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Ett boende som tänker resurssmart
– nära Norrtälje stadskärna och
hamn
I Studio Grön kv. 16 vill vi vara med att förverkliga Norrtälje kommuns
vision om en levande, varierad och resurssmart blandstad.
Husen
Husen i kvarteret närmast den gamla stadskärnan har ett
varierat uttryck i färg, form, materialval, våningsantal
och karaktär. De harmoniserar med sin omgivning, men
vågar samtidigt sticka ut, ta plats och dra blickarna till sig.
Entréer sker till en del av kvarteret via en atriumgård
som samlar och intensifierar det sociala livet.
Taklandskapet är varierande i både material och höjd.
Materialet kan vara grönskande sedum, plåt eller taktegel.
Parkering av bilar, båtar och kanoter har platser i gara
get, i en källarvåning under hela kvarteret.
Husen har en ”grön” arkitektonisk framtoning med
starkt fokus på hållbarhet.
Gården
Vi vill ge plats för ett rikt socialt liv på gården för både
barn, ungdomar och vuxna. Därför planerar vi stora gemen
samma ytor som till exempel pingisbord, klättervägg,
boulebana och trädgårdsschack samt en stor cykelverkstad.
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Levande kvarter
Gatorna i kvarteret ska utformas som promenadvänliga,
trygga och upplevelserika stråk – mellan Östra Rögårds
gatan, kajen och parken. Välkomnande bostadsentréer
samt uppglasade cykelrum, återvinningsrum och plugg
rum med utsikt mot gatan utanför skapar ett levande och
tryggt gatuliv.
För att ge gatan ett riktigt stadsliv med trivsamhet och
aktivitet låter vi särskilda bostäder gränsa till gatan. De ska
då utformas, både som en privat zon och som en del av
gatulivet. Vi tänker oss att ge bostäderna på bottenplan en
större rumshöjd på ca 3,5 meter. Det skapar förutsättningar
för höga fönster som ger dagsljus långt in i bostaden, sam
tidigt som den del av bostaden som ligger närmast gatan
kan ges direkt entré eller kontakt med gatulivet. På sikt
kan dessa bostadsdelar omvandlas till renodlade lokaler.
Olika boendeformer
I Studio Grön planerar vi lägenheter i olika storlekar för
unga och gamla, stora och små familjer. En del av kvarteret
erbjuder vi kvadratsmarta 1–2:or med egen balkong eller
uteplats och imponerande hög grundstandard.

Ju färre kvadrat man bygger, desto smartare lösningar krävs.
Till exempel får vi 1:or att kännas som 2:or genom att
bygga sovalkov.
För att stötta kvarterets skolbarn och studenter plane
rar vi ett inglasat och inbjudande pluggrum med WiFi.
Till pluggrummet kan vi även koppla en läxhjälp-tjänst i
och med att vi är en huvudpartner till stiftelsen Läxhjälpen.
Hållbarhet
I Studio Grön vill vi ta tillvara på naturens egna eko
systemtjänster och skapa nya. Vi ser framför oss hållbara
lösningar som till exempel gröna tak, fågelholkar, humle
bon och grönskande miljöer där insekter pollinerar,
naturen blommar och människor trivs. Ekosystemtjänst
analysen är vårt verktyg för att uppnå detta.
Byggnaderna uppfyller mycket hög klass ur energi
synpunkt. Vi planerar att i stor skala använda trä som
byggnadsmaterial, vilket minskar utsläppet av koldioxid.
Dessutom önskar vi paneler med solceller, vilket är ett
hållbart sätt att utvinna energi.
Vi vill uppmuntra de boende till en hållbar livsstil och
erbjuder därför bland annat en elcykelpool, utlåning av

lådcyklar, ett sharing-rum för byte av allt från böcker till
kläder samt ett inbjudande återvinningsrum med jukebox.
I Studio Grön ska det vara enkelt och roligt att värna om
miljön!
Att bo nära stad och hamn
I Studio Grön bor du nära Norrtäljes gamla stadskärna
med restauranger, caféer, butiker och biograf men också
nära hamnen, vattnet och skärgårdsidyllen. Vi gör de
nära avstånden ännu närmare genom att erbjuda hållbara
färdsätt som till exempel lådcyklar. Packa cykeln full med
badkläder, picknickkorg och glada ungar – och trampa
ned till badstranden!
Konst i den offentliga miljön
Här skulle det passa med en konstsatsning i anslutning
till gränderna in i kvarteret, något som berikar och lyfter
den redan spännande miljön ytterligare. Det kan vara
en portik, en vacker grind eller något annat som är gjort
direkt för platsen. Vi vill aktivt vara med att bidra till den
konstärliga utsmyckningen för kvarteret.

