KONCEPT

WIN WIN
Det skalbara boendet där alla är vinnare
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Träarkitektur & Hållbarhet

Ytsammanställning

• Arkitektonisk höjd i kulturhistorisk kontext • Skalbar träbyggnads-

Totalt antal lägenheter		

teknik för alla förutsättningar • Robusta verksamhetslokaler bidrar till

46 st

Fördelning:

stadsdelen • Entréer mot alla gator • Grön bostadsgård utformad för
alla (GA) • Gemensamt växthus och takterrass • Gröna tak • Hållbara
utvändiga material • Gemensam lobby • Yteffektiva rundgångslägenheter • Staplade radhus för bl.a. barnfamiljer • Attraktiva markbostäder
med loft • Passivhus med träbyggnadsteknik • Svanenmärkning av allt
ingående material • Robusta utvändiga material för långsiktighet
• Incitamentstyrd, hållbar mobilitet • Elbilspool • Individuell värmeåtervinning, separata FTX • Egen solcellsanläggning - primärt mot
elbilspol • Integrerad energidesign • Cykeldepå • Årskort på Västtrafik
(ingår 1:a året) • Kylrum i entré för matleveranser • Sociala kontrakt
bidrar konkret till integration • Öppen process i projektets alla delar

5:or				

10 st

4:or				

11 st

3:or				

10 st

2:or				

10 st

2:or (loftlägenheter, markbostad)		

5 st

Total BTA (ljus)			

5 473 kvm

Total BTA mörk (garage 2200, källare 600 kvm)

2 800 kvm varav

Total BOA (ej med övre loft under 1900 mm 20 kvm)

3 684 kvm

Total LOA					

288 kvm

Nyckeltal BOA/BTA normalplan		

+ 80%

Nyckeltal BOA/BTA (ljus) total		

73%

Mötet med Gibraltargatan/Engdahlsgatan.

”

Vi har en social innovation för att integrera nyanlända familjer.

Det skalbara boendet där alla är vinnare
Vi som ligger bakom win-win är ett partnerskap med
en stark vilja att vara med och utveckla Göteborgs
bostadsbyggande i rätt riktning. Vår vision är solklar: Vi
ska skapa Sveriges mest hållbara boende ekologiskt och
socialt. Och vi ska göra det med innovation och modern
arkitektur.
FN kämpar idag för att klara 2-gradersmålet och boendets
miljöpåverkan är vi bekanta med sedan länge. Därför
är det självklart att bygga ekologiskt hållbart och väva
in tekniska lösningar som uppmuntrar de boende i rätt
riktning. Göteborg står också inför en stor utmaning att
integrera de flyktingar som kommit hit de senaste åren.
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”

Träbyggnadsteknik för en urban kontext
Vi har därför utvecklat en social innovation för att
boendeintegrera nyanlända familjer (läs mer om
5%-modellen på A4). Vi bedömer att vår modell kan få ett
brett genomslag och som andra byggherrar kan ta efter.
Vårt partnerskap består av tre parter med en gemensam
värdegrund: Ett arkitektkontor som bygger i egen regi, en
bostadsutvecklare specialiserad på hållbart boende och en
stor aktör/entreprenör med träbyggnadserfarenhet.
Vi har organisation, finansiering och utförandekapacitet
på plats och vi är redo att skala upp.

För att kunna bidra till en blandad stad behövs ett
byggsystem som fungerar i alla sammanhang - både vad
gäller topografi men även hög rumshöjd, spännvidder,
hisschakt, kvartersstruktur och tex passivhus. Den
stomme som vi förslår är en kombination av två olika
byggsystem där vi drar fördel av det bästa från var
och ett av dem. Första våningen mot Engdahlsgatan/
Gibraltargatan bygger på ett klassiskt pelare/balk-system
med limträ och kan anpassas efter olika förutsättningar.
Ovanpå det nyttjar vi ett rationellt system med
lastbärande väggar med bjälklag/planelement beprövat
för passivhus. Båda systemen har olika grader av
prefabricering och det möjliggör enkla transporter och
kort byggtid.
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Win Win

Planer
Entréplan & Gårdsmiljö
En naturlig gårdsmiljö

GARAGENEDFART

BERSÅ

NATURLEK

BIOTOP

LEK

INSEKTSHOTELL

Gården ska utformas som en GA ihop med
hyresfastigheten och detaljutformningen
kommer att göras i samråd med dem. I
förslaget undviker vi att bebygga gården
med skärmtak för att spara så mycket
gårdsyta som möjligt. Utgångspunkten är
att gårdsmiljön ska upplevas som att den
tillhör alla. En privat zon (förgårdsmark)
föreslås närmast fasaderna, något större
vid norrsidan. Här kopplas byggnadens
gemensamma lobby till en privat
utomhusmiljö (trädäck).
Dagvattenfrågan är delvis beroende av hur
stor del av gården som ska underbyggas med
garage. Inriktningen är att en så stor del av
dagvattnet fördröjs eller infiltreras genom en
grön gård och delvis gröna tak.
Rain garden etableras mot radhusens
loftgång.
Utformningen tar sin utgångspunkt i det
naturliga och vi vill att skogen ska flytta
in på innergården. Vi föreslår naturliga
inslag av (träd) stockar, stenar och kullar
som stimulerar till lek, men även biotop för
naturligt djurliv och insektshotell.
En del av cykelparkeringem samlas på
gården, berså i soligt läge och lekplats med
gungor.

