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I 

 

SAMMANFATTNING 

Gävle beräknas inom de kommande åren växa med cirka 500 invånare per år, vilket måste 

avspeglas i satsningar på bostäder, arbete och service. Fastigheten Skeppsbyggaren, mer 

känd som Philipsontomten, bär anor från svunna industriepoker och har sedan mitten av 

1990-talet stått oexploaterad. Genom att närma sig vattnet med en alltmer publik 

verksamhet och bostäder kan kvarteret Skeppsbyggaren medföra en förtätning samt 

utvidgning av de centrala delarna i Gävle. Vidare kan fastigheten bli ett bidrag till en 

redan värdefull kulturmiljö, något som bör ligga i både invånarnas, kommunens och 

ägaren CA Fastigheters intresse. 

 

Vårt arbete har gått ut på att projektera ett miljöcertifierat gestaltningsförslag för 

Skeppsbyggaren som bidrar till en hållbar stadsutveckling och en positiv exponering av 

Gävle som stad. Att miljöcertifiera byggnader är något som vunnit mark de senaste åren, 

men vid projektering av hela bostadsområden finns ett värde i att ta ett ytterligare steg 

och behandla hållbarhetsfrågor rörande hela stadsdelen.  

  

Den problembild som varit knuten till fastigheten är den intilliggande 

industriverksamheten, områdets ansträngda trafiksituation och att gator i anslutning till 

fastigheten upplevs som otrygga och därmed oattraktiva att beträda. Även den höga 

risken för markföroreningar associerade till tidigare verksamheter har varit en central 

fråga.  

 

Med stöd av Gehls och Jacobs teorier om en stadsdelsplanering som lockar till möten, 

aktiviteter och trygghet har vi med människan i centrum tagit fram vårt 

gestaltningsförslag. Området utgörs huvudsakligen av flera sammanhängande byggnader 

som tillsammans skapar en bullerdämpande barriär mot Södra Skeppsbron och 

Brodingatan. Denna bebyggelse kompletteras med ett punkthus samt en lågbebyggelse i 

form av radhuskroppar på innergården. Målet har varit att med huskropparnas placering 

och dess arkitektoniska utformning skapa ett varierat och inbjudande område som 

uttrycker sitt århundrade med god arkitektur. 

 

Resultatet innefattar bland annat ett underjordiskt garage, förslag till systemlösningar, 

egen elproduktion och brukarrelaterade lösningar för en mindre miljöpåverkan såsom 

bilpool, urban odling och individuell mätning av elförbrukning med mera. Förslaget 

uppnår betyget VERY GOOD vid vår certifiering med miljöcertifieringsverktyget 

BREEAM Communities. 
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ABSTRACT 

Gävle is expected to increase its population with approximately 500 inhabitants per year 

in the foreseeable future, which should be reflected in the development of housing, work 

and services. The building plot Skeppsbyggaren, also known as Philipsontomten (the 

Philipson plot), dates back to an old industrial epoch and has since the mid-1990s, 

remained undeveloped. By approaching the water with an increasingly public business 

and residential district Skeppsbyggaren can lead to a densification and extension of the 

central parts of Gävle. The site could furthermore contribute to an already valuable 

cultural environment, which should be of interest for the inhabitants, the society and the 

owner CA Fastigheter. 

 

Our aim has been to design an eco-certified housing project proposal for 

Skeppsbyggaren, which contributes to a sustainable urban development and a positive 

exposure of Gävle. In recent years, the certification of building is something that gained 

ground, but during the development of entire neighborhoods is worthwhile consider 

sustainability issues at a larger scale, throughout the district. 

 

The problems associated with the property have been the adjacent industrial activity, the 

area’s strained traffic and that the nearby streets are perceived as unsafe and therefore 

unattractive to use. The high risk of contaminated land linked to past activities was also a 

central issue. 

 

We have developed a design proposal with a people-centered focus supported by Gehl’s 

and Jacob’s theories of planning a high functional neighborhood that attract human 

encounters, social activities and security. The area mainly consists of several connected 

buildings, which together create a noise-reducing barrier against the adjacent streets. This 

development is complemented by tower blocks and low buildings in the form of 

townhouses, located in the courtyard. Our aim regarding the positions of the buildings 

and its architectural designs has been to create a diverse and inviting neighborhood that 

expresses good architecture out of its own century. 

 

The final result includes an underground garage, selection of systems such as ventilation 

and heating, a local production of electricity and user-related suggestions for a smaller 

environmental impact such as carpools, urban gardening and individual metering of the 

consumption of electricity, and so on. Our proposal achieves the grade VERY GOOD in 

our certification using BREEAM Communities. 
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FÖRORD 

Denna rapport redogör för det examensarbete som avrundar vår ingenjörsutbildning vid 

Högskolan i Gävle. Utbildningens inriktning mot miljö och arkitektur har bidragit till att 

stärka och utveckla vårt intresse och engagemang för en hållbar och långsiktig 

bostadsplanering. Det känns både naturligt och roligt att avsluta våra studier med en 

fördjupning inom just detta område. 

 

Vi skulle främst vilja tacka våra handledare Ola Norrman Eriksson och Mia Björk för det 

stöd och den kunskap de bistått oss med inom respektive ämnesområde. Vi är även 

mycket tacksamma för den positiva respons och engagemang som Gävle kommun har 

uppvisat och Peter Hansson på Sweco för den välvilja han visade oss vid vår tidiga 

kontakt. 

 

Det ursprungliga gestaltningsförslaget som detta examensarbete grundar sig på gjordes 

under vårterminen 2012 i samarbete med två ytterligare studenter, Elias Buske och Sofia 

Enquist, som också förtjänar ett stort erkännande.  

 

Under arbetets gång har även ytterligare kontakter och dialoger förts med olika 

yrkesverksamma som bistått med relevant information, vilka också förtjänar ett stort tack. 

 

Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till både utvecklingen av hållbara stadsdelar och Gävle 

som stad.  

 

Gävle, maj 2012 

 

 

__________________________               ________________________ 

 Julia Kågström                                          Tomas Lindeborg 

 
 

Vid eventuella frågor eller funderingar rörande rapporten och dess innehåll kan kontakt 

med oss tas via mejl, julia.kagstrom@gmail.com eller tomaslindeborg@gmail.com. 
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ORDLISTA 

 BBR Boverkets regelsamling för byggande 

BV2 Simulering och beräkningsprogram för en byggnads specifika 

energianvändning. 

dB(A) Beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden, även kallad 

decibel. Indexet (A) anger att ljudets frekvenser viktats på ett sätt 

som motsvarar hur det mänskliga örat upplever det. 

FTX-system Från- och tilluftsventilationssystem med värmeåtervinning. 

Greenwash Att genom vilseledande miljö- och hållbarhetsuttalanden i 

marknadsföring av varor och tjänster skapa sig en bild som 

miljövänligare än reellt, för att på så vis nå en miljömedveten 

kundgrupp.  

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar 

LED Light Emitting Diode, Lysdiod 

MIFO 
Metodik för inventering av förorenade områden 

Lågenergihus Hus som kräver mindre energi än ett standardhus och som med hjälp 

av utsläppsfria källor, exempelvis solceller, solfångare, vindturbiner 

etc. producerar egen energi i stor utsträckning. 

Nollenergihus Hus som kräver mindre energi än ett standardhus och som med hjälp 

av utsläppsfria källor, exempelvis solceller, solfångare, vindturbiner 

etc. producerar lika mycket energi som den använder. 

Passivhus Hus som är kraftigt isolerade och saknar konventionella 

värmesystem. Istället återvinns överskottsvärme från apparater och 

människor som vistas i husen. På vintern kan det vara nödvändigt 

med ett extra tillskott av värme, vanligtvis fjärrvärme eller elvärme.  

Petroleumkolväten Samlingsnamn för alifater och aromater som ingår i exempelvis 

bensin och diesel. 

Solcellsmodul En solcellsmodul är en samling solceller som är sammankopplade 

för att uppnå en högre spänning eller strömstyrka vid utvinning av 

elektricitet från solenergi. Kallas även Solpanel. 

Solpanel Se Solcellsmodul. 

SVEBY Branschanpassat beräkningsunderlag för energiberäkningar av 

nyproducerade bostäder, med syftet att fungera som ett vägledande 

verktyg. 



VIII 

 

UKAS The United Kingdom Accreditation Service. Storbritanniens enda 

nationella ackrediteringsorgan med rätt att bedöma internationellt 

förekomna standarder och normer. Innehar rätten att utföra och 

utbilda personer inom certifiering, prövning, inspektion och 

kalibrering av tjänster. 

Översiktsplan En översiktsplan (ÖP) omfattar hela kommunens yta och har syftet 

att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och 

vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 

bevaras. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vid en tidigare kurs inom arkitektur under våren 2012 projekterades ett översiktligt 

gestaltningsförslag (se Figur 1-Figur 3) för Skeppsbyggaren med hänsyn till Gehl och 

Jacobs teorier om en funktionell stadsplanering. Vi har valt att arbeta vidare med detta 

förslag ur ett miljöperspektiv för att stärka och utveckla ett intresseväckande 

bostadsområde med fokus på en hållbar stadsutveckling.  

 

 

Följande total area projekterades fram för respektive bebyggelse; 

 

Höghus    4225 kvm, 3 byggnader á 9-16 våningar 

Mellanbebyggelse  15226 kvm, 5-7 vån (i snitt 6 vån)/byggnad 

Låghusbebyggelse 1053 kvm, 2 vån 

Totalt   20 504 kvm > önskemålet om 19000 kvm uthyrningsbar yta 

Figur 1. Ursprungligt gestaltningsförslag, 

översikt. 

Figur 2. Ursprungligt gestaltningsförslag, vy 

från Södra Skeppsbron. 

Figur 3. Ursprungligt gestaltningsförslag, vy från Norra Skeppsbron. 
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1.2 Fastigheten 

Skeppsbyggaren, mer känd som Philipsontomten, har fått sitt smeknamn från den bilfirma 

som en gång var belägen på platsen. Fastigheten har anor från industrin och har sedan 

mitten av 1800-talet innefattat både skeppsvarv, becktillverkning, bensinmack och 

bilverkstad för att nämna några. Majoriteten av byggnaderna revs under 1980-talet och 

fastigheten har sedan mitten av 1990-talet stått oexploaterad (Gävle kommun, 2011). 

 

Planområdets historiska nyttjande har påverkat halten av markföroreningar och kvarteret 

bedöms tillhöra riskklass 2 enligt Gävle kommuns MIFO-utredning (Metodik för 

Inventering av Förorenade Områden) från 2006-12-18.  

 

Kvarteret är attraktivt med sin närhet till Gavleån, kommunikationer och stadskärna och 

blir det tredje i rad utmed Södra Skeppsbron att få uttrycka sitt århundrade med god 

arkitektur. Det intilliggande kvarteret Concordia byggdes uteslutande på 1900-talet och 

det storslagna Dalapalatset i kvarteret Örnsköld på 1800-talet. Genom åren har förslag på 

olika användningsområden presenteras för såväl bostäder som verksamheter, utan att 

något har realiserats. Idag ägs tomten av CA Fastigheter som nyligen avslutat ett 

inledande utredningsarbete av fastigheten och planerar, enligt J. Dahlberg (CA-

fastigheter, personlig kommunikation, 26 april 2012) att inom en snar framtid påbörja 

detaljplanarbetet, i samarbete med Gävle kommun, som medger en byggnation av 

bostäder (Gävle kommun, 2011). 

 

1.2.1 Utvecklingsvärde 

Gävle kommun räknar med en genomsnittlig befolkningsökning på cirka 500 invånare 

per år fram till år 2025 (Gävle kommun, 2009). Detta är något som utbudet av bostäder, 

arbetsplatser och service måste anpassas efter. 

 

Ser man till stadsdelarna närmast Gavleån, Testeboån och havet så har dessa under lång 

tid varit associerade med industri och verksamheter. Idag ligger det i stadens intresse att 

närma sig vattnet med en alltmer publik verksamhet och bostäder vilket skapar både 

efterfrågan och möjligheter att låta kvarteret Skeppsbyggaren utvecklas (Gävle Kommun, 

2011). På så vis kan stadsdelen Brynäs närma sig Gavleån ytterligare och låta kvarteret 

bli ett bidrag till en redan värdefull kulturmiljö, samt möjliggöra nya, attraktiva bostäder 

med närhet till vattnet. 
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1.2.2 Behovsbild 

Stadsdelen Brynäs har ett stort utbud av mindre lägenheter och proportionerligt fler 

hyresrätter som upplåtelseform än många andra stadsdelar i Gävle. Att utöka 

bostadsutbudet och antalet större lägenheter i området skulle kunna bidra till en minskad 

boendesegregation och göra det lättare att bo kvar i stadsdelen under livets alla skeden 

(Gävle kommun, 2011). Majoriteten av bostäderna bör därmed utformas om 3- och 4 rum 

och kök. Totalt önskas drygt 200 nya lägenheter på fastigheten, vilka kräver en 

bostadsarea om cirka 19000 m
2
.  

 

 

1.2.3 Syftet med miljöklassificering 

Olika miljöcertifieringar av byggnader är något som fått stort genomslag de senaste åren 

och är till nytta för byggherrar och fastighetsägare vid jämförelser av byggnader 

(Brattfors & Karlsson, 2011), (Bergström, 2011). Vid projektering av hela 

bostadsområden är det intressant att ta ytterligare ett steg och inte enbart bedöma 

byggnaderna utan även behandla hållbarhetsfrågor som rör hela stadsdelen. Något som 

även kan bidra till att nå nationella mål för hållbarhet (HCS - Hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar, 2011). 

 

Vid arbetet med den senaste översiktsplanen för Gävle stad visar kommunen att man vill 

vara delaktig i en hållbar utveckling. Här förs resonemang om social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet kopplat till översiktsplanen (Gävle kommun, 2009). För Gävle som 

stad skulle ett miljöcertifierat bostadsområde vara ett sätt att visa allvar med sina 

intentioner och vara ett föredöme för såväl andra städer som sina egna invånare. Den 

positiva exponeringen av Gävle som varumärke får kommunen på köpet. 

 

 

1.3 Problem 

Enligt befintligt utredningsmaterial är problembilden för Skeppsbyggaren relativt 

omfattande och varierande i sitt slag. Marken inom fastigheten är med stor sannolikhet 

förorenad på grund av tidigare verksamheter. Omgivningen medför industribuller, stoft 

och partiklar från industri, trafikbuller samt vibrationer från tung trafik och intilliggande 

järnväg. Gator i anslutning till fastigheten uppfattas dessutom som otrygga och därmed 
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oattraktiva att beträda (Gävle kommun, 2011). Aktuella frågeställningar är formulerade 

med Gävle kommuns Översiktliga utredning som stöd. 

 

1. Hur ska ett bostadsområde planeras och gestaltas för att anses attraktivt och väl 

fungerande ur ett samhällsperspektiv? En naturlig följfråga blir därmed hur 

bebyggelsen på Skeppsbyggaren bör utformas för att minimera påverkan från 

stoft/partiklar, trafik- och industribuller samt vibrationer från tung trafik och 

järnväg? 

 

2. Vad krävs av ett gestaltningsförslag samt dess tillhörande tekniska lösningar för 

att uppnå ett bra betyg vid miljöklassificering enligt BREEAM Communities? 

 

3. Är marken inom fastigheten förorenad? Om ja, i vilken omfattning? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att projektera ett gestaltningsförslag till ett bostadsområde som bidrar till en 

hållbar stadsutveckling och en positiv exponering av Gävle. Den fysiska miljön planeras 

med hänsyn till Gehls och Jacobs teorier (se kapitel Gehls och Jacobs teorier) för att 

åstadkomma en väl fungerande och hållbar bostadsplanering. Undersökningar kring 

systemlösningar som rör energi och miljö ska generera förslag till lösningar/åtgärder för 

fastigheten som medger ett tillfredställande betyg vid klassificering enligt BREEAM 

Communities.  

 

 

1.5 Mål 

Målet med arbetet och denna rapport är att presentera projekteringen av ett 

bostadsområde som innehar ett balanserat förhållande mellan sociala behov, ekonomisk 

verksamhet och miljön. Projekteringen och dess slutgiltiga förslag ska därefter kunna 

miljöcertifieras enligt BREEAM Communities.  
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1.6 Omfattning 

Inriktningen i projekteringen har varit att sätta staden runt byggnaden i fokus. Aktuella 

lösningar och gestaltningsförslag omfattar därmed de volymer som ett bostadsområde 

utgörs av snarare än byggnadernas tekniska utformning och innehåll. Fokus har legat på 

miljön och en hållbar utveckling varmed ingen hänsyn till ekonomiska aspekter har tagits 

till de föreslagna lösningarna.  

 

Den fysiska miljön har utformats med hänsyn till Gehls och Jacobs teorier kring en 

funktionell och levande stadsdelsplanering.  

 

Vid certifiering av bostadsområdet har endast bedömningsverktyget BREEAM 

Communities tillämpats. Vid bedömningen har avgränsningar gjorts gällande vilka 

informationsfält som ska tas i beaktning vid granskningen.  

 

1.7 Målgrupp 

Rapporten riktar sig till intresserade och professionella personer inom områdena hållbar 

samhällsutveckling, stadsplanering och certifiering av hela bostadsområden med syftet att 

ge ett exempel på hur man kan skapa ett hållbart bostadsområde samt belysa och 

utvärdera omfattningen av en miljöcertifiering enligt BREEAM Communities. Rapporten 

riktar sig även till fastighetsägaren, CA-fastigheter, samt Gävle kommun med syftet att 

bidra till utvecklingen av fastigheten Skeppsbyggaren och Gävle som stad.  
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2 METOD 

Arbetet har i stora drag innefattat tre olika delar. En vidareutveckling av det befintliga 

gestaltningsförslaget, studier och analyser kring flertalet olika tekniska lösningar/system 

som ska generera att miljövänligt och väl fungerande bostadsområde samt att genomföra 

en miljöcertifiering av bostadsområdet enligt BREEAM Communities. 