Fasadmaterialen består av stående och liggande träpanel i olika dimensioner (målade eller
värmebehandlade) och träfanerskivor i varierade förband.
Yttertaken varierar i utformning och får ytskikt av plåt (bandtäckning) och sedum.

Gestaltningsprincip
– Norrtälje Hamn kv. 16

Förslaget utgör en modern tolkning av den rikt
varierade småstaden med stark trivsamhetskänsla.
Småskaligheten skapas genom en tydlig uppdelning av kvarteret i flera del
volymer som varierar i volym, takutformning och kulör/material. Fasadlivet
mellan vissa delar förskjuts för att förstärka uppdelningen. Den nedre delen
av gatufasaden (1–2 våningar) är i vissa fall indragna från byggnadens huvud
fasadliv för att skapa ytterligare variation i gaturummet.
Fasadmaterialen består av stående och liggande träpanel i olika dimensioner
(målade eller värmebehandlade) och träfanerskivor i varierade förband.
Yttertaken varierar i utformning och får ytskikt av plåt (bandtäckning) och
sedum.
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Lägenhets-, area- och P-sammanställning enligt planer
Kv 16, Studio Grön						

Parkering

Rok
1 (26m2) 2
3
4
5
sa
PLAN 1 12st
8st
0
0
0
20st
PLAN 2 13st
8st
7st
3st
1st
32st
PLAN 3 13st
8st
7st
3st
1st
32st
PLAN 4 13st
8st
7st
3st
1st
32st
PLAN 5 10st
4st
4st
6st
1st
25st
PLAN 6 2st
4st
2st
4st
1st
14st
tot
63st
40st
27st
19st
5st
155st
							
P-behov 127st
22st
21st
19st
5st
94st
minus 15 (0,24x63)=79 P
P-behov 2 *					63st
nu redovisas 85 P
							
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok 		
P-behov 10,44
0,55
0,8
1
1		
P-behov 2*
0,24
0,35
0,6
0,8
0,8		
Kompensation för bilpool: minus 0,2 p/lgh						

P-behov 3, enligt programmet: 0,55x155=85P minus 0,35x59=64 P (Redovisat i april 68 P)
(vi har räknat med 0,2 P för de små 26-m2 bostäderna)					
		
							
BOA, m2 LOA, m2 BTA, m2 BOA+LOA/BTA
antal lgh BOA/LGH
PLAN 1 713
800
2.131
0,71
20		
PLAN 2 1.693		
2.131
0,79
(18+13)* 31		
PLAN 3 1.693		
2.131
0,79
(18+13)* 31		
PLAN 4 1.693		
2.131
0,79
(18+13)* 31
PLAN 5 1.433		
1.816 0,79
(17+9)* 26
PLAN 6 898		1.144		14
						
TOT
8.123 800
11.484			
						
		BOA+LOA				
		8.923		0.77		52m2
Mål 11.000 *normallägenheter+smålägenheter, 26 m2 (11.500)			
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Cykelverkstad på gård
2016-06-13

Kvarteret
NORRTÄLJE HAMN - KV 16
Gestaltningsprincip
Förslaget utgör en modern tolkning av den rikt varierade småstaden med stark
trivsamhetskänsla.

Småskaligheten skapas genom en tydlig uppdelning av kvarteret i flera delvolymer som
varierar i volym, takutformning och kulör/material. Fasadlivet mellan vissa delar förskjuts för
att förstärka uppdelningen. Den nedre delen av gatufasaden (1-2 våningar) är i vissa fall
indragna från byggnadens huvudfasadliv för att skapa ytterligare variation i gaturummet.
Fasadmaterialen består av stående och liggande träpanel i olika dimensioner (målade eller
värmebehandlade) och träfanerskivor i varierade förband.
Yttertaken varierar i utformning och får ytskikt av plåt (bandtäckning) och sedum.

