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SBB ERBJUDER VÄSTERVIKS KOMMUN
▪ Träbyggnad där vårt koncept bygger på volymelement
av KLT från vår samarbetspart Sizes Works med fabrik i
Oskarshamn
▪ 106 lägenheter, 1-3 rok, fördelat på två 6-vånings
byggnader vid en södervänd inbjudande grön gård
med plats för både träning, samvaro och odling
▪ Integrerad dagvattenlösning med gröna
genomsläppliga ytor och där dagvatten tas tillvara och
bidrar till en attraktiv grön närmiljö som gynnar den
biologiska mångfalden.
▪ Hög hållbarhetsprofil: träbyggnad, närproducerad,
miljöcertifiering, solceller på tak. Mycket låg
energianvändning, ca hälften av kravet i BBR.

▪ Hög genomförandeförmåga, långsiktigt ägande, intern
projektorganisation och lokal förvaltning.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) finns i regionen idag
och har lokalt kontor i Oskarshamn, där vi äger och
förvaltar ett flertal fastigheter. Vi har en flexibel
organisation med korta beslutsvägar, kompetent och
engagerad personal med stor vana att förvalta
samhällsfastigheter. Vi har egen förvaltningspersonal
och är sammanlagt 20 personer som arbetar på SBB i
Oskarshamn.

Vi står redo att starta upp och genomföra projektet
med egen projektutvecklingsorganisation. Vi har
tillsammans med E/S/A arkitekter och vår leverantör
Sizes Works AB tagit fram ett förslag till hyresrättslägenheter. Vi hoppas att ni finner vårt tävlingsförslag
intressant och att vi får möjlighet att tillsammans skapa
ett nytt fint kvarter med hållbara hyreslägenheter vid
Stora Trädgårdsgatan.

Stockholm, 2021-04-18
Jenny Asmundsson
Ansvarig Offentliga
förfrågningar

Erik Hävermark
Chef Projektutveckling
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VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
PLATSEN
Platsen innehåller värdefulla naturliga förutsättningar för en ny bostadsexploatering.
De befintliga ekarna längs Stora Trädgårdsgatan ger tillsammans med den stora
träddungen i söder en känsla av att byggnaderna omfamnas av grönska. Även den
anslutande befintliga bostadsbebyggelsen har ett generöst inslag av grönska och
består av villor och flerbostadshus i 3-4 våningar. I väster ansluter ett
verksamhetsområde som planeras för att omvandlas till en del av den genuina
Västervikska stadsväven. Kv Mullskopan 3 är först ut i denna omvandling där den
befintliga markparkeringen ersätts av två bostadshus i sex våningar. Stor vikt har
lagts vid att volymindela de, relativt omgivningen, höga byggnaderna så att tydligt
avläsbara delvolymer i fyravåningsskala framträder i gaturummet.
NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
Huvudentréerna är placerade mot Stora Trädgårdsgatan respektive den nya
parkeringsgatan i kvarterets västra del. För att skapa en grön och trivsam gårdsmiljö
utformas trapphusen i TR2-klass (brandskyddade) vilket medför att
räddningstjänsten inte behöver uppställningsplatser på gårdssidan.
Angöring och sophämtning sker i kvarterets nordvästra del där en extra utfart
skapats för att möjliggöra att angöring och sophämtning kan ske utan backrörelser.
Parkering är utformad som markparkering och är visuellt uppdelad i mindre delar
med hjälp av planteringar och träd. Även parkeringarnas markbeläggning är indelad i
mindre delytor och består av gräsarmering och asfalt/marksten.
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VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
BYGGNADERNA
Byggnaderna är utformade i samarbete med den industriella
träbyggnadsleveratören Sizes Works AB som tillverkar volymelement av
KL-trä (massivträ). Fabriken är ligger i Oskarshamn vilket ger korta
leveranssträckor. Volymelementen inreds till stor del i fabrik med både
kök, badrum och ytskikt. Den industriella tillverkningen medför även en
kortare byggtid på plats vilket ger mindre störningar till omgivningen.
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VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
BOSTÄDERNA
Förslaget innehåller 106 lägenheter i storlekarna 1 rk (34%), 2 rk (43%), 3rk (23%). Den sammanlagda bostadsarean är 4 618 kvm och den totala
bruttoarean är 6 154 kvm. Till dessa finns 57 p-platser och 240 cykelplatser.
Bostäderna upplåtes med hyresrätt och är utformade för att skapa mycket boendekvalitet på liten yta –”kvadratsmarta bostäder”. Alla lägenheter
har balkong eller uteplats. Grundläggande kvalitéer som siktlinjer, ljusföring och möblerbarhet har studerats särskilt och blir extra viktiga faktorer
vid hög yteffektivitet.
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VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
MATERIAL OCH FÄRGSÄTTNING
Fasaderna är beklädda med brandimpregnerad träpanel som är infärgad i tre olika kulörer. Infärgningen ger till skillnad från täckmålning ett tydligt
och önskvärt träuttryck. Panelen kräver minimalt med underhåll vilket gör att byggnaden åldras med värdighet. Vi har valt tre olika kulörer – silver,
neutral och svart – som tillsammans skapar både kontrastverkan och samstämmighet.
Fönstren är av trä med aluminiumbeklädd utsida för att minimera underhåll. Balkongräcken utförs som pinnaräcken av metall. Takavvattning och
övriga plåtarbeten sker med mörkgrå plåt i kulör lika fönsterkarm. Entrépartier av ek med stort inslag av glas.
Även invändigt vill vi visa att huset är en träbyggnad genom att beklä huvudentréernas väggar och innertak med ett träraster som skapar en varm
och välkomnande känsla.
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VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
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VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
ENERGILÖSNINGAR
Byggnaderna är utformade för att nivån ”Miljöbyggnad silver” samt för att ha
en energiprestanda som uppfyller kraven (56% av BBR) för ”miljöbonus” enl.
regelverket för investeringsstöd. Flera av våra tidigare projekt har visat att
bergvärme tillsammans med egenproducerad solel skapar denna prestanda,
men ev. kan spillvattenväxlare vara aktuellt beroende på övriga faktorer. Vi har
utrett att integrera solceller i fasad men eftersom dungen i söder delvis
kommer att ge skugga så har vi placerat solcellerna på takytorna för optimal
verkningsgrad.

