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De nya bostadshusen sedda från Holmtorpsvägen

En av de viktigaste aspekterna i både den inre och 
yttre miljön är flexibilitet. Flexibiliteten återspeglar sig i 
byggnadernas modulsystem, möjligheten att anpassa 
fasadmaterial samt föränderligheten i planlösningarna. 
Utemiljön genomsyras av ytor som kan användas på flera 
olika sätt och även andra element görs konverterbara för att 
kunna anpassas till tidens konvenans. 

Huskropparna baseras på moduler som enkelt kan 
anpassas och återbrukas, vilket ger dem ett striktare 
och kantigare formspråk. För att skapa en mjukare och 
mer ombonad känsla används böljande former i gårdens 
gestaltning. Samverkan mellan byggnader och utemiljö 
skapas genom att material från byggnation och etablering 
återbrukas i utemiljön, vilket samtidigt skapar en visuellt 
sammanhållande effekt.

Ytterligare en grundläggande idé är de sociala 
mötesplatserna både ute och inne. Byggnadskropparnas 
placering runt den gemensamma innergården skapar 
möjligheter att umgås tillsammans. Lägenheterna 
i entréplan får smitvägar direkt från uteplatserna till 
innergården vilket underlättar spontana aktiviteter. I 
tvättstugan, odlingslotterna eller cykelverkstaden uppstår 
spontana möten men även möjligheten att samlas kring 
gemensamma aktiviteter. 

En annan grundsten i gestaltningen är lokala resurser. Syd- 
och västgavlarna på flerfamiljshusen förses med växthus 
som förlänger säsongen både för odling och sociala möten 
”i det gröna”. Den generösa takhöjden över flera våningar 
ger goda förutsättningar för vertikal odling. Takvatten 
samlas upp och kan användas både för bevattning och 
till husets system. I ett av växthusen sker uppsamlingen 
i synliga vattentankar av pedagogiska skäl. Övriga tankar 
grävs ner på gården intill de olika bostadshusen. 

Återbruk av material spelar en central roll i utemiljön, som 
kan anpassas efter tillgängliga material och behov. I gattet 
längs huvudgatan finns en krossyta med större block att 
kliva på. Blocken kan bestå av såväl betong, träslipers eller 
natursten. Krossmaterialet kan vara tegel, natursten, bark 
eller tumlat glas. Odlingslådorna byggs av spillvirke från 
etableringen och betsas sedan för att bli vädertåliga. 

Innovationer i förslaget

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans 
gör vi mycket!

Genom att tidigt samla hållbarhets- och energiexperter, 
arkitekter, byggnadsingenjörer och entreprenörer 
säkerställer vi att kompetens från byggnadens hela livscykel 
finns representerad i projektgruppen. Tillsammans har vi 
verkat för att få fram en produkt vars syfte är att kombinera 
ett produktionseffektivt och klimatsmart, demonterbart 
stomsystem i betong med möjligheten att inarbeta 
tillgängliga återbrukade byggmaterial. Ambitionerna kring 
energieffektivitet och förvaltning är också högt ställda. Med 
detta som grund kan vi erbjuda en produkt med överkomlig 
hyra som samtidigt lever upp till de stränga hållbarhetskrav 
som efterfrågas i tävlingskriterierna.  

Flera teknikområden och kompetenser har samverkat för att 
nå resultat så som:
-Ett byggsystem i betong som nyttjar pelarlaster för att 
minska betongens dimensioner och mängd och därmed 
utmana rådande byggnormer. I kombination med åtgärder 

där vi minskar mängden cement i betongrecept och genom 
tillverkning i fabrik når vi en klimatsmart produkt med hög 
kvalitet och lång livslängd.

