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Den aktiva gården
Gårdsmiljön är en plats där alla, oavsett ålder, kan samlas för olika 
aktiviteter som främjar en socialt hållbar livsstil. Centralt på gården 
ligger odlingslotterna, med tillhörande växthus och pergola, och en 
gemensam grillplats i söderläge. Här kan grannar ses för att odla, 
skörda, äta och dricka.
Vatten blir ett lekelement i de så kallade "lekotoper" som byggs upp 
i Gläntan – en naturlig lekplats där barn uppmuntras att undersöka 
och bygga med naturens egna byggstenar.

Grönblå strukturer
Kvarterets ekosystemtjänster utgår från befintlig topografi och 
växtlighet. Fruktträd och bärbuskar bidrar till egen matproduktion, 
och blir en samlande aktivitet för de boende.
Genomsläppliga material maximerar den öppna 
dagvattenhanteringen och infiltrationen. Marken sluttar in mot 
gården och ett anlagt dike leder vattnet till Gläntan som bildar 
en lågpunkt. Hassellunden och Lekbäcken i norr omhändertar 
dagvatten och skyfall. Utmed gatan anläggs nedsänkta 
regnplanteringar som tar hand om dagvatten från parkering och 
gatumiljö.

Kopplingar till omgivningen
Bostäderna omfamnar gårdsrummet där gränder sammankopplar 
stigar mot omgivningen. Här finns närhet till både staden och 
naturen. Till Norrköping centrum kan man enkelt ta sig kollektivt 
via kvarterets busshållplats. Runt husknuten finns Vrinnesskogens 
naturreservat som kopplar gården med ett större naturstråk. 
Tydliga och säkra passager till förskolan i söder och skolan i norr 
främjar barnens självständighet och mobilitet. Möjlighet till vidare 
medskapandeprocess och konstnärlig utsmyckning av gaturum 
diskuteras gärna med kommunen.

Gårdsgemenskap
Kvarteret är utformat med både privata, semi-publika och publika 
zoner. Lägenheterna i markplan har en egen uteplats, medan 
boende på andra och tredje våningen kan nyttja de generösa 
balkongerna eller en odlingslott på gården. I norr ligger ett 
gemensamt felleshus som öppnar upp sig och ger liv åt gatan, och 
samtidigt skapar en informell avgränsning mot innergården. Här 
kan de boende boka in sig för att ordna målarworkshops, snickra 
på sin möbel eller ha fest. I anslutning ligger även ett gästhus.
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Strå till stacken
Välkommen hem till Kvarteret Amfiteatern, Sveriges mest naturliga bostadskvarter. 
Här ska det vara enkelt att leva naturnära och klimatsmart. Vi bygger bostäder med 
naturliga material och skapar en gårdsmiljö med plats för lek och aktivitet i samklang med 
naturen. En chans för oss alla att dra vårt strå till stacken.

Situationsplan 1:400

RHP - rörelsehindrad parkering
SOP - moloksystem
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Naturliga material? Naturligtvis.

KONSTRUKTION & MATERIALVAL KLIMATAVTRYCK

Kvarteret Amfiteatern består av sju 3-våningslängor av 
varierande storlek för att skapa liv och omväxling i gårds- 
och gatumiljö.

Taken är sadeltaksformade, en klassisk form som ger 
en känsla av småskalighet, och som är optimala för 
solceller. Takstommen består av konstruktionsvirke 
med träfiberisolering. Taktäckningen är papp med 
utanpåliggande solcellspaneler.

Balkongerna är generöst tilltagna och fungerar även 
som solavskärmning, så att vi undviker övertemperaturer 
under årets varmaste perioder. Balkongerna är en egen 
konstruktion, uppbyggda av limträpelare- och balkar 
med balkongplattor i KL-trä, vilket gör att vi inte punkterar 
klimatskalet och får onödiga köldbryggor. Räcket 
utgörs av glas med solceller, en egenutvecklad produkt. 
Sammantaget skapar balkongkonstruktionen den 
inramning som ger husen sin unika, inbjudande karaktär.

Grundkonstruktionen är en massivträgrund. Vi 
använder inga plaster för att isolera grunden och 
sprider därigenom inga microplaster till vattendrag eller 
grundvatten. Istället använder vi foamglas, som görs 
av återvunnet glas, och expanderad korkisolering, som 
tillverkas av spill från korkindustrin.

