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Kontaktperson 
Johan Iacobi 

 
johan@iacx3.se 

0708-174050 



Vårt	 förslag	 är	 att	 bygga	 3	 hus	 med	 bostadsrättslägenheter.	 Alla	
huskropparna	 är	 i	 4	 våningar	 och	 orienteras	 mot	 nordost	 och	
sydost,	 mot	 den	 befintliga	 grönskan	 som	 skapar	 stora	 värden	 på	
platsen.	Denna	orientering	medger	maximal	obehindrad	utsikt	mot	
grönskan	 för	 de	 boende.	 På	 bottenvåningen	 längs	 gatan	 kan	
byggnaderna	 bindas	 samman	 av	 en	 halvt	 underjordisk	
byggnadskropp	 som	 innehåller	 parkering	 för	 bilar	 och	 cyklar	 samt	
tekniska	 system.	 Husens	 entréer	 vänds	 mot	 gatan.	 Ovanpå	
parkeringsgaraget	 finns	 ett	 grönt	 tak	 med	 växtlighet,	 lekplats	 för	
barn	och	möblerade	 gemensamma	ytor	 för	 trivsel,	 avkoppling	och	
samvaro.	 Parkeringsgaraget	 övergår	 långsamt	 i	 en	 lägre	 nivå	 mot	
öster	och	erbjuder	utsikt	och	kontakt	mot	den	omgivande	naturen.	
Här	 finns	 en	 damm	 som	 samlar	 regnvatten,	 plats	 för	 odling	 samt	
ytterligare	grönska	som	knyter	an	till	omgivande	natur.	
	

	
Värmesystem:	 Värmepump	 används	 som	 primär	 värmekälla	 och	
anslutning	till	golvvärme.	Fjärrvärme	används	som	förstärkning	vid	
låga	temperaturer	samt	för	tappvarmvatten.	
		
Ventilation:	Mekaniskt	ventilationssystem	med	återvinning. 

ISLAGGEN	1	 

Tekniska	system 

Areal:	2150	m2	
Max	BYA:	1290	m2	
Max	BTA:	5160	m2	
Max	totalhöjd:	15	m,	(4	våningar)	

Dynamiska	byggnadskonturer 

“Osynliga” minimala räcken Integrerad parkering under byggnaderna 
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PROJEKTBESKRIVNING 



Markplanering 
Fastighetens	 obebyggda	 ytor	 består	 av	 integrerade	möbler	 för	 samvaro	
och	 avkoppling,	 cykelparkeringar,	 damm	 och	 ytor	 för	 regnvatten,	
odlingsmöjligheter	 och	 mycket	 grönska	 som	 samspelar	 med	 anslutande	
natur. 

Integrerade	trappor/ramper Integrerade	sittbänkar/möbler 

Integrerade	möbler	för	samvaro Integrerade	cykelparkeringar Gröna	ytor 
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Fasaderna	består	av	synligt	naturligt	tegel	i	några	olika	kulörer.	Huvudytorna	kläs	med	tegel	i	
ljusa	kulörer	 (ljusgrå,	 sand	eller	 ljust	 gulrött).	 Till	 accenter	 föreslås	 tegel	 i	 klara	och	 levande	
kulörer	 som	 kontrast	 till	 huvudytorna	 (orange,	 röd	 eller	mörkfärgade).	 Kontrasterande	 ytor	
kan	 vara	 vid	 entréer,	 indragna	 balkonger	 och	 vid	 mötande	 fasader.	 Teglet	 kan	 muras	 i	
traditionella	 förband	 men	 med	 oregelbundenheter	 genom	 förskjutna,	 utdragna	 eller	
borttagna	stenar,	för	att	skapa	lekfullhet	till	byggnaden.	

