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VÄLKOMNA TILL KVARTERSKALASET

Välkommen till Kvartetskalaset!
Här lever, umgås och trivs vi i kvarter som sjuder av liv och rörelse. Vi 
bjuder in till en gatufest med levande entréplan och inspirerande går-
dar och stråk som lockar till en social, hållbar och aktiv livsstil.

Vi möts i lobbyn på hemväg från jobbet, när matkassen hämtas upp, 
när barnen släpps av från hockeyträningen eller när löpargruppen 
ger sig ut på onsdagsrundan. Vid det stora långbordet läser vi läxor, 
planterar sticklingar eller kopplar upp oss för att jobba en stund med 
gratis Wifi. Dessutom är det skönt att bara få blicka ut mot det anslu-
tande orangeriet och drömma sig bort ett tag. I tvättloungen tar vi en 
kopp kaffe samtidigt som vi sorterar strumpor och avhandlar veckans 
evenemang. Den händige fixar cykeln i cykelverkstan och samordnar 
samtidigt föreningens mountainbikeklubb. Den stora gemensamhets-
lokalen kan användas till allt från matlagningskurser och kvartersfester 
till att hysa svärmor i övernattningslägenheten. 

Vi gillar bilpool, lådcykelpool och att byta grejer med varandra. Vi gil-
lar att odla, att umgås och att göra livet lite enklare med att samordna 
oss via en smart app.
 
Vi gillar Kvarterskalaset.

I ROSENDAL ÄR ALLT NÄRA

* Mångfald av mobilitetstjänster och lösningar som främjar ett 
 hållbart resande 
* Gemensamma funktioner samlade kring en central plats i 
 kvarteret - Lobbyn!
* Appen TMPL som bidrar till gemenskap och inspirerar till en 
 social, aktiv och miljömedveten livsstil

HIT ÄR ALLA VÄLKOMNA

* Gröna stråk och kopplingar mellan kvarteren och de omgivande   
 parkrummen
* Levande bottenvåning med varierat innehåll, interaktion ute-inne
* Öppna kvarter med omsorgsfull och variationsrik gestaltning, 
 karaktärsskillnad mellan stadssida och parksida 
* Varierat lägenhetsutbud, spännande mötesplatser och samverkan  
 mellan kvarteren –  främjar möten mellan människor i olika åldrar   
 och med olika bakgrund

EN SMARTARE STADSDEL

* Svanen + FEBY12 
* Hållbarhetsåtgärder tex återbruk/återvinning, vattenbesparing och  
 solceller, gröna fasader och odling
* Sammanhållna volymer med hållbara material som tegel och trä
* Beteendestyrning som hjälper de boende att hålla koll på el- och   
 vattenförbrukning och styra smarta hem-funktioner 



SITUATIONSPLAN MED TAKLANDSKAP
SKALA 1:500

GRÖNA YTOR OCH STRÅK
- GRÖNA YTOR VÄVS IN I KVARTERET

OMGIVNINGEN
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KVARTER A, B OCH SAMMANHANGET
Kvarteren A och B ligger mellan det centrala parkområdet i Rosendal 
och Stadsskogens naturreservat. Dessa båda grönområden kopplas 
ihop av ett parkstråk beläget mitt emellan kvarter A och B. Denna 
situation ger extraordinära möjligheter till gröna kopplingar och stråk 
mellan de båda kvarteren och mellan kvarteren och det centrala 
parkområdet samt Stadsskogen. Skolan intill kvarteren skapar en 
levande miljö som kan stimulera och uppmuntra användandet av 
parker och platsbildningar på olika sätt.

HELHET
Vi betraktar kvarter A och B som självständiga enheter som fungerar 
var och en för sig. Tillsammans bildar de en helhet som är större än 
de enskilda delarna.  De två kvarteren är exakt lika stora men har 
lite olika förutsättningar i relation omgivning, väderstreck mm. Park-
stråket mellan kvarteren har möjlighet att utvecklas till ett spännande 
offentligt rum som de båda kvarterens utformning kan bidra till att 
stärka. Vi tänker kvarteren uppbyggda av flera olika delar med olika 
karaktär som tillsammans skapar en sammanhållen och rikt varierad 
helhet. 