2.1 Teoretisk studie 

Arbetet inleddes med en teoretisk fördjupning kring fastigheten genom dokumentstudier 

av en översiktlig utredning och samrådsredogörelse, båda framtagna av Gävle kommun. 

Vidare har Gävle kommuns översiktsplan, miljöbokslut och lokala miljömål studerats för 

att få en enhetlig bild över och vetskap om framtida planer för fastigheten och Gävle som 

stad. Ägaren av fastigheten, CA-fastigheter, har även kontaktats för undersökning av 

bolagets miljöpolicy samt framtida planer om eventuell exploatering av tomten. 

Ytterligare handlingar och dokument som var av intresse för projekteringen har 

tillhandahållits av involverade handläggare på Gävle kommun. Exempelvis kan nämnas 

en bullerutredning och en rapport gällande luftföroreningar. En dialog med SPIMFAB 

(Svenska Petroleuminstitutets Miljösaneringsfond AB), som genomfört en 

markundersökning på fastigheten, har förts gällande den befintliga markens skick och 

eventuella åtgärder. 

 

Parallellt med dokumentstudier har sekundärstudier genomförts inom områden som rör 

hållbar samhällsutveckling, certifiering av bostadsområden både nationellt och 

internationellt, pågående pilotprojekt i Sverige för hållbara stadsdelar, 

lågenergibyggnader och olika systemlösningar beträffande energi- och miljöåtgärder. Mer 

specifika studier har ägnats Gehls och Jacobs teorier, som tidigare avhandlats i vår 

utbildning och får lov att anses vara vedertagna teorier beträffande en hållbar 

stadsplanering. Samt certifieringssystemet BREEAM Communities, vars områden utgjort 

centrala delar i projekteringen och det slutliga resultatet. 

 

2.2 Vidareutveckling av befintligt gestaltningsförslag 

Det befintliga gestaltningsförslaget över Skeppsbyggaren är något som vi är nöjda och 

stolta över varmed mycket av den arkitektoniska gestaltningen har bevarats. Fokus har 

här legat kring att mer detaljerat utveckla de grönområden och offentliga rum som 
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fastigheten innehar med hänsyn till Gehl och Jacobs teorier om en god stadsplanering. 

Samtliga teoretiska studier ligger till grund för de förändringar och lösningar i 

gestaltningsförslaget som tagits fram. För visuell illustration har ritningsprogrammet 

SketchUp tillämpats. Övriga datorprogram som applicerats är BV2, för en översiktlig 

beräkning av den specifika energianvändningen för bostadsområdet. 

 

2.3 Studie av tekniska lösningar och system 

För val av tekniska lösningar och system på området har de teoretiska studierna som 

berör energieffektivisering, hållbar stadsutveckling och miljö genomförts. Med hjälp av 

information från vetenskapliga artiklar, pågående byggnadsprojekt, energimyndigheten 

och återförsäljare har relevant fakta och information tillhandagivits för att möjliggöra en 

bedömning och utvärdering av respektive system. 

 

2.4 Miljöcertifiering 

En miljöcertifiering av ett bostadsområde ställer högre krav på alla inblandande aktörer, 

främst för att de förutsatta kriterierna i stor utsträckning är konkreta och mätbara. Som 

följd av detta förmås aktörerna arbeta efter utsatta och tydliga mål, något som i sin tur 

skapar en samhällsvinst i form av ökad miljömedvetenhet samt utveckling av nya och 

effektivare systemlösningar inom branschen. Beträffande de tekniska lösningarna ställs 

högre krav på energieffektivetet och verkningsgrad. Fokus berör i stor utsträckning 

mängd och val av så kallade utsläppsfria/miljövänliga energikällor. På så vis kan 

miljöcertifieringar av olika slag fungera som ett sporrande verktyg för olika aktörer att i 

större utsträckning reflektera över sin miljöpåverkan. En reflektion som i sin tur medför 

en betydligt mer helhetlig granskning av olika system och lösningar. Just detta 

helhetstänk är en viktig komponent för att kunna skapa, inte bara hållbara bostäder, utan 

även hållbara och väl fungerade bostadsområden. 

 

2.4.1 Val av certifieringssystem 

De mest utvecklade certifieringssystemen för stadsdelar är internationella och har 

utvecklats av LEED, LEED Neighborhood Development, och BREEAM, BREEAM 

Communities. Systemen skiljer sig åt beträffande kategorier och tyngdpunkter i 

värderingen där den största skillnaden är att BREEAM utgörs av en mer varierad 
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kategoriuppsättning än LEED. BREEAM berör därmed fler områden medan LEED lägger 

ett större och mer omfattande fokus kring respektive område.  

 

För närvarande pågår ett samverkansprojekt med namnet Hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar, HCS, mellan statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, 

energibolag med flera som för en dialog om, och i sådant fall hur, internationella metoder 

för hållbarhetscertifiering av stadsdelar kan användas i Sverige (HCS - 

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, 2011). I detta samverkansprojekt har man valt att 

analysera och bearbeta BREEAM Communities för en eventuell översättning. Därmed 

fann vi det intressant att försöka tillämpa just BREEAM Communities på vår projektering 

som ett bidrag till utvecklingen av det pågående arbetet för en eventuell översättning. 

Ytterligare såg vid det som något positivt att även kunna sätta vårt arbete med en 

certifiering i relation till de slutsatser och resultat som samverkansprojektet hittills har 

kommit fram till.  

 

Vid certifieringen enligt BREEAM Communities har manualen BREEAM for 

Communities Asessors manual: Development Planning Application Stage 2 tillämpats.  
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3 TEORI 

3.1 Definition av hållbar planering och utveckling av samhället  

En allmänt vedertagen och välkänd definition av en hållbar utveckling föreligger i 

Brundtlandskommissionen, vilken lyder; ” En hållbar utveckling tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov.” (United Nations - General Assembly, 1987), (Fegler & Unemo, 1999/2000). En 

förutsättning för hållbar utveckling är ekonomisk tillväxt och att de ökade resurserna som 

genereras av denna tillväxt fördelas rättvist. Tillväxten i fråga bör vara av god kvalité, 

vara material- och energisnål samt bidra till mänskliga behov så som hälsa och 

utbildning. Ytterligare får tillväxten inte äventyra något livsförsörjande natursystem 

(Hägeräll, 1989).  

 

En hållbar tillväxt är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle beror 

av alla de faktorer som utgör det, så som ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala 

förhållanden. För att nå ett hållbart samhälle krävs ett tänkande som uppmuntrar till 

integration mellan olika strategier. Genom att inkorporera detta tänkande redan i 

program-, plan- och projekteringsprocessen ökar möjligheten att förbinda de frågor och 

områden som beror av och påverkar ett system på flera olika plan (Cole, 2012).  

  

3.2 BREEAM 

Miljöklassificeringssystemet BREEAM, BRE Environmental Assesment Method, 

härstammar från Storbritannien och är ett av de mest utbredda systemen i såväl Europa 

som övriga världen (se Figur 4). Sedan 1990 har klassificering enligt BREEAM 

genomförts, vilket medför att systemet är de äldsta i sitt slag. BRE Global, som är 

upphovsmakarna till BREEAM, var tidigare statligt men ägs numera av flertalet 

branschaktörer (Sweden Green Building Council, 2011). 

 

En certifiering enligt BREEAM praktiseras i störst utsträckning på byggnader (se Figur 4) 

och påvisar miljöbelastningen inom följande kategorier;  

 Energi 

 Drift/Förvaltning 

 Hälsa och välbefinnande 
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 Transport 

 Vattenförbrukning 

 Material  

 Avfall 

 Föroreningar/Utsläpp 

 Markanvändning 

 Ekologi 

 

Inom varje kategori föreligger olika kriterier som ska uppnås för att erhålla poäng. 

Summan av samtliga poäng som erhålls multipliceras därefter med en 

miljöviktningsfaktor, vilken tar hänsyn till den relativa betydelsen av varje avsnitt. De 

totala kategoripoängen sammanställs och utgör grunden för den slutliga 

klassificeringsnivån (BRE Group, 2010-2012). 

 

De olika nivåerna är PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och 

OUTSTANDING. För varje avklarad nivå anges en stjärna, där fem stjärnor motsvarar 

högsta klassificering. För att uppnå den högsta certifieringen krävs 85 % av totala 

poängsumman samt goda innovativa lösningar och ett godkännande av en uppföljning 3 

år senare. Certifiering bedöms av en legitimerad organisation, det vill säga en 

ackrediterad tredje part, som är utbildad under UKAS (The United Kingdom 

Accreditation Service) (BRE Group, 2010-2012). 

 

BREEAM hjälper utvalda nationella organisationer att utveckla certifieringskriterier som 

är anpassade efter deras lands specifika förhållanden och krav. De nationella systemen är 

översatta på aktuellt språk och går i linje med landets lagar och byggregler samt innehar 

lokala bedömare som ansvarar för certifieringen (BRE Group, 2010-2012). I Sverige är 

en nationell översättning av BREEAM under utveckling med ledning av Sweden Green 

Building Council (Sweden Green Building Council, 2011). 

 

BREEAM är utvecklat i olika inriktningar för en mer detaljrik certifiering av specifika 

byggnader eller områden exempelvis, sjukvård, förvaltning, kontor, fängelser, 

köpcentrum etc. BREEAM Communities är en av dessa inriktningar, vilken tillämpas för 

certifiering av ett helt bostadsområde. Syftet med BREEAM Communities är att hjälpa 

planerare och utvecklare att självständigt förbättra, mäta samt intyga hållbarheten av ett 

projektförslag redan i planeringsstadiet. Systemet är utformat för att ge en tydlig 

Figur 4.  Utbredningen av BREEAM i världen (BRE 

Group, 2010-2012). 
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vägledning och en flexibilitet i sitt tillvägagångssätt samtidigt som det är konsekvent och 

anpassningsbart i sitt innehåll.  

 

Vid tillämpning av BREEAM Communities utvärderas samtliga kategorier; 

 Climate and Energy - Klimatförändring och energi 

 Community - Samhälle 

 Place Shaping - Landskapsplanering 

 Buildings - Byggnader 

 Transport and Movement - Transport och rörelse/förflyttning 

 Ecology and Biodiversity – Ekologi och biologisk mångfald 

 Resources – Resurser/Medel 

 Business and Economy – Verksamhet och ekonomi 

 

En certifiering enligt BREEAM Communities kan utföras i två steg, en tillfällig 

certifiering och en slutlig certifiering. Den tillfälliga är valbar och syftar till att beskriva 

en preliminär bedömning av planeringsprocessen, något som genererar en ökad insikt hos 

projektörerna beträffande vilka åtgärder som är tillräckliga och vilka som måste 

tillkomma. En tillfällig certifiering behöver inte tillämpas på alla områden utan kan 

genomföras på enbart ett specifikt område. Den slutliga certifieringen är givetvis 

obligatorisk och ger en slutlig och översiktlig bedömning över alla ingående kategorier i 

BREEAM for Communities (BRE Global, 2011). Systemet BREEAM Communities 

certifierar inte ett samhälle, men den ansökan om bygglov och övrig dokumentation som 

är anknuten till denna. Det ersätter inte heller de krav som BREEAM ställer vid 

certifiering av byggnader. Olika nivåer i BREEAM Communities och procentuell mängd 

som krävs för att uppnå dem redovisas nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Visar de olika nivåerna av certifiering i BREEAM Communities samt vilken procentsats som 

krävs för att uppnå respektive nivå. 

Certifieringsnivåer av BREEAM Communities (Maxpoäng är 100 %) 

UNCERTIFIED < 25 % 

PASS ≥ 25 % 

GOOD ≥ 40 % 

VERY GOOD ≥ 55 % 

EXCELLENT ≥ 70 % 

OUTSTANDING ≥ 85 % + poäng för innovation 
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3.3 Gehls och Jacobs teorier 

Jan Gehl 

Jan Gehl (Figur 5), född 1936, är en dansk arkitekt och 

professor i urban design på den Kungliga Danska 

Konstakademin. Han har bland annat tilldelats Sir 

Patrick Abercrombies pris för exemplariskt bidrag inom 

stadsplanering av den Internationella Arkitektunionen 

(International Union of Architects) såväl som titeln 

hedersdoktor från Heriot-Watt University i Edinburgh 

(Gehl, 2010).  

 

Under 1970-talet gavs Gehls kanske mest uppmärksammade litterära verk ut, Livet 

mellem husene (Life between buildings – using public space), vars syfte var att belysa de 

tillkortakommanden som följde med den funktionalistiska stadsplaneringen och 

arkitekturen som dominerade epoken. Boken belyser hur funktionalismens 

planeringsideal främst styrdes av distinkta fysiska och materiella aspekter utan något 

intresse i de psykologiska och sociala aspekterna vid utformning av byggnader och 

offentliga miljöer. Gehl däremot, utmålar livet i och mellan husen som intressantare än 

husen själva. 

 

Gehl lägger stor vikt på de publika ytor vi har omkring oss och det liv som utspelas där, 

hur vi uppfattar den fysiska miljön och dess omistliga inflytande på våra aktiviteter. 

Utomhusaktiviteter definieras utifrån tre kategorier; 

 

- Nödvändiga aktiviteter 

Mer eller mindre obligatoriska aktiviteter som att gå till skolan eller 

arbetet, handla med mera. 

- Valfria aktiviteter 

Aktiviter man deltar i om man har tid, förutsättningar och lust som att ta en 

rofylld promenad eller sätta sig och sola en stund. 

- Sociala aktiviteter 

Alla sociala aktiviteter är beroende av andra människors närvaro. Här 

behandlas de som äger rum i det offentliga rummet och hit hör lekande 

barn, hälsningar och konversationer, men även passiva sådana som att helt 

enkelt höra och se andra människor. 

 

Figur 5. Jan Gehl  

(Planning Institute Australia) 
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Eftersom nödvändiga aktiviteter är just nödvändiga kommer dessa att äga rum under de 

flesta omständigheterna, till skillnad från valfria aktiviteter som äger rum när yttre 

omständigheter såsom väder tillåter. Om den yttre miljön varken känns inbjudande eller 

behaglig att vistas i kommer inga, eller få, aktiviteter utöver de nödvändiga att äga rum. 

Sociala aktiviteter sker ofta spontant som en direkt följd av att människor råkar befinna 

sig på samma plats, något som ofta sker i samband med de två tidigare nämnda 

aktiviteterna. Detta medför att om förutsättningarna för nödvändiga och valfria aktiviteter 

är goda, så förbättras även förutsättningarna för de sociala aktiviteterna. 

 

Att många moderna städer uppfattas som allt tråkigare menar Gehl ligger i 

industrialisering, segregering inom variation och utbud av samhällsfunktioner samt ett 

ökat bilberoende. I dessa städer förekommer många byggnader och bilar, men få 

gångtrafikanter eftersom goda förutsättningar för dessa saknas. Det offentliga rummet är 

både stort och opersonligt och med det långa avståndet mellan byggnader finns det få 

saker och aktiviteter att uppleva. Gehl betonar dock att det allra viktigaste för en levande 

stad är närvaron av andra människor. Möjligheterna för nya och stimulerande möten och 

intryck är obegränsade när man befinner sig bland andra individer, något som kräver 

gynnsamma förutsättningar. 

 

God arkitektur ska kunna influera lekvanor, rörelsemönster och förutsättningar för 

mänskliga möten, vilket är något av bokens essens. ”The character of the life between the 

buildings changes with changes in the society situation, but the essential principles and 

quality criteria to be used when working for human quality in the public realm have 

proven to be remarkably constant /…/ Take good care of the people and the precious life 

between the buildings” (Gehl, 2010). 

 

Jane Jacobs 

Jane Jacobs (Figur 6), 1916 - 2006, var en amerikansk-

kanadensisk författare och aktivist med intresse i 

samhällsbyggnad med dess planering och brister. Hon 

saknade adekvat utbildning för det område hon var 

verksam inom, utan var istället till stora delar självlärd 

och förlitade sig till sitt sunda förnuft och sina egna 

observationer (PPS - Project for public spaces), (Jane's 

walk).  

 

Figur 6. Jane Jacobs  

(Rockefeller Foundation) 
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Mest känd är hon för sin bok The Death and Life of Great American Cities som gavs ut 

1961 och kritiserade stora stadsområdesprojekt som planerades och genomfördes i New 

York under 1950- och 1960-talet. Ett verk som kom att få stort inflytande på generationer 

av stadsplanerare och aktivister (PPS - Project for public spaces), (Jacobs, The death and 

life of great American cities, 1993). 

 

Jacobs sätt att se städer som levande mekanismer och ekosystem med dess element som 

dynamiska organismer bidrog för många till en djupare förståelse för städers uppbyggnad 

och hur de bättre kunde utformas. Stadens olika beståndsdelar såsom parker, gångstråk, 

byggnader, områden, myndigheter och ekonomier fungerar och verkar i samspel med 

varandra, på samma sätt som i ett naturligt ekosystem (PPS - Project for public spaces), 

(Jane's walk), (Jacobs, Neighborhoods in Action, 2002), (Jacobs, The similarities between 

economies and nature, 2000). 

 

Städers exploatering ska utföras med variation i bebyggelse och användningsområden. 

