EKLUNDEN

TRÄHUS PÅ RIKTIGT
Vi föreslår 2 moderna träbyggnader placerade i vinkel mot varandra
där det skapas siktlinjer genom kvarteret. Byggnaderna ramar in den
lummiga och vildvuxna eklunden där samvaro och aktivitet samlar de
boende. Husen har en bärande stomme av massivträ och fasader i olika
träutföranden, det kallar vi TRÄHUS PÅ RIKTIGT!
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B ESKRIV N IN G H U R & VA R F Ö R

Analys angränsande kvarter

Diagram grönska
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Diagram mobilitet

DEN MODERNA TRÄBYGGNADEN

MATERIAL

HÅLLBARHET

Enligt oss så är den moderna träbyggnaden mer än bara yta. I det traditionella
träbyggandet var den bärande delen också av trä. Under 1900-talet ökade
användningen av betong som bärande konstruktion för nybyggnation och har
efter det varit dominerande.

Generellt för byggnaderna och gården så väljer vi material som åldras väl,
håller länge och harmonierar med naturen.

Vi väljer att bygga husen med en stomme av massivträ, detta minskar klimatavtrycket för husen jämfört med betongstomme.

För att svara upp mot kommunens önskan om den moderna träbyggnaden så
har vi genomgående valt att använda oss av trä. Dels vad gäller fasadmaterial
men även i stommen.

Att bygga är att ta ansvar för miljön. Som projektör och byggare tar vi ett grönt
helhetsgrepp från första stund. Vi ser våra hus i ett livscykelperspektiv och
väljer design och material med långlivad kvalitet. Vi är specialiserade på
flerbostadshus i massivträ, ett överlägset ekologiskt byggmaterial som hjälper till att minska koldioxidutsläppen.

GBJ har stor erfarenhet av byggande med massivträ och enligt oss är det
framtiden inom byggande!

GESTALTNING
Vårt förslag knyter an till den den omgivande morfologin vad gäller byggnadernas placering i relation till varandra och gatan. Uppdelningen i 2 volymer skapar en uppbruten kvartersstruktur som inte blir för sluten mot Stora
Trädgårdsgatan samtidigt som det skapas siktlinjer från Björklundsgatan i
nordost genom kvarteret.
Husen får två olika karaktärer men har ändå ett släktskap med varandra, då
det synliga träet binder dem samman. Husens olika uttryck ger en variation
som kan vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av området.
Lamellhuset i sydväst har utskjutande loftgångar vilket bryter ner fasaden i
delar mot gårdssidan. mot nordväst får alla lägenheter balkonger med kvällsol samtidigt som balkonger och fönstersättning ger en fin rytm. Huset kläs
med träspån som får åldras vackert med tidens tand.
Punkthuset i den sydöstra delen av tomten får ett karakteristiskt uttryck med
runda träpelare som bär balkonger som går hela vägen runt huset. Detta ger
byggnaden en transparent och lätt känsla samtidigt som det ger lägenheterna
en extra kvalitet.

Möblering på gården vad gäller sittytor, lekplatser och samvaroytor är i trä.

Husen ges olika karaktär vad gäller gestaltning men binds ändå samman av
det obehandlade träet som fasadmaterial.
Trä är det material som genomsyrar hela projektet från byggnader till
möblering och gårdsmiljön i stort.

GÅRDEN
Gården föreslås delas upp i två delar. Närmast husen får gården mer hårdlagda ytor som flankeras av bänkar, mindre träd, buskar samt utrymmen för
odling. Markmaterialet här är framförallt grus.
Den strörre delen av gården har en mer vildvuxen karaktär. Det finns en stor
potential i de uppväxta träden som idag finns på tomten. Vi vill renodla karaktären och behålla ekarna, nya träd som planteras här är också ekar.
Centralt på den vildvuxna delen så placeras en glänta med ytor för samvaro,
träning och lek. I mellanrummen mellan gläntan och de mer hårdlagda ytorna
planteras vildblommor med ängskaraktär som ger en mångfald av växter
vilket gynnar pollinatörer av olika slag. Marken på stigarna till och i gläntan
beläggs med träflis.
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Vårt mål är att erbjuda en bred palett med ekosystemtjänster. Från att stödja
pollinering med växter och insekter till att binda koldioxid i massivträstommar. Men även att hantera dagvatten som stödjer kretslopp, erbjuda odling
med mera.

TEKNISKA LÖSNINGAR
Dagvatten tas omhand inom fastigheten där fördröjningsmagasin anläggs på
strategiska punkter, detta minskar risken för översvämningar på tomten.
Lamellhuset förses med solceller på taket mot sydväst.
Parkering placeras dels på ytan i sydost avsedd för det enligt detaljplanen,
längst mot nordväst placeras ytterligare parkering där en del av platserna får
carport.

INFORMATION
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Ytor					Antal bostäder
BYA
1180 m²				1 rok
5
BTA
6415 m² 			2 rok 31
BOA
5056 m²			
2,5 rok 8
					3 rok 24
					4 rok 14
					Totalt 82 st

GÅRDSV Y
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9.

