kv TRÄDGÅRDSMÄSTAREN

E T T F Ö R S L A G T I L L B YG G NAT I O N AV B O S TÄ D E R F Ö R I D R O T T S PA R K E N E TA P P 1

k v T R Ä D G Å R D S M Ä S TA R E N ,

A XO N O M E T R I

VACKERT OCH VARIERAT – ÄTBART OCH KLIMATSMART
att bli ett positivt exempel på hur man på
Kvarteret Trädgårdsmästaren är ett förslag orter som Kumla kan skapa livsmiljöer
till byggnation av bostäder för Idrotts som möter högt ställda ambitioner när
parken etapp 1 från Innobo AB och Utopia det gäller så väl gestaltning som klimatArkitekter AB. I den konstellationen har prestanda, både i form av lägenheter och
vi tidigare arbetat framgångsrikt med radhus.
gemensamma bostadsprojekt i bland annat
UTGÅNGSPUNKTER, FÖRUTSÄTÖrebro.
BAKGRUND

Vad som i första hand lockat oss till Idrottsparken etapp 1 är platsen, skalan, omfattningen och projektets karaktär. Vi har från
början tydligt sett potentialen att på platsen
skapa ett vackert och klimatsmart projekt
som bidrar med de kvaliteter som kommunen efterfrågar. Med Innobos starka lokala
förankring och gedigna kunskap om den
lokala marknaden så känner vi oss övertygade om att vårt bidrag kommer att fylla
ett behov och möta en befintlig efterfrågan
i Kumla med omnejd.
Vår ambition är att i ett nära samarbete
med kommunen skapa ett varierat, trivsamt, tryggt och klimatsmart område med
hjälp av glädjefylld arkitektur, medvetna
materialval med ett bärande inslag av
återbruk.
Vi levererar med vårt förslag praktiskt och
ekonomiskt genomförbara lösningar på
projektets samtliga huvudutmaningar och
tillför en rad kvaliteter till så väl platsen
som till Kumla som stad och kommun.
Projektet kan om det förverkligas komma

NINGAR OCH MÅLSÄT TNINGAR

Kommunens önskemål för Idrottsparken
etapp 1 är tydliga. Man vill se radhus eller
kedjehus runt två gröna gårdar i kombination med högre flerbostadshus mot huvudgatan för att skapa en stadsmässighet.
Förslaget ska dessutom visa på en blandad
bebyggelse och en härlig gårdsmiljö.
Dessa önskemål om bebyggelse och
gårdsmiljöer tillsammans med platsens
förutsättningar och historia, traktens
tradition när det gäller bebyggelseskala
och trädgårdsodling och inte minst högt
ställda klimatambitioner har varit utgångspunkten för vårt arbete med Kvarteret
Trädgårdsmästaren.
Platsen har enligt vår bedömning mycket
goda förutsättningar att husera vårt projekt
med få komplicerande utmaningar när det
gäller exempelvis höjdskillnader och dagvattenhantering.
VILLKOR, KRAV OCH REGLER

Vårt förslag uppfyller samtliga listade
villkor för byggnationen i inbjudan till

markanvisningen. Förslaget inrymmer
52 lägenheter och 31 radhus i varierande
storlekar inom detaljplanens begränsningar med en sammanlagd yta på cirka
9 200 kvm BTA. Angivna parkeringsbehov
löses på anvisade platser inom den egna
fastigheten och samtliga relevanta tillgänglighetskrav är hanterade med hänsyn till
gällande regelverk.
KONCEPT OCH BÄRANDE
KVALITETER

I Kumla finns en historisk tradition av
odling. Bygdens kalkrika jord och goda
klimat är väl lämpad för frukt- och bärskördar vilket i staden tagit sig uttryck
inte minst i handelsträdgårdar med odling
i växthus och på friland. Men odling har
också varit ett mycket viktigt inslag i privata trädgårdar där det som odlades dels
blev ett tillskott till självhushållningen.
På platsen för vårt förslag fanns Fylsta
handelsträdgård som startades av trädgårdsmästaren Ernst Albin Eriksson år
1917. På tomten odlades fruktträd, bär
och blommor. Verksamheten omfattande
tre större växthus och på friland odlades
köksväxter. Verksamheten drevs fram till
år 1970.
Arvet från handelsträdgården har utgjort
grunden för vårt förhållningssätt till gårdarnas utformning och växthusens arketypiska formspråk har fått sätta sin tydliga

prägel på bebyggelsens utformning. Resultatet är en helhet som i skala och stil inrättar
sig följsamt på platsen samtidigt som det
tillför kvaliteter för så väl de boende i kvarteret som i stadsbilden.
ODLING OCH GRÖNSKA GER
SOCIAL BLANDNING

Vår ambition med Kvarteret Trädgårdsmästaren har varit att skapa en trädgårdsmiljö som så långt det är möjligt består av
växter som är ätbara. Frukt, bär och olika
typer av örter och grönsaker blir självklara
och vackra inslag. Från buskagen med bär
och frukt som omger våra bilbersåer till
äpple- och päronträden mitt på gårdarna
och inte minst raden av körsbärsträd som
står längs med stråket som löper mellan
gårdarna och förbinder Hardmogatan och
Kumla-Frasses gata.
Den inramande grönskan skapar tillsammans med växthus, köksträdgårdar, lusthus, lekstugor och gårdarnas omsorgsfullt
utformade landskap stora gemensamma
och sociala vistelsekvaliteter för kvarterets olika boendegrupper. Från små, barn
till åldringar. Radhusen får dessutom sina
privata förträdgårdar och en väl tilltagen
punschveranda och vinterträdgårdar i flera
plan ger Trygghetsboendet sociala ytor
som kan användas hela året.

