
IN
KL
D.

INKLUDERANDE FASTIGHETER AB

4 ANBUD
A. VAL AV DELOMRÅDE

Vi är intresserade av hela område 3, dvs bägge fastigheterna som är kvar i tävlingen - antingen
tillsammans eller var för sig.

Vi förbinder oss att upplåta bostäderna med hyresrätt med en genomsnittlig hyra inklusive värme och VA
som per  kvadratmeter bostadsarea inte överstiger 1 565 kr/år.

B. PRELIMINÄR TIDSPLAN

Vi är ett litet företag med effektiva processer. Finansieringen har vi klar. Det som kan sätta käppar i hjulet är
om byggloven blir överklagade. Under förutsättning att dom inte blir det kan bostäderna vara färdiga ca 15
månader från laga kraft bygglov. Se skisserad tidplan nedan. Vi har varit snabbare: i ett projekt där vi köpt
mark av Österåkers kommun för att bygga 16 st radhus fick vi laga kraft bygglov i februari 2021 och
inflyttning är planerad till december 2021. Men det projektet har gått nästan för bra, och vi vågar inte
garantera att även detta projekt kommer gå lika bra.

Post Datum klart Kommentar

Beslut om tilldelning 2021-09-30
Antaget "startdatum", dvs datum där vi har
avtal med kommunen om vi vinner.

Ta fram bygglovshandlingar 2021-11-30

Vi börjar rita på bygglov direkt, men det
kan ta upp till 2 månader innan vi får det
färdigt.

Bygglovsprövning 2022-03-31

Handläggning bygglov 3 månader + en
månad till laga kraft. Vi inleder projektering
och upphandling parallellt med detta

Projektering + upphandling 2022-06-30

Projektering tar lång tid på hus som har
höga energikrav och mycket ny teknik.
Parallellt med detta gör vi inköp och
säkerställer leveranser i tid.

Markarbeten 2022-09-30 Schakt + grund tar ca 3 månader

Stomresning till "tätt hus" 2023-01-31 Tar ca 4 månader

Stomkomplettering 2023-05-31
Tar ca 4 månader, finplanering mark i
slutskedet av detta.

Besiktningsanmärkningar 2023-06-30 Besiktningsanmärkning + marginal

Inflyttning 2023-07-31 Färdigt för inflyttning
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C. REFERENSPROJEKT

Som referensprojekt lyfter vi fram två projekt i Linköping. Projekten är i absolut världsklass såvitt avser
både social hållbarhet och klimatsmart byggande. Dessutom är det två projekt vi vunnit på kommunal
markanvisning.

SAMMANFATTNING AV PROJEKTEN

I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping har vi vunnit två markanvisningstävlingar för hyreshus med
låg hyra. Vi kallar projekten Bocce (totalt 29 lägenheter) och Mostra (28 lägenheter). Inkluderande
Fastigheter AB är hyresvärd genom två helägda dotterbolag. Gärahovs Bygg AB anlitades som
totalentreprenör. Byggnationen är i sitt slutskede och inflyttning planeras till Q4 2021.

URVAL AV PROJEKTDELTAGARE

Byggherre: Inkuderande Fastigheter AB genom Andreas Ferm
Arkitekt: Campus Arkitekter AB genom Johan Berglund och Ragnar Eythorsson
Entreprenör: Gärahovs Bygg AB ombud Johan Carlsson distriktschef, johan.carlsson@garahovsbygg.com
Stomleverantör: TECA Projekt genom Andrei Injagin

Projekteringsledning: Projektkompaniet i Motala AB genom Malin Heurlén
Konstruktion: Projektkompaniet i Motala AB genom Jakob Andersson handläggande konstruktör
Energi: Beng Dahlgren Linköping AB genom George Jonsson
Brand: Brandprojektering AB genom Johan Sjunnestad
Akustik. Akustikkonsulten i Sverige AB genom Anders Nyman
Fukt: Karnehed Design & Construction AB genom Per Karnehed
Vs: Tranås rörservice AB genom Jens Nyhlén
El: ÅF Infrastructure - BA Buildings EL genom Johan Glingsten
Tillgänglighet: JamesON AB genom Per Jameson
Förvaltning: Inkluderande Fastigheter AB

Byggprojektet finansieras via Terrain Invest (delägare av Inkluderande Fastigheter AB). Projektet uppfyller
krav för statligt investeringsstöd och slutfinansiering sker via Swedbank.

SOCIAL HÅLLBARHET - HELHETSPERSPEKTIV.

Det finns så vitt vi vet inga tydliga definitioner på exakt vad social hållbarhet är, och alla behöver därför
formulera sin egen definition. För att ha en konkret utgångspunkt har vi kokat ner vad svenska myndigheter
anser social hållbarhet vara till följande definition:
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Ett socialt hållbart samhälle är:
1. Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.

Samhället konstrueras för att minska orättfärdiga skillnader.
2. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

Samhället konstrueras så att människor känner tillit och förtroende till varandra
och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

3. Ett samhälle där barnperspektivet alltid är närvarande.
Samhället konstrueras för barn på barns vis.

Skissbild: GC stråk över Smedstadsbäcken i Vallastaden. Bocce t.v. och Mostra t.h.