KVARTERENS VOLYMETRI
Förslaget utgår från ett klassiskt bostadskvarter med volymer kring 
en gård men med öppningar mot det centrala parkområdet och mot 
parkstråket mellan kvarteren. På så sätt skapas en kvartersstruktur 
med sluten, stadsmässig sida mot lokalgatan och mer uppbruten, 
halvöppen sida mot de omgivande parkstråken. Kvarteren görs då 
tillgängliga och det gröna kan på ett naturligt sätt vävas in i kvarte-
ret. Volymerna ges också olika karaktär mot gatan respektive par-
ken. ”Stadssidan” har en urban volymetri med låglutande sedumtak 
medan ”parksidans” volymer artikuleras med sadeltak, gavelmotiv 
och frontespiser. Våningsantalet varierar generellt mellan fyra och sex 
våningar, utformat för att maximera solinfall på bostadsgårdarna och 
på parkstråket. Det nordvästra hörnet i kvarter A går upp och mani-
festerar sig i sju våningar vilket tangerar detaljplanens begränsning i 
denna punkt. Volymerna mot parken är utformade som fyravånings-
volymer med inredd vind. 

SKALA OCH VARIATION
Kvarteren delas upp i tydligt avläsbara volymer trapphusvis. I och 
med att dispositionen av kvarteren har roterats, (och inte spegel-
vänts), skapas stor variation mellan kvarteren sett från varje given 
betraktelsepunkt. Den trapphusvisa indelningen i kombination med 
varierad höjdsättning ger en behaglig skala mot ”stadssidan”. Mot 
”parksidan” förfinas skalan ytterligare genom att volymerna vrids, 
dras in, förskjuts och delas i förhållande till varandra. På så sätt 
skapas variation i volym och gestaltning ungefär var sjätte till var 
tolfte meter. Öppningarna i kvarteret bidrar också till att skapa en 
variationsrik miljö där gröna stråk och platsbildningar interagerar med 
bostadskvarteren. Bottenvåningarna utformas så öppna som möjligt 
och dess varierade innehåll samspelar med gata, gård och park. 

Den yttre belysningen gestaltas med hög ambitionsnivå i syfte att 
förstärka sambandet mellan gata, gård och park. Vi tänker oss en 
rikligt upplyst sockelvåning med accentueringar kring entréer för 
att skapa en trygg och inbjudande miljö längs gator och parkstråk. 
Bostadsgården gestaltas med pollare och markbelysning längs stråk 
och vistelseytor på ett lustfyllt och genomtänkt sätt.

SOLSTUDIER

VARIERAD SKALA
- UPPBRUTNA VOLYMER MED OLIKA HÖJD

LOKALGATA PARKSTRÅK

MINDRE GATOR

PARK

VARIERAD GESTALTNING
- VARJE TRAPPHUS GES EN EGEN KARAKTÄR

LEVANDE BOTTENVÅNING
- MÅNGFALD AV FUNKTIONER OCH ENTRÉER I MARKPLAN
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SEKTION A-A
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OFFENTLIGT-HALVPRIVAT
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LANDSKAPSKONCEPT
Landskapsgestaltningen bygger på att koppla upp sig på naturen 
och samtidigt bjuda in livet mellan husen. Det stora återkommer i 
det lilla. En smart resurshushållning och bra material skapar grun-
den. Både stadsrum, parkrum och gårdsrum integreras och flödar 
sömlöst i varandra. Hela kvarteret integreras i sitt sammanhang vad 
gäller parkstråk och sociala ytor. Sett från parksidan möter åstråket 
en grön gåfartsgata med öppningar in mellan gavlarna på kvarterets 
parkfront. Endast körytan är helt belagd med marksten, övriga ytor 
utförs med stenmjöl och gatsten med bred fog. Alla ytor utförs givet-
vis med tillgänglighet och närhet till entréer. 

Grönskan från parken flyter med in på gården och ger ett tåligt 
grönt golv att använda på olika sätt. Ytan byggs upp som en bärig 
grusyta men med 5% torv vilket ger grund för en lågvuxen ängseta-
blering. Denna yta fungerar också som en buffert för dagvatten då 
ytan kompletteras med stenkistor för buffring och rening. Alla bygg-
nadskroppar landar tydligt på en sockel av stenläggning med öppen 
fog. Denna zon innehåller många olika funktioner som tex entréytor, 
tillfälliga cykelparkeringar, växtkärl, sittplatser och uteplatser. Gestalt-
ningsmässigt ger det en tydlighet där sockel möter en markfris, men 
skapar samtidigt en tillåtande samlande yta som ger frihet för liv och 
egna uttryck. Solitära stora träd som ek (Quercus robur), lönn (Acer 
platanoides) och avenbok (Carpinus betulus) placeras fritt i kvarterets 
öppningar och på gården. 

De sociala ytorna utgår från Lobbyn och förlängs ut på gården ge-
nom ett orangeri som möter en pergola med regntak. Ytan möbleras 
upp med ett flyttbart långbord på räls och belysning för sena som-
markvällar. I förslaget visas också idéer om hur vi kan skapa händel-
ser i parken med en träarkitektur som kopplar in till gåfartsgatan vid 
parkfronten. En bro, en brygga och ett lektorn skapar blickfång och 
möjligheter.