-Ett attraktivt boende där sociala åtgärder och 
boendeservice genomsyrar och möjliggör för:
*lokal förvaltning (portvaktsavtal)
*flexibla planlösningar (för både boende och 
fastighetsägare)
*odlingsengagemang (containerodlingssystem, odlingslotter 
och odlingslådor)
*ungdomsverksamhet (lokaler för ungdomar i närområdet) 
*generösa lokaler med ytor för flexibla verksamheter (co-
working, övernattningslägenhet, felleshus, cykelverkstad, 
tvättstuga)
*attraktiva bottenvåningar med entréer mot omgivningen för 
att skapa trygga mötes vi platser för hela stadsdelen
*generös och attraktiv gårdsmiljö med flera kvaliteter 
(dagvattenhantering, lek- och aktivitetsytor, bil- och 
cykelparkering, mobilitetsåtgärder, utegym)

-Gestaltning av fasadelement med potential för återbrukat 
material så som utfackningsväggar, tak, innerväggar och 
plåtdetaljer. 

-En bostadsgård med ambitionen att allt byggmaterial 
kommer från spill och återbrukade produkter, samt att 
dagvatten i största möjliga mån tas om hand för lokala 
behov så som bevattning, tvätt och WC-spolning.  

-Ett effektivt energisystem som maximerar nyttan av 
betongstommens egenskaper och byggnadernas placering 
och utformning.

Arkitektoniska kvaliteter och bärande idéer bakom gestaltningen av förslaget
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Längssektion (norr till söder) skala 1:400

Situationsplan skala 1:400

Kolonilotter & komost
Ett mindre antal stora odlingslotter ger de boende möjlighet 
att ”hyra trädgård” när behov och viljan i livet finns, även för 
de i lägenhet, utan att det är öronmärkt för någon särskild 
boende. Om intresset inte finns kan ytan enkelt konverteras 
till en gemensam grönyta och en del av parkmiljön. 

För kompostering av trädgårdsavfall anlägges en kompost 
intill kolonilotterna. Växtdelar/trädgårdsavfall kan även 
används som råmaterial till biokol och plats för en sådan 
station anordnas intill grillplats och odlingslådor. 

Torget
Konverterbara odlingslådor ramar in torget, och ger en 
möjlighet för de boende att odla antingen gemensamt eller 
själva i mindre skala. När odlingssäsongen är över och 
det är dags för skördefest eller gårdsloppis, förvandlas 
odlingslådorna snabbt till långbord och sittplatser. Rester 
från odlingarna eldas till biokol på grillplatsen och återförs 
sedan till planteringarna. Om intresset för odling minskar 
kan lådorna i stället användas till förvaring av leksaker eller 
trädgårdsredskap, eller göras om till sandlåda.

Bilparkering
Bilparkeringen splittras upp på två olika ytor, dels för att 
minska det visuella intrycket på var plats, dels för att 
skapa tillgänglighet och närhet från flera ställen på den 
långsmala gården. Ytskiktet består av gräsarmering och 
parkeringen ramas in av växtbeklädda spaljéer som skärmar 
bort bilarna från gårdsrummet. Antalet bilplatser uppfyller 
parkeringsnormen men beräknas kunna minskas ner genom 
upprättandet av en bilpool. 

Cykelparkering, -laddning, -verkstad, 
Cykelparkering erbjuds nära entréer och cykelbana för 
att göra det enkelt för de boende att ta cykeln. Samtliga 
cykelparkeringar erbjuder låsmöjligheter och god belysning 
för ökad trygghet. Mot huvudgatan och dess cykelbana, 
som troligen är ett vältrafikerat stråk, erbjuds även invändig 
cykelförvaring samt cykelverkstad. Längs denna gata är 
också flertalet mindre lägenheter placerade, med hushåll 
som kanske oftare väljer cykeln framför bilen, än de större 
hushållen. Laddningsmöjlighet för elcykel anlägges på 
det nordvästra torget, i anslutning till cykelbana, utvändig 
cykelparkering samt invändig cykelverkstad. I och med att 
laddstationen även är öppen för andra än de boende bidrar 
projektet till hållbarhetstänk även i kringområdet samt en 
gemensam träffpunkt för grannarna. 

