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Tillsammans med Jais arkitekter vill Riksbyggen utveckla Maria Station genom att skapa en attraktiv och 
intressant livsmiljö som kopplar till både angränsande bostadskvarter och naturområdet samt tar tillvara 
tomtens naturligt goda förutsättningar. Med människan i centrum vill vi skapa väl gestaltade och långsiktigt 
hållbara miljöer ur såväl ekonomiska, kulturella, socialt och miljömässigt perspektiv. 
                                                                                                                          – en plats att kalla hemma.
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KOPPLINGAR 
 
Kv. Islaggen ligger i ytterkanten av planområdets sydöstra del och vänder sig mot Gyhults gård 
och naturområdet. I väster gränsar kvarteret till en smalare kvartersgata och bostadskvarteret 
Fibulan. Kvarteret är tänkt att fungera som en länk mellan den större tätare bebyggelsen och 
ängsmarken. Byggnaderna är lägre och har en mer varierande skala ut mot den livliga  
gatusidan. Husen är även gavelställda mot gaturummet vilket ger en visuell koppling, vid  
entréer och gårdar, mot naturområdet.

GRÖNA RUM

I direkt anslutning till kvarteret visar detaljplanen på två mindre parkområden samt ett större 
sammanhängande naturområde vilket ger fina möjligheter att vara nära natur och grönska.  
Gårdarna mellan husen vänder sig mot naturen och övergår från ordnade gröna rum, med  
odlingar och gräsmatta, till oordnad natur med ängsmark. Gränsen mellan gård och natur  
bildas av täta grönskande häckar med naturliga ”smitvägar” ut till ängen. 
 
På bostadsgårdarna finns utrymme för en örtträdgård med planteringslådor och fruktträd mm 
som främjar den biologiska mångfalden och berikar boendemiljön. Som komplement till de 
gröna rummen på markplan kommer det även att finnas Biotoptak på förråd och miljöhus, 
grönskande pergola vid entréerna samt olika former av växtväggar mm.  
 
På balkonger och uteplatser finns det integrerade odlingslådor för odling av ex kryddväxter, 
perfekt placerade direkt utanför köket och matplatsen. 
På innergården uppförs även ett orangeri som blir en kombination av växthus med odling och 
gemensamhetslokal för de boende. 
 
De låga tegelmurarna med integrerade planteringar medför även att den grönskande gården 
”spiller” över till gaturummet. I kombination med trädplantering i förgårdsmark, växtväggar och 
pergola ger det ett grönt välkomnande intryck. 

KVARTER

Projektet består av ett antal väldefinierade bostadsgårdar, av olika storlek och karaktär, som 
tillsammans med de två flerfamiljshusen bildar kvarteret. Detta är resultatet av de viktigaste 
kvaliteterna från tre vanliga stadsbyggnadsidéer:

Från stenstaden väljer man kvaliteterna av en tydlig offentlig/privat sida, funktionsblandning, 
blandning av människor, entréer mot gata samt närhet.

Funktionalismen har sina förtjänster i bra ljusförhållande, utsikt/utblickar samt goda 
boendekvaliteter för de enskilda bostäderna.

För villakvarteret är positiva egenskaper parkering på tomten, variation/personligt, boende 
ansvariga för sin boendemiljö samt familjevänligt.

Väderstreck och solförhållande samt utsikt/utblick är några av de viktigaste kvaliteterna i 
en boendemiljö. Därför har de båda flerbostadshusen utformats som tvärvända lite lägre 
lamellhus med sina gavlar ut mot gatan. Innergården mellan husen tillsammans med de 
naturliga marknivåerna medger sol på balkonger och uteplatser samt trädgården under 
större delen av dagen.
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Kombinationen av dessa kvaliteter resulterar i ett unikt kvarter rikt på variation. 
För att uppnå detta resultat behövs ett antal arkitektoniska styrelement enligt nedan.

