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Titania Bygg & VVS AB:  org nr: 556687-5083

Titania Bygg & VVS AB (fortsättningsvis kallat ”Titania”) har funnits sedan 2005 och 
sysslar med byggnation och fastighetsutveckling. Titania hade 2015 drygt 310 
miljoner kronor i omsättning med 40 st heltidsanställda medarbetare. Företaget 
är finansiellt starkt och innehar kredit rating AA hos Soliditet. Titania är del i en 
integrerad koncern med totalt ca 150 st anställda med verksamheter inom de flesta 
områden inom fastighetsutveckling, projektering, bygg- och installation. Titania och 
hela koncernen ägs av tre privatpersoner, Einar Janson, Nikan Ghahremani och 
Mats Janson, som alla arbetar i företaget. 

Titania ligger i framkant vad gäller att via genomtänkta förarbeten och systemval skapa 
byggnation som kombinerar hög gestaltningsnivå med miljömedvetet och energisnålt 
byggande. I våra byggprojekt så använder vi oss även av byggvarubedömningen 
som klassificerar olika varor och dess egenskaper. Detta för att garantera att vi inte 
bygger in material som bör undvikas. Titania har ett ISO-certifierat miljöledningssystem 
och företaget kan, via den ovanliga kombinationen att ha eget kunnande inom både 
projektering, byggnation och installation, skapa effektiva energisnåla helhetslösningar 
för byggnader. Titania är också medlemmar i Sweden Green Building Council och 
använder systemet Miljöbyggnad för klassning av företagets byggnader. Titania 
innehar också auktorisationer av branschorganisationer inom specifika yrkesområden 
såsom el, VVS och vissa saneringsarbeten. Kvalitetssäkringen av företagets projekt 
sker genom Titanias ISO-certifierade kvalitetssystem.

Hej! Vårt team består av Titania Bygg & VVS AB (sökande i markanvisningstävlingen) som tillsammans med sandellsandberg arkitekter 
tagit fram detta förslag kring uppförandet av radhus, kedjehus och  friliggande styckhus i inom Kristineberg, Etapp 1, Vallentuna.

Tillsammans bildar vi ett starkt team med välrenommerad gestaltningsförmåga, långvarig erfarenhet av bostadsbyggande och viljan 
att genomföra projekt med det ”lilla extra”, framförallt med fokus på den gröna miljön och ett hållbart område. 

I gruppen finns ett genuint engagemang för en hållbar utveckling för Vallentuna. Vi ser med spänning på utbyggnaden av den nya 
stadsdelen och anmäler härmed vårt stora intresse att vara med att skapa ett fantastiskt område där mötet mellan naturen och boende 
skapar en sammanflätad hållbar helhet.

Med vänlig hälsning,

Wojciech Wondell
Titania Bygg & VVS  AB
Tel 073-360 66 37
wojciech.wondell@titania.se - www.titania.se  (kontakt vid frågor gällande markanvisningstävling)

sandellsandberg Arkitekter AB   org nr: 556464-9308

sandellsandberg grundades 1995. Chefsarkitekt är Thomas Sandell, en av Sveriges 
ledande arkitekter och designers. 

sandellsandberg är ett 50 man starkt team bestående av arkitekter, inredningsarkitekter, 
produktdesigners och ingenjörer. Våra kunder finns representerade från den 
kommersiella, statliga och privata sektorn i Sverige och utomlands. 

sandellsandberg levererar distinkta idéer förverkligade på ett pragmatiskt sätt. 
sandellsandberg utvecklar allt från stadsplanering till möbler. Bredden har inspirerat 
oss sedan starten och är en del av vår identitet. 

Vår strategi kan beskrivas som direkt, pragmatisk, lekfull och okomplicerad, vilket 
manifesterar sig i formstarka byggnader och miljöer med stark identitet, med största 
omsorg om människa och miljö. Att bo i ett hus eller område ritat av sandellsandberg 
skall vara ett mervärde i sig. 
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Vår ambition är att skapa attraktiva, yteffektiva bostäder för en bred målgrupp 
som möjliggör boende i olika perioder i livet. Bostädernas utformning skall vara 
innovativ, nytänkande och flexibel. Nya familjekonstellationer, olika faser i livet, olika 
livsvillkor skall alla rymmas under våra tak. Genom flexibla och smarta lösningar ska 
vi skapa rum för alla.  