Mötet med Hörsalsvägen och Chalmers innovationspark

ENTRÉPLAN & GÅRD SKALA 1:400

Flexibla markbostäder

Entréplan & Gårdsmiljö

Loftlägenheten med entréer åt
både gata och gård möjlig att
disponeras på olika sätt. Antingen
som bostad för paret, familjen, för
forskaren eller för ensamhushållet
med hemmakontor. I 5 %-modellen
upplåts två loftlägenheter som
integrationsbostäder för nyanlända
familjer som fått permanent
uppehållstillstånd men saknar
bostad. Läs mer om det i det 4-sidiga
dokumentet här bredvid.

Garage för bil och cykel byggs under
gårdens körbara och planterade
bjälklag. Garaget fungengerar som
gemensamhetsanläggning med
nedfarten i neutralt läge mellan
byggrätterna.
Ambitionen är att vår
mobilitetsstrategi ska vara så bra att
medlemmarna väljer ett liv utan egen
bil. Elbilspool, gratis västtrafikkort
för varje bostad, föreningslådcyklar
och cykeldepå med tvätt och mek är
några av dessa självklarheter. Därför
avser vi att argumentera för en
reducering av P-talet för att minska
behovet av P-platser i garage.

Loftlägenhet: 2 rok 63 kvm (+ loft 22 kvm

LEK MED NATUREN SOM INSPIRATION I MATERIAL OCH UPPLEVELSE

1

2

3

4

5

6

LOFTLÄGENHET/MARKBOSTAD SKALA 1:200

GARAGE/KÄLLARE SKALA 1:1000

Win Win

Planer
Normalplan & Typplaner

NORMALPLAN SKALA 1:400

FASADUTSNITT VÄSTER

FASADUTSNITT SÖDER

Smart hushållande med ytor

Staplade radhus tillför stadsdelen
ett boendealternativ som idag
saknas. Det är ett effektivt
sätt att kunna erbjuda stora
bostäder som annars sällan blir
byggda. Med loftgång endast på
varannan våning, totalt två hissar
för samtliga bostäder och en
ouppvärmd utrymningstrappa
uppnås en hög yteffektivitet.

Genom hushållande med överytor har projektets normalplan (trots
träbyggnadsteknik) ett nyckeltal för BOA/BTA på över 0,8. En smart
kommunikationslösning med kombinerat trapphus och loftgång
gör att vi klarar god tillgänglighet med endast två hissar. Totalt ger
detta möjligheter till generösa gemensamma ytor såsom lobby för
alla, vinterträdgård och terrass på taket mm. Vad gäller takterrass
finns det olika sätt att anordna utrymningen på. Vi redovisar ett
exempel, men det går att anordna fler alternativ med utrymning via
två trapphus t.ex.

TAKPLAN SKALA 1:400
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2 rok om 44,5 kvm, 3 rok om 70 kvm, 4 (el 5) rok om 92 kvm

Radhus: 5 rok om 114 kvm

TYPLÄGENHETER SKALA 1:200

TYPLÄGENHETER SKALA 1:200

Win Win

Arkitektur
Att förstärka gränssnittet

Omgivningens funkislameller är slätputsade och i princip fria från dekor,
taken är platta med indragen översta våning. Istället är det skuggspelet
från husets geometri med utanpåliggande balkonger och nischer som
skapar karaktär. På västra sidan om Gibraltargatan ligger barnrikehusen
som också är enkla i sin detaljering fast med sadeltak. Det är först i mötet
med kopparbunkern i Chalmers innovationspark som det sker en större
stilmässig förflyttning. Det är detta gränssnitt som vi ska förstärka med
vårt nya tillägg.
I relationen med Gibraltargatan föreslår vi en byggnad som tar stöd i
samma logik med nischer, tydligt markerade entréer och fönster, vissa
runda former och likartad materialbehandling - men i övrigt en egen
integritet med en hårt hållen symmetri. Vi utmanar motiven för vad som
är ett burspråk och vad som är balkong för att nå en sammanhållen helhet.

GATUFASAD MOT SÖDER, 1:200

GATUFASAD MOT VÄSTER, 1:200

FASAD MOT ÖSTER, 1:200
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Win Win

Arkitektur
Att förstärka gränssnittet

Vi plockar upp det traditionella fiskbensmotivet, som är ett invändigt
vanligt förekommande golvmönster, och nyttjar det som ett arkitektoniskt
element i delar av fasad och detaljer. Den helt glasade bottenvåning
ska både ge byggnaden en lätthet men också en tydlig sockel med
fast förankring i marken. Träkonstruktionen framträder tydligt med
bärande limträ vertikalt och horisontellt. FCS-märkt cederspån och
cederpanel samt träskivor mot gatan ger tydlig träkänsla och har lång
hållbarhet (upp mot 50 år). Gårdsfasaderna föreslås putsade och omålade.
Fönstersnickerier i ek och smidesdetaljer i ärggrönt håller ihop byggnaden
runt om. Den indragna takvåningen inrymmer lika delar bostäder som
växthus och ska utformas sammanhållen till form och rytm.

SEKTION OCH GÅRDSFASAD MOT NORR 1:200

SEKTION OCH GÅRDSFASAD MOT ÖSTER SKALA 1:200
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FASAD MOT NORR, 1:200

Win Win