Arkitektoniska styrelement:

Kvartersgräns 
I gaturummet och mot naturområdet runt kvarteret – där det privata rummet möter det offentliga. 
Mot gatan har vi arbetat med olika variationer av mindre komplementbyggnader samt låga tegel-
murar som i kombination med de större husgavlarna ger en ökad rumslig kvalitet med möjlighet till 
intressanta livförskjutningar, siktlinjer, öppningar och sittplatser. 
Mot naturområdet tänker vi oss ett mer organiskt angreppssätt med häckar för att tydliggöra grän-
serna.

Offentlig/aktiv stadssida – privat/lugn trädgårdssida 
Fasaderna utförs till största del med tegel, danskt format, i olika kulörer från rött till gulaktigt samt 
olika kulör på fogarna. Murar och komplementbyggnader utförs med den lite mörkare rödaktiga 
blandningen och mörkgrå fog. Bostadshusen har samma mörka rödaktiga tegelblandning i entré-
planet. Från plan 2-4 blandas teglet upp och blir gradvis ljusare och gulare. Indragna tegelytor,  
fönsterbänkar av tegel och mönstermurning medverkar till en mer livfull fasadutformning.

Kring entrén, balkonger och uteplatser förekommer ”mjukare” material så som träbaserade skivor och  
träribbor. Stora fönsterpartier ut mot de generösa balkongerna med öppna räcken medger kontakt med 
gårdsrummen och livet mellan husen. 
Färgskalan varierar inom de jordnära kulörerna med olika typer av tegel och skivmaterial. 
Dessa kulörer kompletteras med putsade ytor och accentkulörer på exempelvis dörrar i svart eller klarare 
färgskala.

Entréer 
Byggnaderna placeras med gavlarna i gatuliv och tillsammans med komplementbyggnaderna och pergolan 
bildar de entrén in till bostäderna. Man tar klivet från den mer livliga gatusidan och in på den intima och sky-
ddade innergården. Trapphusen är ljusa och rymliga och varje våningsplan har ett eget förråd för ex barn-
vagnar, rullstol eller rullator. Bostadshuset i norr har genomgående trapphus för att alla skall kunna nå den 
gemensamma gården, orangeriet och miljörummet mellan husen. Bostadshuset i söder utförs med källare 
och p-garaget. Hiss och trapphus samt bil-/cykelramp kopplar dessa utrymmen till gata och innergård.
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Mobilitet – Parkering 
Inom Riksbyggen har vi stort fokus på mobilitetsfrågor och arbetar med många olika åtgärder 
för att de boende ska kunna transportera sig på ett hållbart sätt. Det vi erbjuder är bland annat 
subventionerad kollektivtrafik. Bilpool och cykelpool (lådcyklar av elcykeltyp) där de boende 
erhåller gratis medlemskap i 5 år.

Vi vill i vårt förslag göra en lösning som integrerar bilen i boendemiljön på ett mer avspänt sätt. 
Vi vill undvika att parkeringsytorna blir dominerande element där dessutom bilen lätt utsätts 
för åverkan. För att hålla en öppen och grön gårdsmiljö har därför merparten av parkerings-
behovet tillgodosetts av ett parkeringsgarage med infart från kvartersgatan. Cykelparkeringen 
löses med säkra förråd i både källare och på markplan. Utrymmena förses med cykelställ i 2 
våningar, laddstationer för elcyklar och automatisk dörröppning samt möjlighet till liten cykel-
verkstad för lite enklare cykelunderhåll.

En liten del av bilparkeringarna placeras på innergården och blir motsvarigheten till villans 
uppfart. Komplementbyggnaderna, förråd och miljöhus, är placerade så att de stödjer den 
överordnade arkitektoniska upplevelsen, dvs i gatuliv eller som rumslig avgränsare. In-
nergården vid entrén utformas som ett vackert och användbart entrérum där barnen kommer 
att leka och morgonkaffet att drickas. Här passerar man med bilen och har man matkassar 
med sig stannar man till och lastar ur, för att sedan parkera på gården eller i P-garaget.