För projekten i Vallastaden har vi valt att implementera social hållbarhet enligt ovan definition på nedan vis.

Plats för alla.

För att uppfylla punkt 1 i vår definition av social hållbarhet har vi försökt engagera hela samhället genom
att:

● Upphandlad entreprenör förpliktas att erbjuda praktikplatser till personer som stod utanför
arbetsmarknaden. I samband med kommunen och arbetsförmedlingen identifierades både
specifika personer och generella behov som projektet kunde tillgodose. På samma sätt anlitas
även fastighetsskötare. Initialt för enklare uppgifter men med förhoppningen att växa in i rollen som
en fullfjädrad fastighetsskötare.

● Låg hyra! Vår hyra är ungefär hälften av de högsta hyrorna i Vallastaden, mätt i normhyra. Låga
hyror i kombination med icke-diskriminerande kösystem innebär att konsekvensen av de
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orättfärdiga skillnader kommer med födseln minimeras. Här kan man bo oavsett vart i världen man
är född och oavsett vad ens föräldrar gör eller inte gör.

● Ett flertal lägenheter i varje fastighet är delbara. Antingen så att man kan bo tillsammans med sina
vänner men ändå ha avskildhet. Men främst för att passa föräldrar med barn varannan vecka. Ena
veckan bor barnen hemma och har då ett varsitt sovrum. Andra veckan bor barnen hos den andra
föräldern - och deras sovrum kan då hyras ut i andra hand som en komplett gästlägenhet till t.ex.
gästforskare. Den delbara lägenheten är nästan självfinansierande över året vilket innebär att man
som ensamstående förälder har ekonomisk möjlighet att ha ett stort boende när det verkligen
behövs.

● Linköpings kommun får hyra 13% av våra lägenheter för bostadssociala ändamål.

Krattad betong och släta ytor skapar stor variation och livfulla fasader. Installationer sker i stommen och den vita
plasten skyddar färdiga badrum, så när stommen är rest är ca 70% av byggnadsarbetet färdigställt. Bocce. Foto

april 2021.

Plats att mötas.
Tillit, förtroende och delaktighet uppstår när människor möts. För att uppfylla punkt 2 i definitionen på social
hållbarhet har vi därför lagt stort fokus på mötet mellan människor för att generera delaktighet. Detta
manifesteras genom:

● Innan vi påbörjade projekten lade vi mycket energi på att få de framtida boende delaktiga i
samhällsutvecklingen, genom s.k. boendemedverkan. Detta för att utveckla/revidera vårt förslag
avseende fasadmaterial, lägenhetsstorlekar, sociala ytor etc. Genom att också använda digitala
verktyg kommer vi åt åsikter från fler grupper än de som ofta deltar i fokusgrupper. Som ett resultat
av undersökningen uppgraderade vi innergolv och badrum, och ökade antalet delbara lägenheter.

● I bägge fastigheterna finns en verksamhetslokal som är ca 60 kvm och som öppnar upp sig mot
gatan. Låg hyra i lokalerna möjliggör allt från föreningsliv via café till att man går ihop några
grannar och hyr dem som hemmakontor.

● Vid bägge fastigheterna finns en vinterträdgård med plats för 6-8 sittande, och odlingslådor finns.
Utrymmet nyttjas för de boendes gemensamma tillställningar men också som plats för allmän
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kontemplation. Bredvid vinterträdgården finns fler sociala ytor tänkt för studier och lek.

● De blandade funktionerna i fastigheterna kommer ge oväntade och spontana möten mellan olika
grupper av människor.

● Utomhuskök som ger möjlighet till samkväm på bägge fastigheterna.

● I varje kvarter finns stora växthus på ca 250 kvadratmeter som fungerar både som växthus och
som samlingslokaler. Där finns t.ex. pingisbord, möjlighet till co-working och odlingsmöjligheter för
samtliga boende. Dessutom finns en värmeisolerad byggnad på ca 100 kvadrat som innehåller
uppvärmd samlingslokal, storkök, badrum och gästlägenhet. Perfekt för de som är inflyttade och
som vill ha besök hemifrån ibland! För Bocce är detta hus färdigbyggt, för Mostra börjar det byggas
nästa år.

Barnens boende:
Att bygga med barnen i fokus kräver genomtänkta lösningar som även fungerar för vuxna. Om det inte
passar det inte för vuxna kommer det med tiden rationaliseras bort, och då är det meningslöst.

● Byggnader och gårdar är formgivna för att uppmana till kreativitet och lekfullhet. Gårdsplanering
som innehåller odlingar,sittbänkar i nisch med syfte att liva upp och skapa trygghet för barnen.

● I ena huset - Mostra - finns utställningsmontrar vigda åt barnens konst. I andra huset - Bocce -
finns ett bokskåp som ger förbipasserande möjlighet att plocka en bok att läsa på väg till skolan
eller jobbet, eller en möjlighet att lämna en bok åt någon annan att ta med sig på sin resa.