Vi vill utgå  från de fantastiska förutsättningar som finns i området; närheten till 
naturen med skog, leder, bad, fiske, och härliga promenader. Vi vill skapa ett 
boende där aktivitet och det gröna silas in i bebyggelsen, där man njuter lika mycket 
av sitt hem utomhus som inomhus, där naturen är en viktig del av vardagen. 
 
Vi vill anpassa boendet för att LEVA, inte bara i våra hus, utan även bidra till livet 
runt omkring. Vi vill skapa ett boende som inte bara är en boplats man övervintrar 
i under arbetsperioden, utan ett boende man faktiskt vill vistas i också under delar 
av semesterperioder, helgdagar och lov med en atmosfär som inbjuder till socialt 
umgänge och trivsel.

Vårt förslag för området bygger på en blandning av olika hustyper med sammanhållen 
estetisk gestaltning, ytbehandling och placering som samspelar med naturen. 

Arkitekturen förenar historisk byggnadstradition med nutida innovation, med respekt för 
naturen där husen följer markens nivåskillnader och materialen är äkta och naturnära.
Fasaderna i värmebehandlad furu åldras vackert med tiden och skapar ett levande 
och varierat, men samtidigt sammanhållet intryck som samspelar fint med naturen runt 
omkring.

För oss finns hållbar design med naturligt från första tanken på utformning. Våra 
hus skall vara energieffektiva och långsiktigt  hållbara, det är därför vi har valt 
lättkonstruktioner i trä och en hög andel förnyelsebara material i kombination med 
effektiva uppvärmningssystem och modern byggteknik. I både form och funktion har vi 
de högsta ambitionerna att skapa byggnader som åldras på ett vackert och hållbart 
sätt i samklang med naturen.

Vår absoluta målsättning är att skapa ett boende där arkitektur, gestaltning, hållbarhet 
och natur samverkar till att göra Kristineberg till det mest attraktiva valet för nya och 
gamla Vallentunabor. 

Vision - Ett Boende Mitt i Naturen
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Välkommen till Kristineberg
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Strategi - Ökad Densitet ger mer Plats åt Naturen

Den bärande tanken med gestaltningen har varit att lägga husen i mindre 
kluster där bebyggelsen skall ligga tätare för att möjliggöra grönområden 
närmare bostäderna. Målsättningen har varit att behålla naturen så orörd 
som möjligt och att skogen i de gröna passagerna ska behållas intakt. Vi 
har brutit upp de klassiska radhuslängorna för att få mer liv och rörelse 
inom området. Även vridningarna av husen har gjorts för att skapa en 
spännande och i vissa fall oregelbunden placering. Detta minimerar 
likformighet och insyn.

 Vi vill främja rörelse och social gemenskap inte bara inom ens egna kvarter 
utan även i hela området. I skogsområden som behållits har vi gett skogen 
bättre möjlighet till habitat för växtlighet och fauna. Vi vill skapa naturliga 
mötesplatser inte bara mellan människor utan även mellan människa och 
djur. Vi tror att genom att man på ett tidigt stadie uppmuntrar och möjliggör 
möten mellan natur och barn så kommer de i ett längre perspektiv kunna se 
vikten av att ta hand om naturen vilket är ett måste för framtiden. Att göra 
det lätt för de boende att odla och att barnen får vara delaktiga sätter ett 
rätt mönster från början. 

Vi har även gjort val som innebär att vi har Mobility management inom 
området och där varje hus har en p-plats. För att klara p-normen har 
resterande parkeringsplatser förlagts i lätttillgängliga parkeringsytor både i 
utkanten och på mindre ställen inom området. 

Spridd placering av hus 
i naturen bidrar till färre 
gemensamma ytor och 
gör det svårare att bevara 
naturliga skogspartier 
inom boendeområdet. 

Tät placering av hus 
möjliggör att större partier 
av skogen kan bevaras. 
Här finns utrymme för stråk 
mellan gårdar som öppnar 
upp för sociala möten.