Miljöhus & bytesbod
Miljörum samt bytesbod för husgeråd placeras nära vägen 
för god tillgänglighet för hämtfordon. 

Bytesboden (återbruksstationen) ligger placerad intill 
miljörummet för att göra det enkelt när du rensar ut hemma. 
Placeringen intill lokalgatan möjliggör också att öppna 
upp återbruket för boende i intilliggande kvarter, samt att 
enkelt hämta upp och köra iväg ett eventuellt överskott till 
återvinningsstationen.  

De olika komplementbyggnaderna och -utrymmena i husen 
tillsammans med gårdens möjligheter för såväl fysiska som 
lite lugnare aktiviteter, skapar möjlighet att driva verksamhet 
i form av ungdomsgård i kvarteret. 

Tvättstuga med lounge och leveransrum
Den gemensamma tvättstugan borgar för att varje hushåll 
inte behöver ha egna maskiner, även om möjligheten till 
det finns. Den skapar också en naturlig träffpunkt mellan 
grannarna och intill tvättstugan återfinns en loungedel där 
du kan ta en kopp kaffe medan du väntar på att maskinerna 
går klart. Med läget nära Holmtorpsvägen finns möjlighet 
att öppna upp även för boende i kvarterna runt omkring. I 
byggnaden finns också kylda leveransboxar för matkassar.

Aktivitetsyta
En stor sammanhållen gräsyta möjliggör så väl fartfyllda 
aktiviteter som lite lugnare: brännboll, kubb eller picknick? 
Intill den stora gräsytan finns både multiarena och utegym 
med kreativ utformning för att främja även andra aktiviteter. 
För de små aktiva finns en balansbana byggd av stockar, 
stenar och återvunna element. 

Amfiteatern
Vid kraftiga regn leds ytvattnet i norra delen ner i 
amfiteatern och bildar ett tillfälligt magasin i form av en liten 
damm. Dammen rymmer ca 33 kubik, vilket är mer än 75% 
av ytavrinningen vid ett 20 mm regn. Intill amfiteatern finns 
också en liten vattentrappa med sluss, där barnen (och de 
vuxna!) kan experimentera med vattnet eller använda det 
att vattna odlingarna med. Vid torr väderlek kan amfiteatern 
användas som samlingsplats, på vintern kan den förvandlas 
till en skridskorink.

Kullar
Jordmassor från schaktarbeten har återanvänts för att bygga 
upp ett mer kuperat landskap. De böljande formerna ger 
gården ett mjukare intryck och skapar både lekmöjligheter 
för barnen och lotsar ytvattnet rätt. Genom att ta hand 
om massorna direkt på tomten minskas transporterna av 
jordmassor avsevärt.

Fruktlund
Fruktträd och bärbuskar på gården bidrar tillsammans med 
odlingslotterna till möjligheten att producera närodlad mat 
samtidigt som det främjar pollinerande insekter. Genom att 
integrera en stor andel nyttoväxter i gårdens gestaltning ges 
möjlighet till effektiv skötsel och tillgång på frukt och bär under 
sommarhalvåret även för den som inte vill eller kan engagera 
sig på ett djupare plan. Risken för oanvända, trista jordytor 
minskar också. Exempel på växter som passar för detta 
ändamål är aronia, blåbärstry, smultron, allåkerbär, vinbär, 
ramslök, syrén, blåbär, krusbär, rabarber och kryddväxter. 

Dagvattenränna
Ytvattnet leds i förstahand till grönytor och får infiltrera i 
marken. Alla ytskikt på gården är av vattengenomsläppligt 
material så som stenmjöl eller plattor med bred fog. En 
ränndal samlar upp vatten längs den östra gångvägen om 
flödet blir för stort i mitten av gården. 

Rain garden
I södra delen av gården finns en rain garden som kan ta 
hand om drygt 25% av ytavrinningen vid ett 20 mm regn.
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Cirkulära processer i förslaget

Förslaget bygger på en cirkuläritetsstrategi för arkitektur och 
byggande där vi valt att arbeta med en betongstomme. 