FOU – SOLENERGIMODULER
SBB deltar som finansiär i ett pilotprojket som går ut
på att utveckla solenergimoduler tillsammans med
bolaget Watts2You. En solenergimodul är en solpanel
med inbyggd batterilagringskapacitet samt mjukvara
för optimering av laddning. Just nu pågår testning i
labb för CE-märkning. Målsättningen är att under
våren 2021 montera de första solenergimodulerna på
en av SBB:s bostadsfastigheter i Stockholmsområdet.
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VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
GÅRDSMILJÖ
Stor vikt har lagts vid att skapa en grön, trivsam, praktiskt
och aktiv utemiljö där gående och cyklister kan röra sig runt
byggnaderna och gården utan att blandas med biltrafik.
Vi har skapat en grön gårdsmiljö i söder som vävts samman
med träddungen genom funktioner som odling, utegym,
lekplats och utesamvaro. Över den ”rain-garden” som är
placerad längs en av gångvägarna finns inslag av korta
träbroar som är särskilt karaktärsgivande.
Utöver de tillgängliga gångvägarna finns en stig genom
dungen som knyter samman gårdsfunktionerna på ett
sekundärt men lekfullt sätt.
DAGVATTENHANTERING
Vad gäller dagvattenhantering så har vi minimerat de
hårdgjorda markytorna genom att använda gräsarmering på
kör- och parkeringsytor samt vid cykelparkeringarna.
Dagvattenet från yttertaken leds till en raingarden på gården
och därefter till fördröjningsmagasin under p-ytan i sydost.

| 10

VÅRT FÖRSLAG – NYA HYRESRÄTTER VID STORA TRÄDGÅRDSGATAN
HÅLLBARHETSASPEKTER
En stor del i hållbarhetsfrågan är energiåtgången vid produktionen av
byggnaden. Genom att välja en byggnad helt i trä har vi tagit ett stort
steg, vidare så undviker vi garageparkering som skulle ge behov av
stora mängder betong. Grundläggningen sker med ett balksystem som
minimerar användningen av betong.
En annan stor del av hållbarhetsfrågan är hur hållbart det går att leva i
byggnaden. För att minska bilberoendet har vi integrerat speciellt
utformade leveransskåp i teknik/sophuset där de boende enkelt kan
hämta digitalt beställda varor. Bilpool kommer att finnas som en
ytterligare metod till att ställa om till mer hållbara vanor. För att öka
cykelanvändningen kommer vissa cykelplatser vara utformade för
lådcyklar och cykelkärror. I teknikhuset är även en tryckluftpumpstation
planerad som nås från utsidan.
Att byggnaderna är energieffektiva har berörts ovan och är så klart en
av huvudaspekterna, men även de boende kan påverka energiåtgången
genom sina vanor. Därför utformas byggnaderna för individuell
mätning/debitering av varmvatten och el.
En ytterligare aspekt är de ingående materialens livslängd och behov av
underhåll där vi medvetet valt bort lösningar som slamfärgade fasader
och fönster helt i trä som visserligen är vackra och förknippas med
träbyggnadstradition men som inte passar in i det som vi ser som nästa
årsring av Västervikisk träbyggnation.
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OM SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET
SBB är Nordens ledande fastighetsbolag inom
social infrastruktur
Vår affärsidé:
•

Vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den
offentliga sektorn genom att långsiktigt äga, förvalta
och utveckla samhällsfastigheter i Norden samt
hyresrätter i Sverige.