KÖ R S B Ä R S A L L É N
Genom kvarteret löper Körsbärsallén som stärker den befintliga kopplingen mellan
Hardmogatan och Kumla-Frasses gata. Vi tänker oss ett shared space för gång- och
cykeltrafik som också möjliggör angöring med bil till radhusen inom kvarteret







T R E G Å R DA R , E N H E L H E T
Kvarteret får två distinkta gårdar som är funktionsmässigt snarlika men
gestaltningsmässigt varierade. Den trädgårdsliknande Körsbärsallén som delar
kvarteret blir den tredje gårdsmiljön, tillgänglig för så väl boende som besökare.

B L A N DA D S K A L A O C H U P P L ÅT E L S E F O R M
Ett trygghetsboende, ett flerbostadshus som kan upplåtas som hyres- eller bostadsrätt och radhus i en respektive två våningar skapar en bebyggelsemässig variation
som också lägger grunden för en social blandning i kvarteret.

1 9 1 7 . Skolträdgården vid Fylsta skola.

1 9 5 0 . Petterssons handelsträdgård, Fabriksgatan.

1 9 6 2 . Bärsortering, Kumla fruktindustri.

1 9 6 4 . BOB-reklam, Finnströms livs.

T RYG G H E T S B O E N D E

F L E R B O S TA D S H U S B R F / H Y R E S R ÄT T

R A D H U S / B R F I I VÅ N

R A D H U S / B R F I VÅ N
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GÅRDARNA – GEMENSKAP ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA
Vi har i arbetet med vårt förslag starkt tagit
fasta på att skapa just en blandad bebyggelse och härlig gårdsmiljö. Utgångspunkterna har i första hand varit användbarhet
med fokus på lek, vistelse och odling.
Kvarteret Trädgårdsmästarens gårdar, stråk,
förträdgårdar och parkeringsplatser blir
alla vistelsemiljöer som främjar aktivitet
och gemenskap. Medlet för det mer än
något annat blir odling och ätbar grönska
även om kvarteret också rymmer andra generösa ytor för lek och spel för olika åldrar.
De två generösa gårdarna är utformade för
att maximera användning och tillgänglighet för blandade åldrar och intressen. Här
kan både barnfamiljer och äldre aktivera
sig och hitta sina favorittillhåll och även
om stora delar av ytorna är specifikt programmerade så finns det gräsmattor med
plats för en picknick-filt eller några solstolar.
KÖRSBÄRSALLÉN

Genom kvarteret Trädgårdsmästaren löper
Körsbärsallén som förbinder Hardmogatan
och Kumla-Frasses gata. Stråket blir ett
shared space för i första hand gång- och
cykeltrafik men som också möjliggör angöring med bil till radhusen inom kvarteret.
Angöringsplats för rörelsehindrad inom

25 m från bostadsentré kan ordnas vid
behov. Utformningen gör även stråket till
en högkvalitativ vistelsemiljö för alla möjliga aktiviteter inramade av ståtliga körsbärsträd som ger en fantastisk blomning
under våren och rikliga bärskördar längre
fram på sommaren.

BILBERSÅ

ÄPPELLUND
BILBERSÅ

BILBERSÅ

ÄPPELLUND
K U M LA -F

ATA
RA SS ES G

EGEN TÄPPA ÄR GULD VÄRD

Samtliga radhus får egna förträdgårdar på
både bak- och framsida. En efterfrågad
kvalitet från många av dem som väljer
bort villans större trädgård eller saknar en
egen täppa i lägenheten. Här får man plats
med både förvaring, en generös uteplats
och lekutrymme för de mindre barnen.

LEK
LEK

B OULE

BÄRFYLLDA BILBERSÅER

För att skapa en sammanhållande karaktär
i kvarteret har ambitionen varit att fylla i
princip alla lämpade ytor med grönska. Det
har också varit ett medel för att knyta ihop
kvarterets relativt tilltagna parkeringsytor
med övriga strukturen. Parkeringsytorna
får carports täckta med ängstak, sedum
eller annan lämplig grönska. Längs med
carports och omgivande staket planteras
lämpliga bär- eller fruktbuskage vilka
kommer att ge både en lummig bersåliknande inramning och även en skörd som
kan delas bland de boende.

VAT TENLEK

HAR DM OGATAN

BILBERSÅ

KÖ K S T R Å D G Å R DA R ger gott om plats för umgänge runt örter, kryddor, bär och grönsaker.

KÖKSTRÄDGÅRD

KÖKSTRÄDGÅRD

O D L I N G A R NA ger en vacker inramning med plats både för både entusiaster som amatörer.

KÖRSBÄRSALLÉN

BÄRBUSKAR

BILBERSÅ

M A R K B E L Ä G G N I N G blir genomgående genomsläpplig med inslag av grönska. Ingen asfalt.

KVARTERET SOM ETT GEMENSAMT GRÖNSKANDE SKAFFERI
Kvarteret Trädgårdsmästaren får grönska
och planteringar som till absoluta merparten ger ätbar frukt, bär, grönsaker,
örter, kryddor och andra nyttoväxter.
Syftet är att skapa en miljö som främjar
gemenskap och umgänge mellan kvarterets
alla boende oavsett ålder och livssituation.
Här är odlingen inte begränsad till några
pallkragar utan tar plats överallt, från bärbuskagen som ramar in våra bilbersåer och
Körsbärsallén som löper genom kvarteret
till de gemensamma köksträdgårdarna och
smultronplantorna på lekplatserna.
Merparten av frukt- och bärväxter kräver
minimal skötsel men ger även den som inte
har ett stort intresse för odling möjlighet
att ta del av både blomsterprakt och skörd
av frukt och bär. För den med intresse för
odling finns i princip obegränsade möjligheter att djupdyka i sin hobby året om och
dessutom få värdefulla bidrag till hållbar
självhushållning.
För kvarterets barn ger odlingsfokuset,
förutom möjligheten till lek och smaskiga
mellanmål, ett stort pedagogiskt värde i
möjligheten att på ett självklart sätt lära
sig om hur naturen fungerar. De boende
i kvarterets radhus får dessutom tillgång
till privata trädgårdar som ger ytterligare
möjligheter att välja vad helst man själv vill.