Genom en blandning av gamla och nya byggnader, bostäder och kommersiella lokaler, 

såväl som brukare i varierande åldrar, kommer människor att använda tillgängliga ytor på 

olika sätt och vid olika tidpunkter på dagen. På så vis skapas ett livfullt och organiskt 

område (PPS - Project for public spaces). Jacobs betonade vikten av 

koncentrerade/förtätade stadsdelar för att uppnå ett levande gatuliv, ekonomisk tillväxt, 

välstånd och minskad brottslighet. Man bör dock skilja på koncentrerade och 

överbefolkade stadsdelar, samt att dessa enkom inte är tillräckligt för att uppnå de 

positiva egenskaperna Jacobs anser vara så förknippade med tätt bebyggda stadsdelar 

(PPS - Project for public spaces). 
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4 PROJEKTERING AV FASTIGHETEN 

4.1 Arkitektur och samhällsplanering 

4.1.1 Presentation av området 

Fastigheten innehar ett attraktivt läge som innebär närhet till många av Gävles attraktiva 

och centrala delar, se Figur 7. Angränsande omgivning till kvarteret utgörs av Engelska 

skolan, järnvägen, industriverksamheten Leaf, Gavleån samt Södra Skeppsbron, se Figur 

8. Enligt Gävle kommuns översiktsplan innefattas fastigheten av ett område med 

befintligt riksintresse för kulturmiljömål (Figur 9, Figur 10) i Gävle stad (Gävle kommun, 

2011). I och med detta belyses vikten av att hänsyn skall tas till kulturmiljövård vid 

aktuell projektering och utveckling av fastigheten. För att möjliggöra en exploatering av 

bostäder krävs att en ny detaljplan upprättas för området. 

 

 

Figur 7. Vy över centrala delar av Gävle. Den gula ettan på bilden indikerar tågstationen och den röda 

pilen pekar på Skeppsbyggaren. (Eniro) 

 

Figur 8. Flygbild över fastighet. Den vita linjen indikerar den befintliga järnvägen som delar tomten 

från övriga området. 1 - Dalapalatset,    2 - Concordia,    3 - Engelska skolan,    4 - Skeppsbyggaren,   

5 - LEAF (Bing maps).  
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Figur 9. Befintliga byggnader längs södra skeppsbron som ligger innan Skeppsbyggaren sett från 

centrum. Tv. Concordia th. Dalapalatset. 

 

 

Figur 10. Beskriver befintlig bebyggelse, Concordia, till höger samt den aktuella fastigheten, 

Skeppsbyggaren, till vänster. 

 

4.1.2 Kvarterets karaktär 

Den nuvarande bebyggelsen, Dalapalatset och Concordia, längs med Södra Skeppsbron 

skapar en väl markerad och magnifik barriär av huskroppar, se Figur 9. Något som 

förlängs och förstärks i detta gestaltningsförslag. En ytterligare återkoppling till de 

befintliga byggnaderna har formgivits genom inslag av sadeltak. Syftet är att skapa en 

enhetlighet i området trots en nyare och modernare arkitektur. Det projekterade 

punkthuset har för avsikt att sammankoppla kvarteret till den redan befintliga fullriggaren 

(Figur 11) på andra sidan Gavleån. På så vis kopplas det projekterade 

gestaltningsförslaget till närliggande bostadsområden, i 

synnerhet Gävle strand. 

 

Huvudtanken med gestaltningsförslaget är att skapa en 

modernare etapp av det forna hamnliv som för många år 

sedan utgjorde en symbol för den starka industri- och 

handelsstadsdelen Brynäs. Gestaltningsförslaget utgör en 

mer storskalig version av gamla fiskarvillor, vilken 

förstärker tomtens läge nära vatten och båtliv.  

Figur 11. Fullriggaren på Gävle 

strand, belägen på andra sidan 

Gavleån och mittemot 

Skeppsbyggaren. (Arbetarbladet) 
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Med varierande former och vinklar i såväl fasad som tak är avsikten att skapa en livfull 

och intressant bebyggelse. Visionen är ett bostadsområde som drar blickar till sig och inte 

passeras obemärkt förbi. I gatuplan ges möjlighet till ett antal allmänna verksamheter i 

form av fik/restaurang, matvarubutik eller dylikt. Visionen med denna verksamhet är att 

bjuda in offentligheten till området samt att öka rörligheten i kvarteret och dess omnejd.  

 

4.1.3 Disponering av fastighet 

Olika grader av avskildhet 

Fastighetens disponering skapar en tydlig fysisk gräns mellan det publika utrymmet och 

det mer privata. Med hjälp av byggnadernas placering skapas inom området olika zoner 

med varierande grader av avskildhet. Något som skulle kunna förstärkas vid eventuellt 

bildande av olika bostadsrättsföreningar eller spridd förekomst av hyres- respektive 

bostadsrättslägenheter.  

Mänsklig kontakt och aktiviteter 

De två, nära semiprivata, zonerna (A) (Figur 12) bidrar till en mer intim känsla av 

samhörighet i och med ett mer begränsat antal boende. Detta skapar gynnsammare 

förutsättningar till att de i större utsträckning bekantar sig med människorna i sin närmsta 

omgivning. Något som kan leda till en ökad känsla av trygghet och ett ökat intresse i sin 

omgivning och de andra individernas välmående.  

 

Zon (B) (Figur 12) är en något mer 

allmän del av området och kan närmast 

klassas som semipublik. En zon som 

bidrar till områdets identitet i stort och 

troligtvis det största bidraget till 

främjandet av utomhusaktiviteter av 

såväl aktiv som passiv natur. Lekparken 

skapar naturligt rörelse inom området 

och ökar sannolikheten för sociala 

aktiviteter hos barn och dess föräldrar. 

Gångstråket mellan zon (B) och (C) (Figur 12) är likaså en källa till mänsklig aktivitet 

och kan i positiv bemärkelse föranleda ytterligare tillströmning av människor från 

intilliggande bostadsområden på väg till Gavleån eller kommunikationer.  

 

Figur 12. Zoner i bostadsområdet som 

uppmuntrar till olika kontakt och aktivitet. 
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Den mer småskaliga zonen (C) ger förnimmelsen av ett mindre radhusområde och skapar 

mycket goda förutsättningar för interaktion mellan de närmsta grannarna samt individer 

som rör sig i omgivningen. Dess utformning knyter an till den befintliga villabebyggelsen 

som finns i omgivningen. 

 

Vid projektering av området har hänsyn tagits till de fem kategorierna av fysiska aspekter 

som enligt Gehl har ett negativt inflytande på visuell och auditiv kontakt, se Figur 13. 

 

 Motverkar kontakt Främjar kontakt 

1. Väggar Inga väggar 

2. Långa avstånd Korta avstånd 

3. Höga hastigheter Låga hastigheter 

4. Flera nivåskillnader Inga nivåskillnader 

5. Rygg-mot-rygg 

orientering 

Ansikte-mot-ansikte 

orientering 

 

Exempel: 

1. En majoritet av balkongräckena är utförda i glas vilket 

främjar visuell kontakt bland boende. På innergården är 

häckar ansade till en lagom höjd och cykelskydd består 

till största delen av transparent material. 

2. Överlag är fastigheten tätbebyggd utan överflödiga öppna ytor. Innergårdens 

utformning skapar oaser där folk naturligt kommer tillsammans. 

3. Motortrafik är inom bostadsområdet förbjudet utom i undantagsfall och att 

omvandla Brodingatan samt delar av Styrmansgatan till gångfartsområde tar ned 

hastigheten på passerande motorfordon, vilket privilegierar gående och cyklister. 

4. Balkonger projekteras på ett sådant sätt att onödiga nivåskillnader undviks. 

Innergården är relativ flack utan några nämnvärda höjddifferenser.  

5. Byggnaderna är i hög utsträckning positionerade mot varandra på ett sådant sätt 

att relativt slutna rum bildas. 

 

Liv och aktiviteter i området kan i sig vara en självförstärkande process. När någon gör 

någonting har andra en tendens att ansluta sig till att delta eller helt enkelt för att se vad 

som försiggår (Figur 15). Ett exempel är barn och deras lek. Om föräldrarna befinner sig i 

vardagsrummet har de en tendens att leka i samma rum. Om föräldrarna förflyttar sig till 

köket har barnen en tendens till att göra detsamma. På samma sätt nämner bland annat 

Jan Gehl en dansk studie från 1982 beträffande barns lekmönster som visar att i ett tätt 

Figur 13. Sinnen och 

kommunikation (Gehl, 2010) 
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bebyggt bostadområde förekommer barns lek i en betydligt högre utsträckning än i ett 

storskaligt utspritt dito. Eller för att citera Gehl;  

 

“Something happens because something happens” “Nothing happens because nothing happens” 

 

Områdets varierande element av gångstråk, lekpark, grönytor, rabatter, sittbänkar och 

inslag av vatten är alla bidragande till främja förekomsten av såväl aktiva som passiva 

sociala aktiviteter. 

 

Varierat innehåll i bebyggelsen 

Enligt Jacobs bör en stads utveckling utformas med variation i såväl bebyggelse som 

användningsområden. Genom att upprätta både bostäder och kommersiella lokaler inom 

fastigheten (Figur 16) kommer brukare och besökare tillämpa tillgängliga ytor på olika 

sätt och vid olika tidpunkter på dagen. På så vis skapas det livfulla och organiska område 

Jacobs förespråkar. Det är därför viktigt att ge plats åt de ekonomiska verksamheterna, så 

som butiker och restauranger/fik för att skapa en interaktion mellan fastigheten och 

staden i övrigt. I projekteringsförslaget har entréplanet i bebyggelsen mot Södra 

skeppsbron givit plats åt ovan nämnda 

verksamheter för att göra dem lättillgängliga och 

lätt att skåda för allmänheten och 

förbipasserande. I punkthuset är visionen att en 

restaurang ska ges plats i samma våningshöjd 

som något av de lägre taken, för att kunna 

tillämpa taket som en uteservering under 

sommarmånaderna.  

Barriärer 

Fastigheten begränsas och avskiljs av två relativt stora barriärer. Dels av den tungt 

trafikerade gatan, Södra Skeppsbron (Figur 17), samt av järnvägsspåret (Figur 20) som 

löper längs tomtens södra och sydvästra sida. I gestaltningsförslaget har dessa barriärer 

Figur 16. Varierade användningsområden 

med kommersiella lokaler på marknivå. 

Figur 15a. Aktivitet i lekpark. (Gullbrannagården) Figur 15b. Avsaknad på aktivitet.  

(Sveriges Radio) 
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försökt döljas i syfte att minska känslan av en påtaglig avskildhet hos fastigheten. 

Huskropparnas placering mot Södra Skeppsbron skapar en mer naturlig avskildhet 

gentemot omgivningen och dess bullriga trafik. Det intilliggande järnvägsspåret trafikeras 

för närvarande av ca 2 tåg i veckan (Gävle kommun, 2009) och har för avsikt att 

avgränsas med ett plank för ökad säkerhet och minskad påverkan på de boende. Planket 

kan med fördel förses med växtlighet för att minska intrycket av en alltför markant 

avgränsning för området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Byggnadsvolym och utformning av huskroppar 

Bostadsområdet utgörs huvudsakligen av flera 

sammanhängande byggnader som tillsammans skapar L- 

och U-formade huskroppar (Figur 20). Denna bebyggelse 

bildar en barriär mot både Södra skeppsbron och 

Brodingatan med syfte att minska buller. Som komplement 

till denna bebyggelse ges utrymme för radhuskroppar på 

innergården samt ett punkthus placerat i fastighetens 

nordvästra hörn. Den låga radhusbebyggelsen i samverkan 

med punkthuset syftar till att dämpa den storskaliga och 

bastanta upplevelsen den övriga bebyggelsen lätt kan ge 

intryck av. Visionen med gestaltningsförslaget är att skapa 

ett bostadsområde som upplevs varierat och inbjudande ur 

alla betraktningsvinklar. 

 

Huskropparna som är riktade mot Södra Skeppbron har en 

byggnadshöjd om 18-22 meter och innehåller 5-7 

Figur 18. Järnvägsspår med intilliggande plank. Figur 17. Södra Skeppsbron – tungt trafikerad gata. 

Figur 19. Ett varierat och inbjudande 

område. 

Figur 20. Situationsplan över fastigheten. 
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våningsplan (i snitt 6 våningsplan). I och med denna byggnadshöjd går takets nock i 

samma höjd som Concordias och Dalapalatsets taknock, något som skapar en 

samhörighet och balans till den redan befintliga bebyggelsen.  

 

Punkthuset utgörs av fyra olika byggnadskroppar, vars högsta samt lägsta höjd nås på 48 

respektive 25,9 meter. Även här syftar variationen i höjd och uppdelningen av 

byggnadskroppar till att frångå känslan av en bastant och kompakt bebyggelse.  

 

Två snedställda fasader (Figur 21) projekterades i syfte att ge kvarteret ett unikt och 

minnesvärt utseende. Vidare har olika fasadbeklädnader valts för att bryta upp och ge liv 

åt huskropparna samt bostadsområdet i sin 

helhet. Punkthuset är beklätt med svart glaserat 

tegel som kombineras med obehandlat ceder. 

Huvudbebyggelsens fasader utgörs av slammat 

tegel i olika färgnyanser, glas och trä. På 

lågbebyggelsen består fasaderna genomgående 

av trä. För att förhindra ett rörigt intryck har 

liknande och matchande färger valts i mörka 

nyanser som knyter an till den befintliga 

bebyggelsen.  

 

4.1.5 Kommunikation och samhällsfunktioner 

Trafik 

Områdets centrala placering medför goda och 

fördelaktiga kommunikationer med såväl bil, buss, 

cykel som till fots. Längs med Södra skeppsbron 

finns ett befintligt och väl utvecklat gång- och 

cykelstråk (Figur 22) som enkelt nås via 

övergångsställe från bostadsområdet. Vidare kan 

fler gång- och cykelstråk nås, via Brodingatan och 

Styrmansgatan, som leder in mot stadsdelen Brynäs.  

 

Visionen är att omvandla 

Brodingatan/Styrmansgatan (fram till 

järnvägsspåret) till en gångfartsgata, se 

Figur 21. De snedställda fasaderna ger 

tillsammans med det övrigt varierade 

fasadlivet ett spännande intryck. 

Figur 23. Gångfartsområde, Brodingatan. 

Figur 22. Gång- och cykelstråk som 

löper parallellt med Södra Skeppsbron. 
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Figur 23. I och med detta minskar oönskat buller och attraktionen för genomfartstrafik, 

främst av tung trafik.  En minskad trafikmängd är något som både Jacobs och Gehl 

förespråkar som bidragande till hur man upplever sin närmiljö, aktiviteter längs med 

gatan och förhållandet till dem som befinner sig där. Gehl hänvisar i sin bok Livet mellem 

husene (Gehl, 2010) till en amerikansk studie utförd i San Fransisco under början av 

1970-talet som jämför hur olika gators trafikbelastning påverkar intilliggande hyresgäster 

(Figur 24) (Appleyard & Lintell, 1972).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Sociala aktiviteter. Linjer visar vart boende påstår sig ha vänner 

eller bekanta. Punkter visar var människorna samlas. (Appleyard & 

Lintell, 1972) 
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Parkering 

För att maximera exploateringen av bostäder och grönområden på fastigheten har 

parkering för bilar och andra fordon förlagts under jord, med in- och utfart från Brodins-

/Styrmansgatan (Figur 25). En lösning som 

även bidrar till en ökad säkerhet hos de 

boende då en separat nyckel eller liknande 

krävs för att kunna komma in och ut genom 

garaget. Cykelförvaring och parkering finns 

tillgänglig både i garaget och ovan mark på 

avsedda ytor (Figur 25). 

Cykelparkeringarna ovan mark är utspridda 

över fastigheten och försedda med tak. 

 

Parkeringsplatser för de arbetande i verksamheterna som bedrivs inom fastigheten 

kommer också att placeras i parkeringsgaraget i form av ett begränsat antal platser. I 

dagsläget finns parkeringsplatser längs med bebyggelsen på Södra Skeppsbron och fram 

till Skepsbyggaren. Därmed är ambitionen att förlänga denna parkeringsmöjlighet och 

förse Södra Skeppsbron med korttidsparkeringar för besökare till de boende och 

verksamheterna, samt på- och 

avlastningszoner för verksamheternas 

leveranser (Figur 26). Ytterligare 

kompletteras denna lösning med ett fåtal 

korttids- och besöksparkeringar samt en 

avlastningszon inne på fastigheten i nära 

anslutning till punkthuset. Tanken är att 

parkeringarna ska ha en varierad begränsad 

maxtid om 30 min till 2 timmar för att 

undvika långtidsparkering.  

 

Kommunala kommunikationer 

Det nuvarande kollektivnätet för bussar i Gävle passerar längs Brynäsgatan (se Figur 27) 

samt via Alderholmsbron och vidare på Södra Skeppsbron (X-trafik, 2012). Från 

parkeringens in- och utfart är det ca 300 m till busshållplatsen på Brynäsgatan, vilken 

därmed blir den närmast befintliga belägna för de boende. Skapandet av en ny 

busshållplats i anslutning till Alderholmsbron skulle medföra ytterligare ett alternativ för 

de boende, inom några hundra meter, samt möjligheten till att utnyttja två olika 

Figur 25. Exempel på cykelparkering samt in- och 

utfart till garage. 

Figur 26. Parkering längs med Södra 

Skeppsbron. 
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busslinjer. Genom att ha två olika busslinjer i nära anslutning till fastigheten ökar 

chanserna för att de boende tillämpar kollektivtrafiken i större utsträckning och väljer 

detta alternativ framför bilen.  