OFFENTLIGA OCH HALVPRIVATA RUM
I Rosendal är alla välkomna. Livet i vårt kvarter har inga hinder. Inga 
fysiska gränser sätts upp utan rummen flödar in i varandra på ett 
välkomnande sätt. Däremot  är det tydligt gestaltat med tex ”mark-
frisen” att man ska lätt förstå var de olika zonerna finns. En uteplats 
ligger på markfrisen och avgränsas med hjälp av stora krukor istället 
för stela staket. Ett träd lutar ut sin krona i gaturummet och visar att 
det finns en öppning i kvarteret. Arkitekturen leder till möten mellan 
människor. Centralt mellan kvarteren finns ett parktorg som kopplar 
samman stadsgatan med åparken. Här kan aktiviteter rinna ut från 
bottenvåningen och aktivera sidorna utan att störa flödet på stråket.
Under trädkronorna kan man slå sig ned och titta på barnen som är 
på väg till skolan. Bron över ån kopplar samman stråket till huvudga-
tan i Rosendal. Livet pågår.  

DAGVATTENHANTERING
Dagvatten från hårdgjorda ytor på gården leds till nedsänkta växt-
bäddar där det både fördröjs och infiltreras på ett enkelt sätt. För att 
minska kvarterets vattenförbrukning samlas dagvatten från takytor 
och leds via stuprör till ett regnvattenmagasin under mark där det 
blir tillgänglig för bevattning och t.ex cykeltvätt. Pedagogisk vattenlek 
möjliggörs genom tex rännor, hjul och pump.
Bräddning från magasinet sker till ett perkolationsmagasin, som vid 
höga flöden bräddar till VA-systemet. Båda magasinen har en fördrö-
jande effekt. Volymer med låglutande takytor förses med sedumtak.

LANDSKAP

ODLING

ORANGERI  PERGOLA
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MULTILOKAL

PARKSTRÅK

UTEPLATS

U
TE

P
LA

TS

LOBBYGATA

GÅRD

PARK

SITTBÄNKAR

FÖRGÅRDSMARK

GÅRD

KÖRBAR YTA

UTEPLATSER MED KRUKOR SOM GRÄNS

GATA / SHARED SPACE PARKSTRÅK TRÄBRO

PARK

TRÄBRYGGA

FLYTTBARA BORD PÅ RÄLS

A A



SKALA 1:200 (A1) 0 162

ENTRÉVÅNING
SKALA 1:200

LOBBY

LEVERANSER

ORANGERI

UTEPLATSUTEPLATS

UTEPLATS

U
TEPLATS

UTEPLATS

U
TEPLATS

UTEPLATS

TVÄTTLOUNGE

FRD
BV
RL

 MM

FRD
BV
RL

 MM

FRD
BV
RL

 MM

CYKEL
MEK

CYKLAR
LÅDCYKLAR

MILJÖRUM
ÅTERVINNING

BYTE

ELBIL M LADDSTOLPE

UTEPLATS

FRD
FRD

FRD

UTEPLATS

CYKLAR

BIBLIOTEK

MULTILOKAL

ÖVER-
NATTNINGS-

DEL

CYKLAR

U
TE

TV
Ä

TT

1 rok
38 m2

5 rok
115 m2

3 rok
78 m2

2 rok
48 m2

2 rok
64 m2

3-4 rok
90 m2

3-4 rok
90 m2

2 rok
64 m2

57 m2

4 rok
99 m2

SEKTION B-B
SKALA 1:200

LEVANDE BOTTENVÅNING

P10

P10

P11

P11

P13

P13

P14

P14

P15

P12

P12

UPPSALA ROSENDAL - MARKANVISNINGSTÄVLING ETAPP 3 KV. B 

LIVSKVALITET UTAN BIL
En spännande utmaning i Rosendal är att skapa en attraktiv och 
fungerande boendemiljö utan garage i eller intill huset. Kvarter A och 
B ligger förhållandevis långt bort ifrån närmaste parkeringshus. Det är 
viktigt att skapa en fungerande struktur som gör det enkelt att sköta 
de dagliga rutinerna, som tex att handla mat eller att skjutsa/ hämta/ 
lämna barnen. Utan tillgång till egen bil precis runt knuten. Genom 
att maximera mobilitetstjänster i bottenvåningen och introducera ett 
antal smarta funktioner som förenklar för en hållbar livsstil tror vi att 
det går att skapa en modern och högkvalitativ boendemiljö där det är 
helt naturligt att inte ha en egen bil i garage under huset. Livskvalitet 
utan bil!