VARIATION

Variation inom området är ytterst betydelsefullt. Det gäller skala, byggnadsstorlekar och voly-
mer, material, stadsrum, gröna rum, platser, människor bostäder och lokaler mm. 
Blandningen gör helheten rikare och mer intressant. Vid promenad inom och längs med kvar-
teret skall man kunna få olika rumsliga upplevelser. Olika människor skall vilja bosätta sig här 
och det skall finnas platser och aktiviteter som attraherar alla olika åldrar.

SIFFERFAKTA

Tomtarean är ca 2150 m2, varav byggbar ytan inom begränsningslinjen är 1990 m2. 
Förgårdsmarken utmed gatan får ej bebyggas vilket i praktiken innebär ett max BTA på:

1990 x 60% = 1194 m2 x 4 våningar = 4776 m2 
minst 75% av byggrätten skall bebyggas: 4776 x 75% = 3582 m2 BTA 
Totalt ljus BTA ca 3480 m2 (73%) (bostadshus och komplementbyggnader) 
BOA ca 2350 fördelade på 39 BRF lägenheter, lägenhetsstorlekar 55-85 m2 (2-4 Rok). 
Totalt mörk BTA ca 820 m2 (P-garage inklusive ramp 510 m2 samt källare ca 260 m2)

Parkeringsbehov bilar: ca 22,5 platser. Förslaget har 22 platser (17 i garage + 5 ovan mark) 
Bilpool (1 bil på max 40 lägenheter ger reduktion på 15%) – 22,5 x 0.85 = 19 p-platser 
Vi har dessutom större delen av cykelparkeringen inomhus vilket medför att vi skulle 
kunna minska med ytterligare 2 bilplatser (enligt P-normen). Dvs vi klarar parkeringen för 
både boende och bilpool samt att vi kan erbjuda 3-4 extra platser. 
 
Parkeringsbehov cyklar: ca 62 platser. Förslaget har 82 platser fördelade på 52 i P-garaget, 
14 i Cykelförråd i markplan samt 14 st cykelställ i anslutning till bostadsentréerna. 
Det finns även ett cykelförråd för 3 st ellådcyklar (cykelpool).

Byggherre:  
Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781) 
Box 106 37 Stockholm 
Kontaktperson: Anders Jeppsson, marknadsområdeschef 040-32 67 54
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HÅLLBARHET SOCIALT, EKOLOGISKT OCH HÅLLBART 
- HÅLLBARHETSVERKTYGET

Sedan 2012 är ambitionen att 100% av Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre 
eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council (SGBC), 
och då uppnå minst nivå silver. Projektet skall vara ekologiskt och ekonomiskt hållbart med ett 
långsiktigt planeringsperspektiv. Lågenergihus, gemensam odling, bilpool och gröna tak mm 
är en självklar standard. Vi på Riksbyggen vill gå i bräschen för ett långsiktigt och mer hållbart 
bostadsbyggande. Att utöka andelen förnybar energi är en viktig del i arbetet med att minska 
klimatbelastningen och därför inför vi solceller som standard i våra bostadsprojekt.

Riksbyggens vision är att vara den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva 
boendemiljöer och för att kunna få till en bra styrning i vår nyproduktion med avseende på 
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har vi tagit fram ett hållbarhetsverktyg i bygg-
projekt. Tanken är att vi redan i ett tidigt skede betsämmer vilken nivå skall nå upp till hållbar-
hetsmässigt och med hjälp av verktyget arbetar vi sedan vidare med att sätta mer detaljerade 
mål, aktiviteter och krav under processens gång. 
Detta säkerställer att vi får med oss hållbarhetsfrågan hela vägen från planering till inflyttning. 
Verktyget bygger på befintliga certifieringssystem men är även kompletterade med andra  
viktiga aspekter av hållbarhet.

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH GRÖNTRIVSELFAKTOR 
- ATT TA TILLVARA PÅ NATUREN

Med ekosystemtjänster menar vi nyttor som naturen skapar för oss alla – det handlar om att 
tillvarata markens fulla potential samtidigt som vi adderar värden som rening av vatten och luft 
samt rekreation i naturen/gröna rum för fler människor. 
Vi vill gärna satsa lite extra på klimatstrategier så som odlingslotter, växthus, kompostering mm 
som samtidigt adderar kvalitet till det gemensamma gårdslivet. 
 