Fasad	och	material 

Tegelfasaduttryck Tegelfasaduttryck Markerad	fönsteromfattning	 Kontrasterande	balkonginramning	
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Preliminär	tidplan 
Tidplanen	anger	den	tidsåtgång	vi	behöver	i	vår	process	att	projektera	och	uppföra	byggnaden	mm.	Vid	sidan	om	denna	process	finns	avtalsprocessen	som	kommer	att	påverka	när	de	
olika	faserna	kan	påbörjas.	Vår	ambition	är	att	genomföra	projektet	utan	dröjsmål.					
Fas	1	-	Från	projektstart	till	bygglov	-	12	mån	
Fas	2	-	Från	bygglov	till	startbesked	-	6	mån	
Fas	3	-	Från	startbesked	(byggstart)	till	slutbesked	(inflyttning)	-	20	mån	



Parkeringsgarage	 byggs	med	 grönt	 tak	 och	 integrerade	möbler	 för	
samvaro.	Regnvatten	leds	mot	dammen	på	bakgården,	formad	som	
en	 avkopplande	 och	 parkliknande	 plats	 med	 växtlighet	 och	
gångstigar.	Boende	kan	även	nyttja	delar	 för	egen	eller	gemensam	
odling. 

Grön	terrass Grönt	tak 

Möjligheter	för	privat	odling Damm	för	samling	av	regnvatten 
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GRÖNA VÄRDEN 



Gröna	gemensamhetsytor 
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Arkitektföretag	med	personal	med	15	års	erfarenhet	av	
projektering	av	bostäder,	kontor	och	verksamheter,	samt	även	
erfarenhet	av	kommunal	bygglovsverksamhet.	
 
 

Företag	med	erfarenhet	av	projekt-	och	byggledning	med	
särskild	inriktning	på	nybyggnad	av	flerbostadshus.	

IACx3 AB 
 

EM&Co Byggkonsult AB 

Ledande	BIM-konstruktörer	i	Baltikum.	Företaget	har	arbetat	i	mer	
än	10	år	och	har	omfattande	erfarenhet	från	den	skandinaviska	
marknaden.	Passivhus-designer,	experter	i	energieffektivitet	och	
certifierade	BREEM-konstruktörer.	
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FÖRETAG OCH FINANSIERING 

Nedanstående	parter	bildar	ett	gemensamt	bolag	för	att	genomföra	projektet	från	idé	till	inflyttning.	
	
Finansiering	 av	 projektet	 sker	 genom	 en	 kombination	 av	 extern	 och	 egen	 finansiering	 samt	 att	
erbjuda	investerare	en	minoritetspost	i	företaget.		
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Vår	affärsidé	är	att	kontrollera	hela	kedjan	från	skiss	till	färdigt	hus.	Den	arkitektoniska	
gestaltningen	och	tekniska	kvalitén	kan	på	så	vis	säkerställas	genom	hela	processen.	
Vi	kan	styra	och	utföra	projekteringen	på	effektivaste	sätt	för	att	skapa	bästa	förutsättningar	för	
genomförandet.	

Vårt	arbetssätt 



NAMN: ARKA kontorsbyggnad 
UPPDRAG: Konstruktion 
ARKITEKT: G. Natkevicius ir Partneriai 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
BESTÄLLARE: YIT Kausta;  
PLATS: Kaunas, Litauen 
FÄRDIGSTÄLLT: 2017 
 
Förspänd platsgjuten betongkonstruktion. Byggnaden uppfyller A+ energiklass-kraven 
och har en unik uttrycksfull arkitektur. 
 

NAMN:  Sävlången 2 
UPPDRAG: Konstruktion 
ARKITEKT: Arcum arkitektkontor AB 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
BESTÄLLARE: Skonto Prefab  
PLATS: Stockholm 
FÄRDIGSTÄLLT: pågående 
 
15-våningars bostadshus. Väggar av prefabricerad armerad betong, bjälklag av 
kompositbetong (filigran), stålpelare integrerade i utvändig träpanel. 

NAMN: Ombyggnad av skola till bostäder 
UPPDRAG: Arkitektur, konstruktion, byggledning 
ARKITEKT: DESCON 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
Plats: Litauen 
FÄRDIGSTÄLLT: pågående 
 
Gammal skola som byggs om till prisvärda bostadslägenheter (104 st). 
BTA: 7650 m2. 

NAMN:  Häljarp 17:12, 18:1 
UPPDRAG: Arkitektur, konstruktion, byggledning 
ARKITEKT: IACx3 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
BYGGLEDNING: EM&Co Byggkonsult 
PLATS: Häljarp 
FÄRDIGSTÄLLT: 2016, pågående 
 
Bostadsrättslägenheter (64 st) utanför Landskrona 
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REFERENSOBJEKT 