LOBBYN
Vi har organiserat entrévåningens olika funktioner kring ett centralt 
rum i varje kvarter - Lobbyn! Lobbyn blir en ”hub” i kvarteret. En 
plats där man hänga, vänta, leka, meka, fixa, odla eller bara umgås. 
Ett perfekt ställe att träffas på inför gemensam skidåkning i Stads-
skogen, eller uppsamling inför samåkning till jobbet. I lobbyn finns 
leveransboxar med kyl- och frysfunktion så att man enkelt kan fiska 
upp sin matkasse efter jobbet om man väljer en sådan typ av tjänst. I 
direkt anslutning till lobbyn finns också tvättlounge, parkering för cyk-
lar och lådcyklar, miljörum, cykelverkstad, förråd för barnvagnar och 
rullstolar samt en multifunktionell gemensamhetslokal med övernatt-
ningsmöjlighet. Samtliga cykelrum har dörröppningsautomatik. På 
gården finns en bilpoolsplats för elbil med laddstolpe.

Lobbyn fungerar också, om man vill, som huvudentré till hela kvar-
teret. Lobbyn, som delvis har dubbel våningshöjd, fortsätter ut på 
gården via ett glasat orangeri och knyter ihop kvarterets olika trapp-
hus. Mot lokalgatan annonserar sig lobbyn med dubbel våningshöjd 
samt genom att låta sitt golvmaterial gå ut över förgårdsmarken och 
möta trottoaren. Mot gatan finns generösa angöringsytor för avläm-
ning/upphämtning.

MULTILOKAL
En generös och rikligt utrustad multifunktionell lokal med övernatt-
ningsmöjlighet är i varje kvarter placerad mot parkstråket. Här finns 
möjlighet att laga mat och bjuda många gäster på middag, ha stu-
diecirkel eller föreläsning, använda som gemensamt co-office etc. En 
avsikt är att låta lokalerna vara möjliga att använda för hela stadsde-
len. Vi vill uppmuntra inkluderande och samverkan mellan kvarteren 
och ser även en möjlighet att involvera skolan i användningen. Kan-
ske kan lokalen användas för läxläsning, lärande eller undervisning 
för tex nyanlända?

KÄLLARVÅNING UNDER DEL AV HUSET MED FLÄKTRUM OCH LGH FRD

LOBBY-ORANGERI
GATURUM

SKOLA
GÅRD

GATURUM / PARK

B B



LIVET I KVARTERET

LOBBYN

MÅNGFALD AV MOBILITETSTJÄNSTER OCH AKTIVITER SOM FRÄMJAR EN HÅLLBAR LIVSSTIL!

LOBBYN

LOBBYN, EN SEKVENS AV RUMSLIGHETER,  INNE -UTE

ODLING CYKELMEK HÖNS PÅ GÅRDEN LAGA MAT I MULTILOKALEN

GÅRDEN, PLATS FÖR MÖTEN LÅDCYKELPOOL TVÄTTLOUNGE ELCYKLAR MED LADDPLATS MIDDAGAR UTE

PINGISBORD PÅ GÅRDEN BYTA GREJER MED VARANDRA LÄRANDE, SAMARBETE MED SKOLAN KVARTERSKALAS ORANGERI

TMPL gör det lättare att leva hållbart och minska sitt 
klimatavtryck. Man kan lätt se din förbrukning av 
elektricitet, kallvatten och varmvatten. Dessutom kan 
man jämföra den med andra boende i huset, samt dela 
tips och idéer om hur man kan leva mer klimatsmart. 

¥ Realtidsuppdatering om el och vattenförbrukning 

¥ Just nu, dygn och månad 

¥ Jämföra med sig själv och andra i huset 

¥ Få intelligenta tips och idéer i flödet hur man kan 
sänka sin förbrukning 

¥ Topplista hur man ligger till jämfört med andra 
boende 

¥ Utmana och tävla mot sina grannar

El & vattenmätningSmart postbox

Nu har posten anlänt.  
Kom ner till mig och hämta den!

¥ Meddelande dyker upp i appen 
när man får post i brevlådan 

¥ Två korsade fotoceller i botten 
av lådan som skickar en signal 
till appen när de bryts
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DIGITALA FUNKTIONER
Som en del i att skapa en smartare stadsdel, underlätta för människ-
or att leva hållbara liv, knyta människor närmare varandra samarbetar 
Bonava med den digitala plattformen TMPL. Denna tekniska lösning 
hjälper boende att via telefon eller dator via nätet möta sina grannar, 
dela resurser och hålla koll på sina hem. TMPL innehåller bland annat 
följande funktioner:

SOCIALT FLÖDE
Flödet är själva hjärtat i plattformen. Möjligheten att kunna informera, 
diskutera och samverka med sina grannar blir lättare med TMPL. 
Här kan föreningen och boende gå ut med information om viktiga 
händelser, notiser, sälja och byta saker, rösta i beslut eller bjuda in till 
event av olika slag. Information om kollektivtrafiken i området gör det 
enklare att ställa bilen hemma.

