
TÄVLINGSFÖRSLAG VÄSTERPORT ETAPP 1 - LOTT 9 

MER ÄN ETT HUS
Introduktion
Med detta tävlingsförslag vill Etikhus, NHC, Radar Ar-
kitektur, Monsén arkitekter och Restaurang Joels Brygga 
vara med och utveckla Västerport tillsammans med Var-
bergs kommun och övriga aktörer. 
Vi har tillsammans en bred kompetens och erfarenhet 
vilket kvalitetssäkrar vårt tävlingsbidrag och säkerställer 
redan i ett tidigt skede utveckling, projektering, genomför-
ande och långsiktig förvaltning av projektet.
Vi vill vara medskapare av den goda staden som innehåller 
variation i typologier och upplåtelseformer och som har 
en rik gestaltning där hållbarhetsfanan hålls högt. Vi vill 
skapa unika miljöer för människor som utgår ifrån plat-
sens histora men tar avstamp mot framtiden!
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Vy från nordväst längs med kajpromenaden 

Avstamp
Vi tar avstamp i Varbergs unika karaktär med dess hamn-
byggnader, havet och naturen som våra stöttepelare. Vi 
önskar genomföra ett kvarter med plats för såväl bostads-
rätter, äldreboende, förskola samt en levande bottenvåning 
med en unik restaurang driven av de välkända restauratö-
rerna bakom Joels brygga.
Vi lägger stort fokus på en platsanpassad gestaltning 
utförd med gedigna och vackra material som håller och 
åldras vackert över tid. Vårt anslag går i tonen grönt och 
blått och vi har mycket höga hållbarhetsambitioner med 
utvecklade ekosystemtjänster som kopplas till ett ekolo-
giskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetstänk.
Vi har valt att kalla vårt förslag: Mer än ett hus!



Funktionsuppdelning

Solens inverkan

Utsikt och utblickar

Översiktsvy kvarter från nordväst med de sociala ytorna på taklandskapet

Äldreboende

Förskola

Bostadsrätter
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Gestaltningskoncept
Byggnadens volym
Gestaltningskonceptet tar sin utgångspunkt i temat lasta, 
lossa, stuva och trava; en tydlig fl ört med Varberg som 
hamnstad och ett tacksamt koncept att utgå ifrån med 
en byggnation längs med Magasinsgatan. Konceptet 
är lätt att koppla till kvarterets funktioner vilket ger ett 
tydlig samband mellan innehåll och exteriört uttryck. En 
sammanhållen men rik variation i form av staplade och 
upprepade element där delar lätt kan tas bort eller läggas 
till utan att helhetsintrycket förminskas eller förstörs.
Byggnadsvolymerna ansluter till ”hängmatteprincipen”, 
högre mot kajen och lägre mot Barnens boulevard. Vo-
lymen är gestaltad utifrån sol, vind, utsikt, funktion och 
identitet vilket ger en upplevelserik, varierad och hållbar 
byggnation som håller över tid. 

Utgångspunkt i Varbergs karaktär; lasta, lossa, stuva och trava samt stadens stadsliv och människor.

Det fi nns en tydlig indelning i sockel, mellanvåningar och 
taklandskap där in- och utsida pratar med varandra. En 
sammanhållen takvolym med uppbrutna inslag ut mot 
gatan ger en hint om vad som pågår på insidan. Takland-
skapet nyttjas av förskolan, restaurangen och de boende 
för lek, odling, umgäng och utsiktsplat. Taket erbjuder fi na 
sollägen och kvaliteter som kommer många till del.
Att respektera sin omgivning
Byggnadsvolymens variation i höjdled tar hänsyn till dess 
omgivning så att omkringliggande bebyggelse inte skuggas 
alltför mycket. Volymer, materialitet, detaljrikedom, inne-
hållsvariation, upplevelserikedom, grönska och vattenhan-
tering tar stor hänsyn till de människor som skall bo och 
verka på platsen och till Varberg som stad. 

