
Arkitektoniska kvalitéer i Björkalund
Hur samlar vi så mycket liv och värme som möj-
ligt i ett maximalt hållbart kvarter?

Hållbarhet och enkelhet går hand i hand. Robus-
ta och återkommande, enkla former ger bäst 
energiprestanda, och skapar minst spill och re-
sursförbrukning. Människor, å andra sidan, vill 
ha variation och liv. Stadsrum, gårdsrum och 
prång med berättelser och karaktär. 

Kvarterets utformning inleds med enkelhet. En 
smart bostadsenhet – kombinerbar i olika kon-
stellationer i bredd- och höjdled. Med trä som 

byggmaterial möjliggörs hållbar och lokal pro-
duktion. Enheterna samlas sedan i eleganta och 
tillåtande kroppar. Huskropparna förlängs och 
placeras för att skapa platser och möta omgiv-
ningen. I Amfiteatern följer husen den vack-
ert krökta vägen, och ramar in en inre dunge i 
kvarteret. Längs med gatan blir det spaljéer för 
grönska och som skydd för cykelparkering och 
gångstigar. Mot gården tar de boende plats på 
entrébalkongerna och terrasserna i markplan. 

Mot vackert grånande träfasader passar de flesta 
färger och material. Husens lugna fond – och ra-
tionella byggsystem – bjuder därför också in till 
en projektering med cirkulärt fokus. Spännande 
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byggelement kan lätt och effektivt introduceras 
efter hand.

Amfiteatern är en del av en vindlande stadsplan 
med stora naturvärden i intilliggande skog, och 
det nya kvarteret utvecklar temat. Ett lekvänligt 
naturparti skapas, i vilket husen landar mjukt. 
Regnvatten leds genom naturliga halvvilda plan-
teringar, och samlas i kvarterets grunda lektjärn.
 
I Amfiteatern samlas olika boenden, människor 
och återbrukade byggnadselement i en elegant 
och lekfull ram. Med enkla beståndsdelar skapas 
ett rikt och varierat sammanhang – ett kvarter 
öppet för liv och förändring. 
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3/4 rok
75 m2

3 rok
75 m2

Tusen sätt att bo

+

Fyra övre plan som kan kombineras med 
olika nedre plan. (1:100)

Det nedre planet i en etagelägenhet kan 
disponeras på många olika sätt (1:100) 

En möjlig konstellation av bostäder, sam-
lade i ett bostadshus (1:200)

Designstrategier 
Den perfekta bostaden är inte densamma för 
två olika hyresgäster, och inte ens samma för en 
hyresgäst över tid. För en plats där människor 
ska slå rot, måste bostaden kunna anpassas. Ut-
gångspunkten i Amfiteatern är en flexibel grun-
denhet om 5.2 gånger 9.8 meter med fasta lägen-
hetsmått för tvåor, treor och större lägenheter. 
Denna kombineras i 7 byggnadskroppar som 
fördelas i landskapet. Med denna grundstruktur 
kan många bostadskonstellationer tillskapas. 
Tack vare entrébalkongerna kan alla moduler få 
egna entréer utåt, vilket ytterligare ökar möjlig-
heter till avdelningsbarhet och autonoma rum. 

Med korta entrébalkonger – högst tre andra 
lägenheter på ett plan – skapas goda förutsätt-
ningar för trygghet och grannsamvaro. Entrébal-
konger och vanliga balkonger fungerar samtidigt 
som solskydd för våningen under.

Föränderliga bostäder
Basenheten för bostäder går att variera på 
många sätt. Med bostäder i två plan mångfal-
digas möjligheterna. Ovan finns några exempel 
på hur en etagelägenhet kan varieras, med olika 
antal rum och upp till fem sovrum.                                 

I nedre plan är utgångspunkten en rätt klassisk 
bostadsplan med kök i anslutning till entré (1). 

En variation av planen uppstår genom en av-
delning av vardagsrummet för att möjliggöra ett 
hemmakontor (2). För en större familj går det att 
rymma ett litet sovrum intill vardagsrummet (3), 
medan den boende med vårdbehov kan göra en 
omvänd uppdelning (4).

På det övre planet kan en attraktiv entresol till-
skapas (A), men det går också att addera ton-
årsrum med egen entré (B). Ett övre vardagsrum 
kan självklart tillskapas (C) eller helt avstås, för 
att skapa ett plan med fyra sovrum för den väx-
ande familjen (D). Planerna, med många rum 
för pengarna, är särskilt tacksamma för familjer 
med behov som varierar med tid. 
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Plan 3

Plan 2

Plan 1

En enkel form som skapar 
en mångfald av möjligheter

1C och D är 
samma

1 A2 B3 C4 D

Etagelägenheter – fritt 
placerbara i huskonceptet 
– bidrar till rika rumssam-
band. Balkonger, entré-
balkonger och terrasser i 
markplan skapar tillsam-
mans en levande stads-
rymd.  
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Tvär- och Längdsektion (AA resp BB) 1:400

Lägenheternas återkommande dimensioner gör 
det lätt att ändra lägenhetsfördelningen under 
projektering vid förändrad efterfrågan. Även lä-
genheternas innerväggar kan omplaceras för 
alternativa planlösningar.

