
VISIONEN
Förslaget är resultatet av en vision att skapa attraktiva, 
kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i 
platsen. 

ARKITEKTONISK IDÉ
Tre tydliga huskroppar skapar en halvöppen kvarters-
struktur med en stark och tydlig identitet. 
Ett arkitektoniskt helhetsgrepp. 

Förslaget är uppbyggt med en extra omsorg kring 
fasader, balkoger/uteplatser, bostadsentréer och land-
skapsarkitekturen mellan husen. Med variation i volym, 
höjd, utseende och naturliga kulörer samt en hög am-
bitionsnivå vill vi ansluta till tanken om alla medborgares 
rätt till en god bostad genom en nyskapande arkitektur. 
En sådan bebyggelse tror vi bidrar till ett rikare liv för 
de boende men också för dem som bara passerar förbi. 
Rätt hanterat kan det med effektiva planlösningar bli 
möjligt att överföra pengar i projektets totalbudget till 
vackra fasader och material som gör skillnad.  

Fasaderna som vinklar sig hjälper till att skapa en  
varierad och intressant arkitektur. Vinkeln tas även upp i 
balkonger och uteplatser som skapar intressanta utblick-
ar. Via enkla men vackra entréer sker kommunikationen 
i husen dels genom traditionella trapphus, men även via 
en extra adderad trappa från innergården som gör det 
enkelt att ta sig upp till sin bostad. Denna spiraltrappa 
tillgodoser förslagets brandutrymning. Via trapphusen 
finns loftgångar som även de vinklats för att skapa 
passage och möjlighet för de boende att sparsamt 
möblera en uteplats i vinkeln. Grönska klättrar upp på 
spaljéer längs loftgångarna för att få upp gröna element 
som skapar trivsel och harmoni. På innergården finns en 
trädgårdssalong och på den södra delen av kvarteret 
finns en ramp till det underjordiska garaget. Innergården 
är upphöjd och bilfri, fylld med grönska.

VARIATION I BOENDEFORM  
Hit är alla välkomna!
Vi har utformat bostadsrätter med variation på stor-
lekarna som ger förutsättning till ett rikt kvarter med 
mångfald. Här kan människor med olika åldrar, livsstilar, 
familjeförhållanden mötas. Förslaget bygger på effektiva 
planlösnings- och funktionsmöjligheter för att kunna 
möta förändrade förutsättningar och behov för de 
boende över tid. Eftersom de boende själva kan bestäm-
ma hur deras generösa umgängesytor ska användas 
passar bostäderna alla tänkbara boendekonstellationer. 

PLATSEN  STADEN
Kvarterets läge, med dess goda kommunikationer idag 
och framtida infrastruktursatsningar på en snabbspår-
väg mellan Helsingborg och Höganäs gör området 
oerhört attraktivt.  Livet mellan husen varieras genom att 
väderstreck, utsikt och terräng skapat förutsättningar för 
uteplatser och takterasser. Vårt förslag är en naturlig del 
av Mariastaden men samtidigt en oas med egen tydlig 
identitet där Helsingborgs kommuns vision om öppen-
het och mångfald visar sig. I närheten av tomten finner 
du Gyhults gård som omringas av fantastisk lövskog. 
För de boende kommer det vara nära till allt, men ändå 
på ett behörigt avstånd – vilket underlättar att röra sig 
till fots och på cykel. Med ovanstående ambitioner så 
kommer förutsättningarna för platsens attraktivitet öka 
med den planerade bebyggelsen. 

FASADMATERIAL OCH KULÖRER
Målet är gedigna hus med kvalitéer som kan åldras 
vackert med ett minimum av underhåll. Fasadmaterialen 
består av stora delar tegel med inslag av trä där man 
vidrör byggnaden, t.ex. vid huvudentréer och bostads-
entréerna. De valda materialen, håller båda över tid 
vilket med en sund energieffektiv konstruktion blir såväl 
estetiskt och ekonomiskt tilltalande. Fönsterpartier har 

inspirerats från H55 paviljongen, som med en enkel 
design håller över tiden och samtidigt är elegant samt 
lekfullt. Räcken är av enkla eleganta metallnät för max-
imala utblickar. Spaljéväggar mellan uteplatser är i trä. I 
förslaget finns en centralt placerad trädgårdssalong på 
innergården med träfasad och sedumtak.