Stad över tid
Vårt tävlingsförslag är en naturlig fortsättning på Varbergs 
stadsbyggnadskonst, ett tidslager som tar avstamp i det 
historiska men siktar mot framtiden. 
Byggnaderna påminner om hamnens magnifi ka magasin-
sbyggnader med väldefi nierade volymer i en nedbruten 
skala för att anpassas till människan. 
Exteriöra material är valda för att hålla över tid och åldras 
med värdighet. Tegel, trä, sedum, plåt etc. tar sin ut-
gångspunkt i platsen och de fl exibla lokalerna går lätt att 
utveckla över tid med skiftande krav.
I allt vi gör utgår vi ifrån Varbergsborna. Det är de som 
skall bo och verka på platsen och det är i deras tjänst vi vill  
vara medskapare till en stadsdel som står sig väl över tid.

Grundvolym



BYGGNADEN I SIFFRORSITUATIONSPLAN

Situationsplan och bottenvåning - skala 1:400 (A3)
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Kvarteret i Västerport
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Platsens kvaliteter
Med utgångspunkt i det unika läget har vi gestaltat ett 
kvarter som tar tillvara på de kvaliteter som fi nns på plat-
sen. Genom parametriska designstudier av sol, vind och 
utsikt har vi optimerat byggnadsvolymen med fokus på en 
evidensbaserad stadsutveckling. Det goda livet för männ-
iskorna på platsen uppnås bl.a. genom ett gott mikrokli-
mat på såväl gård, balkong som takterrass.
Balkonger utförs delvis indragna vilket ger sköna hörn och 
takets variationsrika volymer ger en rygg mot nordan och 
sol i ansiktet när man fi kar mot väggen i söder. 

Mötet med staden
Vårt fokus har varit att skapa en aktiv och tilltalande bot-
tenvåning. Här fi nns många publika funktioner; förskola, 
restaurang, samlingslokal, cykelverkstad, entrélounge, kök 
etc. Vi vill bidra till stadsdelens liv och innehåll och ge 
mer än vad vi tar. Innehållet i bottenvåningen löser inte 
bara kvarterets behov utan också stadsdelens och kommu-
nens. Samlingslokalen kan hyras ut till andra, restaurangen 
är öppen året runt och köket kan användas för matlag-
ningskurser. Delibutiken ger kvalitativ mat till stadsdelens 
invånare och takterrassen med sin bar blir en kvalitet som 
alla får möjlighet att ta del av.
Ett grön/blått perspektiv med synlig dagvattenhantering 
kopplad till aktiv urban grönska stöttar ekosystemtjänster 
och berikar gaturum och gårdsmiljöer ytterligare.

Bottenvåningen
Förskolan längs med Barnens boulevard är en naturlig 
och prioriterad del av området där fönster skapar in- och 
utblickar mellan byggnad, gård och gata. ”Tittskåp”, 
sittnischer, detaljerade entréer, rumsskapande belysning 
skapar rikedom, intresse och variation. Kvarterets hörn 
blir viktiga som fondmotiv i gatans perspektiv och här 
ligger restaurangen och samlingslokalen som fungerar som 
matsal och mötesplats dag som kväll. 
Ett fl ertal entréer i strategiska lägen med ingång från gata 
längs med bottenvåningen ger liv och rörelse och korta 
avstånd för kvarterets invånare. Bottenvåningen dras in 
något från fastighetsgränsen, vid entréer lite mer, vilket ger 
regnskydd och utrymme för rumsskapande belysning. 
Bottenvåningen är en plats för entré, vänta, uppleva, känna 
och vistas och till för alla i staden.
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Odling på gård och på tak. Barnen är en aktiv del av kvarteret. Lokal växtlighet. Lek på tak och gård. Plats för alla! Ekosystemtjänster  
genom rätt växtval.

Vy över taklandskapet med plats för växthus, odling, lek och kontemplation.

