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SKOGEN, HAVET & VYERNA

På Heden vill vi bygga luftiga, högkvalitativa hyresrätter, där
skogen, havet och vyerna är ledorden som skänker
livskvalitet och gestaltningsidé.

Byggnadskropparna är placerade i ett diagonalt mönster,
där samtliga lägenheter får obehindrad utsikt över
landskapet, soliga uteplatser i söder och väster, och
granntomterna möts med ett ödmjukt avstånd och korta
gavelfasader. För att anpassa husen efter omgivningen är
bostäderna designade som förskjutna volymer, vilket skapar
småskalighet, intressanta ljusspel och händelserika fasader.

Vi bygger vidare på de stigar som finns i området, och
stärker promenadstråken genom att erbjuda en
upplevelserik vandring bland skogsdungar, odlingslotter och
festplatser. Havsturen är aldrig långt borta, och en
ellådcykelpool gör picknicken till en snabb och smidig
utflykt. Längs gatorna etableras alléer som stärker
stadsrummet och planteringarna blir ett grönt filter där
husen tittar fram mellan trädkronorna.

Så lite som möjligt av fastigheten hårdgörs, och
sammanhållna stråk av grönska planteras för att främja
biologisk mångfald. Regnvatten från husen samlas i
reservoarer, och används sedan till odlingslotterna som är
grannskapets samlingspunkter.
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På Heden vill vi bygga luftiga, högkvalitativa hyresrätter, där
skogen, havet och vyerna är ledorden som skänker
livskvalitet och gestaltningsidé.

Byggnadskropparna är placerade i ett diagonalt mönster,
där samtliga lägenheter får obehindrad utsikt över
landskapet, soliga uteplatser i söder och väster, och
granntomterna möts med ett ödmjukt avstånd och korta
gavelfasader. För att anpassa husen efter omgivningen är
bostäderna designade som förskjutna volymer, vilket skapar
småskalighet, intressanta ljusspel och händelserika fasader.

Vi bygger vidare på de stigar som finns i området, och
stärker promenadstråken genom att erbjuda en
upplevelserik vandring bland skogsdungar, odlingslotter och
festplatser. Havsturen är aldrig långt borta, och en
ellådcykelpool gör picknicken till en snabb och smidig
utflykt. Längs gatorna etableras alléer som stärker
stadsrummet och planteringarna blir ett grönt filter där
husen tittar fram mellan trädkronorna.

Så lite som möjligt av fastigheten hårdgörs, och
sammanhållna stråk av grönska planteras för att främja
biologisk mångfald. Regnvatten från husen samlas i
reservoarer, och används sedan till odlingslotterna som är
grannskapets samlingspunkter.

HÅLLBARHET SOM HÅLLER
Nock producerar flerbostadshus i massivträ med modern
och rationell volymbyggnadsteknik. Då husen kan byggas
färdigt till 96% i fabrik kan korta ledtider hållas till låga
kostnader.

Vi bygger massiva trähus med korslaminerat trä som vi
hämtar från svenska skogar till privata och offentliga
fastighetsägare. I vår fabrik i Älvängen byggs husen färdiga
till 96% innan vi kör ut till byggplatsen för montage, vilket
innebär att både badrum och kök är helt färdiga när husen
lämnar fabriken. Den höga färdigställandgraden gör att vi
kan hålla korta ledtider till låga kostnader även om vi bygger
en speciallösning. Det går snabbt att bygga ett
nyckelfärdigt hus då vi kan påbörja markarbeten på
byggarbetsplatsen samtidigt som huset byggs färdigt i
fabriken.

Hela produkten och produktionsprocessen är präglad av en
genuin strävan att maximera miljönyttan och minimera det
miljömässiga fotavtrycket. Vi har stabila, ansvarsfulla och
långsiktiga ägare i ryggen som uppfattat potentialen i
affärsidén.

Massiva trähus av korslaminerat svenskt virke ger ett projekt
som är strukturellt och miljömässigt hållbart.

Prefabricerade moduler från en effektiv byggprocess på
fabrik möjliggör en låg hyresnivå och ett snabbt uppförande
på plats.

Takytorna utnyttjas till solceller för lokal elproduktion, som
tillsammans med geovärme säkerställer att projektet
försörjs av förnybar energi.