APEL

KÖ R S B Ä R

RABARBER

S VA RTA V I N B Ä R

HA L L O N

M A LU S D O M E S T I C A

P RU N U S C E R A S U S

R H E U M R HA B A R B A RU M

R I B E S N I G RU M

RU B U S I DA E U S

Täta doftande buskage med svarta bär till
saft, gelé, pajer och sorbet.

Trädgårdshallon och hösthallon ger vackra
gröna buskage och bärskörd under en stor
del av sommaren.

Äppelundar ger blomning under våren,
svalkande skugga under varma sommardagar och skörd för pajer, must och mos
under sensommar och höst.

Körsbärsallén skapar en fantastisk
vistelsemiljö med blomning under vår
och fruktskörd senare under sommaren.

Praktfulla blad med stälkar som ger smak
till sommarens godaste pajer.

RÖNN

BJÖRNBÄR

S O R B U S AU C U PA R IA

RU B U S P L I C AT U S
Sanbbväxande, tåliga och taggiga buskage
som ger bär i mängder som kan plockas
direkt från bilfönstret.

Vackra bladverk, fantastiska blommor under
våren och vackra röda bär som faller både
djur och människor i smaken under hösten.

FLÄDER

HAV T O R N

S M U LT R O N

GRÄSLÖK

R Ö DA V I N B Ä R

K RU S B Ä R

SAMBUCUS NIGRA

H I P P O P HA Ë R HA M N O I D E S

F R A G A R IA V E S C A L .

ALLIUM SCHOENOPRASUM L.

R I B E S RU B RU M

R I B E S U VA- C R I S PA

Praktfulla blommor under försommaren
som ger fantastisk smak till saft och fantasifulla desserter.

Buskage med vackra nordiska superbär
som ger en grön inramning till en av
kvarterets bilbersåer.

Smultron blir både marktäckare och skafferi
för smaskiga mellanmål och efterrätter i
gårdarnas lekmiljöer.

Köksträdgården ger gott om utrymme för
alla typer av nyttoväxter – från örter och
kryddor till rotsaker, spenat och sallad.

Vinbär ger prunkande, klorofyllgröna
buskage med fantastiska skördar med
dignande klasar av klarröda bär.

Ingen svensk trädgård är komplett utan krusbär. Fantastiska bär som smakar lika bra direkt
från busken som i pajer, marmelad och kräm.

GÅRDSHUSEN – FÄRGGRANNA OCH FÖR ALLA FUNKTIONER
Alla byggnader i kvarteret har fått en tydligt
sammanhållen gestaltning. För gårdarnas
mindre strukturer, från miljöhus och ända
ner till fågelholkar och insektshotell, ligger
formspråket ännu närmare det klassiska
växthusets.
Karaktären för dessa mindre byggnader är
genomgående lätt och transparent i varierande grad. Samtliga byggnader är omsorgsfullt gestaltade för att med sina olika roller
passa in i en väl avvägd helhet.
BILAR I BERSÅER

Bilbersåerna får carports med lätta spaljéliknande väggar väl anpassade för att
buskage av olika slag ska kunna klättra på
dem samtidigt som de släpper igenom ljus
för att skapa trygga miljöer. På taken får
de sedum som hjälper till att ge bilarna en
både mindre iögonfallande och mjukare
inramning.

B I L B E R S Å . Bilarna i kvarteret får snällt ta plats
bakom gräs, buskar och bär.

GRÖNT OCH GRÖNSKANDE

Precis som våra carports blir miljöhusen
mer nedtonade i rosmaringrönt som går
igen från bostadshusen. Det här är nyttobyggnader som smälter in mer obemärkt
i miljön. Även miljöhusen blir lätta och
semitransparenta med fasader som stänger
ute djurliv men tillåter växter att klättra
längs fasaderna.
RÖDA UTROPSTECKEN

Växthusen, lusthusen och lekhusen blir
användbara och lättillgängliga accenter
i engelskt rött och får sin självklara och
framträdande plats på gårdarna. Husen
bidrar både med karaktär och generösa
och värdefulla ytor för aktivitet och lek
under en stor del av året. I fågelholkar
och insektshotell får dessa byggnader
småsyskon som pryder kvarterets olika
fasader. Små engelskt röda utropstecken
som här och där skapar blickfång som
understryker kvarterets genomarbetade
och glädjefyllda gestaltning.

M I L J Ö H U S . Vackra, diskreta och funktionella
utrymmen för skräp och återvinning.

VÄ X T H U S . Ger gott om plats för umgänge och
inomhusodling från tidig vår till sen höst.

LU S T H U S . Väderskyddade gemensamhets
utrymmen för både vardag och fest.

L E K H U S . Lustfyllda och väl tilltagna hus för de

FÅG E L HO L KA R O C H I N SE K T SHO T E L L .

minstas lek.

Kvalitetsbostäder för trädgårdens små men viktiga vänner.

GESTALTNINGSPRINCIPER – VACKERT OCH VARSAMT VARIERAT
Gestaltningen av byggnaderna i vårt projekt tar tydligt avstamp i platsens tidigare
funktion som handelsträdgård med sina
växthuslängor. En form som går igen i
samtliga våra hus om än i varierande skala
och tolkning. Samtidigt finns här också
referenser till traktens klassiska lador och
äldre bostadshus med sina punschverandor
och detaljering.
STRAMT MED MATERIALKÄNSLA

Vår tolkning ger ett modernt formspråk.
Enkelt och tydligt med en sparsmakad
detaljering som lyfts av gedigen material
känsla i trä, puts och detaljer. Husens
släktskap är tydligt utan att på något sätt
bli enformigt eller opersonligt. Men både
i en översiktsvy och för den som vistas på
eller runt om platsen kommer man att
uppleva en tydlig sammanhållen helhet.
VARSAM VARIATION

Samtliga radhus får fasader i trä med
varierade uttryck i en sammanhållen stil.
Släktskapet blir som tydligast mellan våra
radhus i två våningar och flerbostads
husen med sina grön burkspråk som
även på flerbostadshusen utförs i trä med
snickarglädje i samma kulör och strama
stil. Även räcken och belysning är här den
samma. Vinklar, burspråk och accenter i
rött knyter på samma sätt ihop flerbostadshusen med de lägre radhusen.