Byggnaderna i Kvarteret Amfiteatern når ett viktat 
klimatavtryck på 139 kg CO2e/m2 BTA. Dit når vi genom 
att helt undvika stål, gips och betong, och istället 
arbeta med trä, lera och halm. Naturliga hus med lokala 
material från det biologiska kretsloppet. Lerskivor är 
ett miljövänligare alternativ än gipsskivor då lerbruk 
till skillnad från gipsbruk inte innehåller cement, och 
därmed har ca 17x lägre klimatpåverkan. I grunden finns 
även foamglas, ett material tillverkat av återvunnet glas. 

I klimatberäkningen har endast huvudbyggnaderna tagits 
i beaktning, ej komplementbyggnader i form av miljöhus, 
växthus och dylikt. Ambitionen är dock att ta tillfället 
till att testa ännu lite mer innovativa och miljövänliga 
konstruktionsmetoder för dessa byggnader, inklusive 
återbrukade material, då de här byggnadstyperna har 
lägre ställda krav på till exempel energi och brand.

Vi strävar konstant efter att minska våra utsläpp från 
bygget. Transporter sker i första hand med järnväg eller 
eldrivna transportbilar och genom en maskinpark som 
i största möjliga mån drivs av el. Under byggprocessen 
jobbar vi med egenskapad byggel från solceller (där 
elnätsbolaget så tillåter).

Ytterväggarna består av prefabricerade träregelelement 
med halmisolering och träfiberskivor. Det här är en 
diffusionsöppen konstruktion som bidrar till bättre 
fuktreglering och därmed ett bättre inomhusklimat
– hus som andas. Halm har betydligt lägre klimat-
påverkan än träbaserad isolering, som dessutom 
konkurrerar med andra träbaserade produkter som 
behövs. Rätt material på rätt plats, helt enkelt! Fasaderna 
utgörs av värmebehandlad träpanel som kompletteras 
med byggnadsintegrerade solcellspaneler under 
gavelfönstrena.

Innerväggarna, såväl bärande som icke-bärande, 
består av träregelväggar med träfiberisolering. Samtliga 
interiöra ytskikt består av lerskivor som armeras 
med lin och får en finish av lerputs. Lera har likt halm 
fuktreglerande egenskaper, och klarar samtidigt alla 
brandkrav.

Mellanbjälklagen består av 220 mm KL-träskivor med 
träfiberskivor och ett lager grus för att klara ljudkraven. 
Ovanpå det lägger vi massiva trägolv, som tillsammans 
med det trärena taket och lerputsade väggarna skapar 
ett hem med hög taktilitet och värme.

Erfarenheter från tidigare projekt har visat att tillgången 
på massivträ varierar över säsonger och år. I den 
är klimatberäkningen har vi därför valt att använda 
Boverkets generiska data för KL-trä och limträ. Projektets 
ambition är dock att använda hyggesfritt trä vilket man 
gjort i tidigare projekt och om möjligt transportera 
elementen via järnväg.

Utöver de material som ingår i klimatdeklarationens 
omfattning jobbar vi med material och produkter 
med låg klimatpåverkan genom hela byggnaden. 
Ytskikten i badrummen består av Fibos våtrumsskivor 
av björkplywood och högtryckslaminat. Köken kommer 
från Puustelli och tillverkas av en återvinningsbar 
biokomposit. Båda produkterna är lokala företag med 
nordisk produktion som minskar byggets klimatpåverkan 
ytterligare.

Klimatskärm (A1-A3)
42 kg CO2e/m2 BTA

Stomme (A1-A3)
37 kg CO2e/m2 BTA

Grundläggning (A1-A3)
8 kg CO2e/m2 BTA

Byggproduktion (A4-A5)
50 kg CO2e/m2 BTA

Totalt A1-A5
139 kg CO2e/m2 BTA

Innerväggar (A1-A3)
3 kg CO2e/m2 BTA

Fasadutsnitt 1:100 Detaljsektioner 1:50. 
Balkongkonstruktion. Halmvägg med 'truth window'. 
Integrerad solcellspanel i fasaden. Minimalistisk takfot.

Fasader 1:400. Sektion A-A 1:400.
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DESIGNSTRATEGIER

INNOVATION

Hus att växa i.

Att bygga hyreshus är ingenting nytt. Det som är nytt 
är det ekonomiska perspektivet. Husen finansieras 
med crowdfunding och utan vinstkrav som bidrar till 
låga hyror*. Med hyresrätter utan vinstkrav kan vi till 
samma hyra erbjuda mervärden i form av generösa 
odlingsmöjligheter, gedigna materialval och egen 
solelsproduktion. Det ska vara enkelt att leva ett 
klimatsmart liv.