EL-OCH VATTENMÄTNING
I TMPL håller boende koll på sin förbrukning av el, varm- och kallvat-
ten. Informationen visas i diagram som ger användaren en tydlig bild 
över hur ens egna beteende påverkar driftskostnaden. Här kan du 
också jämföra med grannar eller få tips på hur du kan minska din 
förbrukning.

BOKNING OCH RESURSDELNING
På ett enkelt sätt läggs bokningsbara resurser såsom föreningens 
gemensamhetslokal eller övernattningslägenhet upp i TMPL. Här 
kan också boendes egna resurser, exempelvis en privatägd bil eller 
verktyg, läggas upp för uthyrning vid önskemål. 

SMARTA HEM
Med hjälp av appen kan boende kontrollera brytare, eluttag, tempe-
ratur, lås till ytterdörren och förprogrammerad belysning. Koppling till 
olika larmfunktioner kan också ge sänkt försäkringspremie.
 
DOKUMENTATION
De boende kan enkelt genom appen få tillgång till all dokumenta-
tion knuten till lägenheten och föreningen. All information behändigt 
samlad på ett ställe. 

MÅNGFALD
Kvarteren har en mångfald av hållbara erbjudanden att utnyttja för de 
boende. Via Sunfleets app bokar man el- eller lådcykel och elbil, via 
TMPL-appen fixar man samåkning, handlar mat, checkar sin mid-
dagsgrupp, kollar om det är dags att vattna odlingen, ordnar kvar-
tersloppis mm, Det skall vara lätt och smidigt att leva hållbart. Och 
kul! 

Utformningen av kvarteret är tänkt att inbjuda till spontana möten, lek 
eller fest. Det intilliggande rekreationsområdet stimulerar ett aktivt liv.  
Den generösa lobbyn kan bli uppsamlingsplats före joggingrundan, 
eller platsen för en after-ski vintertid. Eller så hänger man bara där i 
väntan på att tvätten skall bli klar. Tanken är också att innehållet på 
markplanet och på gården skall kunna förändras över tid, endast de 
boendes kreativitet och fantasi sätter gränser. De generösa allmänna 
ytorna i markplan kan i framtiden konverteras till ny, idag okänd an-
vändning.  Lobbyn och multilokalen kan utvecklas, gårdens innehåll 
är möjlig att påverka med odling, växtlighet, redskap och möbler , 
eller djur som tex höns eller bin. En Inkluderande och rik livsmiljö där 
alla är välkomna!
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LÄGENHETER 
Kvarterterens olika sidor har olika förutsättningar vilket ger en varia-
tion av lägenhetstyper. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1-5 rok 
och kan utföras genomgående, enkelsidiga eller som hörnlägenheter. 
I det nordvästra hörnet i kv A, där volymen går upp i sju våningar, 
manifesteras detta med en étagelägenhet. Bottenvåningar i husvo-
lymer mot parken föreslås innehålla lägenheter med markkontakt. 
Lägenheter i markplan ger här ovanligt goda bostadskvaliteter men 
skänker också liv och trygghet till de omgivande parkstråken. Ett för-
slag är också att en viss del av lägenheterna blir hyresrätter som den 
kommande bostadsrättsföreningen hyr ut till Uppsala kommun i syfte 
att erbjuda nyanlända möjligheten att bosätta sig i Rosendal. 

BULLER
Enligt trafikbullerutredning för området kommer ekvivalent trafikbuller 
från lokalgatan att understiga 55dBa. Detta öppnar upp för möjlighe-
ten att göra lägenhetslösningar som inte har hälften av boningsrum-
met mot gårdssidan.    

YTOR OCH NYCKELTAL KV B
 

Kv B, yt‐ och lägenhetstabell  Kv B, cykel‐ och bilparkering

Plan Mörk BTA Ljus BTA BOA LOA BOA/Ljus BTA Antal lgh Typ Norm Behov Antal i kv B Behov P‐köp

Plan 9 Källare 492 Cykel 40/1000m2 BOA 252 262*
plan 10 bottenvåning 0 1664 743 0 0,45 9 Lådcykel 0,1/lgh 9 9*
plan 11 0 1629 1332 0 0,82 19 Bil 5/1000m2 BOA 32
plan 12 0 1664 1364 0 0,82 20 Bil ‐20% (mobilitetspaket) 4/1000m2 BOA 25 25
plan 13 0 1664 1364 0 0,82 20
plan 14 0 1377 1103 0 0,80 18
plan 15 0 492 394 0 0,80 6