GEMENSKAP – SOCIAL HÅLLBARHET
”att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga behov uppfylls”

Målet har varit att skapa flera sociala mötesplatser där 
gemenskap är en naturlig del i vardagen. Naturligt för att 
det är något roligt som lockar eller bara för att det gör 
livet lättare. En väl gestaltad miljö skapar stolthet och 
engagemang, en drivkraft för de boende att förvalta och 
utveckla sin närmiljö på ett omsorgsfullt sätt. Centralt i 
förslaget är den tillgängliga och omhändertagna ute-
miljön som lockar till vistelse utomhus och skapar 
naturliga kontaktytor för de boende. Innergården/
skogsgläntan innehåller odlingar, växtlighet, redskap 
och möbler.  Då skogen ligger runt knuten är tanken att 
innergårdens karraktär blir skogslik. Här finns utom-
husgrillplatser där man sitter på trästockar. Stockarna 
skapar också balansgångar åt de små. Karraktären 
bygger på skogstema med tallar, mossa och ormbunkar. 
På innergården finns en trädgårdssalong med plats för 
såväl spontana vardagsmöten, föreläsningar, yogaträ-
ning och privata fester. I trädgårdssalongen finns ex-
presstvättstugor, övernattningslägenhet för gäster och 
en gemensamhetslokal. Gemensamma takterrasser och 
grillplatser på innegården uppmuntrar till gemensamma 
middagar och fester. Odlingsmöjligheter för de boende 
i kryddträdgårdar och växthus på takterasserna kan 
skötas gemensamt och de boende kan dela på skörden. 
Grannarna träffas i växthusen för att planera säsongens 
odling.  I cykelverkstaden servar flera boende sina 
cyklar allt medan råd och tips utbyts.  

TMPL – EN APP FÖR ETT HÅLLBART BOENDE
TMPL är en app som underlättar gemenskap. 
Här samsas tekniska lösningar med en social plattform 
där grannar, näringsidkare och fastighetsbolag samver-
kar med varandra. På så sätt har användaren kontroll 
över alla delar i sitt boende. 
För att uppmuntra kollektivtrafik kan de boende lätt 
se avgångar, var närmaste hållplats ligger och om det 
går snabbare att ta cykeln än bussen via appen. Om 
kollektivtrafiken mot förmodan inte skulle passa någon 
dag kan de boende alltid kolla om en granne har angett 
i appen att plats finns över i sin bil. I föreningen finns en 
bilpool som de boende har tillgång till. Bil bokas smidigt  
via appen TMPL. Man kan även boka leveransboxar i 
anslutning till entréer. Man kan göra felanmälningar, Det 
finns möjlighet att följa sin energianvändning och vat-
tenförbrukning, kontrollerar om det är dags att vattna 
odlingen, arrangera kvartersloppis mm,  Det skall vara 
lätt och smidigt att leva hållbart. 
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HALVÖPPEN KVARTERSSTRUKTUR

SITUATIONSPLAN  1:1000 _A3

Det slutna maxade kvarteret Strategiskt placerade öppningar
+ kommunikation

Variation i höjderna
+ grönska på takterasser och innergården

Veckade fasader
+ utblickar

Addering av balkonger & loftgångar
+ solceller på taken

AREASAMMANSTÄLLNING

Hus 1, h1
Hus 2, h2
Hus 3, h3
Trädgårdssalong, t
Garage, g
Totalt

BOA
3 154
2 828
2 794

-
-

8 776

LOA
-
-
-

74
-

74

BTA, ljus

3 919
3 643
3 519

94
-

11 175

LÄGENHETSFÖRDELNING

Hus 1
Hus 2
Hus 3
Totalt

1 ROK, 38 kvm

10
12
16
38

2 ROK, 54 kvm

35
22
35
92

3 ROK, 74kvm

4
16
4

24

4 ROK, 98 kvm

6
-
-
6

TOTALT
55
50
55

160

BTA, mörk

-
-
-
-

3 400
3 400

h1

h2

h3

UPPLÅTELSEFORM:  
Bostadsrätter 

KONTAKTUPPGIFTER:
Fastighet AB 3Hus

Box 163 265 22 Åstorp

KONTAKTPERSON:
Christer Andersson, VD 

christer.andersson@3hus.se, 042-535 01

ARKITEKT:
jkab ARKITEKTER

g

norr

t

BOA+LOA/BTA: 79,2 %
Exploateringsgrad: 75,4 % (av max tillåtna  4117 kvm)

Byggnadsarea av tomtarean: 49,7 % (av max tillåtna  60%)