Vi vill ge ökad tillgång till miljövänliga val i vardagen. 
Digital bokning av gemensamma tvättstugor sker i 
samma gränssnitt som övriga digitala tjänster och 
informationskanal. Översyn av energiförbrukning, 
bokning av felleshus, elbilar, elcyklar, lastcyklar, 
gemensam odling, skörd, och utbud av social samvaro.

Vi anordnar odlingsföreningar som odlar i växthus 
för lång odlingssäsong och använder spillvatten för 
bevattning och gödning. Odling sker i jord i stället för 
pallkragar med importerad jord. Med kommunens 
tillåtelse fermenterar vi komposterbart hushållsavfall 
avfall genom Bokashi, som blir till hyresgästernas 
egentillverkade näringsvätska och skapar cirkulära 
näringsflöden till odlingarna.

Byggnaderna rymmer en mångfald av bostadstyper och 
storlekar som gör det möjligt att bo kvar i Björkalund 
även när boende- eller familjesituationen förändras. 
Från ettor till femmor, så att tonåringen kan flytta ut eller 
paret separera. Från marklägenheter med uteplats – för 
pensionärsparet med ont i knäna – till stadsradhus för 
den växande familjen.

Alla lägenheter är genomgående för att skapa bra 
dagsljus- och ventilationsförhållande över hela dagen 
och året. Det innebär även att alla lägenheter har utsikt 
mot den intilliggande skogen i nordost. Alla lägenheter 
är genomgående för att skapa bra dagsljus- och 
ventilationsförhållande över hela dagen och året. Det 
innebär även att alla lägenheter har utsikt mot den 
intilliggande skogen i nordost. Planerna ifrågasätter och 
utmanar Sis. Vill man komma ner i energianvändning 
och klimatavtryck måste vi se över ytorna och dess 
användning och skapa en flexibilitet. Självklart utan att 
rucka på tillgänglighet men genom att få till det på annat 
sätt.

Byggnaderna är en utveckling av en serie typhus som 
vi har uppfört på andra platser. Det innebär att vi har 
god kännedom kring produktion, logistik och etablerad 
kontakt med leverantörer. Detta gör att vi i högre 
grad kan säkerställa att byggnaderna vi föreslår – är 
byggnader som faktiskt kommer byggas. Mycket snack 
och mycket verkstad, helt enkelt!

Som ett led i detta projekt startar vi även igång en 
egen produktionlinje av prefabricerade planelement. 
Här kombinerar vi nyttjande av ny teknik med kunskap 
om gamla material, såsom lera och halm. Detta ger fler 
arbetstillfällen och möjliggör ett snabbt, säkert och 
hållbart byggande även på andra platser, såväl ekologiskt 
som ekonomiskt.

*se Bilaga 1 - hyresnivåer och lägenhetsantal

Alla lägenheter har ett centralt och strategiskt placerat 
badrums- och kökspaket, för att få en större flexibilitet 
kring övriga ytor. Detta tillsammans med en generell 
fönsterplacering möjliggör en stor bredd av möjliga 
rumsavdelningar, och skapar därmed flexiblitet och 
autonomitet för en rad olika boendesituationer.

I de flesta fall finns möjlighet att antingen lägga 
sovrummen eller matplatsen mot entrébalkongen, 
beroende på behov. Radhuset passar som 
kollektivboende med möjlighet till fyra lika stora rum på 
övervåningen, med stora sociala ytor på bottenvåningen. 

Entrébalkongen kan fungera som gemensamt uterum, 
där generationsboenden eller föräldrar med nyutflyttat 
barn kan dela uteplats – vi har haft en tanke om att det 
mellan varje balkong finns en "svängdörrs-spaljé", som 
man kan stänga till när man vill ha egentid och öppna upp 
vid möte med grannarna.

Den kompakta familjen
Ett stort sovrum mot gatan och två 
små mindre sovrum mot gården. 
Stora sociala ytor att leka/umgås på. 

Pensionärsparet
Ett stort sovrum mot den lugna 
gården och gästrum/bibliotek mot 
gatan. Stora sociala ytor för besök 
av barn och barnbarn. 

Kompiskollektivet
Två lika stora sovrum med 
generösa sociala ytor.

Sektion B-B 1:400.

Möblerade planer 1:100.
Planer 1:200.

(Dessa lägenhetsmoduler änvänds även i grupp om tre i projektet). 

PLAN 1 

PLAN 2

PLAN 3 
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CIRKULÄRA PROCES S ER

Vi installerar så mycket solel som det är möjligt – på 
tak, fasad och längs balkongerna. För det senare har vi 
tagit fram en egen produkt. Vi räknar med att producera 
dubbelt så mycket energi som husen och de boende 
förbrukar per år. Kvarteret Amfiteatern ger därmed ett 
nettotillskott till omgivande samhälle.