Detta möjliggör:
-att betongens värmekapacitet nyttjas för effektiv drift av 
husets värme/kyla samt stödjer effektiva och långsiktiga 
energisystem.   

-att potentialen för återanvändning av byggmaterial ökar 
genom en ramstruktur av prefabricerade betongmoduler 
och utfackningsväggar samt klimatskal där återanvänt 
byggmaterial nyttjas.  

-att fler användningscykler underlättas genom att bärande 
betongmoduler är konstruerade för demontering samt 
återanvändning eller materialåtervinning. Detta görs bland 
annat genom att reducera och minska antalet material 
i stommen samt lägga majoriteten av alla installationer 
utanpå och tillgängligt för service.  

-att stommen hålls fri från organiska material, vilket medför 
lägre risk för skador orsakade av fukt, vatten och brand, 
samt ger en uppskattad livslängd på 100 år.

-att stora delar av byggnaden framställs i fabriksmiljö, med 
hög grad av upprepning och kvalitet i utförande, och med 
minimerat spill- och resursuttag. 

För att anskaffa, kvalitetsbedöma och montera 
återbruksmaterial kommer vi arbeta med verktyget CIX, 
samt skapa en projektorganisation som kvalitetssäkrar och 
ansvarar för processen i flera steg:  

1. identifiera tekniska behov och lämpliga 
materialkategorier  

2. inventering av materialtillgång genom rivningslov, 
återbruksnätverk och leverantörer

3. bedömning av lämplighet, gestaltning och kvalitet av 
berörda material tillsammans med byggprojektledare, 
arkitekt, konstruktör, byggherre, entreprenör samt 
kommunen

4. ta fram demonterings- och hanteringsinstruktioner (där 
så är lämpligt)

5. föra loggbok för transport, montering och utförande 

Byggherren ansvarar för att transportera, hantera, lagra och 
återanvända byggmaterial på projektplatsen. För spill- och 
restfraktioner från bygget är ambitionsnivån Miljöbyggnad 
Guld. Uppstår det spill i processen ska det i första hand 
användas för att bygga utemiljöerna. Detta inkluderar även 
schaktmassor samt betong- och armeringsprodukter.

Fasader mot innergård, skala 1:400

Fasader mot gata, skala 1:400 

G         1:50

Horisontalsnitt betongstomme, skala 1:50

Vertikalsnitt betongstomme, skala 1:50
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Gavelfasader, skala 1:400 

Genomgående i projektet, undantaget 
komplementbyggnader, är kombinationen av pre-
fabricerade betongelement med öppning som kan fyllas 
av prefabricerade enheter som inrymmer fönster, dörrar, 
vegetativa väggar med mera. Betongen skapar ett tydligt 
ramverk där utfackningsväggarna i mellanrummen kan 
tillåtas att ”spreta” i sin materialitet. Betongelementen 
är bärande vilket, genom användandet av Juunoo-
väggar, ger möjlighet att ha en flexibilitet i planlösningen 
som kan anpassas efter ändrade behov. Bjälklag och 
lägenhetsavskiljande väggar utgörs av betong. 

Enkel teknisk beskrivning av bostadshusen med konstruktion och materialval

Balkonger bärs upp av ett system med limträbalkar och 
pelare. Loftgång samt balkongbjälklag utgörs av återvunna 
betongelement. Balkong- och loftgångsfronter är uppbyggda 
med ett ramverk av trä i kombination med ramar med wire-
nät som ger genomsiktlighet men samtidigt skyddar.

 3/5

Balkongbjälklag/loftgång av återvunna betongelement. 
Balkong klädd med trätrall. Slät infärgad betong skapar ram. 
Rillad betong i vertikala/horisontella fält skapar variation.
Utfackningsvägg, här klädd med laserad träpanel, är indragen 
och förstärker betongramen. Bärverk på balkong/loftgång av 
limträ. Balkongräcke av trä samt delar med wire-nät i träram.