 

För att öka tryggheten och komforten kring 

kollektivtrafiken ska generösa busskurer 

upprättas med skydd mot regn, snö och 

vind i minst tre väderstreck (Figur 28). 

Dessa ska dessutom inneha god belysning 

och till stora delar bestå av glas för att öka 

tryggheten och möjligheten till att se och 

bli sedd på området, sittplatser, digital 

tidsangivelse som visar när bussen förväntas ankomma till hållplatsen samt övrig 

information beträffande färdbevis och linjekartor. 

Tillgänglighet 

Den övergripande visionen är att fastigheten ska vara tillgänglig för alla. Alla entréer 

ligger i markhöjd och kan tillträdas från asfalterad väg. Alla våningsplan och tillhörande 

utrymmen ska kunna nås via hiss. Grönområdet är försett med gångvägar samt innehar 

inga markanta nivåskillnader. Vidare finns bänkar, fika/matplats och dylikt att tillgå på 

innergårdarna. De boende ska ha möjlighet att tillfredsställa sina vardagliga behov genom 

en mindre matvarubutik, bankomat, postlåda samt in- och utlämning för paket. 

 

 

 

 

Figur 27. Fastighetens läge i förhållande till kommunala kommunikationer. 

Figur 28. Busskurer. 
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4.2 Miljö 

Enligt J. Dahlberg (CA-fastigheter, personlig kommunikation, 26 april 2012) har  CA-

fastigheter inte någon konkret miljöpolicy för sina bostäder . Därmed blir den 

övergripande visionen att bostadsområdet ska gå i linje med Gävle Kommuns uppsatta 

miljömål (Gävle kommun, 2005) (Gävle kommun, 2010) samt vara ett av stadens ledande 

områden inom miljölösningar.  

 

4.2.1 Områdesspecifika lösningar 

Laddningsstationer 

Ökad energieffektivetet är en viktig faktor för en minskad 

klimatpåverkan och här kommer ofta elbilen (se Figur 29) 

in i diskussionen som ett energieffektivt alternativ för 

transportsektorn (Vägverket, 2008).  

 

För att främja användandet av elbilar bland de boende kan förslagsvis 

laddningsstationer/elbilsparkeringar tillskrivas de attraktivare platserna i 

parkeringsgaraget samt subventionerad parkeringsavgift som styrmedel. 

Uppställningsplats med tillhörande laddningsstationer upprättas lättillgängligt på gården 

för hemtjänst/vårdpersonal, något som ska underlätta och uppmuntra vårdgivare att 

använda elbilar i sin verksamhet.  

Bilpool 

Bilpoolskonceptet är ingen ny företeelse utan uppkom under 1980-talet och hade 2010 

närmare 1 miljon användare världen över (Koucky, 2010), (Katzev, 2003). Konceptet går 

ut på att man är flera användare/hushåll som nyttjar en och samma på bil. 

 

Att etablera en bilpool inom bostadsområdet skulle kunna vara ett bra komplement till 

kollektivtrafiken och erbjuda en ökad flexibilitet för de boende. Studier visar även att 

brukare anslutna till bilpool har en tendens att använda bilen i mindre utsträckning än 

tidigare (Katzev, 2003), (Shaheen, Sperling, & Wagner, 1998). 

Cykelpool 

Cykeln drar ingen energi, bidrar inte med föroreningar, är tyst och tar liten plats. 

Cyklisten får dessutom gratis motion och bättre hälsa (Trafikverket, 2010). 

 

Figur 29. Laddningsstation. (Renault) 



 

26 

 

Att upprätta en cykelpool för de boende skulle kunna ha fördelar ur både miljö- och 

hälsosynpunkt, samt vara ett bidrag till att stärka områdets miljövänliga identitet.  

Avfallshantering 

För att förbättra närmiljön för de boende och undkomma nedsmutsade soprum med 

obehaglig lukt kan man använda en sophantering baserad på ett slutet vakuumsystem. 

Systemet består i princip av olika insamlingsställen sammankopplade med rörsystem till 

en mottagningsstation (Figur 30). När avfall lämnas i ett sopnedkast lagras det temporärt i 

ett schakt som töms regelbundet. Med hjälp av vakuum transporteras soporna till 

mottagningsstationen där de komprimeras i en försluten container. När containrarna är 

fulla hämtas de av vanliga lastbilar för tömning och vidaretransport till kommunens 

avfallsanläggning. Systemet är idealiskt även för källsortering och återvinning med ett 

nedkast och container för respektive avfallsfraktion (SIS - Swedish Standards Institute), 

(Envac). 

 

Figur 30. Exempel på vakuumsystem med stationär sopsug. (Envac) 

Vakuumbaserade sophanteringssystem används idag bland annat i Turning Torso, 

Malmö, och i Hammarby Sjöstad, där trafiken av tunga avfallsfordon, av Envac, uppges 

ha minskat med 60 % (ROCO), (Envac). 

Egen odling 

”Urban odling”, ”community gardening” och ”urban agriculture” är ofta synonymt med 

odling i stadsmiljö och kan beskrivas utifrån flera utgångspunkter: den sociala, den 

ekonomiska och den ekologiska (Delshammar, 2011). 

 

Urban odling medför en ökad förståelse för var ifrån maten kommer och bidrar till en 

närproducerad tillgång av mat som odlats utan bekämpningsmedel. Dessutom medför 

odlingen minskade mattransporter.  Ett omhändertagande och utvecklande av odlingen 

från de boende skapar sociala möten, vilket i sin tur bidrar till ett mervärde ur ett 

samhällsperspektiv (Delshammar, 2011). Förslagsvis kan den urbana odlingen ske i 
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vindsutrymmen på några av de mindre byggnaderna som då utrustas med glastak för ett 

gynnsammare odlingsklimat.  

 

4.2.2 Marksanering 

En miljöteknisk undersökning, utförd av SPIMFAB (SPI Miljösaneringsfond AB) i 

samarbete med Golder, har genomförts i fastighetens nordvästra hörn, där en 

bensinstation tidigare var belägen. Undersökningen påvisade förekomst av 

petroleumkolväten, över tillämpade riktvärden, ca 1,6-2,0 m ner i jorden (Rosenqvist & 

Hörnsten, 2011-12-02). Jord ovan detta skikt anses som ren och i jord under aktuellt skikt 

avtog halterna drastiskt. I och med detta anses inte halten petroleumkolväten medföra en 

miljö- eller hälsorisk. I övrigt påvisades inga cisterner eller andra markförlagda 

installationer. Det betyder att inga ytterligare åtgärder, så som sanering, är nödvändiga för 

fastigheten (Rosenqvist & Hörnsten, 2011-12-02). Detta utlåtande har dock den riskbild 

som föreligger i nuvarande markutnyttjande (dvs. parkerings- och upplagsyta) som 

utgångspunkt vid sin bedömning. Något som innebär att en ny riskbedömning kan bli 

aktuell vid fastställande av en detaljplan som indikerar bebyggelse av bostäder på 

fastigheten. Enligt M. Gleisner (SPIMFAB, personlig kommunikation, 25 april 2012) är 

den planerade åtgärden, i nuläget, att schakta bort den del av jorden som uppvisade 

föroreningar av petroleumkolväten till en behandlingsanläggning. En åtgärd företaget 

planerar att genomföra inom kort. 

 

4.2.3 Buller 

För att åtgärda det buller som den höga trafiken längs Södra skeppsbron orsakar krävs 

dels byggnadstekniska åtgärder samt planeringsåtgärder beträffande lägenhetsutformning 

och placering av huskroppar. Placeringen av huskroppar i detta gestaltningsförslag bidrar 

till en barriär mot Södra skeppsbron och Brodingatan. Intentionen med att skapa en 

barriär är att stänga ute ljud (Kang & Joynt, 2010) från trafik och intilliggande trafikleder 

samt från båtliv och industrier längs med Gavleån. Dessutom skapar placeringen av 

huskroppar U-formade och relativt slutna innergårdar, vilket som stänger ute ljudnivån 

ännu mer (ÅF-Ingemansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Stad, 2006).  

 

Med genomgående lägenheter ges möjligheten att skapa en tyst och en bullrig sida (Figur 

31). Forskning och undersökningar har visat att man genom skapandet av en tyst sida i 

vissa fall kan kompensera en bullrig sådan (Göteborgs Universitet, Stockholms 
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Universitet, Chalmers, 2008). Definitionen av en tyst sida motsvarar en ljudnivå som inte 

överskrider 48 dB, vilket är ett dygnsmedelvärde uppmätt ca 2 m från fasaden (Göteborgs 

Universitet, Stockholms Universitet, Chalmers, 2008). Värdet kan jämföras med BBRs 

krav på 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad (Boverket, 2008). Direktiv från BBR 

tillåter en ljudnivå mellan 60-65 dB(A), dygnsmedelvärde vid fasad, hos en bullrig sida 

om bostaden även erhåller en tyst sida. Enligt Naturvårdsverket bör dock ljudnivån vid en 

bullrig sida inte överstiga 55 dB(A) med argumentet att den tysta sidan inte fyller sin 

funktion vid högre decibel. Vidare är det svårt att skapa ett jämnt ljudklimat inne i 

bostaden vid för höga decibelskillnader utanför respektive fasad (Naturvårdsverket, 

2007).  

 

Enligt en genomförd bullerutredning uppgår den uppmätta bullernivån (Figur 32) längs 

Södra Skeppsbron till ca 60-65 dB(A) (ÅF-Ingemansson, 2010). För att dämpa den höga 

bullernivån från trafiken kan tyst asfalt anläggas, vilken kan reducera ljudnivån upp till 

7,5 dB(A) (SVEVIA, 2010). En annan åtgärd skulle kunna vara att sänka hastigheten från 

50 km/h till 30 km/h på den sträcka längs Södra Skeppsbron som löper utanför 

fastigheten, vilket sänker ljudvinån ytterligare med någon eller några decibel dB(A) (ÅF-

Ingemansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Stad, 2006).  

 

Sovrum och vardagsrum placeras mot innergård, den tysta sidan, så att ljudnivån inte 

överstiger 42 dB(A). Ett värde som uppfyller kraven beträffande vad som anses generera 

en relativt ostörd nattsömn om fönstret står på glänt (Göteborgs Universitet, Stockholms 

Universitet, Chalmers, 2008). Till förmån för sov- och vardagsrum placeras därmed kök 

och badrum mot den bullriga sidan.  

Figur 32. Den uppmätta ljudnivån i dagsläget. 

(ÅF-Ingemanssons) 

Figur 31. Visionen för den ljudnivå som ska 

föreligga om projekterade åtgärder vidtas. 
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Vid nyproduktion av bostäder eftersträvas en ljudklassning, innehållande riktvärden för 

ljudnivån inomhus, enligt svensk ljudklassningsstandard, SS 02 52 67. Klassningarna, 

som är fyra i sitt slag, går från A till D där A motsvarar bästa värde. Med tanke på 

fastighetens omgivande miljö ska en ljudklassning enligt nivå B (41 dB(A)) (Boverket, 

2008) eftersträvas mot den bullriga sidan och nivå A (37 dBA) (Boverket, 2008) mot den 

tysta sidan. Vid nyproduktion kan även ljudkvalitetspoäng delas ut (ÅF-Ingemansson, 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Stad, 2006) för en bedömning av fiktiv 

bullerpåverkan hos varje bostad. Enligt befintlig bedömningsmall når de projekterade 

bostäderna mellan +10 till +15 poäng. Kravet för ”godkänd” är +5 poäng (ÅF-

Ingemansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Stad, 2006). 

 

För att nå nivå B i inomhusmiljön krävs väl konstruerade ytterväggar. Betong är ett 

material som uppvisar god förmåga att reducera ljud (Kang & Joynt, 2010), varmed 

ytterväggar mot Södra skeppsbron med fördel bör utgöras av betongelement med en 

mellanliggande god isolering. Genomgående krävs även god isoleringsförmåga hos alla 

fönster och en montering som minimerar absorptionen av ljud utifrån. Därmed bör 

majoriteten av fönster som placeras mot Södra skeppsbron vara fasta, dvs. ej 

öppningsbara, eftersom dessa reducerar ljud i högre utsträckning än ett öppningsbart. 

Vidare kommer alla balkonger placeras mot innergården för att dels möjliggöra kravet på 

55 dB(A) som BBR ställer på den ekvivalenta ljudnivån vid uteplats i anslutning till 

bostad (Boverket, 2008).  Samt för att nå kravet från Gävle kommun om att alla boende 

ska ha möjlighet till en tyst uteplats (Gävle kommun, 2011). Enligt (Watts, Chinn, & 

Godfrey, 1999) upplevs ljudet från buller högre om människan upplever källan visuellt, 

vilken är ytterligare en anledning till valet av balkongplacering.  

 

Den nuvarande lågfrekventa trafiken från järnvägen anses inte påverka fastigheten 

avsevärt beträffande buller och vibrationer. Gävle kommun reserverar sig dock för att 

denna trafiksituation kan komma att ändras i framtiden varmed ett bullerreducerande 

plank bör upprättas ur såväl säkerhetsynpunkt som i bullersyfte. Detta plank kan med 

fördel kläs med växter då dessa bidrar till en ökad bullerreducering (Veg Tech, u.å). Med 

samma motiv kommer alla passager genom bebyggelsen även att förses med växtlighet 

längs väggarna.  
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4.2.4 Övrig påverkan från omgivning 

Föroreningar från omgivande industrier, främst Gevalia och Malaco Leaf, finns i luften 

kring och på fastigheten. Enligt en rapport från WSP (Janhäll, 2010) gällande stoft och 

lukter som föreligger i området anses påverkan från dessa som mycket liten.  Likaså anses 

den påverkan på luften som härrör från bil- och tågtrafik som liten. Gävle kommun ser 

dock gärna att friskluftsintag för ventilation tas från innergården för att minimera 

luftföroreningarna i bostäderna (se avsnitt 4.3.5 Ventilation för projekterade åtgärder i 

frågan).  

 

Trots att påverkan från både trafik och intilliggande industrier bedöms som liten har ett 

förslag på anläggning av sedumtak projekterats. Växterna i sedumtaken samlar in luftens 

skadliga partiklar och bryter, i de fall mossa anläggs, även ner dessa. Därmed minskar 

risken ytterligare för att de boende ska utsättas för förorenad luft såväl inomhus som på 

innergården utanför sina bostäder.  

 

Enligt bedömningar av Gävle kommun och ÅF-Ingemansson kommer inga vibrationer 

från tåg- eller biltrafik att uppstå inom planområdet (Gävle kommun, 2009) (ÅF-

Ingemansson, 2010). Det dimensionerande målet vid en projektering av bostäder på 

fastigheten är vibrationer om högst 0,3 mm/s. 

 

 

 

4.3 Energi och systemlösningar 

Som en del av EU:s direktiv om minskad energianvändning till 2020 innefattas beslutet 

om att all nyproduktion, från och med samma år, ska utgöras av nära nollenergibyggnader 

(Nohrstedt, 2010). Definitionen av en nära nollenergibyggnad är öppen för egen tolkning 

hos respektive land liksom vilka åtgärder som bör vidtas för att nå detta mål. Sverige har 

ännu inte kartlagt någon konkret handlingsplan över hur man ska möta detta mål från EU 

varmed följande projektering av energisystem, uppvärmning och klimatskärm ligger i 

linje med Energimyndighetens framtagna definiton av ett minienergihus 

(Energimyndigheten, 2009). 
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4.3.1 Beräknat energibehov 

Med beräkningsprogrammet BV2 (BV2, 2011) och standarvärden hämtade från SVEBY 

(SVEBY, 2009) för nyproduktion har ett schabloniserat energibehov för samtliga 

bostäder uppskattats. Vid beräkningen har bostäderna delats upp i tre olika fall; 

mellanbebyggelse, låghusbebyggelse samt punkthus.  

 

Byggnad 1-17 (Figur 33) motsvarar i detta fall 

mellanbebyggelsen. Låghusbebyggelsen utgörs 

av huskropparna med numreringen 18 (Figur 

33). Huskropp 19-22 (Figur 33) representerar 

punkthuset. 

 

De brukarindata som används vid denna 

energiberäkning innefattar kategorin 

flerbostadshus. Följande data är behandlad och 

införd i BV2; 

 Byggnadens konstruktion (U-värden, klimatskal) 

 Byggnadens volym  

 Klimatskärmens area 

 Area för fönster och dörrar 

 Innetemperatur 

 Belysning (hushåll) 

 Personvärme (hushåll) 

 Maskiner (all övrig hushållsel bortsett från belysningen) 

 Användardata för tappvarmvatten 

 Typ av ventilation 

 Uppvärmningssätt 

 

Se BILAGA A för respektive infört värde.  

 

Den resulterade energianvändningen för värme i BV2 adderades därefter med en 

beräknad fastighetsel. Resultatet för den totala specifika energianvändningen i respektive 

fall blev följande; 

 

Figur 33. Byggnadsnumrering. 
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Den specifika energianvändningen för bostäderna i det projekterade förslaget kan 

sammanslaget anses ligga mellan 60-65 kWh/m
2
,år.  

 

 

4.3.2 Klimatskärm 

En beständig och väl fungerande klimatskärm är mycket viktig för att skapa en 

energieffektiv byggnad. Vid nyproduktion är det därmed viktigt att ställa höga krav på 

utformningen av klimatskalet för att nå ett långsiktigt och energieffektivt resultat. 