D E TA L J E R F R Å N P R O J E K T E T

EN NYGAMMAL PALET T

Projektet är väl sammanhållet även i sin
färgpalett. För alla våra tre huvudkulörer
ligger vi helt i linje med det klassiska svenska
med rosmaringrönt och järnvitriolgrått
samt engelskt rött som ett komplement till
den gröna.
Grönt är kvarterets huvudkulör och var
ett naturligt val i en bygd där den är vanligt förekommande både i äldre och nyare
bebyggelse. Det gröna samspelar bra med
beiga toner i puts och ren träpanel på flerbostadshusen och radhusen i två våningar.
LAGOM STADSMÄSSIGHET

Panelens profil ger skuggor och liv åt fasaden.

Våra flerbostadshus längs med KumlaFrasses gata får med sin högre höjd en
naturlig stadsmässighet. För att få ett förslag som känns skalmässigt väl avvägt mot
omgivningen så har takformen plattats till
och fasaden brutits ned vertikalt med
burspråk i grönmålat trä. Resultatet är
två volymer som redan på avstånd läses
av tydligt och som nära inpå upplevs mer
som sammansatta helheter än obrutna
och enformiga längor. Hanteringen skapar
en sömlös länk mellan villamattan på
kvarterets ena sida och den mer storskaliga
bebyggelsen på andra sidan.

R E F E R E N S E R VO LY M

L A DA N . Både flerbostadshusen och radhuslängorna har ett släktskap med den klassiska svenska ladan.

Karaktärsfull belysning på både fasader och gård.

Punschverandan med spröjs, snickarglädje, franska balkonger och röda detaljer.

R E F E R E N S E R KO N C E P T

G Å R D E N . Kvarterets placering av byggnader minner
om hur gårdsbyggnader ramade in en gårdsplan.

VÄ X T H U S E T. Den enkla arketypiska formen går
igen i kvarterets alla byggnader.

HA N D E L S T R Ä D G Å R D E N . Nyttoväxternas
roll i kvarteret minner om handelsträdgården.

O R A N G E R I E T. Orangeriet får sin uttolkning
på punschverandans tre övre våningsplan.

P U N S C H V E R A N DA N . Punschverandan blir
trygghetsboendets ljusa och vackra gemensamhetslokal.

TRYGGHETSBOENDET
FA S A D U T S N I T T















































TRYGGHETSBOENDET
Huset får en fasad i puts på långsidorna.
Burspråk i trä bryter ner den långa huskroppens skala och ramar också in lägenheternas balkonger. Resultatet är ett hus
som redan på avstånd framträder tydligt
och som nära inpå upplevs mer som en
sammansatt helhet än enformig länga.
Något som förstärks ytterligare av takets
kupor och terrasser som bidrar både med
variation och stora boendekvaliteter.











 

 

 

 

 

 



























 
























































































FA S A D 1 : 4 0 0









G AV E L FA S A D 1 : 4 0 0

M O T K U M L A- F R A S S E S G ATA

 


 





 

 

 

 

 















 



 

 

 



























 



























 
  





































 

 




















































 

 

 

 

 

 

 

 















TVÄ R S E K T I O N
1:400
 

 

 













 



 















Spröjs, snickarglädje, franska balkonger och burspråk ger liv och variation åt fasaderna.
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TYPPLAN 1:400




















 







 



 



 


















 

 





A XO N O M E T R I





 

 







 





Trygghetsboendet får låna drag både från orangerier och den klassiska svenska ladan.
 





 





















  



Huset får sammanlagt 26 lägenheter i varierande storlek från 2 RoK och 38 kvm upp
till 4 RoK och 94 kvm. Samtliga yteffektivt
utformade med burspråk och balkong eller
egen altan.

Husets takform är ett klassiskt sadeltak
men med kapad nock för att skapa ett eget
uttryck. Taket kläs i grå plåt och gaveln i
norr kläs likt burspråken i trä. Huset får
röda accenter i entrédörrar och belysningsarmaturer som går igen i de lägre radhusen
och även i kvarterets gatubelysning.













 











Huset blir stadsmässigt mot gatan men
med en karaktär som skalmässigt fungerar väl även mot den grönskande gården
och med en tydlig gestaltningsmässig
koppling till kvarterets övriga hus.

Ett av kvarterets paradnummer blir trygghetsboendets väl tilltagna punschveranda.
Den upptar hela södra gaveln av huset och
rymmer i bottenplan 60 av trygghetsboendets sammanlagt 115 kvadratmeter stora
gemensamhetslokal. Plan två och tre rymmer vinterträdgårdar om vardera 60 kvadratmeter och på vindsplan 50 kvadratmeter.
Dessa ytor uppfyller tilltänkta aktörers krav
på gemensamhetsutrymme och tillför utöver det rejält tilltagna sociala vistelseytor i
vinterträdgårdarna som kommer att kunna
användas under absoluta merparten av året.











Långsidornas fasader i puts får burspråk i trä med samma detaljer som punschverandan.