Översikt
Kv. 16

Kv. 15

Kv. 8
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Studiolägenhet
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Riksbyggen i korthet
Det som skiljer Riksbyggen från andra bostadsutvecklare är att vi tar ansvar
för förvaltningen av våra projekt efter att de boende har flyttat in, med målet
att få förtroendet att förvalta föreningen under hela dess livstid. Det gör att
långsiktighet är en grund i allt vi gör – vi bygger helt enkelt rejält och stabilt
redan från början, vilket alla tjänar på.
Vi har erfarenheten
Riksbyggen grundades 1940 och vi har utvecklat bostäder
i hela Sverige sedan dess. Vi har lärt oss massor under de
här åren om hur man ska bygga och sköta om. Men också
att lyssna på hur människor vill ha det – för sådant ändras
över tiden. Vi lyssnar hela tiden med alla våra medlemmar
om hur de vill bo – idag och i framtiden. Lyhördheten gör
vår erfarenhet ännu mer värdefull.
Vi styrs inte av kvartalsekonomi
Riksbyggen är medlemsägt. Det betyder att de som köper
en bostadsrätt av oss, är genom medlemskapet i föreningen
också ägare i Riksbyggen. Vi är ett kooperativt företag
som jobbar för våra medlemmars bästa. Uppstår överskott
som inte behövs för utveckling i verksamheten går det åter
som utdelning till medlemmar.
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Vi har en tydlig värdegrund
Som det kooperativa företag vi är, tror vi på samverkan
och att lyssna på varandra. Vi tror på trygghet, vi vet att
boendet är centralt för alla människor och att det ska
kännas säkert. Vi tror också på långsiktighet, vi lever i våra
bostäder i många år därför vill vi att värdet på de bostäder
vi utvecklar ska vara beständigt.
Kortfakta om Riksbyggen:

Vi är hållbara
När vi tar fram nya bostäder utgår vi från vad människor
behöver och vill ha. Men vi ser också till hela samhällets
krav på energieffektivitet, funktionalitet och hållbarhet.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på sidan 4.

Vi tar vårt samhällsansvar
Under alla år har Riksbyggen sett på bostäder utifrån ett
brett perspektiv. Vi sätter alltid människan i centrum och
vi ser alltid förbi bostäderna, vi vill att hela sammanhanget
i de områden vi utvecklar ska fungera. Det betyder att vi
engagerar oss i allt från hur gator och gångvägar planeras
till hur kommunal service fungerar.

Ägare, andelsinnehav

2 300 medarbetare

Byggnads 22,5%

350 000 boende

Kommunal 12,4%

28 000 bosparare

Målareförbundet 4,8%

20 000 förtroendevalda

Elektrikerförbundet 2,5%

5 746 MKR nettoomsättning 2014

Övriga 1,1%

Folksam 0,7%
Den goda staden 1,0%
KF 2,5%
Lokalföreningar 6,2%
Intresseföreningar 46,3%

Vi tar ansvar från första lyan till
äldreboendet
Riksbyggen är idag en av Sveriges främsta bostadsutvecklare. Vår framgång
bygger på en grundsyn om att alltid sätta människan i centrum. Det betyder
att vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi
utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Riksbyggens styrka ligger i att vi finns med hela vägen
– från möjligheten att börja bospara hos oss till första
spadtaget och hela vägen till den dagliga förvaltningen.
Vi utvecklar bostäder med de boende och förvaltningens
bästa för ögonen och våra förvaltare har fördelen av att
redan känna till de bostäder de tar över ansvaret för. Vår
verksamhet finns över hela landet, vi är ett kooperativt
företag och vi verkar tillsammans med våra förtroende
valda, engagerade medarbetare och våra boende.
Bostadsrätten är kärnan
Att utveckla, förvalta och förbättra bostadsrätter är kärnan i
Riksbyggens verksamhet. Vi bygger stora och små projekt,
allt från mindre radhus till stora bostadsområden med
hundratals lägenheter. Vi bygger för alla skeden i livet;
mindre lägenheter för det första boendet, seniorbostäder
och allt där emellan.