A

HCP
1.

BY 1
2.
BY 2

→ Tomtstorlek: 6037 m²

7.

8.

→ P-platser: 45 st
→ Cykelplatser:

B

Utomhus: 165 st

HCP

Användningsgräns
Egenskapsgräns
6.
1. Carport
2. Solceller
3. Gläntan
4. Grillplats
5. Utegym
6. Lekplats
7. Fördröjningsmagasin
8. Ytor för odling
9. UWS-kärl för avfall

3.
A

5.
4.
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PLANE R 1 :2 0 0 , BYG G N A D 1

ENTRÉPLAN

NORMALPLAN
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NORMALPLAN

VINDSPLAN

2 02 1 ⁄ 04 ⁄ 1 8 | M A RK A N VIS N IN G S TÄVLIN G | BOS TÄDER | KV MULLS KO PAN VÄS TERVIK

VY F RÅN S TO R A TR ÄD G Å RDS G ATA N

EKLUNDEN

2 02 1 ⁄ 04 ⁄ 1 8 | M A RK A N VIS N IN G S TÄVLIN G | BOS TÄDER | KV MULLS KO PAN VÄS TERVIK

7

EKLUNDEN
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FASADER BYGGNAD 2

FASADER BYGGNAD 1

SAJ
CM
24/5/89

FASAD MOT SYDOST

FASAD MOT SYDVÄST

FASAD MOT NORDOST & SYDVÄST

SAJ
CM
24/5/89

SAJ
CM
24/5/89

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT NORDOST
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FASAD MOT SYDOST & NORDVÄST

SE KTI O N E R 1 :2 0 0

EKLUNDEN

SEKTION A-A

SEKTION B-B
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MATE R IA L

9

5.
6.

3.

4.

2.
7.

1. Grusade ytor mellan husen och
ekparken

2. Samvaroytor och stigar
i ekparken får träflis som
markbeläggning

3. Lamellhuset i nordväst kläs
med träspån

1.

4. Loftgångar och punkthus får
slät panel som fasadmaterial

5. Transparenta räcken för
balkonger och loftgångar
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6. Takavslut kläs med plåt

7. Kantstöd i sten
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GBJ BYGG
GBJ Construction AB, org. nr. 556938-7318
(Moderbolag: GBJ Bostadsutveckling, org.nr. 556974-6729)
Hemsida: www.gbjbygg.se
Adress:
GBJ Bostadsutveckling AB
Polhemsgatan 30
392 29 KALMAR
Kontaktperson: Gunnar Hilding
Epost: gunnar.hilding@gbjbygg.se
Telefon: 0708-62 27 79

GBJ Bostadsutveckling

Ekonomi

Genomförbarhet

Från att ha börjat som ett litet familjeföretag i Växjö för över 70 år sedan, är

GBJ-koncernen omsätter för närvarande cirka 1,9 miljarder kronor och har

GBJ Bostadsutveckling månar om att vara en handlingskraftig

vi idag ett modernt byggbolag med drygt 200 anställda och kontor på fem

en hög soliditet och en stark finansiell ställning, vilket gör oss till en trygg och

bostadsutvecklare och sätta spaden i jorden. Vi utvecklar bostadsprojekt

orter. Vi genomför egna bostadsprojekt, däribland en rad landmärken som

långsiktig projektpartner. GBJ Bygg kännetecknas av ett kreativt, nyfiket och

från ax till limpa och kommer att utveckla projektet med egen personal från

uppmärksammats för sin design och miljövänliga konstruktion.

snabbfotat arbetssätt, vilket bland annat resulterat i att vi under flera år varit

koncept och idé till projektering, försäljning och byggnation. Under åren har vi

en av Sveriges främsta byggare inom massivträ - detta långt innan massivträ

färdigställt en mängd bostadsprojekt i södra Sverige.

GBJ Bygg har funnits sedan 1945. Vi förvaltar vår stolta tradition med

blev så uppmärksammat som det är idag.

moderna resurser för att leva upp till våra uppdragsgivares förväntningar och

Vi har förverkligat en lång rad byggprojekt, allt från industrilokaler till skolor

våra egna högt ställda krav. Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade och

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete inom kvalitet, hållbarhet och

och bostäder. Det har gett oss en stabil grund av kunskap och erfarenhet.

värnar om vår personal som jobbar under schyssta villkor.

arbetsmiljö. Vi är diplomerade enligt Povel som är ett för byggbranschen

Vi använder allt vårt kunnande och vår hantverksskicklighet för att leverera

anpassat ledningssystem som följer riktlinjerna i ISO 9001, ISO 14001 och

kvalitetsobjekt till våra uppdragsgivare - med personlig service och stort

OHSAS 18001.

engagemang.