 













FLERBOSTADSHUSET
FA S A D U T S N I T T

FLERBOSTADSHUSET
Flerbostadshuset blir till både form och
innehåll Trygghetsboendets lillasyskon.
Gestaltningsdragen blir i stort sett desamma
och även här rymmer huset 26 lägenheter i
olika storlekar, från 2 RoK och 47 kvm upp
till 4 RoK och 93 kvm. Samtliga yteffektivt
utformade med burspråk och balkong eller
egen altan.
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Detaljeringen i snickarglädje, och de röda
inslagen i entrédörrar och belysning går
igen från Trygghetsboendet. På Flerbostadshusets gavlar har fasaderna också fått
ett tydligt blickfång i en fransk balkong i
engelskt rött på våning fyra.
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Burspråken i trä bryter upp putsfasaden, ramar in balkongerna och skapar en varierad helhet.
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A XO N O M E T R I



Puts och trä ger huset både en stadsmässighet och ett tydligt släktskap med kvarterets radhus.

RADHUS II
FA S A D U T S N I T T

RADHUS II


Längs kvarterets östra och södra del ramar
tre längor med radhus i två våningar in
kvarteret. I färg, material
och detaljer har

husen ett nära släktskap med våra flerbostadshus längs med Kumla-Frasses gata.
Här finns snarlika balkonger och burspråk
på husens framsida. På gavlarna finns
samma gröna snickarglädje och franska
balkonger.
  planlösningar ligger nära väl be 
Husens


prövade lösningar för den här hustypen
med en bottenvåning
med en öppen köks

del i anslutning till entrén som i sin tur

öppnar upp mot ett större vardagsrum.






Här finns också ett rejält badrum.
Boytan
ligger på 108 kvm fördelad på fem rum.

 






























 


 



























P L A N 1
















 

 

 











 

 

































Detaljerade träfasader i olika kulörer ger en arbetad karaktär åt husets alla fasader.





PLAN 2
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Detaljer som belysning och balkongräcken går igen från flerbostadshusen.

TYPPLAN 1:400

TVÄ RS E K T I O N 
1:400
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På balkonger och vid entréer där flerbostadshusen får fasader i puts får dessa radhus istället en naturfärgad träpanel. Taken
kläs i en något mer mörkgrå plåt än på
flerbostadshusen.
 









 



 












På våning två finns tre sovrum med ett
allrum som
även det kan användas som



sovrum. Taket mot gårdssidan
får takfönster som
ger
ett
generöst
ljusinsläpp
till








vindsvåningen
som beroende
påköparens
önskemål kan lämnas oinredd eller inre
das som
 och 
en del av bostaden
då ger
yt-




terligare 33 kvm boyta. En anpassning till


bostadsyta av vindsplanet
kan
av den
väx

ande familjen eller generationsboendet
såklart enkelt göras även efter inflyttning.







G AV E L FA S A D 1 : 4 0 0



  glasparti ut
På gårdssidan vätter ett större


egen

mot en generös
uteplats som
ramas


in av ett väl tilltaget förråd som tack vare
sin konstruktion
med spröjsad kanalplast
 
 

ger 
ett ljusgenomsläpp och kan fungera
som drivhus till odlingarna. På gatusidan
får husen en privat trädgård med plats
för vistelse, odling, cykelparkering, trädgårdsgrönska
och annat.
 
 
 
















FA S A D U T S N I T T 1 : 4 0 0












A XO N O M E T R I




 

 









Träfasaderna varieras i såväl dimensioner som kulör som detaljering.

RADHUS I
FA S A D U T S N I T T

RADHUS I
Inom kvarteret ligger de längre radhusen
fjärmade från de större omgivande stråken. Även dessa bostäder får en uteplats
med avgränsande förvaringsutrymme på
gårdssidan och en privat förträdgård i
varierande storlek på gatusidan.
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G AV E L FA S A D 1 : 4 0 0






 





Husen får en total boyta på 126
yteffektiva



kvadratmeter 
som fördelar
sig över
fyra

rum. På bottenvåningen fördelar sig ytor
 öppen köksna snarlikt Radhus II med en

del med burspråk i anslutning till entrén
och ett vardagsrum mot gårdssidan. Men

här finns också plats för ett rejält badrum
och förvaringsutrymme under trappan.







 


















På övervåningen rymsett större
och
två 
 

mindre sovrum, förvaringsutrymmen och



ett större badrum.
Det
större sovrummet
som vätter mot gatusidan
får
ett generöst




ljusinsläpp genom sitt burspråk med ett
större fönsterparti. Mot gårdssidan får de
två sovrummen takfönster. Gavelhusen
får ett par extra fönster, dels i bottenvåningens vardagsrum och dels ett runt
fönster i ett allrum ovanför trappan.





Husen får burspråk i trä och tak i trä eller plåt med en smalare profil.
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Fasader i järnvitriolgrått med slätspont
i varierande dimensioner ger ett arbetat
men sobert intryck som livas upp av accenter
i engelskt rött i form av entrédörrar och
belysningsarmaturer. Samma detaljer i
samma kulör som också finns på kvarterets
flerbostadshus. Även husens tak föreslås bli
i samma trä som fasaderna vilket hjälper
till att knyta ihop helheten i såväl respektive bostadsenhet som huslängorna.

 





 





 









P L A N 2




























TYPPLAN 1:400





T VÄ R S E K T I O N 1 : 4 0 0
Detaljer bidrar med charm och variation till husens alla fasader.
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A XO N O M E T R I





















Träfasaderna får en variation i dimensioner och detaljer för ett arbetat intryck.

















































SAMMANSTÄLLNING











































FLERB OSTADSHUS,

TRYGGHETSBOENDET

FLERBOSTADSHUSET

RADHUS I

PLANER 1:400

PLANER 1:400

PLANER 1:400

TRYGGHETSBOENDE

Ca 26 lägenheter




BTA 


Bostad			

Gemensamt		






				
+ källare			








2 100 m2 

240 m2






























 














































 





















 









 







KÄLLARE

FLERB OSTADSHUS,



















 
 




 
 

2 340 m2
250 m2





 
 




















PLAN 1



KÄLLARE

BRF/HYRESRÄT T

Ca 26 lägenheter
BTA
Bostad			





				
+ källare			






2 200 m2
2 200 m2
315 m2

















 