Villaområde Samfälligheten Festplats Massiva trähus med Odlingslotter Parkering & bilpool Gata Parhusområde

solceller på taken med regnvatten-

insamling

Landskapssektion 1:400 (A3)
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BOSTADEN INIFRÅN
Arkitekturen tar sin utgångspunkt i modulens
begränsningar och möjligheter. En varsam förskjutning av
lägenheterna skapar privata rum, vindskyddade nischer och
en upplevelserik volym som bryter ner flerfamiljshusens
skala.

Entrésidan består av en lång svepande loftgång, med små
fickor av privata zoner som skapar ett filter mellan det
offentliga och det privata.

Lägenheterna präglas interiört av varma, omhändertagna
trämiljöer, där det massiva korslaminerade träet är
närvarande och skänker hyresrätterna en tydlig karaktär i
samspel med den omgivande tallskogen. Planlösningarna
är flexibla, där hyresgästerna har möjlighet att placera
matbord, umgänges- och arbetsplatser allt efter tycke,
smak och livssituation.

Längst in i blir lägenheten helt privat, och det innersta
rummet mynnar ut i en privat uteplats, antingen på mark
eller balkong. Här ute är naturen den närmaste grannen.

Totalt består projektet av:

1 RoK 30 m2 20 st 18%
2 RoK 41 m2 70 st 64%
3 RoK 68 m2 20 st 18%

Nock producerar flerbostadshus i massivträ med modern
och rationell volymbyggnadsteknik. Då husen kan byggas
färdigt till 96% i fabrik kan korta ledtider hållas till låga
kostnader.

Vi bygger massiva trähus med korslaminerat trä som vi
hämtar från svenska skogar till privata och offentliga
fastighetsägare. I vår fabrik i Älvängen byggs husen färdiga
till 96% innan vi kör ut till byggplatsen för montage, vilket
innebär att både badrum och kök är helt färdiga när husen
lämnar fabriken. Den höga färdigställandgraden gör att vi
kan hålla korta ledtider till låga kostnader även om vi bygger
en speciallösning. Det går snabbt att bygga ett
nyckelfärdigt hus då vi kan påbörja markarbeten på
byggarbetsplatsen samtidigt som huset byggs färdigt i
fabriken.

Hela produkten och produktionsprocessen är präglad av en
genuin strävan att maximera miljönyttan och minimera det
miljömässiga fotavtrycket. Vi har stabila, ansvarsfulla och
långsiktiga ägare i ryggen som uppfattat potentialen i
affärsidén.

1 RoK, 30 m2

2 RoK, 41 m2

2 RoK, 41 m2

2 RoK, 41 m2

2 RoK, 41 m2

3 RoK, 68 m2
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Illustration interiörer
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BOSTADEN UTIFRÅN
Materialvalen är tagna utifrån en önskan om att skapa ett
enkelt, kraftfullt och naturnära uttryck med utgångspunkt
i träets möjligheter.

Cederträpanel skänker en värme till projektet, knyter an till
det interiöra träet, och samspelar med den
omkringliggande naturen på ett okomplicerat sätt.
Loftgångar, terrasser och balkonger kläs i trä för att
helheten ska bli komplett, och ett tunt stålnäträcke suddar
ut gränsen mellan bostad och natur.

Fasadsystemet är uppbyggt av tydliga horisontella och
vertikala linjer, som tillsammans skapar ett prydligt och
elegant uttryck. Loftgångar och balkonger bärs av träpelare,
och spaljéer skapar insyns- och solskydd på de privata
balkongerna. Stora, generösa fönsterpartier bryter ner
gränsen mellan inne och ute, och hjälper till att bjuda in
naturen i bostäderna.

Som kontrast till det ordnade består gavlarna av
mönsterlagd panel, där det kreativa och lekfulla får mer fritt
spelrum. Motiven blir till konstverk, och fungerar som fond
till de mötesplatser som anläggs i anslutning till dessa.

För att skapa variation och anpassning till området har de
fyra lägre husen i väster uppbrutna balkonger och
takformer med ett uttryck som påminner om radhus, medan
de högre husen i öster har svepande balkong- och takmotiv,
som istället talar till det öppna landskapet och horisonten.

Fasader Västra husen 1:200 (A3)

Illustration Östra husen