Vi avser att använda oss av saltlager (nano-coated 
salt) för att lagra solenergi från dag till natt, och i viss 
mån även över väder och säsong. Det här systemet 
är bättre ur råvarusynpunkt då det inte förbrukar rara 
jordartsmetaller.

Utöver energiproduktionen arbetar vi med strategier för 
att samtidigt minska energiförbrukningen. Våra tjocka 
väggar i trä och halm, tillsammans med högvärdiga 

Vårt förslag genomsyras av konkreta cirkulära principer 
och strategier, och en konstellation av aktörer med 
goda erfarenheter av återbruk och resursminimering. 
Genomgående för kvarteret är att alla material 
är återanvändbara eller återvinningsbara, och att 
majoriteten av alla material skruvas eller läggs på plats, 
vilket möjliggör framtida demontering och återbruk.

Vi har en mellanlagringslokal i Katrineholm, en dryg 
timme från projektplatsen, där vi kommer ha möjlighet 
att mellanlagra återbrukade byggmaterial- och produkter 
som vi köper in under projektering och produktion. Här 
har vi sedan tidigare även vana att mellanlagra rest- och 
spillpartier från andra byggen, som vi kan använda i vårt 
projekt – och hit kör vi det användbara spill som blir över 

energieffektiva fönster och dörrar, uppnår passivhuskrav 
enligt FEBY18. Vi installerar de mest effektiva FTX- och 
värmepumpslösningarna på marknaden, så att vi får ut 
mer uppvärmning per kilowatt.

Vi har även en rad olika åtgärder som möjliggör 
energihushållning för varje enskild hyresgäst. I alla våra 
tidigare projekt har vi erbjudit möjlighet att bygga en 
elbilspool, vars storlek bestäms av intresset bland de 
boende. Vid möjlighet inbjuds också närboende i andra 
hus att delta i bilpoolen. Alla våra parkeringsplatser 
blir också publika laddplatser. Vi erbjuder även 
lådcykelpooler och särskilda eldrivna fraktbilar vid 
inflyttningen, allt för att man som hyresgäst ska kunna 
leva energisnålt och klimatsmart.

från vårt projekt. Vi har flertalet pågående och planerade 
projekt inom två timmar från projektplatsen, där vi i 
respektive kommun konstant håller koll på pågående 
rivningsprojekt som möjliga källor för återbruksmaterial. 
För transporter under bygget strävar vi alltid efter att i 
första hand använda fossilfria transporter.

Genom erfarenheter från tidigare återbruksprojekt har vi 
etablerade processer för kvalitetssäkring av materialen. 
Respektive konsult säkrar att deras kravställning 
uppfylls, entreprenör på plats kvalitetssäkrar skicket och 
fastighetsägaren tar den slutliga garantin.

Vi kan inte säga exakt vilka återbrukade material vi 
kommer använda – eftersom utbudet skiftar – men 
har i tidigare projekt kunnat säkerställa återbruk 

Vi visualiserar energianvändningen för de boende – 
momentant och historiskt – både totalt för husen och för 
den enskilde förbrukande hyresgästen. Våra hyreshus 
minskar de boendes energikostnader genom att ersätta 
enskilda abonnemang med gemensam el. Eftersom elen 
produceras av husen själva innebär det att de boende 
hyr solceller för egen el, och därmed minskar kostnaden 
för el och nätanslutning med 30-40% per år. Det betyder 
flera tusen kronor per år för en normalfamilj. Att bo i 
Kvarteret Amfiteatern är därmed både ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart.

Här finns en chans för alla att dra sitt strå till stacken.

av markbeläggning, innerdörrar och fönster till 
komplementbyggnader. Vi har även kunnat använda rest- 
och spillpartier av virke till komplementbyggnader oh 
utemöblemang. Fasadpanelen kommer från restpartier 
från träindustrin, och undertaken i badrummen är i sin tur 
uppbyggda av spill från fasaden.

Lera, halm och kork – som utöver trä utgör majoriteten 
av de ingående materialen i byggnaden – är alla 
100% komposterbara och kan därmed återföras i 
det biologiska kretsloppet när byggnaderna nått sin 
slutfas. För bärande konstruktionsdelar samarbetar 
vi med ett företag som materialåtervinner spill från 
massivträindustrin, som annars gått till energiåtervinning.

ENERGIHUSHÅLLNING


