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Koncept

Heden är på många sätt en unik plats. 
Möjligheten att bo lantligt, nära naturen med 
dess slingrande stigar, doftande tallskogar och 
hav och samtidigt ha så nära till den övriga 
världen är sällsynt. På Heden kommer skogarna 
och fälten att finnas utanför ditt fönster. Havet 
och tågstationen inom promenadavstånd.

På Heden vill vi ta vår utgångspunkt i det 
lantliga. Detta ska vara ett bostadsområde för 

de som älskar naturen men samtidigt vill ha eller 
behöver nära kommunikationer med omvärlden. 
Hur området samspelar med sin omgivning är av 
största vikt för oss. Vi har lagt stor vikt vid hur 
området möter landskapet, hur gårdarna ska 
gestaltas som små trädgårdar med tydlig gräns 
mot det storslagna, öppna landskapet som anas 
ovan häckar och under fruktträdens trädkronor. 

På Heden vill vi skapa en typ av boendeform 
där hållbarhet, trygghet, delningsekonomi 
och gemensamma faciliteter är i fokus. Vi vill 
rikta oss mot en bred målgrupp och erbjuder 

därför hyresrätter i varierande storlekar med 
genomtänkta och kvadratsmarta planlösningar. 
Det kommer att finnas allt från ettor till treor samt 
marklägenheter med egen uteplats/trädgård. 
Dessa lägenheter ska passa barnfamiljer såväl 
som unga och pensionärer. Här ska man kunna bo 
i livets olika skeden. Lägenheterna utformas för 
att medge investeringsstöd och kommer att möta 
den hyresnivå på max 1600 kr/m2 som kommunen 
önskar.
Vi vill skapa möjlighet att bo i en gemenskap där 
man kan dela på faciliteter och funktioner. Detta 
bidrar till en hållbar livsstil med hög livskvalitet. 

Heden etapp III
Projektbeskrivning

Det är viktigt för oss att kvarteret skapar 
mervärde för området som helhet och för de idag 
boende runt omkring.
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Gestaltning

Vi använder oss av mindre byggnadskroppar för 
att hålla nere skalan och anpassa bebyggelsen 
till sin omgivning. Bostäderna inryms i 
byggnadskroppar i två våningar med en 
exteriör trappa. Detta bryter ner volymerna, 
ger en mänsklig skala och ger möjligheten att 
placera byggnaderna kring intima gårdsrum. 
Byggnaderna orienteras i vinkel vilket skapar 
fina gårds- och trädgårdsrum samtidigt som 
det medger fri utsikt över landskapet och 
närmiljön. Byggnaderna kommer att utföras 
med träpanel i omväxlande ljusa och mörka 
kulörer.

Mot landskapet i söder och väster finns husens 
trädgårdar. Här ska finnas möjlighet att ha 
sin egen odlingslott och en egen uteplats lika 
väl som det kommer att finnas gemensamma 
uteplatser och odlingsmöjligheter med förråd 
och verkstad med verktyg och utrustning som 
man nyttjar tillsammans. 

Husens angöringssida mot gatan tar sin 
utgångspunkt i äldre tiders lantliga gruslagda 
gårdar med träd som ska få växa sig stora med 
tiden. Parkeringar anordnas uppdelat och 
utspritt på dessa gårdar, gärna omfamnade 
av någon lägre häck. Att parkera är bara en 
liten del av den funktion som dessa gårdar har 
och det ska också synas. Cykelparkeringar 
anordnas nära entréer och väderskyddat. Det 
ska vara enkelt och bekvämt att använda cykel.

Områdets förhållande till gatan ska bidra till 
att göra gatan till en del av de gemensamma 
ytorna. Gatan ska inte vara en barriär mellan 
områdets olika delar utan den gemensamma 
yta som kopplar samman och inbjuder till 
kontakter. Här ska barnen kunna cykla omkring 
och leka, här ska man kunna ordna kräftskiva 
med långbord för områdets innevånare. Att ta 
sig fram med bil är endast en liten del av gatans 
funktion och det ska kännas. Situationsplan
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Landskap och grönska

En viktig förutsättning för området är dess 
unika landskapsmiljö. Tall och björkdungar 
tillsammans med hed och sandängar vid havet 
i väst möter jordbruksmark och åkrar i öst. 
Förslaget ser kvaliteten av gränslandskapet 
mellan öppet och slutet och fokuserar på artrika 
kanter runt om planområdet. Det är i kanterna 
och i gränslandskapet vi hittar mest liv och 
därför har vi också tänkt att det kommer utgöra 
en viktig del även här för områdets karaktär.  

I kantzonerna hittar vi olika slags buskar 
och fruktträd med fokus på blommor för 
pollinering och frukt för både människor och 

djur. I markskiktet är det av vikt att använda 
sig av äng istället för gräsmatta i den mån 
det är möjligt. Genom svackor i den generösa 
grönskan är kan också dagvatten samlas och bli 
en naturlig del av gestaltningen. I gestaltningen 
så har bakgårdarna tänkts som öppna för att 
barn och vuxna ska kunna gå igenom och känna 
att de har tillgång till mer rekreation än endast 
den egna uteplatsen. Stråk har även anslutits 
till det befintliga utanför.  
Samtliga av dessa beskrivna egenskaper ger 
tillsammans flera dimensioner för hur man 
kan tillgodose Ekosystemtjänster från både 
Försörjande, Reglerande, Kulturella och 
stödjande perspektiv.