Ca 14 enheter
BTA
Bostad			

RADHUS 
II





Ca 17 enheter

BTA
Bostad
Möjlig vind		






















 















 

 



  























 
 









 













 
































































 













ENTRÉPLAN

















































PLAN 2

































ENTRÉPLAN

RADHUS II
PLANER 1:400

1 900 m

2






















 


 


 


 

 



 

 

    






















 






 
 





 

2 150 m2
2
590 m









 





















 


 


 
 

 

 

 

















  











 






 
 







2 740 m2






























 


PARKERINGSBEHOV









 





0,9 P-tal
83 enheter totalt
75 p-platser



































































































PLAN 2
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9 180 m2







TYPPLAN
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MARKPLAN,

   

SKALA 1:500
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MÄNGDER AV TRÄ, MINST MÖJLIGA BETONG OCH ÅTERBRUK UTÖVER DET VANLIGA
MATERIALVAL OCH
KONSTRUKTION

Grunden för ett klimatsmart projekt är
medvetna materialval och god energiprestanda. För kvarteret Trädgårdsmästaren
har vi valt trä som huvudsakligt byggmaterial för samtliga radhus och en blandning av
lättbetong och trä för trygghetsboendet
och det andra flerbostadshuset.
Att bygga i huvudsak i trä innebär generellt ett mycket blygsamt klimatavtryck
under byggfasen. Detsamma gäller lättbetong som är ett mycket CO2-snålt
material tack vare att det jämfört med
konventionell betong minskar betonganvändningen och därmed klimatpåverkan
med två tredjedelar.
Lättbetong har dessutom mycket goda
egenskaper ur energi- och miljösynpunkt.
Goda värmelagrande egenskaper minskar
behovet av uppvärmning och nedkylning
och trögheten i materialet ger ett svalt hus
på sommaren och ett varmt hus på vintern. Med lättbetong eliminerar vi dessutom behovet av plastfolie och tätningsremsor.
Vår konstruktion med ett källarplan som
upptar endast cirka hälften av flerbostadshusens fotavtryck innebär även det
en minskning av klimatpåverkan då det
minskar mängden betong vi använder i
projektet. Även i flerbostadshusen byggs
innerväggar primärt med träreglar.
CERTIFIERING, FOSSIL- OCH
GIFTFRIT T

För projektet som helhet kommer vi att
sträva efter att bygga fossilfritt så långt
detta är möjligt. För att säkerställa giftfria materialval kommer vi att jobba med
Byggvarubedömningen Sunda Hus eller
motsvarande tjänst. Vår ambition är att
certifiera kvarteret Trädgårdsmästaren
som miljöbyggnad Silver eller på motsvarande nivå i annat system beroende på vad
som är mest lämpligt utifrån projektets
förutsättningar.

MAXIMERAT ÅTERBRUK

VÄRME OCH KYLA

HÅLLBAR MOBILITET

Vår ambition är att med kvarteret Trädgårdsmästaren ta ett nytt steg i arbetet med
återbruk. Projektets skala och materialval
ger goda förutsättningar för användningen
av återbrukat material vilket blir en viktig
del i projektets ambition att minska det
samlade klimatavtrycket.

Projektet kommer att anslutas till kommunens fjärrvärme men kommer även att
kompletteras med bergvärme som utöver
att det minskar behovet av extern energi
och klimatpåverkan också kan användas
för frikyla under sommarhalvåret.

För att skapa bästa och mest möjliga möjlighet till återbruk i kvarteret Trädgårdsmästaren har Innobo etablerat ett nära
samarbete med Recover som är en av landets ledande rivningsentreprenörer och
störst i branschen i Örebro län och återvinningsföretaget Sortera, som också är
en av de största aktörerna i sitt slag i länet.
Aktörernas skala säkerställer god tillgång
till återbrukat material i regionen och den
lokala verksamheten minskar också behovet av transporter. Sorteras depå ligger i
Kvarntorpsområdet endast fyra kilometer
från Idrottsparken.

Kvarteret Trädgårdsmästaren har tak väl
lämpade för solceller när det gäller både
lutning och väderstreck. Våra solceller
kommer att installeras i form av integrerade,
snarare än utanpåliggande, moduler på de
tak som bäst möter våra behov och där den
estetiska kompromissen blir minsta möjliga.

Närheten till centrum med service och
handel och närheten till Örebro med tåg
gör att den som vill, utan några större
uppoffringar, kan välja bort bilen till förmån
för gång eller cykel. Något som också kan
bidra till att fler målgrupper ser kvarteret
som ett ekonomiskt och socialt attraktivt
alternativ. Kvarterets fokus på odling ger
också de boende som önskar ett viktigt bidrag till självhushållning i form av frukt,
bär och grönsaker.

Tillsammans med vår byggentreprenör
Byggnor i Närke AB är Recover redan
igång med att sortera ut och bunkra upp
återbrukbart material från sina rivningsentreprenader.
Bland de material som kommer att bli
aktuella för återbruk i kvarteret Trädgårdsmästaren finns bland annat träreglar
till innerväggar, råspont och övrigt virke
som kan användas till exempelvis takbeläggning och glespanel. Sortera kommer
att leverera krossad betong och tegel som
fyllnadsmaterial. Även matjord kommer
att levereras av Sortera från närliggande
projekt efter att den förädlats, siktats och
testats för eventuella föroreningar.
För markbeläggning är ambitionen att för
absoluta merparten använda oss av återbrukat material i form av natursten, stenkross och marktegel. Även för produkter
som exempelvis kabelstegar och armaturer kommer vi att i första hand välja återbruk.