Innovation
Övergripande arbetar vi med ett innovativt förslag där 
många delar bidrar till en samlad helhet vilket beskrivs 
genom hela presentationen. Exempel är restaurangkon-
ceptet som gemensamt försörjer förskola och äldreboende. 
I konceptet ingår även odling och driftsansvar för ge-
mensamhetslokalen. Vi samarbetar med Rise kring bl.a. 
framtida mobilitetslösningar med fokus på cykeln.
I samarbete med högskolan i Halmstad (Hälsoteknikcen-
trum Halland Camanio Care) avser Norlandia att studera 
och följa upp hur Norlandias Generationskoncept funge-
rar i praktiken. Vi kommer att ta initiativ till en samverk-
angrupp med övriga aktörer i kvarteret. Gruppens uppgift 
blir bl.a. att optimera energianvändningen/energiåtervin-
ningen för hela kvarteret.

Originalitet
Byggnaden har multifunktionella ytor i form av en sam-
lingssal i bottenvåningen, ett kök som servar både förskola, 
äldreboende, restaurang och en gemensam takterrass där 
förskolans barn möter de äldre. Det är ett smart sätt att 
nyttja husets resurser där de boende ges rekreativa ytor.
Arkitekturen, med sitt sadeltak och sågtandade takland-
skap, stödjer ett fl ertal ekosystemtjänster, såsom solenergi, 
dagvattenhanteringen och biodlingar. Det är en nytolk-
ning av platsens hamnkaraktär med tydliga volymer och 
takfall med enhetlighet i färg och form. Kupor, burspråk 
och balkonger ger utsikt och kontakt med gård, gata 
och hav. Bottenplanet får ett påtagligt lekfullt inslag där 
förskolans barn kan interagera med omgivningen via olika 
stora ”tittskåp” ut mot Barnens boulevard och Magasin-
sgatan.  

Gestaltad funktion
Gestaltningen tar sin utgångspunkt i ett grön/blått tema 
där vatten och lokal fl ora skapar en grön och skön lunga 
för kvarterets invånare. Gårdsytan kan nyttjas fl exibelt 
över dygnets timmar och årstidernas växlingar. Dispone-
ringen är genomtänkt utifrån kvarterets funktioner och 
klimat där sollägen optimeras och träd ger skugga i rätt 
lägen vid rätt tillfällen. Bottenvåningen korresponde-
rar med omgivande allmän plats genom att mer publika 
funktioner placeras längs kajen i fi na sollägen och längs 
med Barnens boulevard. Kvarterets hörn accentueras med 
publika funktioner såsom samlingslokal i ena hörnet, som 
dagtid nyttjas som matsal för förskolan och samlingssal för 
äldreboendet och kvällstid av områdets innevånare.I andra 
hörnet ligger restaurangen med uteservering i västerläge. 
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Unik och innovativ gestaltning

Fasad mot Barnens boulevard - skala 1:400 (A3) Fasad mot kajstråket i väster - skala 1:400 (A3)



Solceller mot söder och väster.Sedum på tak. Trä ger värme och intimitet.

Cover plates i ljus kulör till äldreboendet. Cover plates i rött till bostadsrätterna.Återvunnet tegel i sockeln.
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Fasad mot Magasinsgatan - skala 1:200 (A3)

Fasadutsnitt - skala 1:100 (A3)

Material och detaljering
Materialbehandling
Vi utgår ifrån en materialbearbetning som hittar sina 
referenser i Varberg och dess hamn med tegel, trä, plåt 
och grönska som de givna utgångspunkterna. Upplevelsen 
av en byggnad och en plats ligger mycket i dess sinnliga 
utförande där materialen spelar stor roll. 
Kvarterets bottenvåning har en avvikande gestaltning i 
återvunnet tegel som binder samman bottenvåningen. 
Bearbetade detaljer i trä och plåt ger intimitet och värme 
och en känsla av välkomnande. Stora glaspartier ihop med 
burspråk och balkonger gör byggnaden transparent och 
kopplar samman in- och utsida.
Bostadsrätterna mot havet får en tydlig koppling till 
konceptet lasta, lossa, stuva och trava och det levande och 
vackra teglet i en röd/brun kulör förstärker denna känsla. 