Släpp i byggnationen mot parkstråket länkar samman parken med innergården
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Byggnadskroppar mot Holmtorpsvägen och parkstråket möts i en mindre torgyta som länkas samman med innergården Släpp i byggnationen mot Holmtorpsvägen länkar samman gaturummet med innergårdens torg

UC

Designstrategier i förslaget

Vid analyser av grupper som har som svårast att 
tillgodogöra sig sina behov på bostadsmarknaden återfinns 
fyra grupper: 

-Ensamstående utan barn 20–30 år 
-Ensamstående med barn 
-Samboende/gifta par med ≥3 barn 
-Ensamstående pensionär 

Genom att kombinera en överkomlig hyra med en väl avvägd 
och genomtänkt design, svarar bostäderna i vårt förslag mot 
en mångfald av boendebehov, även för de fyra grupper som 
idag har det svårast att etablera sig.  

I grundutförandet kommer boendetyperna bestå av 19 
stycken 1RoK om 29 kvm, 13 stycken 2RoK om 60,5 kvm, 
12 stycken 3RoK om 78,5 kvm samt radhusen på 4RoK om 
107,5 kvm. 

 Både radhusen, 2RoK och 3RoK får en layout som möjliggör 
tillskapandet av ett extra rum, genom ett system för 

Lägenhetsplaner i skala 1: 200 (entréplan gråa huset)
1ROK respektive 2ROK

Lägenhetsplaner i skala 1: 200 (entréplan svarta huset)
1ROK respektive 2 ROK

Lägenhetsplaner i skala 1: 200 (plan 2 och 3 svarta huset)
2ROK respektive 2ROK ombyggd till 2,5ROK 

Lägenhetsplaner i skala 1: 200 (plan 2 och 3 gråa huset)
3ROK respektive 3ROK ombyggd till 3,5ROK

Entréplan radhus i skala 1: 200

Plan 2 radhus i skala 1: 200

demonterbara och återvinningsbara innerväggar. Väggarna 
gör det enkelt att anpassa planlösningen när behoven 
ändras, och möjliggör därmed för de boende att bo kvar i sin 
bostad längre. 

I de större planlösningarna, möjliggörs parallell användning 
av rum och projektet också tillhandahåller ”sociala 
kvadratmeter” i gemensamma fastighetslokaler för 
exempelvis co-working.  

För att erbjuda de boende och fastighetsägaren flexibilitet 
kommer flera lägenheter att tillåtas slås samman, 
exempelvis kommer 1RoK kunna slås samman genom 
håltagning i lägenhetsavskiljande vägg, med en 3RoK och 
därmed erbjuda 4RoK. 

Med utgångspunkt i detaljplanens förutsättningar har 
byggnaderna planerats så att bebyggelsen utnyttjar den 
fulla höjden på tre våningar mot Holmtorpsvägen för 
att skapa förutsättningar för en lugn och trivsam gård 
för de boende. Mot Holmtorpsvägen och mot parken är 
bebyggelsen av loftgångstyp för att inte behöva leda in 

trafik på gården. Samtliga marklägenheter har en liten 
förgårdsmark och entré mot gatan vilket bidrar till liv längs 
gatan. Marklägenheterna har även uteplatser mot den 
välplanerade gemensamma innergården. 

Byggnadernas utformning kommer av en vilja att tydliggöra 
konstruktionens bärande delar. Denna ram av betong kan 
sedan fyllas med varierande innehåll.
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Odlingslåda, vätgascontatiner, bytesbod samt miljörum och bilparkering i nordöstra delen av tomten

Felleshus med tvättstuga, lounge och leveransrum i sydvästra delen av tomten

Innergård sedd från Dekorstensvägen



Energihushållningen i förslaget

Byggnaderna på Björkalund nyttjar den tunga 
konstruktionen för att minska värmeffektbehovet och 
även kunna lagra värme och kyla över dygnet. Detta 
möjliggör att värmesystemet blir flexibelt i morgondagens 
energimarknad med mer volatila energipriser. Byggnadernas 
anpassningsbarhet ligger i linje med nya krav på smart 
beredskap (Smart readiness index, SRI) som adresserats i 
det senaste eu-direktivet om byggnaders energiprestanda. 