SOLENERGI

SOCIAL HÅLLBARHET
OCH ARBETSTILLFÄLLEN

Med sin blandning av upplåtelseformer
och bostäder i olika storlekar får kvarteret
Trädgårdsmästaren en naturlig grund för
en social blandning. De boende i olika
livssituationer och med olika ekonomiska
förutsättningar får goda och jämlika förutsättningar att utnyttja gemensamma
ytor och resurser som kan ge ett meningsfullt utbyte i form av lek, rekreation och
odling. Alla aktiviteter som kommer att
stödja och utveckla ett umgänge över
gränserna mellan dessa grupper.
Byggnor i Närke AB kommer att vara vår
totalentreprenör vilket borgar för seriöst
företagande och lokala arbetstillfällen.
Bolaget har i huvudsak egna anställda
hantverkare och tjänstemän som är bosatta i länet och lyder under kollektivavtal.
Vårt projekt kommer inte bara att skapa
lokala arbetstillfällen hos ordinarie yrkesverksam personal. Vi kommer även att via
vårt kontaktnät på yrkesskolor och arbetsförmedlingen erbjuda att skapa praktikoch lärlingsplatser för personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden.

DAGVAT TENHANTERING

Vårt förslag möter tydligt de förutsättningar och krav som gäller för dagvattenhantering inom fastigheten. I vårt förslag
har vi generellt jobbat med genomsläppliga material som grus och stenmjöl för
gångar, vägar och parkeringsytor. Längs
med Hardmogatan föreslår vi marktegel
med genomsläppliga fogar som klarar detaljplanens krav.
På de generösa gröna gårdarna är merparten av ytorna genomsläppliga och i våra
vattenlekar, som placerats där marken inte
får hårdgöras, kan vatten ansamlas.
Vår ambition är att bevara befintliga träd
i så stor utsträckning som möjligt. Vårt
koncept innebär också att vi kommer att
tillföra en stor mängd grönska, inte minst
i form av nya träd av olika slag.

INNOBO
NYTÄNKANDE OCH HÅLLBAR
FASTIGHETSUT VECKLING

Innobo startades 2016 av Anna Jansson
och Fredrik Ahl. Tillsammans har vi samlat
på oss ett antal decenniers erfarenhet från
ledande befattningar på några av Sveriges
största byggföretag. Vår tanke med Innobo
var från start att med hjälp av gedigen
erfarenhet och friska idéer med fokus på
hållbarhet utmana en konservativ bransch
där mycket av det som görs fortfarande
definieras av vanans makt snarare än
strävan efter bästa möjliga resultat.
Vårt fokus på Innobo är bostäder och samhällsfastigheter. Och vår metod handlar
om att producera projektförslag som är
grundligt genomarbetade för att säkerställa att de är ekonomiskt och praktiskt
genomförbara samtidigt som de håller en
hög ambition när det gäller både gestaltning och hållbarhet. För vår verksamhet
har vi därför ställt upp ett antal tydliga
mål för social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet som är ledsagande för vårt
arbete med projektförslag och för vår
verksamhet över lag.
SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet vill vi uppnå genom att
skapa boenden med blandade storlekar,
karaktär och upplåtelseformer. I våra projekt ska alla oavsett ålder och ekonomisk
styrka vilja och kunna hitta sitt nya boende.
Vi strävar efter att hitta projekt där vi kan
bidra till att skapa en blandning bland de
boende.
Både unga och äldre ensamstående förstagångsköpare ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden med våra prisvärda mindre lägenheter. Det unga paret ska kunna
hitta sin första gemensamma bostad bland
våra överkomliga tvårummare även om

dessa också passar en äldre målgrupp precis lika bra. Barnfamiljen i olika storlekar
ska kunna välja bland våra tre- och fyrarummare där närhet till skola och barnomsorg ska ge ett fullvärdigt alternativ till
eget hus.
Trygghetsboende blir en allt viktigare och
mer självklar del av våra projekt där även
den äldre generationen ska kunna bo bekvämt och tryggt med tillgång till service
efter behov och inte minst gemenskap
med andra boende.
Genom att skapa prismässigt överkomliga
bostäder för flera målgrupper kompletterar vi den sociala mångfalden i de projekt
och bostadsområden vi utvecklar.
EKONOMISK HÅLLBARHET

För oss så är genomförbarhet den enskilt
viktigaste delen av ekonomisk hållbarhet.
Vi vill skapa boenden som över tid är ekonomiskt hållbara för både bostadsrättsföreningar och deras enskilda medlemmar.
Därför bygger vi våra projekt på väl genomarbetade kalkyler och ekonomiska
planer för våra bostadsrättsföreningar,
som är transparenta och granskade av
oberoende intygsgivare enligt gällande
Bostadsrättslag. Vi har också nära samarbeten med flera seriösa och långsiktiga
aktörer för ägande och förvaltning av
hyres- och samhällsfastigheter.

Den ekonomiska hållbarheten i projekten
är helt central både för oss och våra kunder.
Den lägger grunden för att kunna genomföra projekten med hög kvalitet och i det
utförande vi utlovat. Vilket i sin tur skapar
attraktiva, hållbara och beständiga bostäder
och fastigheter.
EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vi arbetar genomgående med medvetna
materialval med strävan att minska våra
projekts klimat- och miljöpåverkan så
långt det är möjligt. I de fall det är möjligt
väljer vi fjärr- eller bergvärme och i vissa
fall en kombination. För de projekt som är
lämpade installerar vi solceller för att tillgodose så stor del av fastighets- och hushållsel som är praktiskt och ekonomiskt
möjligt. Sommartid utnyttjar vi bergvärme
för frikyla både för samhällsfastigheter
och bostäder.
Slutgiltigt val av byggsystem sker som regel
först efter att vi säkerställt att projektet har
rätt förutsättningar för att vi ska kunna nå
våra sociala- ekonomiska- och ekologiska
hållbarhetsmål.
Återbruk har kommit att bli en allt viktigare del i våra projekt och vi ser att det
i framtida projekt kommer att öka ytterligare i betydelse för våra möjligheter att
uppnå såväl våra egna som omvärldens
allt mer ambitiösa hållbarhetsmål.