ÖVA
306
306
306

-
-

918

PARKERINGSPLATER: 
255 st cykel

66 st bil
(varav 2 st bilpool)



FASAD VÄSTER  1:400 _A3

SEKTION NORD-SYD  1:400 _A3

SEKTION VÄST-ÖST  1:400 _A3

HÅLLBART BOENDE OCH BYGGANDE 
Byggnader och utemiljöer byggs med miljövänliga 
material. Trä används i delar av stomme och fasader, 
vilket ger en mindre miljöbelastning än andra bygg-
material. Fasaderna är i tegel med naturlig mörk kulör. 
Vid entréerna föreslås obehandlat acetylerat trä, vilket 
är en miljövänlig färglös impregnering av träet som ger 
ett mycket bra röt- och mögelskydd utan att missfärga. 
Motståndskraften är t.o.m. bättre än teak. Energieffektiva 
lösningar och system för återvinning prioriteras. 
Entréerna med mycket trä bli välkomnande och varmt 
att möta.  Indragna entréer skapar ett naturligt dekorativt 
skärmtak.

Genom effektiva planer och rationella byggsystem 
minskar byggkostnaderna och istället kan extraytor som 
vinterträdgårdar, terrasser och balkonger byggas. 
Utrymmen som både har ett stort mervärde för de 
boende, ger tystare bostäder och har klimatmässiga 
fördelar. Stommen är en hybridstomme som 
minimerar mängden betong för att ersättas med trä. 
Konstruktionen ger flexibilitet för framtiden genom att 
minimera antalet bärande innerväggar.

Dolda solceller på taken innanför sargen bidrar till att 
förbättra energibalansen för projektet utan att inverka 
negativt på gestaltningen.

UTBILDNING ECO LIVING - EKONOMISK
HÅLLBARHET
”att hushålla med mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt”

Ekonomi som begrepp kan härledas från grekiskans 
”läran om hushållning av knappa resurser”. 
Det är en självklarhet att vi gör vad vi kan under bygg-
skedet för att underlätta för de boende i dess hållbara 

vardag. Många som flyttar till en lägenhet är dock inte 
vana vid modern teknik och risk finns att deras 
invanda beteende gör att huset gör av med mer energi 
än nödvändigt. Samtliga hushåll kommer därför innan 
inflyttning att erbjudas en miljöutbildning med fokus 
på energisnålt boende. På utbildningen gås igenom vad 
man som boende kan tänka på av tex vädring, sol-
avskärmning samt smart vatten- och elförbrukning. 
Målet är att minska energianvändningen. Detta i kombi-
nation med eventuell visualisering av förbrukning och 
kostnader kommer att leda till att byggnaderna uppnår 
optimal drift. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET - GRÖNA VÄRDEN
”att långsiktigt bevara våra vatten, vår jords och eko-
systemets produktionsförmåga”

I förslaget planeras för gröna tak och väggar i form av 
sedumtak, murgröna och vildvin som följer med års-
tiderna och varierar i färg. Gröna tak med varierande 
biotoper står för en stor andel av takarean. Det vatten 
som inte fördröjs eller maganiseras på takytorna leds 
mot stuprörsutkastare och ränndalar för fördröjning. 
Vattenkilarna blir ett naturligt element för de boende att 
njuta av.  Växtbäddar för träd och planteringar anläggs 
som både renar och fördröjer dagvatten. 

Dagvattnet återanvänds och synliggörs i öppna dag-
vattenlösningar så kallade vattenkilar som både är 
kreativa och hållbara. Utöver de gröna gårdarnas växt-
lighet kommer även de vanligtvis helt hårdgjorda ytorna 
att få inslag av växtlighet vilket tillsammans bidrar till att 
ta hand om samt rena och fördröja dagvattnet. De väl 
tilltagna växtbäddarna har en viktig funktion att ta emot, 
använda och fördröja regnvattnet. 
Dagvattenstrategin i kvarteret innebär att dagvatten i 
första hand leds till planteringar och i andra hand till 

ledning. Vattensamlingar skapar fuktiga biotoper som 
tillsammans med växtlighet främjar biologisk mångfald 
– biodiversitet. I vårt förslag finns biodling på tak-
terasser. Det behövs många fler odlare i landet och 
dubbelt så många bin, om vi ska vara säkra på att maten 
vi odlar och växterna i naturen blir pollinerade. Alternativ 
finns att hyra en bikupa. Det finns uthyrningsbiodlare 
som ger möjligheten för miljömedvetna företag och 
institutioner att hyra en bikupa och därmed göra en 
insats för miljön. Duktiga biodlare levererar bikupan och 
sköter om den under hela sommaren. I erbjudandet 
ingår en lektion om binas förunderliga värld. Och de 
boende får givetvis ta del av den nyttiga honungen...

