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ISLAGGEN

Islaggen är vackert belägen intill 
Gyhults gård och skog med högresta 
lövträd och naturmark. Det unika 
med Islaggen är att det gränsar till 
naturmark i både norr, öster och 
söder. I detta förslag eftersträvas en 
sammanflätning med naturmarken 
runt tomten och vi vill lösa upp 
gränsen mellan husens gröna gårdar 
och naturmarken.
Bebyggelsen som ligger väster 
om Islaggen är präglad av 
kvartersbebyggelse och massiva 
byggnader. Vi vill mot naturområdet 
och Gylhults gård bryta upp och 
trappa ner skalan. Därför placeras 
tre separata byggnadskroppar på 
tvärs av tomtens längd. Detta skapar 
mellanrum där naturområdet kan 
glida in mellan husen och skapa 
gröna gemensamma gårdar, där de 
boende kan umgås, odla och njuta av 
grönskan. 

Utsikten till naturen har haft stor 
betydelse i gestaltningsprocessen. Att 
se mellan husen ger utsikter och vyer 
för de som vistas på gatan och gården. 

Det finns en koppling i form av en 
gångförbindelse på bottenplan igenom 
husen till de två gårdsrummen och 
längst i söder en gemensam uteplats.
 

PLATSEN 

Situationsplan

HÅLLBARHET
Just förutsättningar för hållbara 
lösningar, både socialt och 
miljömässigt, samt fokus på 
gemenskap genomsyrar projektet. 

Det finns jämnt fördelade 
gemensamma samlingspunkter och 
mötesplatser på bottenvåning och 
i utomhusmiljön. Bland annat är 
tvättstugor placerade i bottenvåningen 
i anslutning till trapphus och utgång 
till uteplats på gården för att kunna 
skapa en naturlig mötesplats. 
Tvättstugorna kommer vara försedda 
med miljömärkta maskiner som 
automatisk doserar vatten och 
miljövänligt tvättmedel efter vikt och 
behov.
Det kommer finnas el-bilpool som 
en uppmaning till miljövetenhet och 
samutnyttjande. Även el-cykel och 
lådcykel pool kommer att finnas i det 
generösa cykelförrådet. 
Parkeringsytan inbäddad i byggnaden 
och grönska nära till gården skapar 
också en naturlig mötesplats som inte 
hade förekommit om vi  hade valt ett 
garage i källarnivå under huset avskiljt 
från gemensamma ytor. 
I trädgården föreslås odlingar, 
fruktträd och ängsmark, för biologisk 
mångfald. Dagvattenhantering är 
synlig i form av vattenränna och 
vattenspegel som skapar lugn och 
harmoni i trädgården och blir en 
naturlig samlingspunkt för de boende.

ENERGIEFFEKTIVITET
Byggnadernes takytor kommer att 
förses med solceller som försörjer 
elbilar via laddstolpar och eluttag på 
samtliga parkeringsplatser och för 
elcyklar. 

Med en enkel borta/hemma-knapp vid 
lägenhetsdörren kan bostaden ”vila” 
när man själv inte är där. Ventilationen 
går ner och lampor släcks. Alla eluttag 
är markerade och elutrustning som 
skall vara igång kopplas till de uttag 
som inte bryts i bortaläge. När man 
kommer hem igen tänds allting lätt 
igen. I kök och badrum är eluttagen 
kopplade till timers.

CYKEL- OCH BILPARKERING
Cykelrummet är lätt tillgängligt från 
gatan och det första man möter när 
man kommer söderifrån. 
Det finns ett stort gemensamt 
cykelförråd med plats för el-
lådcykelpool och verkstad. Det finns 
gott om dagsljus i rummet som också 
blir en mötesplats. 

Bilparkering sker på mark mellan 
husen. Parkeringsplatserna integreras 
i byggnaderna med murar som en 
fortsättning av fasad och tak som 
blir altaner för boende på plan 2. 
Mellan parkeringsytorna skapas en 
grön pergola av vajer med växter. Häri 
fästes också belysning. 
Se parkeringsutredning på sidan 4.

DAGVATTENHANTERING
Gestaltningen på gården grundar sig 
i att anpassa sig till den sluttande 
marken. Det slingrande vattnet är 
en ränna som tar hand om takvatten 
och dagvatten och samlas i den lilla 
dammen. Vattnet infiltreras i marken 
både på väg ner till dammen och 
slutligen i dammen.
I samband med gårdarna mellan 
husen föreslås en fördröjningsyta och 
en vattenspegel som skapar en lugn 
oas i trädgården. 
Angöringsplatsen och ytan mellan 
parkeringarna är gruslagd med ett 
dagvattenmagasin under. Den grusade 
ytan består av stenmjöl i ljus kulör 
matchande tegelfasaden.
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Fokus i gestaltningen av de tre 
huskropparna och förhållandet mellan 
dessa har varit sammanflätning 
med- och ett visuelt genomsläpp till 
naturområdet. 
Genom att bryta upp fastigheten i tre 
huskroppar drar man ner skalan mot 
Gyhults gård. 
Volymerna har sadeltak och en ren 
rektangulär form som skärs av för 
att smalna av och ger utrymme för 
naturen att ‘äta’ sig in mellan husen. 
Denna form ger husen en bredare 
sida mot lokalgatan som spelar upp 
till gaturummet och en smalare och 
smäcker sida mot grönytorna.  