Utöver vårt verktyg med ekosystemtjänster arbetar vi även med en gröntrivselfaktor. 
ett sätt att kvalitetssäkra trivsel, grönska och biologiskt mångfald. En väl gestaltad och 
platsspecifik boendemiljö rustar kvarteret för vårt lokala klimat samtidigt som det ger  
rekreativa möjligheter och bidrar till sociala möten.

SOCIAL HÅLLBARHET

Vår definition av social hållbarhet för de som bor hos Riksbyggen på Maria Station  
kan i korthet sammanfattas med 4 rubriker: 
 
De boende skall ha möjlighet att påverka 
Våra föreningar ska ledas på ett aktivt, tydligt och demokratiskt sätt och vi erbjuder 
även utbildning för detta. Då riksbyggen även står för den långvariga förvaltningen finns 
möjligheten att bygga upp ett fint och kontinuerligt samarbete med de boende. 
 
De boende ska tillsammans kunna skapa en gemensam nytta 
Vid Maria Station kommer vi att uppmuntra de boende genom att hjälpa dem att ordna 
gemensamma mobilitetslösningar och ett kombinerat orangeri och samlingslokal  
kommer att uppföras på innergården. 
 
Riksbyggen skapar trygga och säkra boendemiljöer 
Riksbyggens fastigheter samt boendemiljön runt omkring skall vara inbjudande  
och trygg. 
 
Riksbyggen är med och utvecklar samhället 
det är viktigt för oss att de entreprenörer vi upphandlar är med och tar ett samhällsansvar. 
Vid Maria Station kommer vi därför att leta efter entreprenörer som också kan visa på 
vilket sätt de kan bidra. Det kan exempelvis innebära att de arbetar med att ta emot  
lärlingar, praktikanter eller kanske stöttar lokala initiativ i staden.

Vi bygger inte hus, vi skapar attraktiva boendemiljöer där  
människor känner sig hemma!



MARIA STATION KV. ISLAGGEN  – SAMMANSTÄLLD TEXT FRÅN PLANSCHERNA 
 
Tillsammans med Jais arkitekter vill Riksbyggen utveckla Maria Station genom att skapa en attraktiv och 
intressant livsmiljö som kopplar till både angränsande bostadskvarter och naturområdet samt tar tillvara tomtens 
naturligt goda förutsättningar. Med människan i centrum vill vi skapa väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer 
ur såväl ekonomiska, kulturella, socialt och miljömässigt perspektiv – en plats att kalla hemma. 

KOPPLINGAR  
Kv. Islaggen ligger i ytterkanten av planområdets sydöstra del och vänder sig mot Gyhults gård och naturområdet. 
I väster gränsar kvarteret till en smalare kvartersgata och bostadskvarteret Fibulan. Kvarteret är tänkt att fungera 
som en länk mellan den större tätare bebyggelsen och ängsmarken. Byggnaderna är lägre och har en mer 
varierande skala ut mot den livliga gatusidan. Husen är även gavelställda mot gaturummet vilket ger en visuell 
koppling, vid entréer och gårdar, mot naturområdet. 

GRÖNA RUM  
I direkt anslutning till kvarteret visar detaljplanen på två mindre parkområden samt ett större sammanhängande 
naturområde vilket ger fina möjligheter att vara nära natur och grönska.  
Gårdarna mellan husen vänder sig mot naturen och övergår från ordnade gröna rum, med odlingar och 
gräsmatta, till oordnad natur med ängsmark. Gränsen mellan gård och natur bildas av täta grönskande häckar 
med naturliga ”smitvägar” ut till ängen. 
 
På bostadsgårdarna finns utrymme för en örtträdgård med planteringslådor och fruktträd mm som främjar den 
biologiska mångfalden och berikar boendemiljön. Som komplement till de gröna rummen på markplan kommer 
det även att finnas Biotoptak på förråd och miljöhus, grönskande pergola vid entréerna samt olika former av 
växtväggar mm.  
 