* Avser parkering i cykelrum förlagda i markplan. Korttidsparkering på förgårdsmark ej medräknade
Summa 492 8490 6300 0 0,74 92

Plan 1 rok 2 rok 1 p 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Antal lgh

plan 10 bottenvåning 1 1 2 1 3 1 9
plan 11 2 5 1 7 4 0 19
plan 12 3 6 0 7 4 0 20
plan 13 3 6 0 7 4 0 20
plan 14 4 4 2 7 1 0 18
plan 15 0 3 1 2 0 0 6

Summa 13 25 6 31 16 1 92
% 14,1% 27,2% 6,5% 33,7% 17,4% 1,1% 98,9%
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GESTALTNING/KARAKTÄR
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GESTALTNINGSKONCEPT OCH MATERIAL

Kvarteren föreslås gestaltas med en variation av huvudsakligen två mate-
rial - tegel och trä. Gestaltningskonceptet bygger på en idé om en mjuk 
övergång från tegel mot lokalgatan till trä mot parken. En övergång från 
en ”stadsfront” till en ”parkfront”. En materialmässig gradient bestående 
av tegel, tegel med inslag av trä, trä med inslag av tegel och trä. Teglet 
tillåts variera från trapphus till trapphus avseende tegelsort, bränning, 
format och förband. Träet behandlas på samma sätt olika från volym till 
volym. Variationsmöjligheterna är oändliga! Även volymhantering och 
fönstersättning följer en gradient från stramt och ordnat till friare och mer 
lekfullt. Gestaltningsidén syftar till att skapa en variationsrik miljö men 
samtidigt en harmonisk helhet där de enskilda detaljerna ägnas stor 
omsorg. Upplevelsen av kvarteren bygger inte i första hand på kontraster 
och sensationer utan på en omsorgsfull, spännande, attraktiv och trygg 
miljö som håller över tid.

MATERIALPALETT

INSPIRATION

Tegel Tegel + trä Trä Landskap

Mjuk övergång mellan den 
halvoffentliga gården och 
privata uteplatsen FASAD MOT VÄST - GÅRD

SKALA 1:400

FASAD MOT ÖST - GÅRD
SKALA 1:400

FASAD MOT SÖDER - GÅRD
SKALA 1:400

FASAD MOT NORR - GÅRD 
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Hållbarhet

Bonavas definition av ekologisk hållbarhet

Klimatanpassade 
stadsdelar 

Våra projekt ska tillföra 
staden kvaliteter som 
stödjer en hållbar 
utveckling där vi både ser 
till de värden som finns på 
platsen idag, vilka 
utmaningar och 
förändringar som staden 
kan utsättas för framöver, 
samt hur medborgare och 
boende bäst kan leva för 
en hållbar framtid i vår 
byggda miljö.

Resursoptimerade 
byggnader 

Våra byggnader är 
resursoptimerade där 
byggnadens 
energianvändning, 
användandet av material 
och livscykelperspektivet 
är viktiga aspekter.

Hälsosamma 
inomhusmiljöer 

Våra inomhusmiljöer som 
vi skapar ska vara sunda 
och främja välmående för 
de boende.

Grönt samhällsansvar

Vår verksamhet ska bidra 
till ett hållbart samhälle 
där vi verkar för en 
utveckling som tillgodoser 
vår generations nuvarande 
behov utan att äventyra 
kommande generationers 
möjlighet att tillgodose 
sina behov.

Ekologisk hållbarhet i Rosendal

Alla Bonavas projekt ska från och med 2017 miljömärkas enligt Svanen. Miljömärkning innebär att vårt arbete granskas av en tredje part, vilket ger 
trygghet för marknaden och våra kunder. Svanen ställer tuffare krav på byggnadens energianvändning jämfört med BBR samt krav på val av 
energieffektiva vitvaror samt möjligheter till källsortering. Gällande innemiljö ställer Svanen krav kopplat till radon, fuktförebyggande arbete, 
ventilation, dagsljus och emissioner av formaldehyd. Material som byggs in ska dokumenteras i en loggbok och det ställs omfattande miljökrav på 
kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material som förekommer i byggnaden. Bonava använder Sunda Hus för bedömning av material. 
Svanen har också krav kopplat till kvalitetsarbete i byggprocessen samt att drift- och underhållsplaner ska finnas för att underlätta för de boende och 
för förvaltare. 