StegEtt
StegEtt är ett boendekoncept från Riksbyggen som hand
lar om att bygga små men yteffektiva ettor och tvåor som
är smart planerade, i bostadsrätt.
Vi har mer än bostadsrätter
Vi är också långsiktiga aktörer som ägare av ett eget
bostadsbestånd, och utvecklar hyresrätter åt oss själva
och andra fastighetsägare. Dessutom utvecklar vi vårdoch trygghetsboende för äldre genom ett koncept med
kooperativa hyresrättsföreningar. Riksbyggen är också en
ledande aktör på marknaden för offentlig och kommersiell
fastighetsförvaltning.

Bonum – Seniorboende i Bostadsrätt
Bonum erbjuder seniorboende i bostadsrätt med förenings
gemenskap och möjlighet till individuella tjänster vid
behov. Ett tryggt sätt att bo – i ljusa, moderna och lätt
skötta lägenheter som är utformade så att man kan bo
kvar hemma i många år, även om livet förändras när man
blir äldre.
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Vi ska göra rätt

Riksbyggens hållbarhetstänkande
– Planeten ska med

Smart Driving
Checklista för kontoret
Miljöutbildning för fastighetsskötare
Energiutbildning för ekonomer

Vi ska leda företaget

Vi ska inspirera omvärlden

För att vi på Riksbyggen ska lyckas med hållbarhetsarbete har vi
insett att vi måste vi tänka större. Och mindre. Vi måste tänka
stort för att förstå att vi inte systematiskt kan sätta ekosystemen
ur spel. Och vi måste gå ner i detalj för att förstå vad vi verkligen
kan göra för att förändra vårt sätt att leva och ställa om till ett
mer hållbart liv.

Planeten ska med handlar om att vi måste tänka på en större
helhet i allt vi gör. På vår planet finns människor som måste
må bättre tillsammans. På vår planet finns företag och
ekonomier som måste fungera över tid. Och på vår planet
finns ekosystem som är helt avgörande för vår framtid.
Det är det vi tänker på när vi säger att – Planeten ska med!
Certifierade, men inte nöjda
Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket
betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljö
området, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår
fastighetsförvaltning. Alla våra nya bostadsprojekt är
dessutom certifierade som Miljöbyggnad (alla finns listade
på Sweden Green Buildings Councils hemsida).
Samtidigt är en certifiering inte tillräckligt för oss.
Vi har ett genuint engagemang för miljö- och hållbarhets
frågor i hela företaget och vi har bestämt oss för att ligga i
framkant inom det här området. Utifrån vår grundprincip
har vi formulerat fyra hållbarhetslöften som vi sorterar allt
vårt hållbarhetsarbete kring.
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Enkla miljöidéer
Årets hållbarhetsförening
Miljöskolan
BRF Framtiden
Nyhetsbrev miljö/energiansvariga
En hållbar berättelse

Riksbyggen
i ett hållbart
samhälle

Delägare i SUST
Hållbara inköp
Målsatta hållbarhetsprocesser
Hållbarhet integrerat
i belöningssystemet
Uppföljning av hållbarhet
i ledningsgrupper

Vi ska utveckla
kunderbjudandet
Energiklivet
Positive Footprint Housing
Innovativ parkering
Ekosystemtjänster
Renoveringsverkstaden
Riksbyggenbostaden

Våra fyra hållbarhetslöften

Vi ska göra rätt
Alla vi på Riksbyggen arbetar enligt
tydliga riktlinjer och alla har tillräcklig
kompetens för att oavsett roll i företaget
kunna bidra till en mer hållbar utveck
ling. Vi ser med andra ord kunskap och
gemensamma arbetssätt som en nyckel
till att verkligen lyckas med ett fram
gångsrikt hållbarhetsarbete.

Vi ska leda företaget
Vi utvecklar och driver företaget så att
vi är ledande och den tydligast lysande
stjärnan inom hållbara boendemiljöer.
Vi arbetar fokuserat med att utveckla
ledarskapet i organisationen och vi deltar
i ett flertal stora forskningsprojekt som
ligger i framkant när det gäller bostäder
och hållbarhet.

Vi ska utveckla kunderbjudandet
Genom ett stort mått av nytänkande
utvecklar vi nya koncept, projekt och
tjänster som bidrar till ett mer hållbart
samhälle. Vårt engagemang stannar inte
vid att vi själva vet att allt är utvecklat ur
ett hållbarhetsperspektiv – våra kunder
ska verkligen uppleva att vi adderar ett
mervärde som gör att de känner sig
trygga med Riksbyggen.