Bostäderna på fastigheten ska utformas med ett klimatskal motsvarande kriterierna för ett 

minienergihus. Detta innebär att ytterväggar, tak och grund ska förses med mycket god 

isolering (Nollenergihus, 2012). Några direktiv för U-värden hos respektive byggnadsdel 

är inte framtagna för minienergihus, i Sverige. BBRs krav på U-värde (Boverket, 

Regelsamling för byggande, BBR 2008, 2009) hos varje klimatskärm ligger relativt högt i 

jämförelse med minienergihusens väl isolerade konstruktion. Därmed bör U-värden för 

bostädernas klimatskärm ligga betydligt lägre än BBRs krav. 

 

Det viktigaste för att skapa ett väl fungerande minienergihus är att klimatskalet är tätt. 

Därmed krävs konstruktionslösningar som minimerar mängden köldbryggor och 

luftläckage (Nollenergihus, 2012). Luftläckaget i ett minienergihus får högst vara 0,30 l/s 

m
2 
omslutande area vid en tryckdifferens på 50 Pa (Boverket, Regelsamling för 

byggande, BBR 2012, 2011), (Nollenergihus, 2012). Eftersom Skeppsbyggaren är 

belägen i ett relativt vindutsatt område, i närheten av havet, är det ännu viktigare att 

klimatskärmen byggs tät.  

 

Ytterligare eftersträvas konstruktionslösningar som eliminerar antalet köldbryggor. 

Vanligast förekommande köldbryggor identifieras vid bjälklag- och balkonginfästningar. 

Genom att inte låta bjälklaget gå ända ut i ytterväggen ges utrymme till ett isolerskikt 

utanför bjälklaget, vilket medför minskade köldbryggor. För att minska köldbryggorna 

Typ av bebyggelse 
Specifik energianvändning 

kWh/m
2
, år 

Låghusbebyggelse ~60 

Mellanbebyggelse ~64 

Punkthus ~61 
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kring balkongerna kan exempelvis en lösning med fristående balkonger användas. Dessa 

bärs då upp av ett separat system och inte av ytterväggen. 

 

Alla tak med en lutning om mindre än 27 grader (Veg Tech, 2012) ska förses med 

sedumtak. Sedumtaket bidrar, särskilt under sommarhalvåret, till en god isolering av taket 

och skyddar övrig takkonstruktion mot UV-strålar från solen (Sundström, 2010).  

 

Fönster och dörrar 

För att uppnå kriterierna för ett minienergihus får U-värdet på fönster inte överskrida 0,9 

W/m
2
K (Nollenergihus, 2012). Några liknande direktiv för dörrar finns ej, men visionen 

är att de ska ha ett U-värde på max 1,0 W/m
2
K. 

 

Bostäderna innefattas av en hel del inglasade partier i såväl tak som yttervägg. Ett U-

värde på dessa partier ska även ligga så nära kriterierna för minienergihus som möjligt, 

trots att dessa utgör vägg- och takpartier. Vidare kommer de glasade partierna utgöras av 

solskyddsglas som är både sol- och rumsvärmebromsande (Saint Gobain) för att undvika 

överhettning av inomhusklimatet under sommarhalvåret. Fördelen med ett solskyddsglas 

är att det kan kombineras med ett isolerglas, varmed byggnadens energiprestanda inte blir 

lidande (Saint Gobain). Som komplement till solskyddglasen kommer solavskärmare, i 

form av markiser, tillämpas på stora fönster som vetter mot söder och därmed utsätts för 

mycket sol.  

 

 

4.3.3 Uppvärmning och vattenförbrukning 

Fastigheten är för närvarande inte anslutet till något uppvärmningstekniskt system men 

ett befintligt fjärrvärmnät finns att tillgå (Gävle kommun, 2011), vilket är den vanligast 

förekommande metoden för uppvärmning av flerbostadshus (Energimyndigheten, 2010). 

Tanken med ett minienergihus är att minimera behovet av köpt energi och att maximera 

intaget av gratisenergi (Passivhuscentrum, 2012). Genom att utforma konstruktioner som 

kan lagra värme och ta till vara den värme som solen, de boende och alla 

hushållsapparater genererar uppnår man ett minimalt värmebehov under större delen av 

året. Det beräknade årliga behovet av värmeenergi hos ett minienergihus i mellersta 

Sverige, dvs. Gävle, är ca 15-25 kWh/m
2 
(Nollenergihus, 2012). 
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Beteenderelaterade åtgärder 

Ett flerbostadshus i Sverige svarar för knappt 7 procent av landets slutgiltiga 

energianvändning vid uppvärmning av lokaler och tappvatten (Boverket, 2008). 

Möjligheten att minska den beteenderelaterade förbrukningen är ett viktigt steg i en 

minskad energianvändning såväl som vattenbesparande åtgärder i form av snålspolande 

toaletter, blandare och duschmunstycken. 

 

Att ha individuell mätning av uppvärmningen är inte helt bekymmerslöst då 

energianvändningen till stor del är beroende av klimatskal och driftsystem, saker som 

åligger fastighetsägaren. Att däremot ha individuell mätning av tappvarmvatten är 

betydligt enklare då energianvändningen till största delen bestäms av de boende 

(Boverket, 2008). Därför skall samtliga bostäder ha individuell mätning av el och 

vattenförbrukning, åtgärder som tidigare har visat sig minska användningen med ca 20 % 

(SVEBY, 2009).  

 

 

4.3.4 Elförbrukning 

I våra hem finns många artiklar som drar 

el. I ett småhus förbrukas i genomsnitt 

4000–5000 kWh per år och i en lägenhet 

omkring 2500–3000 kWh per år och 

fördelas enligt  (Energimyndigheten, 

2011). Genom att som konsument göra 

medvetna val kan man minska sin 

livsstilsrelaterade energiförbrukning. 

 

Belysning står för närmare en fjärdedel 

av hushållens el i Sverige (se Figur 34) och de traditionella glödlamporna har varit ytterst 

ineffektiva med närmare 90 procent i värmeförluster. EU har därför beslutat att 

glödlampan skall fasas ut de närmsta åren, något som beräknas minska Sveriges 

elanvändning med omkring 2 miljarder kWh per år (Energimyndigheten, 2011).  

 

Beträffande hushållsapparater har användarnas vanor en stor betydelse för 

elförbrukningen. Genom att nå brukarna med information rörande betydelsen av deras 

vanor och val av energisnåla apparater kan en minskad energiförbrukning åstadkommas.  

Figur 34. Enligt energimyndighetens mätning av 

hushållsel, 2005-2008. (Energimyndigheten, 2011) 
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Belysning 

I allmänna utrymmen så som trapphus, källare med mera skall belysningen vara 

närvarostyrd och automatiskt kunna regleras efter hur mycket dagsljus som finns 

tillgängligt. En sådan typ av reglering har visat sig vara mycket energisparande (Dubois 

& Blomsterberg, 2011). Ytterligare skall belysningen i de offentliga utrymmena vara 

indelad sektionsvis och styras därefter. Det vill säga om någon som bor på våning ett eller 

två använder sig av trappbelysningen ska denna inte tändas på samtliga våningsplan utan 

endast på de aktuella planen.  

 

För allmän utomhusbelysning och belysning av promenadstråk väljs väl avskärmade och 

ändamålsenliga armaturer. Där möjlighet ges bör lågenergilampor av LED-teknik 

användas. Några av LED-teknikens fördelar (Energimyndigheten, 2011): 

- Betydligt energieffektivare än vanliga glödlampor 

- Upp till 50 gånger längre hållbarhet än glödlampor 

- Tänds omedelbart och är dimbara 

- Fri från kvicksilver 

 

Hushållsapparater 

Vitvaror såsom tvättmaskin och torktumlare, kyl och frys, spis med mera väljs i 

projekteringsstadiet med största fokus på energieffektivitet. De produkter som utöver 

mycket god energimärkning även uppnår goda resultat vid mätning av ljudnivå i 

bruksskedet, skall prioriteras. Detta i strävan efter att skapa ett gott vistelseklimat i 

bostäderna och minimera onödigt buller. 

 

4.3.5 Ventilation 

En väl fungerande ventilation är viktig för såväl de boende som husets egen hälsa 

(Energimyndigheten, 2012).  Inomhusluften påverkas till exempel av människan, 

byggnadsmaterial, uteluft, den verksamhet som bedrivs och många andra faktorer. En god 

luftkvalité är nödvändig för att kunna skapa ett gott inomhusklimat.  

 

Eftersom ett lågenergihus innebär en väldigt tät klimatkonstruktion kräver byggnaden en 

mycket väl fungerande och forcerad ventilation. Detta sker i form av ett FTX-system där 

både till- och frånluft förs in i byggnaden via forcerade fläktar. Utomhusluften värms upp 

i en värmeväxlare med den värme som inomhusluften (frånluften) avger. Återvinningen 

av denna värme genererar en energibesparing på mellan 50-80 % jämfört med om den 
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inte återvinns (Energimyndigheten, 2011). På så vis sparar systemet på energi samtidigt 

som det genererar ett jämt och behagligt inomhusklimat.  

 

Viktigt att ha i beaktning vid installation och placering av tilluftsdon är den tunga trafiken 

mot Södra Skeppsbron och utsläppen från intilliggande industri. Samtliga friskluftsintag 

bör därmed placeras mot innergården för att minimera risken av att förorend luft tas in i 

byggnaderna. I övrigt bör anpassat filter placeras i varje friskluftskanal i syfte att rena 

inkommande eventuellt förorenad luft. Utsläpp av förorenad luft sker på sådan plats att 

elak lukt eller föroreningar förhindras att nå byggnadens luftintag (Boverket, 

Regelsamling för byggande, BBR 2008, 2009) (BFS 2006:12). 

 

Samtliga ventilationsinstallationer utformas och placeras på sådant sätt att åtkomst för 

löpande underhåll och reparationer medges. 

 

4.3.6 Egen produktion 

Genom att ha egen elproduktion kan bostadsföreningen göra en insats för miljön. Den el 

som produceras men inte konsumeras kan säljas till elleverantören. Detta kan i framtiden 

komma att ske smidigare med avdrag på den ordinarie elfakturan, så kallad 

nettodebitetring. (Energimyndigheten, 2011), (Karlberg, 2012).  

Solenergi 

Med hjälp av solceller kan man omvandla solljus till miljövänlig el så länge solcellen är 

belyst. Omvandlingen sker ljudlöst, utan rörliga delar, utan bränsle och utan att ge några 

utsläpp. Till utseende påminner solcellsmodulerna om plana solfångare (som omvandlar 

solljus till värme) och har en ungefärlig verkningsgrad på mellan 12-14 procent 

(Energimyndigheten, 2011).  

 

Solcellsmoduler monteras på taket på fem av tio småhus med det mest fördelaktiga 

väderstrecket. Dessa rymmer uppskattningsvis omkring 150 m
2
 solceller. Se BILAGA B 

för en mer detaljerad uträkning. 
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Vindkraft 

Ett vindkraftverk genererar elektricitet med hjälp av luftens rörelseenergi och är en 

förnybar och ren källa för energi befriad från utsläpp. I Sverige uppgick vindkraftens 

marknadsandel till 4,2 procent 2011, vilket var en ökning på 74 procent jämfört med 

föregående år. Flest vindkraftverk återfanns 2011 i Västra Götaland, 449 stycken, jämfört 

med Gävleborgs blygsamma 16 stycken (Energimyndigheten, 2012).  

 

En viktig förutsättning för att en 

satsning på vindkraft skall vara 

lönsam är att det blåser 

tillfredställande på platsen. Små 

förändringar av vindstyrkan resulterar 

i stor inverkan på mängden 

producerad energi. Till exempel ger 

en fördubblad vindhastighet åtta 

gånger större mängd producerad 

energi (Energimyndigheten, 2011).  

 

För att bedöma vindtillgången på aktuell plats kan man göra en första uppskattning med 

hjälp av vindkartor, enligt Figur 35. Dessa kartor ger en ungefärlig bild över området och 

bör följas upp med egna vindmätningar på fastigheten (Energimyndigheten, 2011).  

 

Ett mindre vindkraftverk kan placeras på 

taket av fastighetens högsta byggnad (Figur 

36). Väljs exempelvis ett vindkraftverk med 

rotordiameter på 4 m kan en beräknad årlig 

energiproduktion vara omkring 8000 kWh/år 

vid en vindhastighet av 5 m/s i navhöjd 

(Inclin 6000 från tillverkare Windpower 521 

Scandinavia AB, se Marknadsöversikt små 

vindkraftverk i Sverige) (Svensk Vindkraftförening, 2011). Dessa vindhastigheter bör 

kunna anses som realistiska med en navhöjd på över 50 m och med tanke på fastighetens 

fördelaktiga kustnära läge. Vid val av vindkraftverk bör även dess ljudnivå tas i 

beaktande. Med tanke på möjlig placering för ett vindkraftverk på tomten befarar vi att 

detta kommer generera oönskat buller även hos intilliggande områden. Motivet för ett 

vindkraftverk på Skeppsbyggaren anses därmed svagt då bieffekterna ställs i relation till 

mängden utvinningsbar energi. 

Figur 35. Vindkarta över Gävlekusten. Genomsnittlig 

vindhastighet (m/s) 80 m höjd ovan mark. 

(WeatherTech) 

Figur 36. Möjlig placering av vindkraftverk. 
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4.3.7 Dagvatten 

Visionen är att regn- och dagvattenhanteringen bör lösas hållbart och långsiktigt, varmed 

så många åtgärder som möjligt ska vidtas för att skapa ett naturligt omhändertagande av 

dagvatten (Figur 37). För att uppnå detta fordras öppna system som genererar en 

möjlighet till avdunstning och en fördröjd infiltration (Figur 39) (Veg Tech, 2011). 

Sedumtaken bidrar till en stor del då dessa minskar takavrinningen med ca 50 %, på 

årsbasis. Dessutom medför sedumtaken en långsammare avrinning, vilket innebär att 

fastighetens dagvattensystem belastas jämnare (Veg Tech, 2011). Vidare bör fastighetens 

grönområden innefattas av en, eller fler, mindre dammar (Figur 37, Figur 39), vilka också 

medför en fördröjd avrinning. Längs Södra Skeppsbron och i anslutning till andra hårda 

ytor som berörs av trafik i och kring fastigheten ska infiltrationskanaler innehållande 

filtermedium (Veg Tech, 2011) uppföras. Filtret renar dagvattnet, innan det når 

grundvattnet, från tungmetaller och olja samt andra föroreningar som bilar och andra 

källor kan medföra. Filtret är relativt underhållsfritt och har en livslängd på 15-20 år (Veg 

Tech, 2011). Fastighetens gångvägar ska förses med en pelleplatta (Veg Tech, 2011) som 

ger en bättre genomsläpplighet än asfalt och 

erhåller samma bärighet och hållbarhet mot slitage. 

Pelleplattorna kan i vissa fall även kompletteras 

med ett dräneringsrör som avleder överflödigt 

vatten. Avslutande utgör så kallade raingardens 

(Fel! Hittar inte referenskälla.) den sista delen av 

tt lokalt slutet systemet för fastighetens dagvatten. 

Raingardens är mindre växtbäddar som infiltrerar 

vattnet från intilliggande hårda ytor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Fördröjd avrinning med 

sedumtak och dammar. 

Figur 38.  Beskriver principen för en raingarden. (Veg Tech) 
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Figur 39. Beskriver principen för ett dagvattensystem på fastigheten. (Veg Tech) 

 

För att ytterligare ta till vara naturens resurser skulle hanteringen av dagvattnet kunna 

anslutas till ett system kopplat till bostädernas toaletter och tvättmaskiner. För detta krävs 

ett dränerarande system som via rör samlar dagvattnet i tankar, där det sedan pumpas upp 

till respektive toalett (Smartplanet, 2011). Projekteringen av ett sådant system kräver 

dock en mycket specifik enskild utredning. Vinsterna med ett sådant system, förutom 

tillvaratagandet på naturens resurser, skulle kunna uppgå till mellan 30-50 liter vatten per 

dag (Vattenfall, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Certifiering enligt BREEAM 

För certifiering enligt BREEAM Communities tillhandahålls olika manualer innehållande 

de krav och direktiv som ska uppfyllas för att nå en certifiering. Certifieringen utförs av 
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en av BRE Group utbildad och sakkunnig person inom området (BRE Global, 2011). 

Manualen BREEAM for Communities Asessors manual: Development Planning 

Application Stage 2, är det dokument som ligger till grund för certifiering av 

projekteringsprocessen och den manual som används vid certifiering av aktuellt 

projekteringsförslag för Skeppsbyggaren. Manualen är anpassad och utformad efter de 

lagar och direktiv som råder i Storbritannien. Någon svensk översättning eller anpassning 

av manualen eller BREEAM Communities finns i dagsläget inte att tillgå. 

 

Varje kategori som berörs i certifieringen (se avsnitt 3.2) innehåller en rad olika 

underkategorier. Dessa betecknas med en förkortning av rubriken samt en siffra följt av 

en ny rubrik. Exempel; huvudområdet Climate and Energy:s första underkategori 

betecknas CE1 – Flood risk assessment. I olika avsnitt i dessa underkategorier kartläggs 

de direktiv och krav som ska uppfyllas samt vad som krävs för att nå de olika 

poängsummorna. För varje underkategori delas 1-3 poäng ut där 1 motsvarar 

Minimum/Mandatory, 2 poäng Good och 3 poäng Best. Inom samtliga kategorier måste 

kriterierna som benämns Mandatory (för 1 poäng) uppfyllas för att en certifiering inom 

BREEAM for Communities ska kunna erhållas. 

 

Varje underområde innehåller följande avsnitt med infromation; 

 Issue Infomation: innehåller ID, titel, huvudkategori, underkategori, 

huruvida frågan är obligatorisk eller ej, politisk nivå samt typ och storlek 

av följande utveckling 

 Aim: Beskriver i stort sett syftet med frågan i underområdet samt genom 

vilken inverkan den avser att minska. 

