är barndomskompis till Janne är kräftskivans hemliga gäst och tillsammans
med familjen Mardini från Gråbo, vars diskmaskin löpt amok och vattenfyllt deras kök, låser de nu upp dörrarna till varsin
radhuslägenhet som de disponerar veckan ut. Under lyktornas varma sken dukas det av och ställs i ordning för en ny dag
på Gotlandshem.

Portiken in till gården från sydost

Kon stru kti on och trad i ti o n
Gotlandshems nya huvudkontor är en träbyggnad. Trä är det byggmaterial som ger minst påverkan på klimatet, det är förnyelsebart och det binder koldioxid; en träbyggnad fungerar som en
kolsänka under hela sin livstid. Valet att välja trä är lätt ur ett klimatperspektiv, men det är inte
lika lätt ur ett hållbarhetsperspektiv. Skogen ger oss mycket i form av olika ekosystemtjänster
såsom material (virke och pappersmassa), bränsle, naturlig pollinering, habitat för djur och växter,
naturlig kolsänka, friluftsområden, mat och framförallt syre. Skogen behövs för att vi ska kunna
leva och skogen ska räcka till mycket; vi behöver därför ett hållbart skogsbruk och ett resurseffektivt användande av det virke vi tar därifrån och därför ska vi vara noga med hur vi använder virket i
byggnader och varifrån det kommer. I Gotlandshems nya byggnad lär vi oss av traditionen och ser
hur kortare virkeslängder kan skapa möjlighet till återbruk och resurseffektivitet.
Skogen på Gotland har sett och ser annorlunda ut än den som växer på största delen av fastlandet. Den gotländska träbyggnadstraditionen hänger ihop med skogens växtsätt och artsammansättning på platsen, som i sin tur beror av de lokala omständigheterna såsom klimat och växtplats. Tallarna på Gotland har ett annat habitus än de höga raka furor som växer på stora delar av
fastlandet. Gotlands tallar är kortare, vindpinade, krokiga och växer på näringsfattiga marker. Tallarnas växtsätt medger inte långa raka stockar som byggmaterial, utan man har fått hålla tillgodo
med kortare dimensioner. Så medan man på fastlandet kunde bygga timmerhus av sina tallar och
granar, dominerade korsvirkeshus och bulhus/skiftesverkshus i södra Sverige samt på Gotland
och Öland. Materialtillgången och virkeslängderna skapade förutsättningarna för konstruktionen.
På liknande sätt vill vi i ett återbruksperspektiv utgå från det material vi har tillgängligt idag, det som redan är i omlopp.
Årligen överstiger vi jordens årsbudget av förnybara resurser långt innan året är slut, overshoot day 2019 var den 29
juli. Vi föreslår därför en variant på ett skiftesverkshus. Ett traditionellt skiftesverkshus består av skårade stolpar och
bålar, som iskiftas mellan stolparna. Det vi tar med oss från den typen av träbyggnation är konstruktionen, men också
principen med återbruk av material. Vi vill, genom att skapa en pelar-balkkonstruktion med kort stomindelning på 2,5 m,
göra det möjligt att använda korta virkeslängder för all panel. På så sätt kan vi skapa en panel av återbrukat trä genom
idén om cascading, där en träprodukt återbrukas genom att processas vidare från t.ex. timmerstock till sågad trävara.
Fasadpanelen är liggande i fallande bredder och skyddas genom stående lockbrädor som motsvarar stolparna i ett
skiftesverkshus. I och med variationen i panelbredd blir det lättare att återvinna och återbruka material till projektet.
Stommåttet är också tänkt att ge så lite materialspill som möjligt. Om panelen byggs av sågad trävara direkt från hyllan
ger måttet minimalt spill per bräda.
Fasadpanelens system med liggande panel och två stående lockbrädor för varje fack medför en enkelhet av byte av
fasaddel om någon bräda blir dålig. Den nedersta brädan i varje fack fungerar som offerbräda. När någon del ska bytas
tas två lockbrädor bort, de nötta brädorna byts ut och lockbrädorna fästs på nytt.
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Spången i huvudentrén
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Byggnaden vilar på en betongplatta och består av en limträstomme och ett KLträbjälklag. En pelar-balkkonstruktion bär upp byggnaden. Takbalkarna bärs av
pelare i fasader i mittkärnan, med undantag för entrén och garaget där taket är
fribärande. De större spännvidderna medför takstolar och fackverk i dessa delar.
Taket utgörs till största del av torrängsmatta utom garagetaket som istället är
täckt med solceller. Ytterväggarna består av träfiberisolering och fasadpanelen
är gjord av sågade trävaror. Panelen är behandlad med mörk lasyr på de fasader
som vänder sig utåt medan fasaderna för de inre gårdsrummet är behandlade
med järnvitriol.