LJUDKVALITET
Växtligheten i kvarteret bidrar till att reducera upp-
levelsen av buller, dels öka inslaget av positiva ljud 
såsom fågelsång och prasslande löv. Det senare gör att 
människors upplevelse av buller reduceras med upp till 
16%. Gröna tak kan reducera buller med ytterligare 3-7 
dB*. Den gröna innergården kan  dämpa 2-4 dB*.
När det i dag planeras nya bostäder är det angeläget 
att förmedla kunskap om bullrets hälsopåverkan och att 
verka för att ljudmiljön i sin helhet förbättras. 

I utredningar från området beskrivs att det 
förekommer buller över tid från Maria Station, som är 
nära belägen tomten. I vårt förslag har huskroppar och 
balkonger placerats för att i möjligaste mån få bra och 
trivsamma uteplatser och balkonger med god ljudmiljö. 
Samtliga lägenheter kommer ha tillgång till en uteplats, 
gemensam eller privat, med god ljudmiljö i anslutning 
till bostaden. Möjligtvis kommer balkonger föreslås att 
glasas in som tillval.

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN I BYGGSTADIET & 
LIVSCYKELANALYS - MILJÖCERTIFIERING  SÅKLART!
Vi tror på naturliga material. 

Vi har med vårt förslag ambitioner om att nå 
Miljöbyggnad Silver. Eftersom vi kommer att följa den 
nya manualen 3.0 Miljöbyggnad fokuserar vi även på 
minskad klimatpåverkan i byggstadiet. 
Val av byggmaterial kommer att ske utifrån drift, 
förvaltning och underhåll där vi ser på klimatpåverkan 
ur ett LCA-perspektiv (Livscykelanalys).
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h3 - PLAN 5  1:400 _A3

h3 - PLAN 6  1:400 _A3

FÖRKLARINGAR
1   Trapphus
2   Postboxar
3   Leveransboxar
4   Miljörum
5   Lägenhetsförråd
6   Cykelparkering
7   Cykelverkstad
8   Teknikutrymme 
9   Ramp
10 Bilpool 
11  Takterasser
12  Växthus på taken
13  Övernattningslägenhet
14  Expresstvätt
15  Trädgårdssalong, multilokal 
16  Bikupa
17  Vattenkilar, dagvattenhantering
18  Realtidsinformation

 
CYKLAR – LÅDCYKLAR
För att stimulera cykelanvändning, både som fort-
skaffningsmedel och för transporter, prioriteras säker 
parkering. Cykelparkering finns i anslutning till alla 
bostadshus på markplan och i garaget. Intill cykelförrå-
den finns en gemensam öppen verkstad för reparation, 
rengöring och service av cyklar utrustad med låneverk-
tyg och redskap. Vid en del av parkeringarna installeras 
laddstationer för elcyklar och elmopeder. I garaget 
finns lådcyklar som de boende kan ta del av vid tex 
inhandling i matbutik och diverse ärenden.  
�

PARKERING 
Ett underjordiskt garage med infart från vägen i 
kombination med mobilitetsåtgärder i form av bilpool 
klarar förslaget uppställda krav på bil- och cykel-
parkering. I garaget finns laddstolpar för elbilar. Gäst-
parkering finns i garaget och på markplan intill rampen.

BILPOOL
För att underlätta för de som väljer att inte äga bil 
erbjuds bilpoolplatser i garaget likt Sunfleet.com 
bilpoolslösning.  Uteslutande miljöeffektiva bilar 
används och som boende betalar man ingen 
anslutnings- eller månadsavgift. Fordonen är tillgäng-
liga för alla Sunfleetmedlemmar och precis som för de 
boende får man tillgång till hela det svenska bilpools-
utbudet. Bilar bokas enkelt via appen TMPL.

h3 - ENTRÉPLAN  1:400 _A3
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KÄLLARPLAN  1:400 _A3

h3 - PLAN 2-3-4  1:400 _A3
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TRÄDGÅRDSSALONG - MULTILOKAL  1:400 _A3
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Hus 1, h1
Hus 2, h2
Hus 3, h3
Garage, g

Trädgårdssalong, t