På byggnaderna monteras solceller med en produktion 
motsvarande ca 55 kWh/m2, atemp, år. Byggnaderna 
knyts ihop genom ett likströmsnät och ett batteri möjliggör 
lagring över dygnet och effektivt nyttjande lokalt, samtidigt 
som det medger stödtjänster mot elnätet. Överskottet från 
solcellerna kopplas mot elnätet, och kvarteret förbereds för 
vätgasproduktion och nyttjande av bränsleceller för värme 
och kyla. 
Byggnaderna värms upp med ett stomvärmesystem som 
nyttjar lagringskapaciteten i den tunga konstruktionen samt 
möjliggör mycket låga framledningstemperaturer (20-24 
grader Celsius), vilket ger en väldigt bra nyttjandegrad 

Klimatavtrycket i förslaget

Vår utgångspunkt är att en kombination av material ger bäst 
förutsättningar för att nå globala och nationella klimatmål - 
men då måste våra byggnadsmaterial (trä, betong, stål) ses 
ur ett systemperspektiv.  

I Sverige skapar skogsbruket stora markbaserade utsläpp, 
vilka omöjliggör att vi når klimatmålen. Endast 20% av det 
skogliga uttaget till virke, resterande del blir till kortlivade 
produkter, bioenergi och biomassa som bränns – vilket 
ytterligare generar utsläpp. Skogen har potential att 
binda mer kol i marken på plats. Virke behövs, men i en 
omfattning som bidrar till klimatmålen, och det ska tas från 
hållbart skogsbruk (ej trakthyggesbruk). 

Samhällets överdimensionering och traditionellt höga 
användning av betong måste utmanas. Detta kan göras dels 
genom att minska mängden betong och tänka annorlunda 
kring laster/bärighet, dels genom att minska andelen 
cement i betongrecepten. Vi kan redan idag nå långt i vårt 
klimatavtryck (30-50% reducering) och inom 10 år kommer 
CCS-teknik troligen vara tillgänglig.  

Stål och armering kommer troligen på sikt att bli fossilfritt, 
till dess behöver mängden återbrukad stål i armeringen vara 
hög och andelen armering minskas generellt.  

Utsläppen från byggnationens hela livscykel (skede A, B, C 
och D) påverkas olika beroende på val av material. För att 
nå halverade utsläpp till 2030 kan vi inte endast fokusera 
på ett bygg- och stommaterial. För att optimera utsläppen 
på kort och lång sikt behöver vi hitta en medelväg där de 
bästa sidorna ur vardera produkt nyttjas, samtidigt som de 
respektive industrierna utmanas till att sänka sina utsläpp.

Genom att använda flera byggmaterial tillsammans har 
vi större möjlighet att nå klimatmålen. Vi kan utmana 
innovationen av byggmaterialen, ta del av den utveckling 
som sker och se till en samhälleligt god resurshushållning. 
Med vårt stomsystem kan vi få ner klimatavtrycket med 30-
40% jämfört med traditionellt stomsystem.

av värmepumpen. Sommartid kan stomvärmesystemet 
nyttjas till frikyla, vilket ger ett bra inomhusklimat. 
Ventilationssystemet har ett högeffektivt återvinningssystem 
och uteluften förvärms genom växthusen och markkanal.  

I den gemensamma tvättstugan bereds varmvatten med 
solvärme och el produceras i solceller. Varmvatten från 
tvättmaskiner och lägenheter samlas ihop och värmen 
återvinns genom en värmepump till lägenheterna. 

Perspektiv över innergården
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