En lång sammansatt hus-
volym kräver större ingrepp 
i naturen med mer markjust-
ering. Genom att bryta upp 
traditionella radhuslängor 
till mindre enheter anpassas 
husvolymerna lättare till be-
fintligt landskap. 
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GYF - Med Naturen i Fokus

ANTAL ENHETER: 177
SUMMA BYA: 16507 kvm

FÖRSLAG MED GYF:

Kv. 1: 26 Radhus, 0,82

Kv. 2: 24 Radhus, 0,81

Kv. 3: 9 Radhus, 0,67

Kv. 4: 12 Radhus, 0,72

Kv. 5: 13 Kedjehus, 0,75

Kv. 6: 8 Kedjehus, 0,83

Kv. 7: 19 Kedjehus, 0,78

Kv. 8: 18 Radhus, 0,79

Kv. 9: Felleshuset, 0,62

Kv. 10: 10 Radhus, 0,64

Kv. 11: 17 Radhus, 0,73

Kv. 12: 4 Radhus, 0,77

Kv. 13: 5 Villor, 0,89

Kv. 14: 6 Villor, 0,87

Kv. 15: 6 Villor, 0,84

SNITT GYF: 0,77
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DETALJPLAN 

Kv. 1: 23 enheter

Kv. 2: 19 enheter

Kv. 3: 3 enheter

Kv. 4: 8 enheter

Kv. 5: 7 enheter 

Kv. 6: 4 enheter

Kv. 7: 8 enheter

Kv. 8: 15 enheter

Kv. 9: 1 enhet

Kv. 10: 10 enheter

Kv. 11: 13 enheter 

Kv. 12: 3 enheter

Kv. 13: 6 enheter

Kv. 14: 6 enheter

Kv. 15: 6 enheter

ANTAL ENHETER: 122
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TOTALAREA (m²) TOMT 
(m²)

ALTAN 
(m²)

TAK    
(m²)

SOLPANELER 
(m²)

SEDUMTAK 
(m²)

TERRASSODLING (m²) GRÖNA 
VÄGGAR (m²)

PARKERING 
TOMT (m²)

ANTAL PARKERINGAR 
TOMT

PARKERING 
GEMENSAM (m²)

ANTAL PARKERINGAR 
GEMENSAM

NATURMARK    
(m²)

BYA GYF 
(GRÖNT/TOTALYTA)

Kv. 1 5927 1175 370 98 1749 - - 768 325 16 225 18 1985 2217 0,82
100% 20% 6% 2% 30% 13% 5% 4% 33%

Kv. 2 4880 940 342 90 1614 - - 768 300 24 199 15 1393 2046 0,81
100% 19% 7% 2% 33% 16% 6% 4% 29%

Kv. 3 1655 377 143 38 673 - - 128 125 10 143 11 196 854 0,67
100% 23% 9% 2% 41% 8% 8% 9% 12%

Kv. 4 1895 414 157 41 740 - - 256 137 11 100 8 306 938 0,72
100% 22% 8% 2% 39% 14% 7% 5% 16%

Kv. 5 3360 1250 275 179 522 313 105 300 171 13 - - 544 1215 0,75
100% 37% 8% 5% 16% 9% 3% 9% 5% 16%

Kv. 6 2500 946 169 110 257 257 65 200 101 8 250 20 348 748 0,83
100% 38% 7% 4% 10% 10% 3% 8% 4% 10% 14%

Kv. 7 4759 1926 401 262 570 650 153 300 247 19 250 20 412 1774 0,78
100% 40% 8% 6% 12% 14% 3% 6% 5% 5% 9%

Kv. 8 3686 721 256 68 1210 - - 512 224 18 - - 1205 1534 0,79
100% 20% 7% 2% 33% 14% 6% 33%

Kv. 9 960 284 - 264 - - - - - - 56 4 254 264 0,62
100% 30% 28% 6% 26%

Kv. 10 2829 469 142 38 673 - - 256 125 10 330 27 487 853 0,64
100% 17% 5% 1% 24% 9% 4% 12% 17%

Kv. 11 3087 801 242 64 1144 - - 384 213 17 38 3 579 1450 0,73
100% 26% 8% 2% 37% 12% 7% 1% 19%

Kv. 12 702 177 57 15 269 - - 128 50 4 - - 132 341 0,77
100% 25% 8% 2% 38% 18% 7% 19%

Kv. 13 3427 2058 63 136 235 235 - - 127 5 - - 577 669 0,89
100% 60% 2% 4% 7% 7% 4% 17%

