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Vi på SHH bostad vill vara med och utveckla kvarteret Islaggen vid Maria station. Här vill vi erbjuda prisvärda bostäder 
för alla i en inbjudande grön livsmiljö där det centrala är människors välmående. Vi kommer att följa Helsingborgs stads 
ambitioner kring arkitektur, hållbart byggande och god mobilitet.

Arkitektur och gårdsmiljö
I kvarteret Islaggen tänker vi oss en bebyggelse i form av en lamellbyggnad lagd längs gatan. Huset byggs i fyra våningar 
och delas upp på tre trapphus. Bebyggelsens form gränsar av gatulivet från det privata och möjliggör en större tyst och 
grön gård bakom huset. Huvudentreerna till bostäderna läggs mot gata. Entreerna är inbjudande och utformas med om-
sorg i detaljerna med stora glaspartier, behaglig belysning och sittbänkar. På förgårdsmark möjliggörs planteringar och 
jord till vertikal växtlighet på fasad. Huskroppen utformas i tegel i en kulör förankrad i Helsingborgs tegelkultur. Variation 
skapas genom livförskjutningar, balkonger och entredetaljer. Detaljer i avvikande tegelsättning, säckskurat tegel eller trä 
kan infogas vid entreer eller balkonger. 
På taket tänker vi oss sedumväxter. Gröna tak har många fördelar, såsom förbättrad avrinning av regnvatten från taket, 
att växterna binder koldioxid och har luftrenande egenskaper.

Vid kortsidan av fastigheten läggs markparkering. Detta gör att det finns pengar över att satsa på arkitektoniska och grö-
na kvaliteter jämfört med parkering under mark, samtidigt som vi har möjlighet att plantera större träd och buskar med 
bättre jorddjup. Parkeringsplatserna göms bakom häckar och träd och utformas med tex gräsarmering eller plattor för 
ett mjukt intryck. Inne på gården ryms cykelparkeringar under tak. Trädgårdsgångarna är av grus eller stenmjöl för att ge 
en varmare känsla, samtidigt som det bidrar med genomsläpplighet för dagvatten. Vi jobbar också med fördröjningsma-
gasin av dagvatten genom öppna vattenspeglar eller i stenkistor. 
Vi vill göra den gröna gården inspirerande och inbjudande för sociala möten med väl utformade lek- och sittytor. Växtva-
let anpassas till det den omgivande naturens flora. Här finns också möjlighet till egen odling. Vi tänker oss en förrådsby-
ggnad för gemensamt utrymme där verktyg och material kan förvaras för odlingen. På förrådsbyggnadens vägg kan man 
ha fågelholkar, bihotell och spaljeer för klängväxter.
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Ekologisk hållbarhet
Miljöriktigt och hållbart byggande innefattar bostadskvarterets samlade livscykelperspektiv. Vi analyserar området och  
närmiljön och detta skapar förutsättningar för innovation och projektspecifika lösningar. Byggnadsvolymerna och platsen 
studeras för att optimera kvarterets formfaktor efter dagsljus, vind och lokala förutsättningar. Avläsningarbar mät- och 
styrsystem för energi och vattenförbrukning delges alla lägenheter. 
Smarta energilösningar inkluderar ett välisolerat och lufttätt klimatskal. Vi kommer att projektera för att nå en ener-
gianvändning av ner emot 50% av BBR. Vi tänker också på att välja vitvaror med låg energiförbrukning och energisnål 
fastighetsbelysning, samt återvinningsrum med gott om plats för återvinning med olika fraktioner. Vi jobbar med Svanen 
som miljöklassificering, som medger certifiering i ett senare skede.
Utformningen av kvarteret ska uppmuntra de boende till ett miljömedvetet levnadssätt. Generös och lättåtkomlig cykel-
parkering är viktig. Vi jobbar också med bilpool och har ramavtal med Sunfleet. Kvarteret har även nära till kollektivtrafik. 
Antalet parkeringsplatser och hårdgjorda ytor kan härmed minskas till förmån för grönytor, vilket underlättar dagvatten-
hanteringen och ger en trevlig miljö.