FORMEN

Tegel ger tyngd och stabilitet Trä ger ett varmt intryck vid in-
dragna balkonger 

Fasad mot söder

Sektion genom alla tre huskroppar

Fasad mot väster

Fasad mot öster

Referensbild

Delning i tre huskroppar som viks upp och 
bjuder in naturområdet

koncept landskap

Svart plåt
På tak och detaljer

Växtbädd på tak över cykelrum och 
parkering

Skärningen ger även sadeltaket en 
extra dimension och asymetri.
Husen har en ren enkel fasad av ljust 
tegel och där man ‘skär’ i formen för 
indragna balkonger kläs insidan med 
trä. Träet ger ett varmt intryck och 
skapar kontrast till den stabila och 
mera tunga fasaden i tegel. 
En murning av teglet med mellanrum 
i väggen vid de indragna balkongerna 
mot väst, skapar ett spännande 
ljusspel och solskydd från väster. 
Cykelförrådets värde markeras med 
att även det är byggd främst i tegel,lätt 
tillgängligt med insyn, stora ljusinfall 
och på taket växtbädd.

Materialet på fasaden ska bestå av 
sandfärgat tegel, med ljusa fönster 
med inslag av trä och detaljer av plåt, 
allt för att ge ett mjukt intryck i miljön. 
Tegel som ett hållbart material över tid 
och dess möjligheter till återbruk. 
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BOSTADEN

P-BEHOV

LGH < 35 kvm
0,2 x 3 = 0,6 P-PL

LGH < 65 kvm
0,55 x 33=  18,15 P-PL
 
LGH < 120 kvm
0,95 x 12 =  11,4  P-PL

P-BEHOV:            30,15
REDUCERING
BILPOOL:                -4,5
REDUCERING
SLUTEN CYKELP.       -2

TOTALT BEHOV  : 24 P-PL

I bostäderna är det fokus på effektiva 
och kvalitativa lösningar. Alla 
bostäder har tillgång till balkong eller 
uteplats. 
Bra dagsljusförhållanden och utsikt 
prioriteras. En ljus och öppen 
planlösning som känns rymlig och 
där det även i mindre lägenheter 
finns möjlighet till festdukning.

Bottenvåningen är försedd med 
gemensamma funktioner, vilket 
skapar en enkelhet för de boende 
och förutsättningar för naturliga 
möten och gemenskap. T.ex. är 
tvättstugan uppglasad och har 
visuel kontakt till trapphuset och 
trädgården.

Att gemensamma funktioner 

Entréplan  1:200 Normalplan  2-4    1:200

Entréplanets träffpunkter och sociala ytor samt kopplingar mellan dem

LÄGENHETSFÖRDELNING
PER HUS
1 ROK    1 ST
2 ROK    8 ST
3 ROK    6 ST
4 ROK    1 ST
 
TOT:   16 ST
BOA:  1 004 kvm

BTA- YTA
PER HUS: 1 435 kvm

BTA-YTA TOT.: 4 305 kvm

UTAN INREDD VIND:
15 ST LGH PER HUS
BTA-YTA TOT.: 4000 kvm

Föreslaget vindsplan   1:200

Vi föreslår att vinden 
utnyttjas för bostads-
ändamål för att 
åstadkomma lägenheter 
av hög kvalitet med det 
lilla extra.
Även utan inrett vindsplan 
uppnås önskad BTA yta. 

är samlade på bottenvåningen 
gör också att man slipper att ha 
komplementbyggnader gården och 
det är bekvämt och smidigt att slänga 
sopporna på vägen ut och kan ta sig 
torrskod till sitt lägenhets-förråd. 
Alla lägenheter uppfyller normal 
tillgänglighet med avseende på 
hygien, matlagning, måltider, sov och 
vistelseyta.
Upplåtelseformen är bostadsrätter och 
består av 16 lägenheter per hus i tre 
hus, så totalt 48 lägenheter.

Parkeringen är belägen mellan husen 
så det finns närhet till parkering 
från alla tre hus. Detta gör också att 
parkeringsytan inte blir så massiv och 
kan integreras i byggnadskroppen med 
vägg och tak och bäddas in i grönska 

och tegelmurar. 

Cykelrummet har en tillgänglig och 
synlig placering i söderläge med 
anslutning till en gemensam uteplats.

Det finns ett lätttillgängligt stråk 
genom alla tre hus för att skapa 
förbindelse mellan sociala ytor och 
samlingspunkter 
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GRÖNA GÅRDEN

Trädgårdarna har en bred pallett 
av växtlighet och utrustning som 
skapar förutsättningar för biologisk 
mångfald och olika aktiviteter. 

Viktiga element är vattenspegel, 
växthus, trädäck, eldstad, 
odlingslådor och långbord.
Det finns en yta för ängsblommor, 
en gräsyta med fruktträd och även 
grusad yta. 

Det kommer finnas rum för 
sommarfest, födelsedagskalas och 
varför inte loppis, men även för 
avkoppling, lek och en kopp kaffe i 
vårsolen. 

Fokus har legat på det unika läget 
och vyer mot natur och Gyhults gård. 

Vi tillåter, med tre huskroppar 
som viker sig och öppnar upp för 
naturområdet,  att grönskan tränger 
sig in mellan husen och skapar två 
trivsamma trädgårdar.
Det är enkelt att ta sig från trapphusen 
i alla tre hus ut till trädgårdarna och 
även igenom mitt-huset mellan de två 
trädgårdarna. 
De två gårdarna har samma element, 
men skiljer sig lite i utformning och 
gestaltning för att uppnå en variation.

Trädgårdarna blir den trivsamma, 
sköna, aktiva och avkopplande 
uteplats där alla kan vistas och umgås 
eller odla tillsammans. Nästan alla 
lägenheter har även utsikt mot en 
trädgård eller naturområde. 
Så trädgårdarna kan även njutas från 
den privata bostaden. 

Gemensam uteplats

ängsplantering

eldstad

trädäck

fruktträd

växthus

odlingslådor

långbord

vattenränna

vattenspegel

Vajer med grönska 
mellan parkeringsytor
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