B R F TÄ R NA N , Ö R E B R O.
I Brf Tärnan erbjuds 24 st radhus i ett till två plan om 76 – 117 m² fördelat på 3 – 5 rok. Bostädernas exteriör är en smakfull mix av det moderna och den ursprungliga bebyggelsen i området och karaktäriseras av en charmig röd träfasad, stora fönsterpartier och sadeltak.

Våra erfarenheter från ett stort antal genomförda projekt tar vi med oss in i nya
förslag och utvecklar kontinuerligt mer
kostnadseffektiva projekt. Goda och slitstarka material, energieffektivitet och
rationella konstruktioner och byggprocesser ger i slutänden både överkomliga
insatser och låga driftskostnader.

B R F S T R A N D PA R K E N 2 , A S K E R S U N D.

B R F RY T TA R LU N D E N , K U M L A .

Vi har uppfört välplanerade lägenheter med sjöläge i Västra Strandparken.
Byggnaden består av tre våningar med inredd vind och hiss. Utanför finns
en grönskande innergård. Storleken fördelas mellan 1 rok – 4 rok där varje
lägenhetsstorlek finns i ett antal olika utföranden.

De 16 radhusen byggs som bostadsrätter och finns i olika storlekar och
utformningar. Här erbjuds enplanshus (3 – 4 rok) och tvåplanshus (5 rok),
med en yta från ca 72 kvm till ca 128 kvm. Radhusen byggs som ett sammanhållet kvarter sett till gruppering, materialval och färgskala.

UTOPIA ARKITEKTER
Sedan Utopia Arkitekter startades 2008
har kontoret varit engagerade i att driva
frågor och projekt som bidrar till ett bättre
samhälle. Projekten har inbegripit bostäder,
kontor och stadsplanering men också
inredning och utveckling av offentliga
byggnader och platser.
Kontorets syn- och arbetssätt bygger från
grunden på att starka koncept, platsanpassning och gestaltning är viktiga hållbarhetsfaktorer som också bidrar till
beständiga stadskvaliteter. Men också
att arkitekter kan bidra med mer än att
gestalta det fysiskt byggda. Både när det
gäller projektprocessen och slutresultatet.
Genom att ta ett bredare ansvar kan kontoret bidra med större värde i samhällsbyggandet än i rollen som nischkonsult.
Ett bättre samhälle innebär för Utopia
Arkitekter konkret ett mer hållbart, humant
och jämlikt samhälle.
Som arkitekter har kontoret en viktig roll
att fylla där, inte bara genom att skapa genomförbara projekt utifrån de uppdragsbeskrivningar vi får, utan också genom
att utmana branschens gängse normer,
tankesätt, metoder och processer.
På så sätt kan vi nå längre när det gäller
starkare idéer, smidigare processer, lägre
kostnader, högre kvalitet och i förlängningen av det hållbarhet ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
Det är det synsättet som har gjort Utopia
Arkitekter till en av de starkaste rösterna
i debatten om bland annat arkitektonisk
kvalitet, kommunernas markpolitik, arkit
ekternas och byggherrarnas, men inte minst
politikernas ansvar för kvaliteten på de
livsmiljöer vi skapar.

Utopia

Det är det arbetssättet som gjort att Utopia
Arkitekter lyckats skapa projekt som är
iögonfallande, nyskapande och som driver
på utvecklingen mot mer hållbara städer
och samhällen. En av de viktigaste nycklarna har varit ett nära och dynamiskt
samarbete med våra uppdragsgivare i en
process som säkerställer ett tydligt fokus
på idéhöjd, gestaltning och hållbarhet. En
process som också är grunden för våra
framgångar när det gäller att utveckla
goda relationer och lyckade projekt med
de kommuner där vi jobbar.
Utopia Arkitekter har under åren producerat ett stort antal bostadsprojekt i såväl
hyres- som bostadsrättsform i en rad olika
kommuner runt om i Sverige. Kontorets
projekt präglas genomgående av en hög
ambitionsnivå när det gäller hållbarhet.
Ett begrepp som enligt Utopia Arkitekter
med självklarhet inbegriper allt från god
gestaltning, kvalitet och beständighet till
klimatsmarta materialval och konstruktionslösningar, energieffektivitet och inte
minst ekonomiska och sociala aspekter.
Över tid har kontorets projekt fått en allt
tydligare profilering mot klimatsmarta
lösningar både i bygg- och förvaltningsskede. Utopia Arkitekter står bland annat
bakom Sveriges första NollCO2-certifierade
kontorsprojekt, Kvarteret Korsningen i
Örebro, som är uppfört helt i trä. Med
gedigen erfarenhet av projektutveckling i
egen regi är Utopia Arkitekter också en
garant för projektens genomförbarhet.

H O R N S B RU K S G ATA N , S Ö D E R M A L M , S T O C K H O L M .

V Y N , T O L L A R E , NA C K A .

Pågående projekt. Förslaget omfattar tre bostadshus med sammanlagt 29 bostäder, 17 stadsradhus och tolv lägenheter.
Bostadshusen placeras längs med Högalidsparkens södra kant med en ny allmän parkdel på husens tak.

Färdigställt projekt som omfattar fyra vackra flerbostadshus på en tomt med fantastisk utsikt
över vattnet. 96 lägenheter fördelande från mindre studior upp till 5-rumslägenheter.

www.utopia.se

KO P PA R H U S E N , N O R R KÖ P I N G .

S Ö D R A R O S E N DA L , U P P S A L A .

Färdigställt projekt. Ett helt nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor,
restauranger och kaféer på totalt cirka 15 000 kvm byggrätt i centrala Norrköping.

Färdigställt projekt där kvarteret präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad – en ”stadsdel i miniatyr”.
Vi har satt ett stort värde på arkitektonisk variation inom kvarteret och mellan de enskilda byggnaderna. 119 hyreslägenheter.
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