Kv. 14 3361 2394 75 163 282 282 - - 165 6 - - - 802 0,87
100% 71% 2% 5% 8% 8% 5%

Kv. 15 2866 1914 75 163 282 282 - - 149 6 - - - 802 0,84
100% 67% 3% 6% 10% 10% 5%

TOTALT 45894 15846 2767 1178 10220 2019 323 4000 2459 167 1591 126 8418 16507 0,77
100% 35% 6% 3% 22% 4% 1% 9% 5% 3% 18%

ÖKAD VINST I NATURMARK JÄMFÖRT MED DETALJPLAN:           4213m²

Fördelning inom Kvarteren & Vinst av Naturmark
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Situationsplan, Skala 1:1000 (A3)
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Områdets karaktär
Målsättningen som funnits med detta förslag och som genomsyrat vårt 
arbete är en vilja att hus och område anpassar sig efter naturen där 
skog och natur i möjligaste mån lämnas orörd. Återplanterad växtlighet 
ska harmonisera med den omkringliggande naturen. Skogspartier genom 
kvarteren och stigar mellan tomterna främjar rörelse och agerar som gröna 
passager för människor och djur. Utöver detta skapar bevarandet av 
träd och växtligheter skugga, vindskydd, tar upp koldioxid i luften, renar 
dagvatten och förbättrar livsmiljön för djur och insekter. Genom grönska 
skapas synergieffekter mellan ekologiska och sociala aspekter och vi 
förstorar befintliga habitat och skapar genom insektshotell, fågelholkar och 
bikupor även förutsättningar för nya habitat. På så sätt diversifierar vi den 
biologiska mångfalden. 

Gestaltningen av området utgår från att skapa naturliga biotoper integrerade 
i den större miljön. Varje grönområde inom kvarten blir en del av naturen. 
Dagvattendammar placeras centralt inom grönområderna dels för att ta 
hand om dagvattnet men även för att främja djur och växtliv. Gårdarna 
planteras med hela växtsamhällen (biotoper) som är bevarade från den 
ursprungliga naturen. Det gör att grönområdena blir lättskötta och samtidigt 
rika på upplevelser över året med bl.a blomning och årstidsförändringen 
av färgerna i naturen. Det är viktigt att låta barn växa upp i ett område som 
lever. Vid lekplatserna i grönområderna kan barn på nära håll uppleva 
insekter och småkryp. Detta kan bidra till en större förståelse för fauna och 
natur och dess nära samverkan för att skapa ett fungerande ekosystem och 
kretslopp.

Närhet till natur uppmuntras och förstärks genom att direkt utanför dörren 
finns det möjlighet att ta sig enkelt ut till närliggande Roslagsleden och 
led mot Gävsjöns naturområde. Där grönområdena korsar gator så är 
det planerat för lågfartsområden med vägbulor. Vägbanorna förses med 
permeabla gatstensbeläggningar för att tydliggöra prioriteringsordningen 
mellan gående och tyngre trafikslag. Som effekter av detta förbinder vi 
skogens sträckning genom området och skapar en trygg gatumiljö.
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Hållbarhet & Miljö
Den miljömässiga påverkan vid exploatering av ett område med höga 
naturvärden måste klimatkompenseras för att vi skall ha en hållbar 
utveckling ur ett miljöperspektiv. Vi som entreprenör måste ta ett miljömässigt 
ansvar för att en hållbar utveckling blir verklighet. Vi kan inte skjuta över 
ansvaret på andra och blunda för vår del i den framtida miljömässiga 
utvecklingen. Inte ta den enkla vägen utan bryta med invanda mönster 
genom att nyttja den tekniska utvecklingen och prova nya lösningar för 
att minska vår påverkan på naturen.

I detta projekt har vi valt att använda olika tekniska lösningar som 
kompensationsåtgärder för vår exploatering. Fasaderna på husen 
består av Thermowood panel där furupanelen genomgått en speciell 
värmebehandlingsprocess och har en bra motståndskraft mot röta och är 
ett Svanen-märkt miljövänligt alternativ. Inga gaser eller kemikalier tillsätts 
under processen vilket gör att träet kan eldas upp utan negativ inverkan 
på miljön. Ingen ytbehandling behövs utan träet kommer över tid åldras 
på ett naturligt sätt och få olika gråa toner beroende på vädersträck, 
vilket ger ett levande och varierat uttryck.