Delar av fasaden mot havet kan utföras glaserad där vi 
tänker oss ett samarbete med en konstnär där utgångs-
punkten kan vara havets glittringar, ett vackert fondmotiv 
när du möter Västerport från havet.
Äldreboendet får en ljusare kulör i antingen tegel eller 
cover plates. Detta är viktigt då det är placerat längs med 
de lite trängre gaturummen där fasadens kulör hjälper till 
att ljusa upp gaturummet.
In mot gården kommer den lummiga grönskan att råda 
mer med synlig grönska på såväl balkonger som tak. Större 
inslag av trä på fasad bidrar också till den mer hemlika 
och trivsamma karaktären.

Omsorg i detaljer
En byggnads upplevelse och utförande ligger i dess de-
taljer, i mötet mellan mark och sockel, mellan vägg och 
fönster/dörr, i takfoten och i takavslutet.
Gedigna detaljer utförda med hantverksskicklighet och i 
tåliga material borgar för en upplevelserik gestaltning.
Extra fokus ligger på bottenvåningens, burspråkens och 
balkongernas detaljer och innehåll då det är de ytor där 
människor kommer nära.
Vår byggnad är fl exibel och rationell. En högre bjälklags-
höjd medger olika funktioner över tid och en rationell 
struktur ger en enkelhet och självklar byggnation.



Planlösning normalplan
Byggnadens normalplan innehåller kvalitativa bostads-
rätter ut mot kajpromenaden via en fl exibel fyrspännare. 
Lägenheter med ljus från fl era håll och med en fantastisk 
utsikt borgar för höga boendekvaliteter.
Mot Magasinsgatan och Barnens boulevard föreslår vi 
ett äldreboende med plats för 54 boenderum, ett mycket 
attraktivt boende mitt i stadsdelen Västerport. De boende 
erbjuds utemiljö på såväl gård, balkong som på tak, livs-
kvalité helt enkelt!

Gårdsfasad mot öster - skala 1:400 (A3)

Gårdsgemenskap
Gården blir ett gemensamt socialt rum där det fi nns plats 
för alla, såväl gammal som ung. Det grön/blå temat är 
likväl ett rekreativt som lekfullt inslag med pedagogiska 
poänger för kvarterets barn. Förskolemiljön ger lekmöj-
ligheter för barn såväl vardag som helg och skänker nöje 
till de boende i äldreboendet. Zonerings- och funktions-
variationen på gården ger ett multifunktionellt nyttjande 
där många kan använda sig av ytan samtidigt då det fi nns 
plats för såväl aktivitet som kontemplation.
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Gårdsrummet

Gårdsfasad mot väster - skala 1:400 (A3)

Normalplan bostäder 
och äldreboende - skala 1:400 (A3)

Ändamålsenlighet och funktion
Kvarteret innehåller ett fl ertal olika funktioner vilket 
borgar för en variationsrik gestaltning. Välutredda och 
väldisponerade ytor ger fi na kvaliteter till de boende och 
till brukarna som kommer nyttja såväl bostäderna som 
lokalerna. Flexibla volymer och ytor tillser att byggnaden 
klarar förändring över tid. Flera samordnade funktio-
ner såsom ett kök som servar den publika restaurangen, 
förskolan, äldreboendet och Delibutiken sparar yta och 
ger ett bra underlag för den dagliga driften. Samlingslo-
kalen och köket kan även hyras ut till andra i området för 
möten, träning, matutbildningar etc.

Grönt och skönt gårdsrum för socialt umgänge.