Vi kommer att utveckla, bygga och förvalta 
Amfiteatern själva. I projektet finns också en 
unik möjlighet till analys och återkoppling med 
forskare inkopplade. Satsningen från Chalmers 
och Halmstads högskola blir en bra möjlighet att 
hitta nya sätt att återkoppla med de boende, och 
analysera hur projektet utvecklas under projek-
tering, produktion och drift. Vi delar självklart 
gärna med oss av kalkyler, driftdata, kundnöjd-

het och andra uppgifter som kan vara av intres-
se.

För Amfiteatern vill vi utforska nya sätt att för-
stå de boendes skiftande behov av utrymme och 
funktioner, i en förhoppning att bättre kunna 
tillgodose dem även inom kvarteret. Tex kommer 
de boende få förtur på lediga lägenheter i kvarte-
ret. Att flytta kan vara tufft, men blir lättare om 
man bara måste korsa en gårdsplan, och kan ta 
över en lägenhet med samma mått (men med det 
extra rum man behövde). 
 
Hyreskriterier kommer utformas inkluderande 
och för att underlätta för tex barnfamiljer och 

andra strukturellt hemlösa som hamnat utanför 
bostadsmarknaden att komma in igen (Stads-
missionens Barns bostad först).

Parkeringen har vi valt att lägga på markplan. 
Det är klimatsmartare än att schakta och byg-
ga under mark, och det gör det också enkelt att 
plocka bort parkeringsplatser den dag efterfrå-
gan är mindre. Både hus och landskap är således 
öppna för framtida förändring. 

Ett grannskap att 
växa i

En händelserik gård skapas mellan husen.  Un-
der entrébalkongerna finns en undercentral och 
förråd bakom träfasader (genomskinliga i bild).  
Mitt på gården skapas en liten samlingspergola 

(glas-figuren i modellrenderingen).

A

A

B

B

Carmen ville ha ett extra 
rum för brädspel, och 
upptäckte att hon kunde 
flytta till en i övrigt iden-
tisk lägenhet på andra 
sidan gården.

Alvar hyr emellanåt ut 
ett rum till familjen intill, 
när deras barn och barn-
barn är på besök. 

Carol hyr en arbetsplats 
av en granne två trappor 
upp, som har delat av ett 
rum från sin femma, så 
att den nås från entrébal-
kongen.

Sharif kunde ta över 
lägenheten intill, med en 
hel extra etagevåning, 
och kan äntligen flytta 
ihop med sin kille. 
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DualSun hybridpaneler genom Zero Car-
bon Tech

Ecoclime spillvattenvärme-
återvinning

En innergård med naturkänsla

Parkering samlas i pergolas som blir 
gröna portar till kvarteret

Cirkulära processer 
Vi har tidigare sålt rivningsmaterial på CCBuild, 
och vi ser fram emot att själva köpa in återbru-
kat material till detta projekt. Vi har inte gjort 
några antaganden om vad som kommer finnas 
tillgängligt, men förslagets tillåtande arkitektur 
välkomnar främmande element. Materialet får 
utvärderas av projekteringsgruppen så att till-
skott bidrar både till stad och klimat. Även tom-
ten hanteras varsamt, och vi eftersträvar mass-
balans vid den inledande schaktningen. 

Arkitekturens enkla elegans välkomnar också 
framtida transformation. Det är kanske OK att 
skarvar mellan fibergipsskivorna i de icke bäran-
de innerväggarna syns. Med varma träytor vågar 
vi lämna vissa råare ytor, och minska mängden 
inklädnadsmaterial. Med fabriksbyggda ele-
ment, monterade i nakna och öppna möten, blir 
det lättare att i framtiden demontera och bygga 

om utan att skada material, och materialen som 
plockas ut blir enklare att återanvända. 

Innovativa material, produkter och tjänster
Vi kommer arbeta in följande innovationer:
–Ecoclime spillvattenvärmeåtervinning. Genom 
att spillvattnet går till en tank som återvinner 
värmen ur det kan stora delar av värmen i spill-
vattnet återvinnas i byggnaden. Behovet av vär-
me för att värma tappvarmvattnet minskar med 
ca 90%.
–Zero Carbon Techs hybridpaneler och geovär-
me med smart styrning. Hybridpaneler levererar 
både el och värme. Verkningsgraden på solcel-
lerna ökar när de kyls av vattenkretsen. När elen 
eller värmen inte behövs i byggnaden laddas 
borrhålen, med högre SCOP som följd.
–Smartax innerväggsskivor. Fibergipsskivorna 
är mindre än gipsskivor, och behöver inte skar-
vas vid en regel. De innebär till mindre spill, 

lägre klimatpåverkan, bättre ljud och bättre för-
måga att bära tunga infästningar, vilket i sin tur 
tar bort behovet av dubbla gipsskivor eller annat 
stöd bakom väggar där vi förväntar oss tunga 
upphängningar.
–Inkluderande hyreskriterier och utveckling av 
djupare dialog med de boende. 