På balkonger och uteplatser finns det integrerade odlingslådor för odling av ex kryddväxter, perfekt placerade 
direkt utanför köket och matplatsen. På innergården uppförs även ett orangeri som blir en kombination av växthus 
med odling och gemensamhetslokal för de boende. 
 
De låga tegelmurarna med integrerade planteringar medför även att den grönskande gården ”spiller” över till 
gaturummet. I kombination med trädplantering i förgårdsmark, växtväggar och pergola ger det ett grönt 
välkomnande intryck. 

KVARTER  
Projektet består av ett antal väldefinierade bostadsgårdar, av olika storlek och karaktär, som tillsammans  
med de två flerfamiljshusen bildar kvarteret. Detta är resultatet av de viktigaste kvaliteterna från tre vanliga 
stadsbyggnadsidéer: 

Från stenstaden väljer man kvaliteterna av en tydlig offentlig/privat sida, funktionsblandning, blandning av 
människor, entréer mot gata samt närhet. 

Funktionalismen har sina förtjänster i bra ljusförhållande, utsikt/utblickar samt goda boendekvaliteter för de 
enskilda bostäderna. 

För villakvarteret är positiva egenskaper parkering på tomten, variation/personligt, boende ansvariga för sin 
boendemiljö samt familjevänligt. 

Väderstreck och solförhållande samt utsikt/utblick är några av de viktigaste kvaliteterna i en boendemiljö. Därför 
har de båda flerbostadshusen utformats som tvärvända lite lägre lamellhus med sina gavlar ut mot gatan. 
Innergården mellan husen tillsammans med de naturliga marknivåerna medger sol på balkonger och uteplatser 
samt trädgården under större delen av dagen. 
Kombinationen av dessa kvaliteter resulterar i ett unikt kvarter rikt på variation. 
För att uppnå detta resultat behövs ett antal arkitektoniska styrelement enligt nedan. 

Arkitektoniska styrelement: 

Kvartersgräns 
I gaturummet och mot naturområdet runt kvarteret – där det privata rummet möter det offentliga. Mot gatan har vi 
arbetat med olika variationer av mindre komplementbyggnader samt låga tegelmurar som i kombination med de 
större husgavlarna ger en ökad rumslig kvalitet med möjlighet till intressanta livförskjutningar, siktlinjer, öppningar 
och sittplatser. Mot naturområdet tänker vi oss ett mer organiskt angreppssätt med häckar för att tydliggöra 
gränserna. 



Offentlig/aktiv stadssida – privat/lugn trädgårdssida 
Fasaderna utförs till största del med tegel, danskt format, i olika kulörer från rött till gulaktigt samt olika kulör på 
fogarna. Murar och komplementbyggnader utförs med den lite mörkare rödaktiga blandningen och mörkgrå fog. 
Bostadshusen har samma mörka rödaktiga tegelblandning i entréplanet. Från plan 2-4 blandas teglet upp och blir 
gradvis ljusare och gulare. Indragna tegelytor, fönsterbänkar av tegel och mönstermurning medverkar till en mer 
livfull fasadutformning. 

Kring entrén, balkonger och uteplatser förekommer ”mjukare” material så som träbaserade skivor och träribbor. 
Stora fönsterpartier ut mot de generösa balkongerna med öppna räcken medger kontakt med gårdsrummen och 
livet mellan husen. 
Färgskalan varierar inom de jordnära kulörerna med olika typer av tegel och skivmaterial. 
Dessa kulörer kompletteras med putsade ytor och accentkulörer på exempelvis dörrar i svart eller klarare 
färgskala. 

Entréer 
Byggnaderna placeras med gavlarna i gatuliv och tillsammans med komplementbyggnaderna och pergolan bildar 
de entrén in till bostäderna. Man tar klivet från den mer livliga gatusidan och in på den intima och skyddade 
innergården. Trapphusen är ljusa och rymliga och varje våningsplan har ett eget förråd för ex barnvagnar, rullstol 
eller rullator. Bostadshuset i norr har genomgående trapphus för att alla skall kunna nå den gemensamma 
gården, orangeriet och miljörummet mellan husen. Bostadshuset i söder utförs med källare och p-garaget. Hiss 
och trapphus samt bil-/cykelramp kopplar dessa utrymmen till gata och innergård. 