Vi ska inspirera omvärlden
Riksbyggen har djup kunskap och lång
erfarenhet av att skapa förutsättningar för
ett mer hållbart liv. Och det är något som vi
lovar att använda i så många sammanhang
som möjligt för att inspirera oss själva och
vår omvärld – medlemmar så klart, men även
andra människor omkring oss. Målet är att
vi ska vara en inspirationskälla och förebild
för hela samhället när det gäller att utveckla,
förbättra och förvalta de miljöer som vi lever
och arbetar tillsammans i.

Våra fyra kärnvärden
Våra hållbarhetslöften ger oss en riktning om vad vi ska
göra. Men hur vi gör saker och ting, styrs av våra fyra
kärnvärden:
Trygghet
Samverkan
Långsiktighet
Nytänkande
För Riksbyggen är alla frågor större än den enskilda
affären. För oss är det självklart att vara med och bidra
till hela samhällets utveckling. Trygghet och samverkan
är grundpelare i en kooperativ värdegrund och något som
genomsyrar allt vi gör. Långsiktighet är en utgångspunkt
för det som skiljer ut Riksbyggen i vår bransch. Samtidigt
är långsiktighet något ännu större för oss. Vi vill vara med
och verkligen utveckla möjligheterna för hållbara boende
miljöer på lång sikt. För att lyckas med de här ambitionerna
är det då viktigt att vi tänker nytt och försöker hitta nya
oväntade vägar framåt. Det är därför du alltid kan förvänta
dig innovativa lösningar i Riksbyggens projekt.
Riksbyggenmodellen
Att utveckla hållbara boendemiljöer handlar om att tänka
utanför hemmets fyra väggar. Det gäller att se helheten
och försöka förstå hur livet och samhället kommer att
utvecklas i framtiden. Riksbyggen har därför utvecklat en
modell för bostadsutveckling, Riksbyggenmodellen. Det
är ett förhållningssätt till att utveckla långsiktigt hållbara
miljöer och attraktiva områden där människor trivs. Mo
dellen är uppbyggd kring sex principer:
–  Utgå från människors livsmönster
–  Planera för service och funktioner
–  Tänk på miljöfrågorna från början
–  Ta vara på platsen alla möjligheter
–  Organisera privata och offentliga rum
–  Koppla samman området med omvärlden
Med Riksbyggenmodellen som grund för alla våra nya
bostadsprojekt, vet vi att vi tar hand om de allra mest
centrala erfarenheterna vi har för att utveckla hållbara
stadsdelar även i framtiden.