Olika boendeformer
Bostäderna består av bostadsrätter i varierande storlekar 
för olika slags livsbehov, men det planeras också för ett 
äldreboende som hyresrätt och en förskola samt en restau-
rang. Den planerade entréloungen samlar ett antal tjänste-
funktioner och blir en viktig mötesplats.  
De boende kommer att kunna påverka sin livssituation 
genom de tjänster som erbjuds inom ramen för konceptet 
”Mer tid att leva”. Möjlighet till samutnyttjande av vissa 
ytor i förskola/äldreboende såsom samlingslokal, uthyrning 
av kök för matlagningskurser kommer också erbjudas till 
stadsdelen. Det fi nns gott om plats för cykeln och ett ut-
rymme att fi xa den samt förvaring i entrén för matleverans, 
allt som gör vardagen enklare!

2 RoK
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Lgh Lgh
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Lgh Lgh
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Trappa

Trappa

3 RoK
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Innehåll och ytor
Vårt kvarter har en stor mix och varition av såväl funktio-
ner som upplåtelseformer. Bostadsrätterna varierar i span-
net 2, 3, 4 till 5 RoK i spannet 60-115 m²med en jämn 
fördelning där fl exibilitet medger andra variationer.
Lott 9 i kvarteret är fördelad på följande vis:
Restaurang och kök    ca 220 m²
Samutnyttjade ytor   ca 370 m²
Förskola  ca 70-90 barn ca 840 m²
Äldreboende  54 st. rum ca 3180 m²
Bostadsrätter  ca 20-24 st. ca 2090 m²
Sammanlagda BTA   ca 6 700 m²
Bostadsrätterna i kvarteret upptar ca 31 % av den sam-
manlagda BTA:an vilket förhåller sig på ett positivt sätt 
till den i tävlingen angivna fördelningen mellan hyresrätt 
och bostadsrätt.

Bostadsrätter 

Entrélounge/cykelrum 

Restaurang 
och kök

Äldreboende

Förskola

Gemensam gård

Kvarterets funktionsmässiga indelning

Vy in på gården, under vårdträdet mot hörnet där förskola, äldreboende och boende möts.

Matplats/samvaro

Matplats/samvaro

Kök



Hållbar livsstil
Vi vill förenkla vardagslogistiken, det skall vara lätt att 
göra rätt! Konceptet ”Mer tid att leva” som vi utvecklar 
erbjuder tjänster för alla i kvarteret. I entréloungen i kvar-
teret fi nns det bl.a. plats för tvätteria, Delibutik, varukylar 
för hemleveranser, packcykelbokning, verktygspool etc. där 
driften sker via restaurangen.
I samarbetsgruppen för kvarteret söks möjligheter att 
skapa utrustade arbetsplatser för att minska behovet av 
mobilitet i vardagen. En gemensamhetslokal som också 
kan användas av det större grannskapet skapas, en plats 
där sociala relationer byggs och där erfarenheter av håll-
bara livsstilsval kan delas mellan hushållen. Växter som 
planteras är i huvudsak ätbara och blommande och det 
fi nns gott om plats för odling både på gård och tak.

Cirkulär ekonomi
Framtiden är delad: genom att planera in en ”sociala bod” 
i kvarteret skapas en yta med vardagsnödvändiga redskap 
och verktyg för delning mellan de boende. Detta är inte 
bara resurssparande i ett globalt perspektiv, utan också i 
ett familjeekonomiskt, då färre familjer behöver investera 
i dyra men sällan använda maskiner. Den cirkulär tanken 
går som en grön tråd genom kvarteret där så mycket som 
möjligt skall återvinnas bl.a. solenergi och dagvatten.
Smarta hem och byggnader
Bostäderna byggs smarta genom möjligheten att i en 
utvecklad app, ”Homeside”, styra ventilation, värmenivå, 
belysning och andra önskvärda funktioner. Appen används 
för att optimera energianvändningen och även för tjänster 
inom ramen för konceptet ”Mer tid att leva”.