Sektion lokalgata, 
gårsplan hus, trädgård 
och landskap
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Husen
Formen tar sin utgångspunkt i en helt 
enkel husform inspirerad av både lada och 
huvudbyggnad på äldre gårdar men med en 
ny tolkning. En enkel figur med träfasad som 
också löper upp och blir tak för att uppnå en 
enhetlig volym. Runt denna enkla volym kläs 
en spaljé av mörka ribbor, som både blir spaljé 
för växtlighet samt räcke för trappor och 
balkonger. 
Vi använder oss av mindre byggnadskroppar för 
att hålla nere skalan och anpassa bebyggelsen 
till sin omgivning. Bostäderna inryms i 
byggnadskroppar i två våningar med en 
exteriör trappa. Detta bryter ner volymerna, 
ger en mänsklig skala och ger möjligheten att 
placera byggnaderna kring intima gårdsrum. 
Det finns två hustyper som har samma storlek, 
den enda skillnaden är att i den ena rymms 
2st 2ROK och 2st 3ROM och i den andra 
ryms 2st 2ROK 1st 3ROK samt 2st 1ROK. så 
i den ena typen görs en 3ROK till 2st 1ROK i 
bottenvåningen. 
Vi har satsat på enkla smarta planlösningar 
med hög boendekvalitet med bra 
dagsljusförhållande med variation i ljus och 
utblickar samt egen uteplats i anslutning till 
gemensamma uteplatser. 

Ytor:
Totalt antal lgh ca. 44st 
fördelat på 
1ROK - 8st
2ROK - 20st
3ROK - 16 st

Tot BTA: 
ca. 3000m2 bostäder

Parkering:
1 P/lgh
2 Cpl/lgh

Planlösningar: det finns ovan hustyp med två ettor i 
bottenvåningen, sen finns det även en hustyp där plan 0 har 
samma planlösning som plan 1 med en 2ROK och en 3ROK.  
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Trygghet/ tillgänglighet

Genom att attrahera en bred målgrupp är 
vår målsättning att skapa ett boende som 
omfattar ett brett spektra av äldre, yngre, 
ensamstående, barnfamiljer, m.m. Alla ska 
kunna finna de kvalitéer man eftersträvar i sitt 
boende här. Olika lägenhetsstorlekar, möjlighet 
till egen uteplats och trädgårdstäppa, för de 
som vill, i trädgårdarna. Gott om gemensamma 
utrymmen så som vinterträdgård, uteplatser, 
verkstad, m.m. 

Lägenheter och gårdar kommer givetvis också 
att fylla alla krav på tillgänglighet. Genom en 
blandad målgrupp önskar vi ett bostadsområde 
som är befolkat dygnet runt, året om. Det 
kommer alltid att vara någon hemma. De 
äldre möter barnen och föräldrarna på gården 
dagtid. På kvällarna samlas man kanske för en 
gemensam aktivitet i trädgården. Det kommer 
att vara ett krav att man är folkbokförd på 
adressen för att få hyra lägenhet. Ett område 
som alltid är befolkat, där man känner varandra 
och delar gemensamma utrymmen och 
utrustning är också ett tryggt och trivsamt 
område.

Miljö

Gröna värden kommer bli en naturlig del av vårt 
koncept. Vi väger detta högt och i samspel med 
de boendes trivsel och livsstil. I trädgårdarna 
kommer vi att satsa på växtlighet som bidrar 
till den biologiska mångfalden och det ska ges 
bra möjligheter för de boende att odla på egna 
odlingslotter.

Vi kommer i ett tidigt skede att analysera och 
optimera området avseende energikällor och 
energiförbrukning. Solceller kommer att finnas 
på delar av taken som till viss del kan försörja 
området med el. 

Vi kommer också att satsa på att minimera 
områdets LCA avtryck genom att tänka hela 
vägen från produktion via drift till rivning och 
återbruk. Vi har tillgång till verktyg för att 
beräkna LCA (LivsCykelAnalys) i tidigt skede 
i planeringen och här kommer vi även att titta 
på möjligheten till återbruk vilket ger stora 
positiva effekter på en byggnads påverkan på 
miljön.

Att förändra människors resvanor kräver 
enkelhet. Heden ligger med mycket bra 
kommunikationsmöjligheter med tågstation 
endast 1,5 km bort samt ett välutbyggt 
cykelnät. Det ska vara enkelt att använda sig 
av cykel. Cykelparkeringarna ska ligga nära 
entréer, vara väderskyddade och trygga. I 
gemensam verkstad ska det finnas pump, 
verktyg och utrustning för underhåll av sin 
cykel. Uttag för laddning av elcyklar ska finnas. 
Lösningar vi också vill satsa på är cykelpool 
av el- och lådcyklar vilket även ligger helt i 
linje med vår tanke kring delningsekonomi och 
hållbarhet. 
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Uppskattat tidplan

2021 Q3 
Exploateringsavtal

2021 Q4
Bygglov

2022 Q1
Startbesked

2022 Q2
Byggstart

2023 Q4
Inflyttning
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