Tidplan och upplåtelseform
SHH jobbar med ekonomiskt tillgängliga bostäder för alla. I kv Islaggen vill vi bygga lägenheter med bostadsrätt som 
upplåtelseform. Projektet utformas med mindre och ytsnåla lägenhetstorlekar, som är ett bra komplement till de större 
bostadsrätterna i Mariastaden och Maria station. Islaggen avses byggstartas direkt efter projektering och säljstartas par-
allellt med byggnation, vilket förbättrar förutsättningarna till försäljning även i en svagare marknad. Om lägenheterna 
mot förmodan säljer dåligt går det i senare skede att omvandla projektet till hyresrätter, tack vare den tilltänka lägenhets-
fördelningen med yteffektiva lägenheter. 
Med detta tänkta arbetssätt blir projektet uppfört inom en snabb tidsplan.

Baserat på vårt projektförslag med markparkering och vårt föreslagna arbetssätt att utforma ett projekt som fungerar 
såväl som hyresrätter som bostadsrätter har vi förutsättning att snabbt komma i produktion. Efter markanvisningsbeslut 
räknar vi med bygglovsprojektering och bygglovsdialog med kommunen under 6 månader: Målet är att 9 månader 
efter markanvisning ha laga kraftvunnet bygglov och startbesked. Inom 24 månader från markanvisning tänker vi oss 
inflyttning.

Vår tänkta projektutformning innebär cirka 55% av teoretisk byggrätt.
Att bygga 75% av byggrätten som krävs enligt Helsingborgs stad riktlinjer ser vi som mycket utmanande på just denna 
tomt, då detta kräver ett lamellhus med husdjup 13,5 meter längs hela fastighetens längd. Detta ger också stora och 
mörka lägenheter.
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Referensprojekt SHH 

Pålsjö,  Senderödsvägen
Markanvisningstävling 

Brf Solhörnet, Pålsjö Helsingborg
SHH vann tillsammans med Nyréns arkitekter en markanvisningtävling i Pålsjö. Tomten ligger i gränsen mellan stad och 
land, intill Mariastaden i Helsingborg. Projektetet består av cirka 5500 kvm BTA samt 4 radhus. Byggnaderna använder 
sig av omgivningens tegelarkitektur som förebilder. Fasaderna består av ett ramverk av omslutande röd tegel och inne i 
denna finns vit puts. Parkeringen ligger i ett nedgrävt garage under en privat grön gård.
Brf Solhörnet håller nu på projekteras och säljstart beräknas i höst

Pålsjö, Senderödsvägen

Sammanhang och bebyggelse

Norra sidan: Högt mot huvudgatan, gavlarna 
visar riktning åt väster ut mot landskapet, åt 
öster in mot staden. Platsen vid gatan med 
grönska och skulptur och det lilla byggda 
tillägget som blir ett smycke, i ett samtal med 
Mariaparken och koloniodlingarna.

Väster: gavelmotivet och vinklarna som fångar 
in ljuset och utblickarna och bildar tema för 
kvarteret, gården som öppnas upp mot väster.

Söder: den lägre bebyggelsen med entréerna 
och småskaligheten vid den lilla gatan, porten 
in till gårdsrummet med basfunktioner lätt 
tillgängliga.

Öster: byggnadsryggen som varieras i höjd, och 
stödjer det nordsydliga parkstråket
Gårdsrummet: parkering under mark, 
cykelgränd med skyddade parkeringar ramar in 
den inre kärnan, en lugn grön oas
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Solhagaparken, Huddinge
I Solhagaparken i Masmo, Huddinge kommun uppför SHH 199 bostäder, övervägande 1-2 Rok i två huskroppar upplåtna 
med bostadsrätt. Målgruppen för projektet är ungdkomar och studenter.
Projektet har höga kvaliteter med träfasad och balkonger längs hela fasaden för alla bostäder samt en fin innergård som 
ansluter till den befintliga parken. På loftgången rymms cyklar utanför den egna lägenheten.
Bostäderna är nu ute till försäljning.