Forskning i framkant
Under åren har Riksbyggen deltagit i och drivit många
spännande forskningsprojekt som syftar till att skapa mer
hållbara boendemiljöer. Det kan vara enkla projekt som
handlar om energieffektivisering till stora komplexa pro
jekt kring innovativ parkering eller ekosystemtjänster. De
viktigaste projekten just nu är:
Positive Footprint Housing, ett projekt som vi genomför
tillsammans med Johanneberg Science Park, Chalmers,
Göteborgs Universitet och Göteborgs Energi med syftet
att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostadsoch stadsutveckling med människan i centrum.
Innovativ Parkering tillsammans med KTH genomförs
ett omfattande projekt som studerar vilka effekter nya
transportmöjligheter har på behovet av bilar. Allt med
syftet att minska antalet parkeringsplatser och därmed
minska kostnaden för att bygga parkeringsplatser och
på det sättet bidra till hållbar stadsutveckling.
Nytt projekt!
Klimatanpassning - tillsammans med Lunds univer
sitet sätter vi just nu igång ett stort projekt där vi ska
kartlägga effekterna av ett förändrat klimat på alla
Riksbyggens medlemsföreningar i landet.
För mer information om dessa två forskningsprojekt eller
andra intressanta, större arbeten inom hållbarhetsområdet,
hänvisar vi till vår hemsida, riksbyggen.se
Ekosystemtjänstanalys i alla våra bostadsprojekt
På Riksbyggen utvecklar vi metoder för att vi ska kunna
bedriva ett mer effektivt hållbarhetsarbete. Ett exempel
som vi har tagit fram tillsammans med Sweco, för internt
bruk, är ett mätsystem för ekosystemtjänster. Med eko
systemtjänster menar vi nyttor som naturen skapar för oss
alla – det kan vara att minska buller, binda koldioxid eller
att rena vatten. När vi tar oss an en markanvisning kan vi
nu mäta vad naturen bidrar med på just den platsen, och
se hur vi kan agera för att minst bidra på samma sätt när
vårt område är färdigt, men helst hitta en nivå där vi når
ett bättre resultat när vi är färdiga.
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Exempel på hur vi inspirerar bostadsrättsföreningar till
ett mer hållbart liv
Vi ser det som ett självklart ansvar att inspirera vår
omvärld att leva ett lite mer hållbart liv. Därför arbetar
vi mycket med tävlingar, utbildningar och konkreta tips
inom miljöområdet. Vi är mycket aktiva med att hjälpa
bostadsrättsföreningar att sänka sin energianvändning, an
tingen genom ett förändrat beteende eller genom att byta
teknisk utrustning och bygga om fastigheter för att skapa
förutsättningar för ett långsiktigt bättre energianvändande.
Andra sätt att inspirera kan vara våra många fördel
aktiga avtal som vi erbjuder våra medlemmar för alltifrån
el till avfallshantering. Ytterligare exempel är bilpooler,
fraktcyklar, energiplan eller vårt program Enkla miljöidéer
som hjälper bostadsrättsföreningar att anpassa boendet
och fastigheten till ett mer hållbart liv.
Opinionsbildning är en viktig del för att få till
långsiktig förändring
I planen för vårt bostadspolitiska arbete finns aktiviteter
för bland annat att driva frågor om instegsboende och an
dra lösningar för unga och studenter. I planen finns också
andra aktiviteter som syftar till att skapa nya, systemförut
sättningar inom miljö och hållbarhetsområdet. Vi driver
även framtidsfrågor inom miljö och hållbarhet. Här är ett
urval av projekt som vi är delaktiga i idag:
KLOT (Klimat och tillgänglighet i boendet) där vi
tillsammans med HSB arbetar för att skapa incitament
för energieffektivisering och modernisering i svenska
bostäder.
MABO en samverkansgrupp som arbetar för ett miljö
anpassat, väl fungerande och kostnadseffektivt avfalls
hanteringssystem för flerbostadshus.
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Nils Holgersson (rapport) en rapport som redovisar skill
nader i pris mellan olika kommuner när det gäller kostna
der för sophämtning, vatten, avlopp, el och uppvärmning.
Riksbyggenbostaden
För att säkerställa att vi möter alla moderna kvalitetskrav
på bostäder har vi utvecklat Riksbyggenbostaden
– vår modell för en god bostad. I Riksbyggenbostaden har
vi tagit hänsyn till både boendes önskemål och samhällets
krav på bland annat energieffektivitet, funktionalitet och
trygghet.
Bostäder för unika platser och människor
Husen kan se väldigt olika ut beroende på plats och vem
som ska bo där. Det handlar om att säkerställa estetik,
tillgänglighet, trygghet i husen och områdena, trädgårds
miljön, energieffektivitet mm. Gemensamt för en Riks
byggenbostad är att de ska uppfylla vissa grundläggande
egenskaper, till exempel:
Gemensamhetslokal: Ska finnas i alla projekt med fler än
25 lägenheter. Den kan användas till t ex styrelsemö
ten, barnkalas eller som övernattningsrum.
Trygghet: Trygghetsplanering utförs individuellt i varje
projekt. Det handlar om t ex utemiljö, belysning och
låssystem.
Gröntrivselfaktor: Ett sätt att kvalitetssäkra trivsel,
grönska och biologisk mångfald på gårdarna.
Långsiktig förvaltning: Riksbyggenbostaden är planerad
för att vara lättskött ur ett förvaltningsperspektiv. Det är
bra oavsett om man bor eller arbetar i fastigheten.
Tillgänglighet: Planlösningarna ska vara genomtänkta
och uppfylla vissa mått. Att t ex entréer, trapphus och
balkonger/uteplatser har hög tillgänglighet är en själv
klarhet i en Riksbyggenbostad.