Mobilitet – Parkering 
Inom Riksbyggen har vi stort fokus på mobilitetsfrågor och arbetar med många olika åtgärder för att de boende 
ska kunna transportera sig på ett hållbart sätt. Det vi erbjuder är bland annat subventionerad kollektivtrafik. 
Bilpool och cykelpool (lådcyklar av elcykeltyp) där de boende erhåller gratis medlemskap i 5 år. 

Vi vill i vårt förslag göra en lösning som integrerar bilen i boendemiljön på ett mer avspänt sätt. Vi vill undvika att 
parkeringsytorna blir dominerande element där dessutom bilen lätt utsätts för åverkan. För att hålla en öppen och 
grön gårdsmiljö har därför merparten av parkeringsbehovet tillgodosetts av ett parkeringsgarage med infart från 
kvartersgatan. Cykelparkeringen löses med säkra förråd i både källare och på markplan. Utrymmena förses med 
cykelställ i 2 våningar, laddstationer för elcyklar och automatisk dörröppning samt möjlighet till liten cykelverkstad 
för lite enklare cykelunderhåll. 

En liten del av bilparkeringarna placeras på innergården och blir motsvarigheten till villans uppfart. 
Komplementbyggnaderna, förråd och miljöhus, är placerade så att de stödjer den överordnade arkitektoniska 
upplevelsen, dvs i gatuliv eller som rumslig avgränsare. Innergården vid entrén utformas som ett vackert och 
användbart entrérum där barnen kommer att leka och morgonkaffet att drickas. Här passerar man med bilen och 
har man matkassar med sig stannar man till och lastar ur, för att sedan parkera på gården eller i P-garaget. 

VARIATION  
Variation inom området är ytterst betydelsefullt. Det gäller skala, byggnadsstorlekar och volymer, material, 
stadsrum, gröna rum, platser, människor bostäder och lokaler mm. 
Blandningen gör helheten rikare och mer intressant. Vid promenad inom och längs med kvarteret skall man kunna 
få olika rumsliga upplevelser. Olika människor skall vilja bosätta sig här och det skall finnas platser och aktiviteter 
som attraherar alla olika åldrar. 

HÅLLBARHET SOCIALT, EKOLOGISKT OCH HÅLLBART 
- HÅLLBARHETSVERKTYGET  
Sedan 2012 är ambitionen att 100% av Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar 
certifieras enligt Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council (SGBC), och då uppnå minst nivå silver. Projektet 
skall vara ekologiskt och ekonomiskt hållbart med ett långsiktigt planeringsperspektiv. Lågenergihus, gemensam 
odling, bilpool och gröna tak mm är en självklar standard. Vi på Riksbyggen vill gå i bräschen för ett långsiktigt 
och mer hållbart bostadsbyggande. Att utöka andelen förnybar energi är en viktig del i arbetet med att minska 
klimatbelastningen och därför inför vi solceller som standard i våra bostadsprojekt. 

Riksbyggens vision är att vara den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer och för 
att kunna få till en bra styrning i vår nyproduktion med avseende på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 
har vi tagit fram ett hållbarhetsverktyg i byggprojekt. Tanken är att vi redan i ett tidigt skede betsämmer vilken nivå 
skall nå upp till hållbarhetsmässigt och med hjälp av verktyget arbetar vi sedan vidare med att sätta mer 
detaljerade mål, aktiviteter och krav under processens gång. 
Detta säkerställer att vi får med oss hållbarhetsfrågan hela vägen från planering till inflyttning. Verktyget bygger 
på befintliga certifieringssystem men är även kompletterade med andra viktiga aspekter av hållbarhet. 



EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH GRÖNTRIVSELFAKTOR 
- ATT TA TILLVARA PÅ NATUREN  
Med ekosystemtjänster menar vi nyttor som naturen skapar för oss alla – det handlar om att tillvarata markens 
fulla potential samtidigt som vi adderar värden som rening av vatten och luft samt rekreation i naturen/gröna rum 
för fler människor. Vi vill gärna satsa lite extra på klimatstrategier så som odlingslotter, växthus, kompostering mm 
som samtidigt adderar kvalitet till det gemensamma gårdslivet. 
 
Utöver vårt verktyg med ekosystemtjänster arbetar vi även med en gröntrivselfaktor. 
ett sätt att kvalitetssäkra trivsel, grönska och biologiskt mångfald. En väl gestaltad och platsspecifik boendemiljö 
rustar kvarteret för vårt lokala klimat samtidigt som det ger rekreativa möjligheter och bidrar till sociala möten. 

SOCIAL HÅLLBARHET  
Vår definition av social hållbarhet för de som bor hos Riksbyggen på Maria Station kan i korthet sammanfattas 
med 4 rubriker: 
 
De boende skall ha möjlighet att påverka 
Våra föreningar ska ledas på ett aktivt, tydligt och demokratiskt sätt och vi erbjuder även utbildning för detta. Då 
riksbyggen även står för den långvariga förvaltningen finns möjligheten att bygga upp ett fint och kontinuerligt 
samarbete med de boende. 
 
De boende ska tillsammans kunna skapa en gemensam nytta 
Vid Maria Station kommer vi att uppmuntra de boende genom att hjälpa dem att ordna gemensamma 
mobilitetslösningar och ett kombinerat orangeri och samlingslokal kommer att uppföras på innergården. 
 
Riksbyggen skapar trygga och säkra boendemiljöer 
Riksbyggens fastigheter samt boendemiljön runt omkring skall vara inbjudande och trygg. 
 
Riksbyggen är med och utvecklar samhället 
Det är viktigt för oss att de entreprenörer vi upphandlar är med och tar ett samhällsansvar. Vid Maria Station 
kommer vi därför att leta efter entreprenörer som också kan visa på vilket sätt de kan bidra. Det kan exempelvis 
innebära att de arbetar med att ta emot lärlingar, praktikanter eller kanske stöttar lokala initiativ i staden. 

 
SIFFERFAKTA  
Tomtarean är ca 2150 m2, varav byggbar ytan inom begränsningslinjen är 1990 m2. Förgårdsmarken utmed 
gatan får ej bebyggas vilket i praktiken innebär ett max BTA på: 

1990 x 60% = 1194 m2 x 4 våningar = 4776 m2 
minst 75% av byggrätten skall bebyggas: 4776 x 75% = 3582 m2 BTA 
Totalt ljus BTA ca 3480 m2 (73%) (bostadshus och komplementbyggnader) 
BOA ca 2350 fördelade på 39 BRF lägenheter, lägenhetsstorlekar 55-85 m2 (2-4 Rok). 
Totalt mörk BTA ca 820 m2 (P-garage inklusive ramp 510 m2 samt källare ca 260 m2) 

Parkeringsbehov bilar: ca 22,5 platser. Förslaget har 22 platser (17 i garage + 5 ovan mark) Bilpool (1 bil på max 
40 lägenheter ger reduktion på 15%) – 22,5 x 0.85 = 19 p-platser 
Vi har dessutom större delen av cykelparkeringen inomhus vilket medför att vi skulle 
kunna minska med ytterligare 2 bilplatser (enligt P-normen). Dvs vi klarar parkeringen för både boende och 
bilpool samt att vi kan erbjuda 3-4 extra platser. 
 
Parkeringsbehov cyklar: ca 62 platser. Förslaget har 82 platser fördelade på 52 i P-garaget, 14 i 
Cykelförråd i markplan samt 14 st cykelställ i anslutning till bostadsentréerna. 
Det finns även ett cykelförråd för 3 st ellådcyklar (cykelpool). 

Byggherre:  
Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781) 
Box 106 37 Stockholm 
Kontaktperson: Anders Jeppsson, marknadsområdeschef 040-32 67 54 
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