Solklart
Byggnadsförslaget är anpassat efter solens vandring över 
dagen och över året. Vi ansluter till kravet om att 30 % av 
gården skall uppnå 5 soltimmar per dag. Solstudier har le-
gat till grund för byggnadskroppens höjder för att optime-
ra solinfall på gård men också utifrån vår byggnadsvolyms 
påverkan på omgivande bebyggelse.
Byggnaderna är utförda för att optimera solinfallet på de 
trånga gårdsgator där även utblickar mot fl era håll ger fi na 
boendekvaliteter. Gårdsmiljön har analyserats efter solens 
vandring för optimerad placering av sociala ytor, skuggzo-
ner för skyddad lek och dagvattenhantering etc.

Varierande boendekostnader
Kvarteret innehåller en stor blandning av typologier och 
upplåtelseformer; förskola, äldreboende, lokaler och bo-
stadsrätter längs kajen. Huvuddelen av kvarteret innehåller 
hyresrätter i form av äldreboendet samt bostadsrätter i 
västerläget.
Genomförbarhet
Starka aktörer med lokal förankring ger trygghet, detta 
står såväl Etikhus, Norlandia och Joels brygga för. Försko-
la och äldreboende är unika i området och en mindre BRF 
i ett attraktivt läge är en liten risk.
Flera funktioner syftar till att erbjuda stadsdelen mervär-
den såsom restaurangen, Delibutiken och samlingslokalen. 
Sammanhållet ägande av lokaler innebär bärkraftig drift, 
där synergier mellan förskola, äldreboende och restaurang 
skapar trygghet.
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Social och ekonomisk hållbarhet

Stad för alla
Förslaget fokuserar på att skapa trygga sociala platser ge-
nom god belysning och överblickbarhet med mötesplatser 
på gård och tak för alla i kvarteret. Här skapar vi ”talksca-
pes” för möten i olika former och storlekar. Vårt koncept 
där förskola och äldreboende kombineras skapar kontakt 
över generationsgränserna och ger en levande miljö, där 
barn och äldre träff as och lär av varandra. På detta sätt 
bidrar vi till att bryta utanförskapet och motverka känslan 
av ensamhet som tyvärr blir allt vanligare hos våra äldre 
med depression, psykisk ohälsa och andra hälsoproblem.

Placering av balkonger, franska balkong-
er och fönster ger ”ögon” på platsen 
såväl inne i kvarteret som på utsidan 
vilket skapar en trygg utomhusmiljö.

God belysning och 
överblickbarhet.

Möjlighet till utevistelse oavsett 
årstid och klimat, regnskydd och 
lekytor anpassade för vatten som 
en del av gestaltningen.

Mötesplatser på gård och 
tak för alla i kvarteret.

Sektion A-A och gårdsfasad mot norr - skala 1:400 (A3)

Inbjudande och välkomnande entréer och gårdar med 
kontaktfrämjande utformning i form av sittplatser, lekut-
rustning, avskildhet etc. Möjlighet fi nns till utevistelse 
oavsett årstid och klimat där regnskydd och lekytor anpas-
sade för vatten är en del av gestaltningen där taklandska-
pets växthus fungerar som vinterträdgårdar.
Kvarteret bidrar till att levandegöra staden över dygnets 
alla timmar med olika funktioner; bostäder, äldreboende, 
förskola och en restaurang som kommer att fungera som 
en året runt verksamhet. Förskolan i bottenplanet bidrar 
till att tillgodose barnperspektivet med en tydlig koppling 
mellan in- och utsida.

Solstudie höst/vårdagjämning kl. 8.00-20.00

Solstudie midsommarafton kl. 8.00-20.00

Lummig gård med tydligt grön/
blått tema för alla i kvarteret.

Aktiv bottenvåning 
ger liv till gatan.

Inbjudande och välkomnande entréer 
och gårdar med kontaktfrämjande 
utformning i form av sittplatser, lekut-
rustning, avskildhet etc.