Ängssedum, Torrängsmatta 30mm
Takjord 30 mm
Vattenhållande lager 40 mm
Rotskydd 0,8mm
Tätskikt 2,5 mm
Råspont 20 mm

Luftspalt
Kantavslut
Hängränna
Limträkonsol

Även om betong är det byggmaterial som normalt sett ger de största CO2-emissionerna ser vi ändå en vinst med att använda betong i bottenplattan. Betong
kan ges en lång livslängd och i vårt fall utformas som en del av klimatskalet. Vår
betong har inte så höga krav på en högre hållfasthet och skulle kunna utföras
med cement utblandad med t.ex. flygaska för att sänka CO2-avtrycket. Vi öppnar
också för att kunna använda återvunnen betong som ballast.

Träfiberisolering
Innertak plywood 22 mm
Limträbalk 115x225mm
Limträtakstol 115x405mm

Solavskärmning löses med integrerade markisoletter mot SO och SV. Det stora
entrépartiet mot Greta Arwidssons gata består av dubbelskalselement med
mellanliggande solavskärmning. Båda lösningarna ger optimalt dagsljus då de
endast är aktiva vid behov samt möjliggör glas utan solskyddsbeläggning, vilket
också ökar transparens och genomsikt.
Plandispositionen med en rejäl mittkärna medger central placering av alla huvudstråk och schakt. Förslagsvis läggs ett undertak i denna zon, medan arbetsplatserna med full takhöjd kan ha synliga installationer, sprinkler och frihängande
ljudabsorbenter. Golven byggs upp med ett installationsutrymme för el, tele, data
och värmestammar.
Monokristallina solceller ger en effekt på ca 150 W per m². Per år skulle solceller kunna generera ca 90 500 kWh. Beräkning baserad på 635 m² solceller och
950 soltimmar. Det ger ca 15kwh/Atemp vilket skulle motsvara en fjärdedel av
efterfrågad energianvändning på 60kwh/Atemp per år.
U-värden (W/ m² K) uppskattas till:

Genomsikt gata-gård genom vagnslidret

Gården från sydväst med radhusen och växthuset i fonden

Tak och bottenplatta: 0,1
Ytterväggar: 0,15
Fönster inkl. karm: 0,7 (energiglas och bra karm)
U-medel kan förväntas ligga på ca 0,25 inkl. köldbryggor.
Kravet för lokaler enl. BBR är 0,6.

Träfiberisolering
Innertak plywood 22 mm
Limträbalk 115x225mm
Limträtakstol 115x405mm

H ållbarh e ts ko nc e p t
REGNVATTEN
Omhändertas, syresätts och leds till ett
magasin för bevattning av växter
SOLCELLER
Bidrar till till byggnadens
elförsörjning

Linoleum, golvskiva 2x13 mm, golvspånskiva 22 mm

VÄXTHUS
Egenodling av mat och växter för
utplantering i Gotlandshems bestånd

Limträbräda 300x50mm
Uppstolpat golvregelsystem plats för installationer
Isolering 260 mm ljudklass A för kontor
KL-trä bjälklag 240 mm

TRÄSTOMME
klimatneutral

Limträbalk 115x225 mm
Gipsskiva 3 mm

FASADER
Återbrukat virke och lokal kalksten.
Optimerade ljusöppningar ger
U-värde 0,25.

SOLSKYDD
Dubbelskalselement och
markiser ger klara glas och
maximal dagsljusfaktor
GRÖNA TAK
Torräng fördröjer regnvattnet och
omvandlar CO2 till O2

Ytsamman ställn i n g

Vardagsrummet i huvudentrén

Gården från norr med portiken och entréfasaden i fonden

PLAN 01
BYA: 		
BTA:		
BOA:		
LOA:		
ÖVA:		
VÄXTHUS:

3397 m2
3421 m2
232 m2
2704 m2
145 m2
138 m2

PLAN 02
BYA: 		
BTA:		
BOA:		
LOA:		
ÖVA:		

2322 m2
192 m2
1855 m2
114 m2

TOTAL BTA:

5743 m2

PLAN 01
Touchdown-platser i
Vardagsrummet och Lyan - 20 st
PLAN 02
Fria arbetsplatser i öppet landskap - 24 st
Fria arbetsplatser i cellkontor - 12 st
Fasta arbetsplatser i öppet landskap - 20 st
Touchdown-platser på Spången - 30 st
PLAN 02
Fria arbetsplatser i intern/kombiyta - 16 st
Touchdown-platser i intern/extern kombiyta - 6 st

SEKTION A-A SKALA 1:200

Invändig träpanel
Luftspalt
Ångspärr
Liggande panel av varierande bredder
(kan vara återbrukat material)
Stående panel “LOCK” 180x34
Limträpelare 140x300
Träfiberisolering 310mm

Lackat betonggolv (med armering)
Kalkstensplattor/grus/plantering
Bärlager av grus
Uppstolpat golvregelsystem,
golvspånskiva 22mm
Stålkant
Dränerande material,
kalkstenskross

SEKTION SKALA 1:200

Betong sockel
Betongplatta mark

Packat grus
Cellplastisolering

Dräneringsrör

Goda g r a n n a r

1
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