Enligt planbeskrivningen ska kvarteren inte vara helt kringbyggda och öppningar ska åtskilja byggnaderna helt. Mindre byggnader har sämre 
förutsättningar att klara ett visst krav på grund av deras formfaktor (förhållandet mellan area på klimatskalet och uppvärmd golvyta). Bonava vill 
kunna använda samma tekniska lösningar för båda byggnaderna och det är därför lämpligt att sätta olika kravnivåer för husen gällande 
energianvändning. Den större byggnaden certifieras enligt FEBY12, vilket resulterar i ett passivhus med beräknad specifik energianvändning på 50 
kWh/m2 Atemp och år. För den mindre byggnaden är det på grund av formfaktorn rimligt att klara ett krav på 60 kWh/m2 Atemp och år.  

Byggnaden får dessutom ett välisolerat och lufttätt klimatskal, vilket ger en mindre belastning på energisystemet under kalla vinterdagar. 
Installationer med bra energieffektivitet behöver väljas för att klara den låga energiförbrukningen. Husen kommer att förses med solceller för att 
täcka upp för en del av fastigheternas elförbrukning. Energikraven ska givetvis klaras utan att ge avkall på en god inomhusmiljö. Under arbetets gång 
kontrolleras därför bland annat risken för övertemperaturer i lägenheterna under sommartid. Vi utför beräkningar av dagsljusfaktor löpande under 
projekteringen för att säkerställa att BBR-kravet klaras i alla vistelserum.  

Vår tvärdisciplinära organisation möjliggör att vi kan arbeta systematiskt med energifrågan från det tidigaste skedet till garantibesiktning. Vi följer 
upp byggnadens energianvändning under minst två år efter överlämnande. Individuell mätning och debitering sker av el och tappvarmvatten. 

För tillfället är byggbranschen inne i en period med många förändringar i Boverkets regler för energihushållning. I mitten på december kom BBR24 och 
Boverkets nya föreskrift BEN och för tillfället pågår remissarbete gällande nära-nollenergikraven som planeras börja gälla med övergångsperiod från 1 
april 2017. Vi vet ännu inte hur Svanen och FEBY kommer att anpassas till de nya kraven och kan därför eventuellt behöva ändra ambitionsnivån 
gällande energianvändningen. 

Vi kommer i projektet att utföra beräkningar av klimatpåverkan för minst tre byggnadsdelar. Stomme, yttervägg, yttertak och fönster är exempel på 
byggnadsdelar där det lämpligt att göra denna typ av beräkningar. Beräkningarna utförs med generisk data och faktiska transportsträckor för 
modulerna A1-A4 som definieras i standarden SS-EN 15978. Bonava kommer under 2017 att påbörja ett utvecklingsarbete med målet att minska våra 
byggnaders miljöpåverkan under hela livscykeln. Vid upphandling av entreprenörer ställer vi krav på Grönt byggande, vilket bland annat innebär 
byggarbetsplatsen ska försörjas med miljömärkt el och att energieffektiva byggbodar ska användas. 

Hållbart resande 

För att erbjuda boende och medborgare ett hållbart alternativ till eget bilägande 
samarbetar Bonava med Sunfleet i en helhetslösning med följande komponenter: 

 Låd- och elcykelpool 
 Fria matleveranser 
 1 årskort för UL per lägenhet 
 Bilpool 
 Rabatt hyrbil 
 Information och utbildning 

Uteslutande miljöeffektiva bilar används och som boende betalar man ingen 
anslutnings- eller månadsavgift. Fordonen är tillgängliga för alla 
Sunfleetmedlemmar precis som boende får tillgång till hela det svenska 
bilpoolsutbudet. Cyklar och bilar bokas enkelt genom hemsida eller app och som 
nyckelkort kan användarnas personliga UL-kort användas. 

Dynamisk blandstad med 
variation 

Vi skapar stadsdelar med 
en blandning av människor 
och verksamheter 
(bostäder, kommersiella 
lokaler, kultur, offentliga 
rum etc.). Genom 
arkitektur som är varierad, 
platsanpassad och ger 
förutsättningar för möten 
uppstår en levande och 
grön stadsmiljö som 
adderar nya värden.

Miljöer som utgår från 
människan 

Vi utgår ifrån människans 
skala, behov och 
upplevelser där målet är 
att skapa en stimulerande 
miljö för människor i olika 
livsfaser. Arkitekturen ska 
ge förutsättningar för en 
känsla av samhörighet, 
gemenskap.

Dialog 

Genom dialog och möten 
med medborgare, kunder 
och andra intressenter 
skapas engagemang, 
förankring och möjligheter 
att kunna påverka 
stadsdelens utveckling och 
den egna boendemiljön.

Samhällsengagemang 

Vi strävar efter att arbeta 
på ett sätt som stödjer 
integration, mångfald och 
framtidstro.