Takterrass till restaurangen 
med fantastisk utsikt.

Lägre bebyggelse mot 
Barnens boulevard

Koppling mellan
in- och utsida

Det sociala livet i kvarteret

Takterrass

Växthus

Portik

Takbar

Uteliv på taket

Mötesplatserpå gården

Uteservering

Genomgående
entréer

Balkonger
med utsikt

Möte gammal 
och ung



Den vilda zonen för lek är vintergrön och blir 
en klivstensyta för stadsdelens fauna.

Den kontemplativa zonen där ung och gammal 
möts bland bärbuskar, pollinatörer och odlings-
lådor i en sinnlig och taktil miljö.

Hemmazonen utrustas med närlek 
med utrustning i naturliga och giftfria 
material.

Gårdszonering

Privata zonen med omsorgsfull bearbetning 
av närmiljön till bostäderna med synlig dag-
vattenhantering.

Vattnets vandring i kvarteret Grönska och ekosystemtjänster

Hållbara material
Våra material väljs utifrån ett LCA- och LCC-perspek-
tiv där återvinningsbarhet och hur de binder CO2 vid 
granskning av den totala cykeln från produktion till åter-
vinning är vitala parametrar. Vi använder återbrukat tegel 
i sockelvåningen och i komplementbyggnader på gården. 
Väggarnas isolering består av lösull från återvunnet tid-
ningspapper. Stommen, som är den del av byggnaden som 
påverkar mest ur ett hållbarhetsperspektiv, kommer genom 
analyser optimeras utifrån CO2-påverkan och kostnad. 
Om det blir en trästomme eller en klimatbetong är egalt 
då det är den samlade miljöbedömningen som är det vik-
tigaste. Genom att vi använder oss av LCA-analyser och 
tekniker från Klimatbokslutet kommer projektet att bli 
optimerat utifrån minimal CO2-påverkan.

Fossilfri arbetsplats
För att minska klimatavtrycket i byggprocessen upprättas 
en logistikhub utanför området, detta för att minska anta-
let transporrörelser i staden under byggprocessen. Arbets-
fordon på byggarbetsplatsen kommer att drivas på samma 
gröna el som driver byggarbetet i stort. Etikhus Group har 
sedan länge en tradition i att i största möjliga utsträckning 
använda lokala aktörer och har ambitionen att göra så 
även i detta projekt. För överblivet material samarbetar vi 
med Nygårds byggåtervinning i Träslövs läge.
Resurseff ektiva byggnader
Plusenergi till kvarteret kommer vi att få genom integre-
rade solceller på tak där placeringen optimerats för en hög 
verkningsgrad. Byggnaden anpassas efter sol och vind och 
solskydd och grönska ger minskade värmelaster. Välutnytt-

Gröna och blå värden samt grönytefaktor (GYF)
Vi arbetar med GYF för att nå målet om att skapa och 
främja ekosystemtjänster. Grönskan och vattnet som fi nns 
på platsen bidrar till fl era ekosystemtjänster på samma 
gång. På taket tas regnvattnet om hand genom grönska 
som gynnar pollinatörer, samtidigt som taklandskapet blir 
en trivsam vistelseplats. Vattnet leds i stråk och rännor på 
gården och bidrar till en lummig och välkomnande plats 
med stora lek- och upplevelsevärden för alla åldrar. Blom-
mande växter glädjer de boende och ger mat till pollinatö-
rer, träden ger välbehövlig skugga på varma sommardagar 
och mikroklimatet blir gott – särskilt viktigt för äldre och 
barn! 
Många små åtgärder på många platser samtidigt skapar 
tillsammans ett robust nätverk av ekosystemtjänster som 
sammantaget ger en stor andel ekoeff ektiv yta och därmed 
en hög GYF. En livskraftig och anpassad ekologisk infra-
struktur och en genomtänkt dagvattenhantering ger ett 
bra mikroklimat med stora sociala och rekreativa värden.