 Assessment Criteria: Beskriver vilka kriterier som måste uppfyllas för 

att nå de olika poängsummorna. 

 Compliance Requirements: Innehåller ytterligare infomration och 

vägledning om tillämpningen och tolkningen av Assessment Criteria. 

 Compliance Notes: Innehåller förklaringar och noteringar till den 

information/de krav som anges i Compliance Requirements. 

 Schedule of Evidence Required: Beskriver typiska exempel på den 

information och de dokument som måste samlas in från olika grupper och 

ansvariga för att genomföra en bedömning gällande huruvida kriterierna 

och direktiven är uppfyllda. 

 Additional information: Innehåller detaljerad och relevant information 

samt förklaringar av de termer som används i avsnitten Assessment 
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Criteria och Compliance Notes. Vidare delges information som är 

relevant för frågan gällande bedömning, vägledning eller relevanta 

webbplatser. 

 Regional applicability/questions: Ger en länk mellan det specifika 

underområdet och dess kriterier till en relevant fråga inom en aktuell 

region.  

 

Vid certifiering av aktuellt projekteringsförslag har hänsyn tagits till och bedömning 

utgått ifrån punkterna Assessment Criteria, Compliance Requirements, Compliance Notes 

samt Additional Information. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Arkitektoniskt gestaltningsförslag 

Fastighetens placering och påverkan från sin omgivning i form av buller, lukt, trafik och 

befintliga byggnader gör den komplex att utforma och gestalta. Markarean är dessutom 

relativt liten i relation till den volym uthyrningsbar area som önskas av CA-Fastigheter 

och Gävle kommun, något som medför att det ställs ännu högre krav på en effektiv och 

väl fungerande disponering av tomten. 

 

Den faktor som under tidigare elevarbete begränsade utformningen av huskropparna och 

bebyggelsen i helhet var bullerfrågorna såväl som behovsbilden av fastigheten i form av 

relativt hög exponeringsgrad och stora lägenheter. Samtliga faktorer påverkade även 

placering, höjd och djup av huskropparna. Om Södra Skeppsbron inte medfört en sådan 

hög ljudnivå hade lägenheter som inte är genomgående även kunnat projekteras, vilket 

hade lett till att behovet av ett punkthus inte hade varit lika stort. Dessutom hade 

ytterligare balkonger och uteplatser kunnat riktas mot Gavleån och dess natursköna utsikt.  

 

Visionen med vårt ursprungliga gestaltningsförslag var att ge området en profil som gör 

det ledande inom sin stad. De snedställda fasadstyckena var medvetet framtagna för att 

visa på ett bostadsområde som är nytänkande och unikt för Gävle stad. En vision som 

fortfarande är aktuell efter denna fördjupning.  

 

Se BILAGA C för illustrationer över gestaltningsförslaget. 

 

 

 

5.2 Miljöprofil 

Vid val av respektive systemlösning har miljön legat i fokus och varit en avgörande 

faktor. Resultatet av det projekterade miljöarbetet för bostadsområdet är följande;  

 Befintlig mark är inte i behov av sanering, men en del jord bör schaktas bort för 

separat behandling. [Se avsnitt 4.2.2 för detaljerad information.] 

 Fastigheten kan bebyggas och disponeras på ett sådant sätt att de befintliga 

bullernivåerna kan minska. Gestaltningsförslaget genererar en tyst sida för 



 

43 

 

samtliga bostäder, varmed både BBR:s, Naturvårdsverkets och Gävle kommuns 

krav och direktiv kan uppfyllas. [Se avsnitt 4.2.3 för detaljerad information.] 

 Åtgärder för att minska och behandla mängden av stoft, partiklar och lukt som 

omkringliggande industrier och trafik medför har vidtagits i form av; 

- placering av friskluftsdon mot innergård 

- filter som förhindrar att eventuella föroreningar i luften når inomhusmiljön 

- sedumtak som samlar in luftens giftiga partiklar 

[Se avsnitt 4.2.4 för detaljerad information.] 

 Vakuumbaserat sophanteringssystem som tillåter källsortering har valts  

 

Under projekteringen har flertalet systemlösningar studerats och analyserats ur 

miljösynpunkt. Visionen har genomgående varit att skapa ett bostadsområde som är 

hållbart och långsiktigt såväl i sig självt som för de boende, inte att genomföra en s.k. 

Greenwash. Många av de föreslagna lösningarna, exempelvis laddningsstationer, bilpool, 

avfallshantering etc., ställer krav på brukaren, dvs. de boende. Bostadsområdets slutliga 

miljöprofil beror därmed på hur pass aktivt de boende väljer att tillämpa dessa lösningar. 

Brukarens användarvanor är en av de stora utaningarna i dagens och framtidens hållbara 

städer. Med dagens teknik skapas ständigt nya och innovativa lösningar med en mindre 

miljöpåverkan och en lägre energianvändning. Men det är fortfarande vi människor som 

ska leva med och bland dessa lösningar, varmed de måste vara attraktiva och 

användarvänliga för att kunna uppnå sin fulla potential. Tilltalande incitament kan 

uppmuntra brukaren till att anpassa sin vardag till och efter mer miljövänliga alternativ. 

 

Beträffande fastighetens möjligheter till egen produktion av förnyelsebar energi ser vi 

denna som relativt god i och med fastighetens belägenhet. I vårt förslag har vi valt att 

endast projektera solceller på småhusens tak i direkt söderläge för högsta verkningsgrad. 

Våra beräkningar (se BILAGA A för beräkning av elproduktion) visar att elen från dessa 

solceller kan bidra med cirka 15 % av fastighetselen, vilket är ett tämligen litet tillskott. 

För att öka mängden förnyelsebar energi skulle även solceller kunna placeras på taket på 

resterande småhusbebyggelse samt längs fasader i syd och sydöstlig riktning på övrig 

bebyggelse.  

 

Något som ytterligare begränsat projekteringen av solcellsmoduler är den höga 

förekomsten av sedumtak. Sedumtakens goda kvaliteter i form av bullerdämpande, 

vattenabsorberande och stoftansamlande egenskaper har legat till grund för dess 

förekomst. Sedumtaken är dessutom ett stort bidrag till den projekterade 
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dagvattenhanteringen, en hantering vi anser har goda möjligheter att fungera väl inom 

fastigheten om varierade och anpassade grönytor med växtlighet realiseras.   

 

Det vakuumbaserade sophanteringssystemet är än så länge inte tillämpat i någon allmän 

omfattning, varmed dess positiva egenskaper och driftsäkerhet kan vara svår att bekräfta. 

Vidare ställer även systemet krav på att brukaren tillämpar det enligt anvisningar. Det vill 

säga sorterar rätt gällande både sort och storlek på förpackning. Om god driftsäkerhet 

uppnås bidrar systemet till en bekväm och hygienisk sophantering. Dessutom ges 

möjlighet att inte ytterligare belasta utsatta trafikerade stråk, med god placering av 

uppsamlingsstation. 

 

Bullerminimerande åtgärder har gjorts med och utifrån teoretiska schablonvärden. Något 

som kan medföra en risk för faktiska avvikelser i praktiken. Vidare kan även ljudnivån 

komma att skilja sig med olika höjdskillnader. Huruvida punkthusets högre regioner 

kommer utsättas negativt eller positivt ur bullersynpunkt är oklart. Ytterligare kan det 

visa sig att boende högst upp i mellanbebyggelsen längs med Södra Skeppsbron utsätts 

för en högre ljudnivå vid sina uteplatser i jämförelse med boende nedanför. Utfall av 

denna sort är svåra att projektera för i teorin utan vidare expertis inom området.  

 

 

5.3 Energi och systemlösningar 

Följande energi- och systemlösningarna har vi valt att vidta på Skeppsbyggaren;  

 En klimatskräm som uppfyller de krav och direktiv som innefattas hos ett 

nollenergihus. [Se avsnitt 4.3.2 för detaljerad information.] 

 Åtgärder för minskad energianvändning har vidtagits i form av; 

 - Snålspolande toalett, dusch och blandare.  

 - Individuell mätning för respektive bostad av el- och vattenförbrukning.  

 - Forcerat och varmluftsåtervinnande ventilationssystem. (Avsnitt 0)  

 - Egen elproduktion genom solceller. (Avsnitt 4.3.6)  

 - Närvarostyrd belysning i allmänna utrymmen. 

 - Lågenergilampor i har valts för alla belysningsarmaturer. 

 Ett hållbart och långsiktigt system för hantering av dagvatten har valts. (Avsnitt 

4.3.7) 

 Fjärrvärme har valts som huvudsaklig uppvärmningskälla för radiatorer och 

varmvatten. (Avsnitt 4.3.3) 
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För en mer detaljerad information gällande val av lösningar se kapitel 4.3. 

 

Aktuella åtgärder för att skapa ett energieffektivt bostadsområde är genomgående av 

teknisk karaktär. Dessa lösningar ställer höga krav på fastighetsägaren för att en god och 

effektiv driftsäkerhet skall uppnås. Samtliga lösningar är väl kända på marknaden och kan 

därmed anses som tillförlitliga i sin funktion.  

 

Snålspolande blandare och toalett anses som relativt enkla åtgärder och kräver inget extra 

underhåll. Lägre vattenflöde i exempelvis duschblandare kan dock upplevas som negativt 

av brukaren. Åtgärden saknar verkan vid bad, där enbart tidsåtgången för uppfyllnad av 

kar påverkas.  

 

För drift och underhåll av solceller, vindkraftverk, ventilation- och fjärrvärmesystem 

ställs högre krav på kunskap hos förvaltare och ekonomiska resurser. Vid användandet av 

solceller bör en fördjupad studie kring verkningsgraden kontra merkostnaderna granskas 

för att säkerställa en god investering. Detsamma gäller vid investering av ett 

vindkraftverk. För att uppnå en certifiering enligt BREEAM Communities krävs inslag av 

utsläppsfria energikällor. Minimikravet är 15 % av områdets totala energibehov, ett värde 

som den projekterade egenproduktionen inte når upp till. Därmed måste avtal med 

elleverantör tecknas som säkerställer en utsläppsfri elproduktion. 

 

Gällande ventilations- och uppvärmningssystem ställs krav på att dessa fungerar som 

avsett med korrekt injustering och regelbundna funktionskontroller. Ansvar ligger hos 

fastighetägare och förvaltare.  
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5.4 Klassificering enligt BREEAM Communities 

Betygssättning 

Kategori Möjliga 
poäng 

Uppnådda 
poäng 

Certifieringsnivå 
(%) 

Climate and Energy 33 22   

Resources 18 10   

Place Shaping 45 29   

Transport and 
Movement 

42 34   

Community 12 7   

Ecology and Biodiversity 12 4   

Business and Economy 15 8   

Buildings 9 4   

Totalt 171 118 69 

Klassificering     VERY GOOD 

    
Figur 40. Beskriver resultat över den uppnådda certifieringen i BREEAM Communities. 

För en mer detaljerad översikt av varje kategori och bedömningskriterier samt respektive 

poängsättning se BILAGA D. 

 

Resultatet uppnår certifieringen VERY GOOD och ligger dessutom nära gränsen, som är 

70 %, för nästkommande högre nivå, EXCELLENT. Under arbetets gång har vi 

kontinuerligt strävat efter att vara realistiska i vår poängsättning för att nå ett resultat som 

är av god validitet. Vid osäkerhet och vägning mellan två möjliga poängutfall har alltid 

den lägre nivån valts med motiveringen att vi saknar utbildning gällande att göra en 

rättfärdig bedömning och eftersom det är första gången vi genomför en certifiering av 

detta slag.  

 

5.5 Motsättningar i resultatet 

Två systemlösningar som motsätter sig varandra är sedumtak och solceller på grund av 

likartad placering och behov av tillgång på solljus. Sedumtaken är i behov av sol för att 

kunna binda vatten och därmed avlasta systemet för dagvattenhantering. En integrering 
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av de båda systemen på samma tak är svår att åstadkomma på grund av eventuell 

skuggbildning då denna försvårar uttorkningsprocessen samt ökar risken för etablering av 

ogräs hos sedumtaket. 

 

Att anlägga dagvattendammar i området har stora fördelar ur teknisk synpunkt 

beträffande dagvattenhanteringen och kan säkert av många även uppfattas som ett trevligt 

och inbjudande inslag på innergården. När dagvatten dock kontinuerligt tillförs och 

avdunstas kommer eventuella föroreningar från omgivningen att ackumuleras och 

förorsaka lokala markföroreningar i, och i anslutning till, dammarna. De kan dessutom 

under fel omständigheterna medföra livsfara för små barn som lämnats under otillräcklig 

uppsikt. 

 

Fastighetens bullerutsatta läge medför begränsningar i placeringen av huskroppar. Vårt 

gestaltningsförslag skapar en viss inramning av området och begränsar en mer uppluckrad 

användning av tomten. Vidare begränsas även möjligheterna för placering av balkonger 

och uteplaster mot Södra skeppsbron och Gavleån. Förmånen med balkong/uteplats i två 

väderstreck utgår därför i många lägenheter.  

 

Beträffande investeringen av vindkraftverk bör vinsten av denna sättas i relation till dess 

bullerpåverkan, något som berör den närmsta omgivningen. Vidare förekommer även en 

ogynnsam inverkan på det visuella intrycket av fastigheten och skuggbildning kan 

eventuellt upplevas negativt. Förekomsten av skuggor påverkas även av den höga 

exploateringsgraden som i vårt förslag genererat ett punkthus.  

 

Alla alternativ som avviker från standardlösningar medför oftast en förhöjd kostnad. 

Exempel på sådana lösningar är i vårt fall snedställda fasader, takterasser, sedumtak, 

solceller och det energieffektiva klimatskalet.  

 

Om minskad trafikmängd uppnås på Brodingatan med hjälp av det projekterade 

lågfartsområdet kan detta medföra en ännu högre trafikmängd längs Södra Skeppsbron. 

Om Brodingatan beläggs med gatsten, enligt vårt förslag, istället för befintlig asfalt finns 

det risk för en förhöjd bullernivå vid framfart av fordon.  

 

För att knyta an fastigheten till befintliga gång- och cykelstråk har nya övergångsställen 

upprättas längs Södra Skeppsbron, något som kan skapa en irritation hos bilisterna vid för 

många stopp under genomfart och därmed generera en otrygg trafiksituation.  
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Systemlösningar som resulterar i en lägre driftskostnad kan ofta ha en högre initial 

kostnad. Ytterligare kan en osäkerhet kring fastställandet av nya och innovativa 

lösningars livslängd anses som ett hinder för dess tillämpning. Dessa medför dessutom 

krav på användarvänlighet för att uppnå god verkanseffekt.  

 

Vår projektering av solcellssystemet fokuserar på att maximera verkningsgraden, något 

som lätt kan hamna i skym undan för den goda PR solenergi kan generera i dagsläget.  
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6 DISKUSSION 

Följande kapitel inleds med en diskussion som berör BREEAM Communities som 

certifieringssystem samt hur det och certifieringssystem rent allmänt påverkar 

projekteringsprocessen. Vidare förs en diskussion om hur det slutgiltiga 

gestaltningsförslaget och den goda stadsplaneringen påverkats av en certifiering. 

Avslutningsvis berörs hur pass väl den ursprungliga problembilden för Skeppsbyggaren 

lyckats lösas samt i vilken utsträckning det är möjligt att skapa ett hållbart bostadsområde 

ur ett miljö- och samhällsperspektiv. 

6.1 Miljöcertifieringens påverkan på projekteringen 

I vår projekteringsprocess arbetade vi fram aktuella lösningar och system innan vi 

fördjupade oss i de krav och kriterier som BREEAM Communites ställer. Detta för att vi 

inte ville att miljöcertifieringssystemet skulle ha en allt för styrande roll vid våra val av 

lösningar. Givetvis är det oundvikligt att inte påverkas av innehållet i BREEAM 

Communities då projekteringen till stor del syftar till att uppnå en certifiering. Även om 

förslag till utformning och valet av lösningar genomförs innan certifieringssystemets 

kategorier och kriterier studeras krävs viss omarbetning och justering i efterhand för att 

erhålla poäng. I många fall påverkas man nog omedvetet som projektör att styra sitt 

arbete mot ett mål som uppfyller höga poäng. Risken med tillämpningen av 

certifieringssystem är just att de kan forma en smal och styrande projektering som snarare 

fokuserar kring att ta fram lösningar som genererar höga poäng än att faktiskt utvärdera 

vilka lösningar som lämpar sig bäst på det specifika området och dess förutsättningar. 

Vidare kan ett allt för styrande certifieringssystemens med tydliga mål och kriterier bidra 

till ensidiga bostadsområden med avsaknad identitet. 

 

En miljöcertifiering kan i vissa fall leda till en greenwash, det vill säga att man genom 

vilseledande miljö- och hållbarhetsuttalanden i marknadsföring av varor och tjänster 

skapar sig en bild som miljövänligare än reellt, för att på så vis nå en miljömedveten 

kundgrupp. Vårt motiv har rakt igenom varit att skapa ett miljövänligt och hållbart förslag 

till ett bostadsområde och inte att använda BREEAM Communities som en genväg för att 

få förslaget att framstå som något bättre och miljövänligare än det egentligen är. 
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6.2 Tillämpning av certifieringsmanualen för BREEAM 

Communities 

En giltig certifiering av BREEAM Communities är en mycket komplex process som 

kräver betydligt mer dokumentation och underlag än vad som varit möjligt att framställa 

inom tidsramen för denna projektering. Därmed ansåg vi det naturligt att också avgränsa 

oss och inte lägga något större fokus kring de krav på just dokumentation och bevisning 

som begärs i certifieringsmanualen. Som en följd av detta har varje kategori bedömts 

endast utifrån hur pass väl de projekterade lösningarna och förslagen överensstämmer 

med de kriterier som ställs för att nå de olika poängnivåerna. D.v.s. den information som 

anges i avsnittet Assessment Criteria (se avsnitt 4.4 för redogörelse av Assessment 

Criteria). Avsikten vid en giltig certifiering är att man ska kunna styrka angivna kriterier 

med olika dokument och manualer, något vi alltså bortsett från vid vår certifiering. 