•

Att som samhällsbyggare och långsiktig partner till
kommuner, regioner och statliga myndigheter bedriva
ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för social
infrastruktur.
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SBB NORDEN
DAGENS SAMHÄLLSBYGGARE FÖR MORGONDAGENS BEHOV

SAMHÄLLSFASTIGHETER

74

%

BOSTÄDER

20

%

Övrigt

6

%

Fastighetsvärde per segment Q4, 2020
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EN CENTRAL DEL I VÅR AFFÄRSMODELL
Hållbarhet är en naturlig del av SBB:s affärsmodell och SBB strävar efter att vara det mest hållbara
fastighetsbolaget i världen. För att uppnå detta har SBB lanserat Vision 2030 med tydliga mål:

• Styra bolagets verksamhet i linje med FN:s globala hållbarhetsmål;

• 100 procent klimatneutrala 2030.
• 100 procent förnyelsebar energi i vårt fastighetsbestånd.
• 50 procent av all nyproduktion skall vara i trä.

Vi har som ett viktigt mål att erbjuda sommarjobb i våra bostadsområden så att cirka 100 unga personer årligen får en
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vi rustar upp våra bostadsområden och är tillsammans med kommunerna
en aktör i hållbart stads- och samhällsbyggande. Vår strategi är att försöka åtgärda stora underhållsbehov i
bostadsfastigheter utan att evakuera de boende och SBB gör i regel inte standardhöjningar i bostäder som har en
hyresgäst. Vi stödjer även Mentor och Läxhjälpen för att ge unga en bättre start i livet.
SBB arbetar strukturerat och långsiktigt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Arbetet beskrivs i vår miljö- och
kvalitetsledningssystem, se Bilaga. Miljö- och kvalitetsledningssystemet beslutas av SBB i Nordens ledningsgrupp och
revideras årligen.
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ETT STORT FASTIGHETSBOLAG – MED LOKAL FÖRANKRING
Lokal närvaro och närhet till våra kunder är viktigt för oss. SBB har därför 30 kontor i Sverige
samt kontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.
▪ Antal kommuner

172 st

▪ Antal lägenheter

10 000 st.

▪ Byggrättsportfölj

2,7 miljoner kvm BTA (22 000 lgh)

▪ Pågående nyproduktion

1 681 lgh samt 106 050 kvm samhällsfastigheter

uppgifter från Q4 2020
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VÅR ORGANISATION

Affärsområden
SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB

BOSTÄDER

SAMHÄLLSFASTIGHETER

PROJEKT- &
FASTIGHETSUTVECKLING

UTBILDNING
ÄLDREBOENDE
SJUKHUS & VÅRD

LSS
STATLIG INFRASTRUKTUR
RÄTTSVÄSENDE
DEPARTEMENT & KOMMUNHUS
OFFENTLIGA KONTOR

| 16

ORGANISATION PROJEKT- OCH FASTIGHETSUTVECKLING

Krister Karlsson
Vice VD

Jonas Frintzer
Projektcontroller

Erik Nygren
Projektansvarig

Jenny Asmundsson
Ansvarig offentliga
förfrågningar

Malin Hein Dymling
Fastighetsutvecklare

Jenny Linghede
Projektchef

Mats Silow
Fastighetsutvecklingschef

Johanna Peacock
Fastighetsutvecklare

Johan Ågren
Projektansvarig

Erik Hävermark
Projektutvecklingschef

Lovisa Gustavsson
Fastighetsutvecklare/
Planarkitekt

Johan Eklund,
Projektledare

Carl Auer
Produktchef boende

Christer Holger
Produktchef skola

Karl-Erik Larsson
Fastighetsutvecklare

Carl Lundh Mortimer
Transaktion, analys &
värdering

Harry McNeil,
Hållbarhetschef
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REFERENSPROJEKT
PÅGÅENDE NYPRODUKTION AV BOSTÄDER
▪ Sågklingan, Västerås. 174 hyresrätter.
▪ Ströpsta, Nykvarn. 178 hyresrätter.
▪ Gyllehemmet, Borlänge. 47 trygghetslägenheter.
▪ Brandbergen, Haninge. 409 hyresrätter.
▪ Dubbelkrut, Skellefteå. 161 hyresrätter.
▪ Hovshaga, Växjö. 127 trygghetslägenheter.

Hovshaga, Växjö

Ströpsta, Nykvarn

Dubbelkrut, Skellefteå
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EXEMPEL PÅGÅENDE FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT

•
•

•
•

Nöthagen, Nyköping
ca 150 000 BTA
Bostäder, samhällsfastigheter och
kommersiella lokaler

Born, Falun
ca 80 000 BTA
Bostäder och samhällsfastigheter

•
•

•
•

Västerhaninge C, Haninge
ca 87 000 BTA
Bostäder, samhällsfastigheter och
kommersiella lokaler

Rödjan, Kävlinge
ca 40 000 BTA
Bostäder och samhällsfastigheter
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TACK!
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