1. Privata zonen: Lite striktare och mer tillhörande de 
bostäder som vetter mot ytan. Omsorgsfull detaljering vid 
entréer via markbeläggning, sittbänkar och belysning samt 
med synlig dagvattenhantering i bl.a. regnträdgårdar.
2. ”Hemma” – trygga zonen: Sinnlig och lite lugnare 
lekzon tillhörande förskolan. Sandlåda med bakbord, vat-
tenlek och lekhus med fågelholkar och grönt tak. Samling 
under pergola och plats för att äta ute.
3. Dynamiska zonen: Vårdträd med trädäck kopplat till 
dagvattenstråk där man kan doppa tårna och leka med bå-
tar. Tillåtande vegetation med ätbara buskar och polline-
rande blommor. Kompisgunga för lek och pölytor för att 
samla vatten för lek och experiment. Delar av ytan dedi-
keras till bostäderna och platsen har en optimal placering i 
förhållande till solens vandring över dygnet, en skön plats 
med ett gott mikroklimat där grannarna kan mötas.
4. Den ”vilda” zonen: Vegetations- och vistelsezon med 
tåliga växter där man kan leka, gömma sig, samla pin-
nar etc. med mycket vintergrön vegetation med växter 
naturliga för platsen. Fungerar också som en av gårdens 
klivstensytor för områdets djurliv.

5. Den fria zonen: Större öppet rum med plats för spring, 
bollspel och pulka på vintern med en uppbygd kulle. Un-
der kullen placeras komplementutrymmen för cykel och 
förråd i anslutning till bostäderna. Det öppna dagvattenst-
råket kompletterar den grön/blå upplevelsen av ytan.
6. Den lugna, sinnliga och kontemplativa zonen: Äppel-
lund och bärbuskar med perenner som lockar fj ärilar och 
pollinatörer. Odlingslådor och regntunnor tar hand om 
dagvattnet som leds till bärbuskarna. Zonen delas mellan 
förskolan och äldreboendet och den taktila miljön är som 
gjord för att lukta, känna och uppleva där mötet mellan 
generationerna bryter känslan av ensamhet och ger mer-
värden till såväl gammal som ung.
7. Taklandskapet: Taket i kvarteret nyttjas för umgänge 
och ekosystemtjänster. Ovan BRF:en fi nns det terrassytor 
för såväl de boende som för restaurangen. Här har man en 
vidunderlig utsikt över havet och ytan blir delvis off entlig 
via takbaren. Ovan äldreboende fi nns det kompletterande 
uteytor för såväl förskolan som äldreboendet. Här fi nns 
utsikten, odlingslådorna till restaurangköket, bikuporna, 
växthusen, umgängesytorna och mötesplatserna.

jade ytor ger en eff ektiv byggnadsvolym. Värmeåtervinning 
ifrån ventilation och styrning av värme och belysning görs. 
Måttbeställda metervaror och material reglerar spillet 
på arbetsplatsen och ett cirkulärt tänk kring vattnen för 
bevattning och rekreation fi nns. Byggnation sker i enlighet 
med krav för Miljöbyggnad nivå Silver med delinslag av 
Guld enligt Hållbarhetsprogrammet.
Att kunna leva bilfritt
Genom den tjänstesamlande appen Homeside gör vi det 
mycket enkelt att leva ett bilfritt liv. Bil- och cykelpooler 
fi nns tillgängliga vid infl yttning och matleveranser från 
lokala matbutiker samordnas för att minska trafi krörelser-
na i kvarteret. Samarbete med andra aktörer i stadsdelen 
kommer att sökas för att uppnå en progressiv mobilitets-
lösning.
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Ekologisk hållbarhet

Gårdszonering/gårdsgemenskap1

2

3

4

5

6

7

Dagvattenhantering längs gata
Regntunnor på tak

Öppen dagvatten-
hantering på gård

Olika grönzoner 
på gården

Sedum på tak