Givetvis påverkar ett sådant val av avgränsning resultatet då det alltid är svårare att göra 

en bedömning av något som inte skrivs svart på vitt. Men vi anser inte att avgränsningen 

haft sådan påverkan på resultatet att det saknar validitet. Ur vår synvinkel är det 

kriterierna, med tillhörande kommentarer och tillägg, som avgör eventuell utdelning av 

poäng och att dokumentationen snarare fungerar som evidens och hjälpmedel för 

auktoriserad certifieringsman.  

 

Vid bedömning av varje kriterium samt val av poängsättning har en omfattande analys 

och diskussion förts beträffande dess innebörd samt hur och om vi når upp till de ställda 

kriterierna. Vidare har vi alltid utvärderat vilka ytterligare steg/moment som skulle krävas 

för att nå ett högre poäng i syftet att öka vår medvetenhet och för att sätta val av 

poängsättning i relation till en helhetsbedömning. 

 

6.3 BREEAM Communities som certifieringssystem 

Eftersom certifieringssystemet BREEAM härstammar från England är även dess 

utformning och innehåll anpassat efter det brittiska samhället, byggbransch, miljöarbete, 

lagar och direktiv, något som vid flertalet gånger blir mycket påtagligt i de kategorier och 

dess tillhörande kriterier som bedöms. Majoriteten av kategorierna och dess kriterier 

saknar helt systemperspektiv, något vi i Sverige lägger väldigt stort fokus kring i våra 

lösningar. Ett tydligt exempel på detta är det fjärrvärmenät som byggs ut i Sverige och 

som flertalet bostadsområden och fastigheter kan ansluta sig till, så även den projekterade 

fastigheten. I BREEAM finns inga sådana typer av system föreslagna eller inräknade vid 
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olika bedömningar utan fokus ligger på hur det ska bli självförsörjande på egen 

bekostnad.  

 

Genomgående är detaljeringsgraden och mätbarheten för de olika kriterierna mycket 

varierande. I vissa fall är de väldigt öppna för egen tolkning medan utdelningen av poäng 

ibland anspelar på vilken procentsats som uppnås. Givetvis är kriterierna av så olika 

innehåll och karaktär att en genomgående standard på detaljeringsnivån och mätbarhet 

troligtvis inte skulle ge dem alla rättvisa. Men det hade varit intressant att få en kortare 

förklaring/motivation/bakgrund från BREEAMS sida till valet av detaljeringsgrad och 

mätbarhet för respektive kriterium. 

 

I många fall anges färdiga och låsta medelförslag för att uppnå de olika poängen. Något 

som genererar en smal projektering och försvårar såväl bedömning som projektering av 

godkända lösningar. Här hade istället uppsatta mål varit att föredra där man som 

projekterare får motivera sitt val av lösning och hur den når upp till de ställda kraven.  

 

I bedömningsmallen är blott ett fåtal av kategorierna obligatoriska att uppfylla, vilket 

känns lite tandlöst då systemet är utformat för att motivera och ”forcera” byggbranschen 

till att bli mer miljömedveten och hållbar i sitt projekterande och uppförande. Förvisso är 

det så att man inte uppnår någon vidare certifiering om inte hänsyn tas till alla kategorier. 

Men den generösa valmöjligheten öppnar nästan för många dörrar för att låta viktiga 

frågor slinka igenom utan åtgärd.  

 

Huruvida det kan anses vara problematiskt att certifieringsverktyget är uppbyggt som ett 

poängsystem eller ej, är en mycket diffus och svårdefinierad frågeställning. Naturligtvis 

kan mindre nogräknade projektörer sträva efter att erhålla poäng på de kriterier de anser 

vara lättare/billigare att uppfylla, med följdverkan att fokus på helheten och det 

övergripande syftet nedprioriteras. Samtidigt får det lov att anses vara ett relativt enkelt 

sätt att konkretisera de lösningar, val och åtgärder som anses kunna generera en lägre 

miljöpåverkan. Skulle systemet istället vara uppbyggt med att resultat erhålles genom 

någon form av generell utvärdering efter allomfattande betygsgrundande underlag, 

förflyttas istället problematiken till vem eller vilka som i sådant fall skall genomföra en 

sådan bedömning, och hur man ska kvalitetssäkra denna process så att den blir tillräckligt 

rättfärdig och tillförlitlig.  

 

Vid projekteringen av vårt gestaltningsförslag har frågor som rör buller och förorenad luft 

varit ett centralt problem. Inget av dessa områden varken bedöms eller ens nämns bland 
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kriterierna i manualen. Något vi ser som en brist då lösningen av respektive problem 

beror av många olika faktorer och är högst aktuell för att skapa en god bostadsmiljö. Både 

kriterier gällande bullernivåer och förorenad luft bör vara givna områden att beröra vid en 

eventuell översättning/anpassning av systemet enligt svenska förhållanden.  

 

En certifiering enligt BREEAM Communities förutsätter att byggnaderna i 

bostadsområdet också miljöcertifieras. Det skulle vara intressant att få veta om några 

andra certifieringssystem, bortsett från BREEAM, skulle uppfattas som godtagbar 

certifiering av byggnader. Är de nationella systemen som EcoEffect och Miljöbyggnad 

samt svensk översättning av LEED möjliga att tillämpa för detta ändamål istället för 

BREEAM. Om så inte är fallet finns risken att en översättning av BREEAM 

Communities blir väldigt begränsad och svår att tillämpa på svenska bostadsområden. 

 

Vid projektering och uppförande av ett bostadsområde är ofta många ledande aktörer 

involverade, varför alla berörs av en certifiering. Många lösningar tangerar och involverar 

ofta flera olika områden med vilken en ansvarsfördelning av de olika kriterierna kan bli 

invecklad och svår att hantera. Systemet kräver en omfattande delegation över vem som 

”äger” vilken fråga/kriterium och därmed också ansvarar för att tillhörande dokument och 

bevisning tas fram. En process som blir mycket resurskrävande. 

 

6.4 Miljöcertifieringens påverkan på gestaltningen 

Beträffande vårt gestaltningsförslag är det i princip sedumtaken och 

dagvattenhanteringens utformning på området som tillkommit och därmed påverkats av 

BREEAM Communities. Sedumtaken var för visso en valfri kategori men ändå något vi 

valde att tillämpa eftersom systemet har många positiva effekter på de buller och 

luftföroreningsproblem Skeppsbyggaren tampas med. Systemet för dagvattenhantering 

genererar ett miljövänligt omhändertagande som går i linje med vår miljövision för 

området men var inget system vi utvecklat innan tillämpningen av BREEAM 

Communitites.  

 

I BREEAM Communitites hänvisas all bebyggelse till ett certifieringssystem som rör 

byggnader. Därmed påverkades inte den arkitektoniska utformningen av de kategorier 

och kriterier som anges i BREEAM Communitites . Tillämpningen av Gehls och Jacobs 

teorier berörs inte heller i någon större utsträckning av certifieringssystemet och har 

därmed inte haft någon vidare påverkan på det slutgiltiga poängresultatet. Kategorin, 
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Place and Shaping, som berör utformningen av bostadsområdet berör främst 

möjligheterna till kommunikation med den övriga staden, offentlig belysning, i vilken 

utsträckning hänsyn tas till tidigare exploatering av mark/bebyggelse samt ett ganska 

allmänt och överskådligt fokus kring grönområden på området och i anslutning till 

området. Ingen kategori berör hur områdets utformning bidrar till aktivitet och mänsklig 

kontakt, vilket är en central del i Gehls och Jacobs teorier. Därmed bekräftar inte 

certifieringen bostadsområdets potential till att vara hållbart ur ett samhällperspektiv.  

 

 

6.5 Har den ursprungliga problembilden gått att lösa? 

Trots fastighetens utsatta läge för påverkan från industriverksamhet och en hårt belastad 

trafiksituation tillåter tomtens form en attraktiv och skiftande bostadsplanering. 

Reducering av buller kan genomföras med hjälp av en funktionell placering av 

huskroppar, utan att för den delen ha ett för stort inflytande på övrig utformning. 

 

Utredningsmaterial har påvisat att marken inte är förorenad i den utsträckning som 

tidigare befarats, något som talar för att fastigheten kan bebyggas med bostäder inom snar 

framtid. I den relativt omfattande problembilden, som beskrivs i det 

förundersökningsmaterial vi tagit del av, framställs området som oattraktivt och otryggt. 

En exploatering av fastigheten bidrar naturligt till att utveckla områdets potential samt 

den förekommande variationen av verksamhet och byggnadsutformning som vi 

förespråkar likaså. Vi anser att det är viktigt att utnyttja fastigheten till något mer och 

bättre än vad som görs i dagsläget. Gavleån är ett naturskönt inslag i Gävles 

stadsutformning och alla områden i dess anslutning bör därmed tas till vara.  

 

 

6.6 Bostadsområdet ur ett miljö- och samhällsperspektiv 

Hur ett bostadsområde skall planeras och gestaltas är både en komplex och svårdefinierad 

uppgift. Med bakgrund av Gehl och Jacobs teorier beträffande en god stadsdelsplanering 

belyses vikten av integration, trygghet, aktiviteter och en variation av innehåll och 

bebyggelse. Även om teoriernas innehåll i vissa fall skiljer sig åt står mäniskan ständigt i 

centrum, något vi försökt applicera i vårt gestaltningsförslag. Frågan är om alla dessa 

planeringsteorier automatiskt bidrar till en hållbar samhällsplanering i praktiken. Innebär 
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projektering av grönytor, möjlighet till aktivitet och umgänge att det praktiskt inträffar. 

Vad åligger den fysiska miljön respektive de mäniskor som vistas där. 

 

Både Gehl och Jacobs förespråkar ett varierat och innehållsrikt bostadsområde. Vårt val 

att integrera kommersiella lokaler med bostäder kan bidra till en ökad ljudnivå i samband 

med leveranser, generösa öppettider och eventuella följder av utskänkningstillstånd i 

samband med restaurangverksamhet. Det är därför viktigt att skapa ett samspel mellan det 

offentliga och privata rummet i området. De barriärliknande huskropparna som gestaltas 

mot Södra Skeppsbron talar egentligen emot både Gehls och Jacob teorier om hur man 

ska integrera och utforma ett bostadsområde i relation till övriga områden. Men i detta 

fall skulle huskroppsformationen kunna vara till fördel för att lättare tillhandahålla de 

offentliga verksamheterna utan att det inkräktar på de boendes vardag på ett negativt sätt. 

Syftet med de kommersiella lokalerna är delvis att tillhandahålla en service för de boende 

på området men också att öka den allmänna rörelsen i intilliggande områden. De 

genomgående öppningarna i huskropparna mot såväl Brodingatan som Södra Skeppsbron 

gör det smidigt för boende från intilliggande bostadsområden att via gårdens gångstråk ta 

sig till dessa verksamheter. Detta genererar mänsklig närvaro och rörelse längs med 

byggnaderna mot ån och på innergården. Gränsen är dock ytterst subtil mellan en rörelse 

som påverkar området positivt och en som snarare upplevs som påträngande och 

inkräktande på de boendes privata sfär. Således känns vårt val av placering för butiker 

och restauranger ut mot Södra Skeppsbron som en mycket bra lösning då denna bjuder in 

till ett varierande rörelsemönster och flera val av vägar. 

 

Det är svårt att utforma ett bostadsområde som tillgodoser allas behov och uppfyller de 

uttalade kraven på en god stadsplanering. Vi har under denna projektering försökt 

utveckla och analysera hur olika behov och krav kan tillfredsställas på det ursprungliga 

gestaltningsförslaget för Skeppsbyggaren. Vi har försökt anpassa lösningarna efter 

området snarare än området efter lösningarna med ett resultat som vi är mycket nöjda 

med.  
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7 FRAMTIDA STUDIER 

För vidare utveckling av Skeppsbyggaren skulle fördjupade studier och analyser kring 

energilösningar kunna genomföras. En mer genomgående och detaljerad utvärdering av 

fastighetens kapacitet för solceller och vindkraftverk skulle vara av intresse, samt att 

undersöka solpanelers potential som komplement eller alternativ för ökad självförsörjning 

av energi samt för att ytterligare stärka miljöprofilen. Vidare är en ytterligare analys kring 

vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå högre, alternativt, högsta, certifiering av 

BREEAM Communities av intresse för att närmare kunna bedöma värdet av en sådan.  

 

Erfarenheter kring miljöcertifiering av bostadsområden är än så länge relativt begränsade 

inom Sverige varmed både BREEAM Communities som system och den ekonomiska 

omfattningen av en klassificering av detta slag skulle vara av intresse att undersöka 

vidare. Som en naturlig följd tillkommer studier rörande möjligheterna av en svensk 

översättning och tillämpning av systemet.  

 

Ur ett samhällsperspektiv skulle det vara intressant att studera hur ett miljöcertifierat 

bostadsområde skiljer sig från ett icke miljöcertifierat. Har miljöcertifiering haft någon 

effekt på projekteringen? 
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BILAGA A 

Uppskattad specifik energianvändning 

Presentation av indata till BV2 för en beräkning av en uppskattad specifik 

energianvändning. 

 

Tabell 2. Beskriver den indata som förts in i BV2 för respektive område. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabell 3. Beskriver de U-värden som införts i BV2 för respektive konstruktionsdel. 

Klimatsskärm U- värden W/m2,K 

Grund + 
mark 

0,09714 

Yttervägg 0,1 

Tak 0,117 

Dörrar 0,9 

Fönster 0,8 

  

Indata till BV2 

  Småhus Lägenhet (snitt 3 
rok) 

Innetemperatur 20˚C 20˚C 

Belysning (hushåll) 0,4 W/m2 0,4 W/m2 

Personvärme 
(hushåll) 

1,87 W/m2 1,2 W/m2 

Maskiner (all övrig 
hushållsel bortsätt 
från belysningen) 

2,13 W/m2 2,8 W/m2 

Tappvarmvatten 25 kWh/m2 
(Atemp) 

25 kWh/m2 
(Atemp) 

Ventilation  FTX FTX 

Uppvärmningssätt Fjärrvärme Fjärrvärme 

Fastighetsel 5,1 kWh/m2,år 5,1 kWh/m2,år 

Vädringspåslag 4 kWh/m2, år 4 kWh/m2, år 
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Tabell 4. Beskriver värden för volymen hos varje bebyggelsedel som införts i BV2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Beskriver värden för de areor som förts in i BV2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41. Beskriver resultatet för mellanbebyggelsen i BV2. Den röda stapeln motsvarar specifik energi 

användning för värme och den gröna för hushållets elanvändning inklusive fastighetsel. 

 

 

Bebyggelse Volym m3 

Låghus 3195 

Mellan 24120 

Punkthus 16716 

Klimatskärm Area (total i alla 
väderstreck) 

Area (totalt 
fönster) 20% 
av väggarean 

Area (totalt 
dörrar) 

Låghus 2170 434 46 

Mellan 13316 2663 277 

Punkt 4529 905,8 238 
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Figur 42. Beskriver resultatet för låghusbebyggelsen i BV2. Den röda stapeln motsvarar specifik energi 

användning för värme och den gröna för hushållets elanvändning inklusive fastighetsel. 

 

 

 

 

Figur 43. Beskriver resultatet för punkthuset i BV2. Den röda stapeln motsvarar specifik energi 

användning för värme och den gröna för hushållets elanvändning inklusive fastighetsel. 
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BILAGA B 

Beräkning av solcellsanläggningens elproduktion 

Energimyndighetens riktlinjer för att beräkna ungefärlig produktion av växelström från 

solcellsanläggning (Energimyndigheten, 2010); 

1. Beräkna den årliga solstrålningen mot anläggningsytan med hjälp av 

solstrålningskartan, Figur 44, och Figur 45. 

2. Multiplicera anläggningsytans solstrålning med anläggningens toppeffekt i kW. 

3. Dra av för 25 procent för förluster ibland annat växelriktare. Resultatet ger 

produktionen av växelström i kWh per år. 

 

Vid beräkningen har ett genomsnitt använts av toppeffekten per kvadratmeter från åtta 

produkter som Energimyndigheten har testat (Energimyndigheten, 2010).  

Tillverkare/leverantör

Yta - horisontell 1000 W/m
2

Solarit AB 114 W/m
2

Andel → yta 45° 112 % Switchpower 131 W/m
2

Yta - 45° lutning 1120 W/m
2

NAPS Sweden AB 138 W/m
2

Gridcon Solcellsteknik AB 124 W/m
2

Schueco 128 W/m
2

Anläggningens area 150 m
2

Glacell AB 85 W/m
2

Andel förluster 25 % Exotech AB 138 W/m
2

Anläggningens toppeffekt 19 kW Viessmann 136 W/m
2

Resultat 15960 kWh/år Genomsnittlig toppeffekt 124 W/m
2

Årlig solinstrålning

Data

Toppeffekt

 

Tabell 6. Beräkning av solcellsanläggningens elproduktion samt underlag för beräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 44. Solstrålningskarta 

(SMHI/Energimyndigheten) 

Figur 45. Andel solstrålning mot anläggningsyta  

(Energimyndigheten) 



 

B 2 

 

 

 



 

C 1 

 

BILAGA C 

Kompletterande illustrationer 

 

Figur 46. Situationsplan. 