Ursvik, Vinnare av ”Årets Riksbyggenbostad” 2014
Gränby Backe

Referensprojekt

Mål och formprogram
Mål att åstadkomma attraktiva bostadsrätter i centralt
belägen miljö; ta tillvara platsens och detaljplanens förut
sättningar med direkt anslutning till grönområdet i norr
och goda sollägen i gestaltningen av lägenheterna.
Tomtens förutsättningar
Etapp 1 är en del av utbyggnaden i Gränby Backe i Upp
sala och gränsar till befintliga bostäder vid Solskensgatan
i sydväst, kommande bostadskvarter med lokalgataor i
nordväst och sydost samt grönområdet i nordost.

Utvalda områden som Riksbyggen
har utvecklat.

Intentioner stadsplan
Detaljplanen har vunnit laga kraft och ger anvisningar om
en mot grönområdet öppen kvartetsbebyggelse i fyra till
fem våningar med inslag av högre hus i några hörnlägen.

Ursvik
Stora Ursvik, kv. Dansbanan, Stockholm
Kund: Riksbyggen
Antal lgh: 116 st
Färdigställt: 2014
Vårt åtagande: Detaljplanunderlag, programhandling,
systemhandling och bygghandling
Vinnare av ”Årets Riksbyggenbostad” 2014
Motiveringen lyder: “Projektet har en bra variation av
vällösta lägenhetstyper som samlas runt en gemensam och
ovanligt omsorgsfullt utformad gård”.
Varierade och välstuderade fasaddetaljer och lägenheternas
för området rimliga prisnivå framhålls också som goda
kvalitéer.
Vision
För att få till en mångfald av boende, möten och intryck
har kvarteret en blandning av stadsradhus och flerbostads
hus. Gatorna runt har olika karaktär. Högre byggnader
med stadskaraktär mot de större gatorna och mindre hus
mot de lugnare lokalgatorna. Dessa olika hus är samlade
kring en gemensam, lummig och bilfri gård där det både
finns plats för lek och en lugn stund i solen.
Huset man möter när man först kommer in i området
har ett modernt utseende med fönster ända ner till golvet
och golvvärme för ett behagligt rumsklimat utan skrym
mande radiatorer.
Kvarteret
En mångfald av bostadstyper och människor har varit ett
mål vid planeringen av brf Gläntan i Syd. Byggnaderna
representerar alla skalor, från radhus till stadsmässiga fler

bostadshus i 5–6 våningar. Kvarterets gård är en grön oas
med parkkaraktär. Lägenheter som ligger i entréplan har
uteplatser mot gården och vissa har även upphöjda ute
platser eller terrasser mot gatan vilket bidrar till att göra
gatan livlig och befolkad. I korsningen Oxenstiernas Allé
och Gamla Enköpingsvägen ligger en lokal som välkom
nar besökare till stadsdelen. Här ligger även kvarterets
gemensamhetslokal.
Fasader
För att få till en robust och gedigen känsla har tegel valts
som fasadmaterial. Nya produktionsmetoder som gör att
varje sten blir unik som hos äldre handslaget tegel, ger liv
och taktilitet åt fasaden. För att få en skiftning och rytm i
gaturummet har varje trapphus fått en egen färg. Nyanser
har lockats fram genom att kombinera olika sten och bruk.
Bostaden
Inom kvarteret finns lägenheter från 35 kvm till 185 kvm.
Planlösningarna har ofta genomgående stort kök/vardags
rum med ljus från två håll. Genomblickar och utblickar
ger en luftig och ljus känsla. Alla lägenheter har balkong,
uteplats eller terrass.

Ursvik har en
robust och gedigen
fasadkänsla

Intentioner byggnaders formgivning
Formen följer detaljplanen och gestaltningsprogrammet
som beskriver enkla putsade volymer med viss variation i
färgsättning och detaljutformning.
Det vi vill tillföra är ett grönt anslag i form av en
prunkande gård med ett gårdshus med pergola för vin
rankor, balkonglådor som ett enkelt sätt att ge fasaden
grönska samt inglasade stora balkongrum högst upp vid
de två hörnlägena mot Solskensgatan.
Vi vill också tillföra en identitetsskapande egen detalj
här i form av ett utskjutande ”hissburspråk” av glas med
inbyggd LED-belysning.

Gränby
Backe

ÖNSKAS MER INFORMATION OM STUDIO GRÖN KV. 16 KONTAKTA:
Roger Yrjas Marknadsområdeschef
Direkt: 018-18 97 40
Mobil: 070-647 35 33
Adress: Väderkvarnsgatan 18, 751 49 Uppsala
www.riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