Teknisk beskrivning
Våra hus är konstruerade med trästomme, trä-
fasad, loftgångar, plåttak och hybridpaneler. En 
gemensam undercentral tar hand om spillvatten-
värmeväxling, bergvärmepump och hybridpane-
lernas produktion, och respektive byggnad har 
gemensam FTX. Grunden är i dagsläget tradi-
tionell betonggrund, men vi utreder gärna i se-
nare skede möjligheten att arbeta med betongfri 
grund. 

På besök i 
Björkalund

Situationsplan 1:400

Husen byggs av trä-element som fraktas korta 
sträckor, och i den mån det går, återbrukade 

element.

 Långsidor och gavlar på kvarterets hustyper. 
Fasader i trä med läkt. (t.v. 1:400)

Amfiteatern bidrar till 
Björkalunds karaktär av 
trädgårds- och frilufts-
stad, med volymer place-
rade med en stokastisk 
känsla och vindlande sti-
gar som knyter an till det 
mjuka gatunätet.  
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Energihushållning
Vårt projekt är ett plusenergiprojekt. Energief-
fektiv arkitektur kombineras med spillvatten-
värmeväxlare, hybridpaneler och bergvärme för 
att nå detta mål. Bergvärmen fungerar som vårt 
energilager, då överskott av värme och el från 
hybridpanelerna pumpas ner i borrhålen. På det-
ta sätt ökar årsvärmefaktorn för värmepumpen, 
vilket ytterligare ökar energieffektiviteten. Spill-
vattenvärmeväxlaren gör att vi kan minska på 
den normalt så stora posten för tappvarmvatten, 
eftersom en stor del av energin som går åt till att 
värma vattnet återvinns i projektet. Hybridpa-
nelernas varmvattenproduktion täcker det lilla 
behov som är kvar, och överskottet lagras i borr-
hålen. Det gör att vi behöver en mindre mängd 
egen solcellsproduktion för att uppnå plusener-
gi. De hett eftertraktade panelerna kan därmed 
räcka till fler byggnader.

Vi utvecklar och förvaltar hyresrätter i egen regi. 
Vi tillser att vi har erforderliga mätare och börjar 
följa upp driften direkt vid färdigställande. På så 
sätt ökar vi sannolikheten att den faktiska ener-
gianvändningen blir lika låg som beräknat. I det-
ta projekt har vi med oss en av Sveriges vassaste 
energiexperter, som borgar för att energiberäk-
ning och utformning håller hög kvalitet och ska-
par goda förutsättningar för låg energianvänd-
ning.

Vi har från början arbetat för att uppnå en 
energieffektiv arkitektur – huskroppar med så 
få hörn och lite yttervägg som möjligt och väl 
placerade fönster. Även VVC-dragningar görs så 
korta som möjligt genom samplacering av bad-
rum och kök, och material och tekniska lösning-
ar har valts för att minimera köldbryggor och 
sänka U-värden.

God hushållning 

Klimatavtryck 
Vi vill klara LFM30s gränsvärden för klimat-
neutral byggnad. Det är än så länge ett för tidigt 
skede för att säkert kunna säga att vi kommer 
klarar det, men det är vår tydliga ambition, och 
den bifogade klimatkalkylen indikerar att det 
kan lyckas. Vi arbetar aktivt med att minimera 
klimatpåverkan från produktionen. Främst sker 
detta genom genomtänkta system- och material-
val, men också genom att tex ifrågasätta behovet 
av vissa material och arbeta med cirkulärt byg-
gande. 

Vi avser att utföra detta projekt med Åtvida-
bergshus stomme eller motsvarande. Trästom-
men och närheten till fabriken möjliggör låg 
klimatpåverkan. Vi har också tillsammans med 
Åtvidabergshus bearbetat husmåtten för att möj-
liggöra välfyllda, och därmed få, lastbilar. Vi av-
ser naturligtvis att handla upp betong med så låg 
klimatpåverkan som möjligt till grundplattorna. 
I anbudsskrivandets stund valde vi Swerocks 
platsgjutna betong, men mycket kommer hända 
innan vi börjar bygga, och vi hoppas kunna upp-
nå ännu lägre värden, antingen genom att be-
tongen förbättras eller att den helt arbetas bort. 
Armering kommer köpas från Celsa och vi avser 
använda Smartax träfiberskivor istället för gips 
och OSB-plattor.

På samma sätt som klimatpåverkan från betong-
en med stor sannolikhet är lägre vid byggnation 
än vid anbudsinlämning kommer vi rimligtvis 
ha fler klimatsmarta lösningar och material att 
tillgå när vi väl detaljprojekterar och bygger. Vår 
klimatkalkyl nu är baserad på dagens tillgängliga 
teknik, men vi hoppas och tror att värdena kan 
bli ännu bättre när det väl är dags. 

“Björkalund får ett tolerant nytt 

kvarter, där nya lösningar och 

boendeformer kan prövas i ett 

enkelt och elegant ramverk, i nära 

samspel med landskap och stad.”

Husen följer gatan och öppnar sig för att antyda livet 
på gården. Vy längs Holmtorpsvägen. 

Rendering, och tekniskt snitt med detaljer  1:50