Referensprojekt SHH 
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Kronandalen, Luleå
Kronan är en markanvisningtävling i Luleå som SHH vann tillsammans med Thomas Eriksson arkitekter. Projektetet består 
av ett kvarter i hästskoform med 65 lägenheter. Byggnaderna är indelade i olika jordnära färger i plåt och delas av med 
så kallade ljuslänkar som ger ljus, genomsikt och gångvägar in mot en lugn gård. Planeringen av gårdmiljön har tagit stor 
hänsyn till Luleås vinterklimat och vi har jobbat med bla ljussättning och hur gården används på vintern med aktiviteter 
och snöupplag.
Kronandalen är nu ute på försäljning.

Referensprojekt SHH 
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Referensprojekt SHH 

Brf Pionen, Ystad
SHH vann tillsammans med Nyréns arkitekter en markanvisningtävling i Ystad trädgårdstad. Området ligger på gamla 
plantskolan i Ystads centrala delar. Växter och träd i den befintliga natur- och parkmiljön integreras i planeringen av Ystad 
Trädgårdsstad, som ska bestå av 400-500 bostäder i en ny grön soch klimatsmart stadsdel. SHHs projekt består av 22 
radhus i 2-3 våningar. Byggnaderna använder sig av Ystads tegelarkitektur som förebilder.  Fasaderna består av melerat  
tegel och avvikande tegelsättning som detaljer.
Brf Pionen håller nu på att säljas.
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SHH bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet 
omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätt och hyresrätter.
Vi har en erfaren och snabbfotad organisation som fokuserar på att återanvända kunskaper, underlag och lösningar från 
tidigare projekt. Det gör att vi kan kapa ledttider och kostnader och på så sätt skapa realisitiska tidplaner och budgetar 
som håller. Vi samarbetar endast med svenska byggföretag som kan möta våra krav på kvalitet och precision. SHH erb-
juder ett enkelt och bekvämt bostadsval. Vi minimerar antalet interiörval och håller på så sätt nere kostnader och risker 
som unika val ofta medför. Det gör att vi kan leverera mycket boende för pengarna-till utsatt tid. 

SHH Bostad AB grundades 2010 och har sedan dess skapat fler än 1000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela 
Sverige. De närmaste åren ökar vi takten ytterligare med hjälp av den totala projektportföljen, som per 31 mars 2018 
uppgick till 3740 bostäder varav 519 under produktion och 3221 byggrätter. 
SHH har en stark finansiell ställning och uppvisar god lönsamhet. Omsättningen 2017 uppgick till 836 mkr och ett rörels-
eresultat om 48 mkr och reultat efter skatt uppgående till 32 mkr. För år 2017 uppgick det egna kapitalt till 427 mkr och 
soliditeten till 39%

SHH har stor erfarenhet och har deltagit i flera byggdialoger där vi medverkar för att skapa en ännu bättre helhet till 
projekten. Exempel här är Hammarshus i Kristanstad och Fyrkklövern i Upplands-Väsby samt Kv Kronan i Luleå. Vi har har 
egna in-house arkitekter och har förmåga att anpassa oss till platsens förutsättningar och vi utvecklar samt driver själva 
detaljplaneprocesser. Vi är för närvarande 25 personer med kompetens i samtliga områden inom bostadsutveckling.

Kontaktperson:
Martin Lindström, Tel:+46 703 68 65 15
mli@shhbostad.se 
SHH Bostad AB
Kammakargatan 7, 4 tr
111 40 Stockholm

www.shhbostad.se
Org nr 559007-1824

Om SHH