Projektorganisation

Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla gröna bostäder, inte minst genom

GBJ Bostadsutveckling utvecklar bostäder i hela södra Sverige och är ett
eget bolag inom GBJ-koncernen som utvecklar bostäder från markförvärv
och idé till nyckelfärdig lägenhet. Det handlar om både bostadsrätter och
hyresrätter, och om såväl större flerfamiljshus som mindre kedje- och radhus. I
vissa fall äger och förvaltar vi även hyresrätter vi byggt.
Vi utvecklar även samhällsfastigheter såsom förskolor och äldreboenden.
Inom företagen finns en värdefull kunskapsbank när vi utvecklar våra
bostadsprojekt - företaget har tillgång till kompetenser inom såväl
projektutveckling, byggproduktion, bostadsförsäljning, förvaltning och

GBJ Bostadsutveckling utvecklar bostadsprojekt från ax till limpa. Från idé
och projektering till byggnation och försäljning. I detta projekt avser vi att
samarbeta med Kaminsky Arkitektur vad avser projekteringen, men i övrigt
hanteras merparten arbetet av egen personal. Under åren har GBJ-koncernen
färdigställt en mängd bostadsprojekt, långt över 1000 lägenheter runt om i
Södra Sverige.

eftermarknad.
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att tillföra detaljer som gör det lättare att leva hållbart, men även i form av
miljöcertifikationer och byggande i massivträ. Vad gäller massivträ är GBJ
Bygg en av Sveriges mest erfarna byggare av hus med massiv trästomme,
vilket är ett av de i särklass mest effektiva sätten att göra skillnad för miljön
vid nyproduktion. Med massiv trästomme lagras koldioxid i trästommen som
annars hade varit i atmosfären och bidragit till växthuseffekten. En kubikmeter
massivträ lagrar 675 kg koldioxid.

RE F E RE N S PROJ E K T - G BJ

EKLUNDEN
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KV GEOLOGEN
Geologen är ett tidigt landmärke inom Växjös satsning på
att bli Europas första moderna trästad och ett modernt
bostadskvarter på Teleborg i Växjö. En ny stadsdel med
egen karaktär, där byggnaderna är med och formar
konceptet och stadens vision. Husen i kvarteret Geologen
är byggda i korslaminerat trä och med en fasad är av
cederspån, sammanlagt har det gått åt 6 300 kubikmeter
massivträ. I det här projektet har vi fokuserat på att trä ska
genomsyra allt – utifrån och in. Det ska synas att det
är en träkonstruktion, på balkonger, fasaden, och inne
i lägenheterna. På området finns det en gemensam
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innergård, övernattningsrum för gäster samt festlokal
samt en implementerad förskola i ett av bostadshusen.
En stomme av massivt trä ger fördelar både för miljönprojektet binder 4300 ton koldioxid - och för de boende,
dels är massivträ ett naturligt och förnyelsebart material,
dels har det en täthet som gör att inomhustemperaturen
blir stabil.
För mer info besök gbjbygg.se

EKLUNDEN

PRESE N TATIO N A R KI T E K T

ETC - Passivhusprojekt i massivträ med solcellsproduktion
och väldigt låg energianvändning

Egenritade kontorslokaler i Göteborg

Kaminsky Arkitektur består av 35 medarbetare med kontor i Stockholm och
Göteborg. Tillsammans skapar vi hållbar
arkitektur med en konstnärlig dimension.
Kaminsky Arkitektur är en internationellt prisbelönt
arkitektbyrå med utmärkelser vid exempelvis Green Dot
Award, MIPIM Awards och World Architecture Festival.
Vi har vunnit flera öppna internationella arkitekttävlingar
såsom Strandbaden i Falsterbo, Kjøpmannsgata i Trondheim och Flensborgarhöfn i Reykjavik.
Vi är erkända för vår starka positionering inom hållbarhetsfrågor, där vi är en aktiv röst i samtidsdebatten. Allt
för länge har arkitektur har setts som en yta, dekorationer
som kan läggas till i slutet av en process, istället för att se
den som ett kraftfullt verktyg som kan förbättra vår värld.
Vi vill rita byggnader som gör människor lyckliga och har
ett minimalt ekologiskt fotavtryck.

Med engagemang och professionalism skapar vi
mervärden för våra kunder.
Joakim Kaminsky har tilldelats Carl Larsson-stipendiet
samt Ung svensk form. Han har en bakgrund som arkitekt
på UN-Studio och Wingårdhs. Joakim undervisar regelbundet på Chalmers Arkitektur och har även gästat
arkitekturhögskolorna i Stockholm, Lund, Århus och
Trondheim.
Kontoret grundades 2007 av Fredrik Kjellgren och Joakim
Kaminsky som Kjellgren Kaminsky Arkitekter. 2021 lämnade Fredrik kontoret som idag drivs vidare av Joakim
Kaminsky under namnet Kaminsky Arkitektur.

KRISTALLEN - Radhus i känslig skogsmiljö - Passivhus, träbyggnation och solceller
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TAC K F Ö R OS S !
V I S E R F R A M E M OT E T T S PÄ N N A N D E
SA M A R B E T E T I L L SA M M A N S M E D E R !
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