● Barn kan umgås med varandra eller över generationsgränserna på Boccebanan i projekt Bocce
eller på dansbanan i projekt Mostra.

● Husen har byggts i ljudklass B för att barn som har svårt att somna i ena lägenheten inte skall
väcka barn som precis somnat i grannlägenheten.

● Många fönster går hela vägen ner till golvet så att även barnen kan njuta av utsikten. Med vanlig
bröstningshöjd på fönstren kan barnen bara se himmelen!
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Stomresningens sista fas; låga fönsterbröstningar och dubbla takhöjder ger spännande rum i bostäderna. Foto
April 2021.

HÅLLBART OCH KLIMATSMART BYGGANDE - HELHETSPERSPEKTIV

När det kommer till klimatsmart byggande behöver man ha ett helhetsperspektiv. Man måste noga
analysera hur man kan minimera klimatavtrycket under produktionstiden av byggnader och utemiljöer. Man
måste tillse att byggnaderna är klimatsmarta under alla de år de kommer stå kvar. Och man måste se till att
när byggnaderna tjänat ut sin rätt så går mycket av dem inte bara att återvinna - utan att återbruka. Vi har
kämpat hårt för att uppfylla alla tre kraven de två projekten i Vallastaden.

Klimatsmart produktion
● Genom att hålla nere antalet olika byggmaterial, och mängden, byggmaterial som används så spar

vi såklart på byggmaterial som används. Men vi spar också på det byggmaterial som inte används
utan som går till spill och deponi, vilket får enorma konsekvenser på hur stora våra klimatutsläpp
är.

● Kök, badrum, bärande stomme och yttervägg byggs i fabrik för att minimera spill i produktionen. I
hus med platsbyggda dito blir det mycket som går till spill av bara farten. I en fabriksmiljö
projekteras allt in i minsta detalj för att säkerställa att ex avsågade delar av kakelplattor kan
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användas i nästa badrum. Detta leder till enorma klimatvinster.

● Vi bygger med material som absorberar koldioxid och lagrar. Delar av konstruktionen är i trä, vilket
är en långvarig koldioxidlagring. I de delar som är i betong ser vi till att vi optimerar dennes
karbonatisering, vilket ger en CO2 vinst på ungefär 20% under husets livslängd.

● Allt byggmaterial som köps in analyseras och rapporteras enligt SundaHus, för att säkerställa att vi
köper just den produkt som har minst klimatpåverkan.

Klimatsmart drift

● Bägge byggnaderna är extremt välisolerade och supertäta, och klarar kraven för passivhus. Det
innebär att vi i princip inte behöver tillsätta någon värmeenergi ca 320 dagar om av året, utan
husen hålls varma av kaffebryggare och människokroppar.

● Husen är försedda med både solvärme och solel så till den grad att dom producerar mer energi än
dom konsumerar under året. Det är plusenergihus!

● Husens totala energiförbrukning (innan solenergin) ligger på knappt 50% av de krav som ställs i
BBR, och husen klarar miljöklass A utan problem. (Hade det funnits en A+ hade vi nog klarat den
också).

● Lägenheterna är försedda med separata ventilationsaggregat med värmeväxlare som optimerar
flödet efter behovet. Är ingen hemma dras ventilationsflödet ned, vilket leder till enorma
besparingar av både fläktenergi och värmeenergi.

● Fönsterplanering tillsammans med utvändig solavskärmning innebär att trots att vi har stora fönster
och välisolerade väggar behöver lägenheterna inte kylas ned på sommaren, vilket många
arkitektritade hus behöver göras. Detta är en stor energibesparing.

● Certifiering via Miljöbyggnad silver ställer ytterligare krav på energieffektiva blandare, högsta
möjliga temperatur på golvvärme, etc - allt för att hålla nere energiförbrukningen i driftsskedet.

● Alla materialval är gjorda med tanke på lång hållbarhet. Köken är konstruerade efter kök som
byggdes på 1940-talet och är fina än i dag - dvs de har en förväntad livslängd på minst 100 år.
Jämfört detta med ett vanligt hyresrättskök som byts ut i genomsnitt var 30:e år så är våra mer än
tre gånger så klimatsmarta! Golven är oslitbara och beräknas även de hålla i 100 år. Fasaderna är
i rå betong för att maximera dess koldioxidupptag. Men det innebär även att husen aldrig behöver
målas, och heller aldrig målas om. Miljövinsterna är stora över tid.

Klimatsmart avslut
När byggnaderna tjänat ut sin rätt i Vallastaden går mycket av dem att återbruka. Även om det inte spelar
någon roll idag så kommer det spela roll om 2-300 år om byggnaden kommer att rivas.

● Köken är konstruerade så att de är lätta att demontera och flytta till sin nästa boplats, för det fall att
man så skulle vilja.

● Väggelementen går att demontera och återanvända på annan plats.

● Loften går att skruva isär och allt virke går att återanvända.

● Förvaringslösningar i både hall och sovrum är enkelt demonterbar och återanvändningsbar.
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