Social hållbarhet i Rosendal 

För att skapa en trygg, levande och variationsrik gatumiljö kommer det utmed lokalgatan att finnas entréer till gemensamma lokaler för olika 
ändamål. Lägenheter i entréplan med ingång från parkstråket bidrar med ytterligare liv och variation. Vi arbetar med hög arkitektonisk kvalitet med 
fokus på taktila och vänliga material (trä och tegel) och särskilt omsorgsfull hantering och detaljering i ögonhöjd, liksom där man kommer nära som 
vid entréer och balkonger. En annan viktig aspekt för att skapa inbjudande och trygga miljöer är att jobba med belysning. Väl genomtänkt belysning 
bidrar dessutom till ytterligare en dimension av kvarterets gestaltning, och ger en positiv och mer spännande upplevelse av området för boende och 
besökare även kvällstid.

Vi vill aktivera parkstråket mellan kvarteren för att komplettera stadsmiljön med ett grönt, offentligt rum där boende och medborgare möts. Stråket 
blir bryggan mellan parken, bostäderna, skolan och Stadsskogen. I parkstråket tillför vi värden som uppmuntrar till olika typer av aktiviteter som 
skapar möten mellan boende, skolelever och övriga medborgare. Vi bearbetar mötet mellan boendemiljö och offentligt rum omsorgsfullt för att 
tydliggöra olika sociala zoner och skapa visuella kopplingar. 

Bostadsgårdarna liksom gemensamma parkstråket har odlingar som skapar engagemang, socialt liv och stolthet. Även andra halvprivata liksom 
halvoffentliga ytor utomhus, som möjliggör och inspirerar till sociala aktiviteter och möten mellan människor, är en viktig del av förslaget. Vi ser 
framför oss ett samutnyttjade av kvarterets multifunktionella gemensamhetslokal, till exempel med andra bostadsrättsföreningar men även 
verksamheter och skola. Det bidrar med en levande och tryggare stadsmiljö under större del av dygnet. Dessutom vill vi på detta sätt skapa nya 
möjligheter för människor med olika bakgrund och åldrar att träffas för att lära, utvecklas och umgås tillsammans.

Vi arbetar med aspekter som underlättar vardagen för de boende såsom paketskåp och kylrum för leveranser, cykelrum och verkstad, gemensam 
tvättlounge, bil- och lastcykelpool. Kvarteret innehåller en varierad lägenhetsfördelning för att skapa möjlighet till kvarboende, men också för att vi 
ser framföra oss en variation i målgrupper och åldrar och bland de som bor och rör sig i kvarteret och på de gemensamma utrymmena. Vi har också 
planerat för ett antal bostäder med möjlighet att dela av och hyra ut. 

Bonava vill vara aktiva vid utformningen av offentliga miljöer i kvarterets närmiljö, såsom i parkstråket, parken och porten in till Stadsskogen, genom 
att låta medborgare och andra intressenter vara med att utveckla dessa områden. Vi kommer också arbeta aktivt med dialog med andra 
bostadsutvecklare och verksamheter i området, då samarbete skapar bäst förutsättningar för en lyckad stadsutveckling. 

Vi bygger hem som gör det möjligt att ha en hållbar livsstil. Våra byggnader är resurseffektiva och byggs med material som är sunda för människor och miljö men det räcker inte för att skapa en 
hållbar framtid. Därför ser vi till mer än byggnaden och utvecklar hela stadsdelar med höga sociala och miljömässiga värden. Vi utvecklar områden som inbjuder till att träffa grannar, umgås 
med vänner och familj och där det är lätt att agera för planetens bästa. Områden där människor trivs. Genom att prata med människorna som bor i området, de som ska flytta in, kommuner och 
lokala aktörer kan vi utveckla områden som har positiv effekt på samhället. Platser som adderar nya värden och ger ett mervärde för fler än bara de som ska bo där. 

Bonava arbetar metodiskt med miljöaspekter och ekologisk hållbarhet för såväl de hus vi bygger som de kvarter och närmiljö de byggs i. I vårt arbete för ekologisk hållbarhet har vi 
utvecklat tydliga rutiner, metoder och system. Bland fokusområdena finns energieffektivitet, ekosystemtjänster, kemikalier och hållbara materialval. Vi miljömärker våra projekt enligt 
Svanen. Våra städer växer och allt större ytor urbaniseras. Därför anser vi det viktigt att arbeta fram ekologiska faktorer och biologisk mångfald i städerna. Under senare år har vi därför 
utvecklat/använt produkter och koncept som främjar ekosystemtjänster i urbana miljöer. För att strukturerat arbeta med hållbarhetens olika perspektiv har Bonava definierat vad som ingår 
dessa begrepp. Detta har mynnat ut i definitioner för social och ekologisk hållbarhet som ligger till grund för funktioner och lösningar i varje projekt. 

Bonavas definition av social hållbarhet
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