 

Figur 47. Situationsplan. 
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Figur 48. Översikt. 

 

 

Figur 49. Översikt. 
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Figur 50. Fasad mot Södra Skeppsbron. 

 

 

Figur 51. Översikt. 
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Figur 52. Innergård med lekplats. 

 

 

Figur 53. Vy från Gavleån. 
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Figur 54. Vy från Gavleån. 

 

 

Figur 55. Vy från Gavleån. 
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Figur 56. Södra Skeppsbron. 

 

 

Figur 57. Vy från Gavleån. 
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Figur 58. Föreslagen busshållplats längs Södra Skeppsbron.  

 

 

Figur 59. Översikt.  
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Figur 60. Järnväg som barriär. 

 

 

Figur 61. Gångfartsområde, Brodingatan. 
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Figur 62. Översikt. 

 

 

 

 

Figur 63. Gång- och cykelstråk. 
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Figur 64. Vy från Södra Skeppsbron.
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BILAGA D 

Detaljerad poängsättning med tillhörande kommentar 

Climate and Energy (Klimat och energi) 

CE1 – Flood Risk Assessment (Location) 

 Betyg Kommentar 

 3 Risken för översvämning bedöms som liten då markytan (med god 

marginal) ligger över medelvattenyta (Gävle kommun, 2011). 

CE2 – Surface Water Runoff 

 Betyg Kommentar 

 2 Risken för översvämning bedöms liten enligt CE1. 

Tomtens placering i närhet till Gavleån och havet. 

En väl fungerande dagvattenhantering och det faktum att stora ytor av 

tomten är täckt av växtlighet och mark som kan ta hand om vattenflöden. 

Gävle ligger inte i riskzon för den typen av extremväder som medför stora 

översvämningar.  

CE3 – Rainwater SUDS 

 Betyg Kommentar 

 3 Ca 68 % av takarean är täckt med sedumtak som tar hand om regnvatten. 

CE4 - Heat Island 

 Betyg Kommentar 

 2 Stora glaspartier kommer utgöras av ett solskyddglas som avskärmar såväl 

solinstrålningen som värmetransmittansen från glaset/fönstret. 

Stora glaspartier för verksamheter placeras mot norr för att ytterligare 

minimera påfrestning från solen.  

Innergårdar planteras med träd och buskar som skuggar vissa delar av 

området och bebyggelsen.  

Passager förses med växtlighet längs väggar. 

CE5 – Energy Efficiency 

 Betyg Kommentar 

 2 Placering av bostäder för att ta vara på den passiva uppvärmningen från 

solen.  
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Genomgående lägenheter garanterar ljus och solinsläpp flera timmar per 

dygn.  

De tunga byggnaderna har möjlighet att ”lagra” värme i stommen, varmed 

inga ”snabba förluster” av värme sker. 

Individuella mätare bidrar till minskad energianvändning. 

Maximering av uppvärmningslösningar som har Low eller Zero 

koldioxidutsläpp. 

CE6 – Onsite Renewable (s) 

 Betyg Kommentar 

 1 Avtal med el-leverantör gällande el från förnybara källor.  

Kompletteras med solceller och vindsnurra på fastigheten. 

CE7 – Future Renewable (s) 

 Betyg Kommentar 

 - Inga beräkningar för framtida påkoppling av solceller har genomförts i 

projekteringsprocessen. 

CE8 – Services 

 Betyg Kommentar 

 3 Området är väl placerat i förhållande till centrum, kollektivtrafik, bilvägar, 

cykel- och gångleder. Utrymme och fastighetens position ger goda 

möjligheter till tillväxt och omkonstruktion av såväl infrastruktur som 

uppvärmningssätt.  

CE9 – Water Consumption 

 Betyg Kommentar 

 1 Snålspolande kranar, toalett etc. minskar vattenförbrukningen.  

Dagvattensystem som försörjer toaletterna ger ytterligare besparingar. 

Projektera för vitvaror med låg vattenförbrukning. 

Bör dock belysas att denna punkt beror till stor del av ett brukarbeteende.  

CE10 – Design Weather Resilience 

 Betyg Kommentar 

 2 Motståndskraftiga fasadmaterial som tegel och betong står emot ett 

varierande klimat. 

Väl isolerade fönster och dörrar ökar den termiska komforten. 

Barriären av huskroppar dämpar vindstyrkan in till området. 
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CE11 – Sub/smart metering 

 Betyg Kommentar 

 3 Individuell mätning kommer tillämpas i varje lägenhet/bostad på et 

användarvänligt sätt. Ex. applikation till ipad/läsplatta. 
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Resources (Medel) 

RES1 – Low impact 

 Betyg Kommentar 

 2 Visionen är givetvis att alla material som används under byggprocessen 

samt i byggnaderna ska utgöras av material som innehar betyget A eller B i 

Sunda Hus-registret eller BASTA.  

RES2 – Locally Sourced Materials 

 Betyg Kommentar 

 1 I så stor utsträckning som möjligt kommer material från lokala tillverkare 

att köpas in och användas. Om materialen inte finns att tillgå lokalt är 

målet därefter att köpa in materialet från närmaste återförsäljare. 

RES3 – Road Construction 

 Betyg Kommentar 

 2 25-30% av vägmaterialet är återvunnet. 

RES4 – Composting 

 Betyg Kommentar 

 3 Avfall och spill ska minimeras genom noga och effektiva beräkningar 

kring hur mycket av varje material som krävs. Ytterligare ska allt spill tas 

om hand och sorteras i containrar för att sedan återvinnas hos Gästrike 

återvinning. 

RES5 – Groundwater 

 Betyg Kommentar 

 1 Befintliga behov för omhändertagande av dag- och förorenat vatten ska 

tillgodoses under såväl byggprocessen som användandefasen. 

RES6 – Land Remediation 

 Betyg Kommentar 

 1 Kontroll och mätning beträffande eventuella föroreningar hos marken är 

gjord. Bortschaktning av förorenad mark ska ske. Bortschaktad jord 

omhändertas och fraktas till en behandlingsanläggning, återanvänds om 

möjligt efter behandling. 
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Place Shaping (Landskapsplanering) 

PS1 – Sequential Approach 

 Betyg Kommentar 

 3 Tidigare verksamheter, i form av industrier har orsakat till föroreningar i 

marken och är den bidragende faktorn till att tomten inte exploaterats 

tidigare. Åtgärder kommer att vidtas för att marken ska kunna bebyggas 

enligt RES6. Eventuellt förorenad mark ska behandlas för att, om möjligt, 

sedan återanvändas på tomten. Jord som schaktas bort för byggnation av 

bostäder ska även den återanvändas inom tomten för att forma 

nivåskillnader och dylikt.  

PS2 – Sequential Approach 

 Betyg Kommentar 

 3 Hela fastigheten består av tidigare övergiven stadsmark. 

PS3 – Building Reuse 

 Betyg Kommentar 

 - Fastigheten innefattas inte av några befintliga byggnader. 

PS4 – Landscaping 

 Betyg Kommentar 

 2 En varierad naturmiljö som medför en grön innergård som är tillgänglig för 

alla. 

PS5 – Design and Access 

 Betyg Kommentar 

 1 I enighet med efterfrågade kriterier. 

PS6 – Green Areas 

 Betyg Kommentar 

 2 Närmaste grönområde ligger ca 500 m från Stenebergsparken. 

PS7 – Local Demographics 

 Betyg Kommentar 

 2 Antal lägenheter samt dess utformning faller inom normen för det underlag 

kommunen tagit fram beträffande behoven inom området Brynäs. Både 

bostadsrätter och hyreslägenheter upprättas, vilket skapar en bred och 

varierad boendekonstellation. 
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PS8 – Affordable Housing 

 Betyg Kommentar 

 2 Med strävan efter att minska risken för segregation skall varierade 

boendeformer och boendestandarder förekomma inom hela området. 

PS9 – Secure by Design 

 Betyg Kommentar 

 2 Med ett genomgående säkerhetstänkande rörande tillfredställande 

utomhusbelysning, väl utformad innegård ur säkerhetssynpunkt, trygga 

parkeringsmöjligheter, samt konsultation med fackkunniga bör erhållit 

betyg kunna rättfärdigas. 

PS10 – Active Frontage 

 Betyg Kommentar 

 2 Eftersom de arkitektoniska egenskaperna för projekteringen uppnått 

efterfrågade egenskaper för erhållet betyg. 

PS11 – Defensible Spaces 

 Betyg Kommentar 

 2 Samtliga byggnader har ingång från intilliggande gator och en 

förhållandevis tydlig gräns mellan det offentliga rummet och det mer 

privata domänerna förekommer. 

PS12 – Local Vernacular 

 Betyg Kommentar 

 2 Med bakgrund av det arkitektoniska projekteringsarbetet samt samråd med 

lämplig kommunal instans. 

PS13 – Security Lightning 

 Betyg Kommentar 

 2 I och med projekterandet av energisnåla, väl avskärmade och för ändamålet 

lämpliga utomhusarmaturer samt effektiva styrsystem för energisnål 

inomhusbelysning där stora delar av den allmänna belysningen är närvaro- 

och behovsstyrd.  

PS14 – Form of Development 

 Betyg Kommentar 

 2 I enlighet med projekterad situationsplan och samråd med berörd 

myndighet för upprättandet av handlingsplaner för att säkerställa tydliga, 
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lättanvända och överskådliga kommunikationsstråk i och i anslutning till 

fastighet och att dessa appliceras vid genomförande. 

PS15 – Form of Development – Pedestrian Movement 

 Betyg Kommentar 

 2 Under förutsättning att den efterfrågade miljön för gångtrafikanter uppfylls 

och konsultation med berörd kommunal myndighet genomförs. Kan man 

noga kartlägga områdets karaktär ytterligare finns möjlighet för högre 

betyg. 
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Transport and Movement (Transport och förflyttning) 

TRA1 – Location/ Capacity 

 Betyg Kommentar 

 3 Betyg med tanke på att en väl utbyggd kommunikationsrutt redan existerar 

i och med busslinje 1 med sina många och täta avgångar varje dag.  

Vidare god kommunikation via gång- och cykelbanor. 

 

TRA2 – Availability/Frequency 

 Betyg Kommentar 

 3 Många bussavgångar, närhet till hållplatser och stadskärna samt trygga 

gång- och cykelvägar som leder till området. 

 

TRA3 – Facilities 

 Betyg Kommentar 

 2 Med väl upplysta busshållplatser i glas som tillhandahåller skydd mot 

väder, uppdaterade tidtabeller och sittmöjligheter. 

 

TRA4 – Local Amenities 

 Betyg Kommentar 

 3 Med närhet till; 

A) livsmedelsbutik (500 m),  

B) Lekpark (500 m) 

C) Postlåda (500 m) 

D) Postombud (1000 m) 

E) Bankomat (1000 m) 

G) Grundskola (1000 m) 

I) Fritidsanläggningar (1000 m) 

L) Allmän park (1000 m) 

N) Platser för religionsutövning (1000 m)  

 

TRA5 – Network 

 Betyg Kommentar 

 2 Med god tillgång av omhändertagna, väl skyltade cykelvägar som i 

anslutning till området är åtskild från biltrafiken.  
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TRA6 – Facilities 

 Betyg Kommentar 

 2 Uppställningsplatser för cyklar till ett antal om minst 50 procent av 

boendeantalet. På markplan är dessa övertäckta med tak av transparent 

plexiglas. I parkeringsgarage finns utöver vanliga cykelplatser även 

cykelrum. Samtliga platser erbjuder goda möjligheter att med hjälp av lås 

förankra cyklarna väl.  

TRA7 – Car Clubs 

 Betyg Kommentar 

 2 Med planer på att en bilpool bildas och att ett antal parkeringsplatser 

avsätts i detta syfte. 

TRA8 – Flexible Parking 

 Betyg Kommentar 

 - Området saknar direkt syfte med flexibel parkering. Eftersom parkering 

uteslutande sker i parkeringsgarage är stundtals alternativt nyttjande av 

utrymmet något begränsat. 

TRA9 – Local Parking 

 Betyg Kommentar 

 3 Med goda och säkra parkeringsmöjligheter i parkeringsgarage och god 

tillgång till kommunikationer enligt TRA1. 

 

TRA10 – Home Zones 

 Betyg Kommentar 

 3 Eftersom inga vägar inne på bostadsområdet är avsedda för biltrafik och 

Brodingatan anpassas till gångfartsgata.  

 

TRA11 – Transport Assessment 

 Betyg Kommentar 

 2 Den tillkommande miljöbelastningen balanseras av fastighetens 

exploateringsvärde. 

TRA12 – Electric Vehicle Charging Points 

 Betyg Kommentar 

 3 Med laddningsstationer i garage, inom området, och i anslutning till 
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kommersiell verksamhet. 

TRA13 – Transport Impacts 

 Betyg Kommentar 

 2 Med bakgrund av att biltrafik inom området inte förekommer utom i 

undantagsfall, samt möjligheten att göra delar av Brodingata till 

gångfartsområde. 

TRA14 – Commercial LGV Plan 

 Betyg Kommentar 

 3 Samtliga kommersiella lokaler har ett avsett utrymme för varuleveranser, 

lastzoner, på ett sådant sätt som inte påverkar/stör trafiksituationen.  
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Community (Samhälle) 

COM1 – Inclusive Design 

 Betyg Kommentar 

 3 Med tanke på en mycket hög standard sett ur tillgänglighet för handikapp 

rörande exempelvis rörelseförmåga och synnedsättningar. Några exempel 

är: inga trappsteg till entré, hissar i varje trappuppgång med berättarröst för 

synskadade och tydliga kontrastlinjer och färgmässigt avvikande ledstänger 

i trappuppgångar. 

COM2 – Consultation 

 Betyg Kommentar 

 1 Genom användandet av exempelvis fokusgrupper vid projektering av 

fastighet. Om arbetet leder till förbättringar av projekteringen, och att man 

exempelvis involverar allmänheten i workshops kan ett högre betyg 

erhållas. 

COM3 – Development User Guide 

 Betyg Kommentar 

 2 Genom att producera och distribuera manualer och tekniska beskrivningar 

för de system/installationer som finns i bostaden, och på vilket sätt man 

effektivast kan utnyttja dem. Detta material framställs för olika forum, 

bland annat för tryck och för webb, och görs tillgänglig för de individer 

med syn- eller hörselnedsättningar. 

COM4 – Management and Operation 

 Betyg Kommentar 

 1 Genom att skapa förutsättningarna för de boende att känna delaktighet med 

möjlighet att sköta delar av underhåll/skötsel av gemensamma ytor såsom 

innergård, lekpark, rabatter, mötesplatser etcetera.  
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Ecology and Biodiversity (Ekologi och biologisk mångfald) 

ECO1 – Ecological Survey 

 Betyg Kommentar 

 2 En MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) genomförs av utbildad och 

sakkunnig person. En handlingsplan över hur arbetet ska genomföras för 

att omgivande grönområden inte ska påverkas negativt upprättas. 

ECO2 – Biodiversity Action Plan 

 Betyg Kommentar 

 1 Eftersom tomten idag enbart består av grus bör de grönområden och den 

växtlighet som ska exploateras på fastigheten bidra till en ökad flora och att 

fler djur och växter uppkommer (väljer att leva på platsen). Men punkten är 

svårbedömd utan en sakkunnig ekologs undersökning och efterföljande 

uttalande kring frågan. 

ECO3 – Native Flora 

 Betyg Kommentar 

 - Ingen nativ växtlighet bevaras 

ECO4 – Wildlife Corridors 

 Betyg Kommentar 

 1 Växtlighet kommer att utformas sammanhängande för att skapa mindre öar 

av blommor, buskar och träd. Samt att trädens placering kommer ske 

sammanhängande längs gångstråken för att skapa en korridor av växter. 
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Business and Economy (Verksamhet och ekonomi) 

BUS1 – Business Priority Sectors 

 Betyg Kommentar 

 1 Tillgång och efterfrågan för de kommersiella lokalerna anses vara hållbara. 

BUS2 – Labour and Skills 

 Betyg Kommentar 

 2 Under förutsättning att lokala entreprenörer och underentreprenörer 

kontrakteras vid genomförande och löpande underhåll. 

BUS3 – Employment 

 Betyg Kommentar 

 2 Med bakgrund av den nettoökning av heltidsjobb bostadsområdet genererar 

i form av de lokala butikerna och eventuell(a) vaktmästare. 

BUS4 – New Business 

 Betyg Kommentar 

 1 Efter genomförda undersökningar på vilka kommersiella verksamheter som 

finns i omnejd och vad som skulle kunna komplettera dessa. 

BUS 5 – Investment 

 Betyg Kommentar 

 2 Genom att genomföra studier och arbeta för att skapa förutsättningar och 

intresse hos investerare som ej är knutna till orten. 
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Buildings (Byggnader) 

BLD1 – Non Domestic 

 Betyg Kommentar 

 2 Alla byggnader inom fastigheten ska uppnå klassificeringen lägst VERY 

GOOD. 

BLD2 – Domestic 

 Betyg Kommentar 

 2 Alla byggnader inom fastigheten ska uppnå klassificeringen lägst VERY 

GOOD. 

BLD3 – Building Refurbishment 

 Betyg Kommentar 

 - Inga befintliga byggnader finns på fastigheten. 
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BILAGA E 

Situationsplan 

 