Åt norr på taken så har vi valt att ha extensiva gröna sedumtak. Detta 
minskar bland annat mängden dagvatten som skall tas om hand. Det 
tar även upp och binder föroreningar i luften. Vi har valt att ha dem 
på norra sidan på taken för att vid varma somrar likt den i år inte skall 
torka ut taken och medföra att man behöver underhålla dem. Åt söder 
så har alla hus solcellsanläggningar som skall minska behovet av tillförd 
högvärdig el. Alla fast installerade belysningsarmaturer är LED, detta 
i kombination med att vitvarorna i husen har energiklass A som lägst 
innebär att behovet av tillförd el minskar. På den södra ”solcellssidan” är 
takbeläggningen Icopals miljövänliga takpapp Mono Noxite. Takpappen 
bidrar till renare luft genom att det patenterade granulatet på tätskiktets 
ovansida neutraliserar med hjälp av solljus skadliga kväveoxider i luften. 
Titandioxiden i stengranulatet på tätskiktets yta är en katalysator som utan 
att själv förbrukas påskyndar omvandlingen av skadliga NOX-föroreningar 
i luften till ofarligt nitrat NO3. Effekten kvarstår under hela takets livslängd.

NO3

NOX

Icopal Mono Noxide processen

Thermowood efter 1 år
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Dagvattnet inom området fördröjs ytterligare utöver sedumtaken genom att 
på väg till regngårdarna passera genom ett Savaq-system. Systemet består 
av rör som i marken samlar upp vatten som sedan sugs upp av jorden 
ovanför. Detta är en skötsel- och underhållsfri lösning för utmaningar gällande 
dagvatten och kombinerar på ett unikt sätt lokalt omhändertagande och 
fördröjning av dagvatten med bevattning. Systemet tar hand om vatten från 
tak och hårdgjorda ytor och bevattnar med det lokalt i omkringliggande 
grönytor och planteringar.

Dagvattnet från Savaq-systemet används för att bevattna de gröna väggarna 
av vildvin som täcker gavelväggarna mellan huskropparna. Detta ger ett 
skiftande och levande intryck. Känsla av att naturen lever och rör sig upp 
på fasaderna ger en härlig variation och känsla. En variation mellan olika 
vildvinssorter såsom klättervildvin och rådhusvin ger ett varierat intryck.

Det kvarvarande dagvattnet leds vidare till regngårdarna som ligger centralt 
placerade i de lodrätta grönstråken genom området. Dessa platser skall 
vara som knutpunkter i området för växter, djur och människor. Känsla av 
vattenhål där människor kan interagera med djur och natur är en mycket 
viktig beståndsdel både ur ett miljö- och socialt hållbart perspektiv. 

Odlingslådor och växtbäddar placeras inom den egna tomten och på 
allmänna grönytor. Odlingsbäddarna skall vara tillgängliga och komplettera 
det gröna intrycket. I mötena mellan bebyggelse och grönområde 
placeras växt- och odlingsbäddar som kan användas av de boende. 
Odlingsplatserna ökar också den sociala integrationen mellan boende. 
Växtbäddarna blir under perioder även som rabatter som bidrar till grönska 
som ökar variationen av växtlighet inom området.

För att kompensera de habitat för fåglar, bin och insekter som tagits bort 
så kompenserar man detta inom området genom insektshotell, fågelbon i 
bevarade träd och bikupor i skogsbryn. 

Kompensationsåtgärder 
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Husen är klädda med obehandlad Thermowood panel som åldras på 
ett naturligt sätt genom att panelen grånar över tid vilket bidrar till att 
naturen inom området placeras i första hand. Husen smälter in och naturen 
omfamnar husen och får en mer framträdande roll genom att färgerna i 
naturen tillåts att få en större plats. Thermowood panelen har varierats i 
uttryck för att skapa en variation men samtidigt så harmoniserar husen med 
varandra. 

Husen har genom den publika förgårdsmarken gjorts privata men med 
glasade ytterdörrar för att främja naturliga möten mellan människor. Detta 
ger även ett härligt flöde genom husen med utsikt till baksidans skjutpartier 
som är placerade på motsatt sida till entréerna. Förhoppningen är att de 
skall stå öppna på sommaren för att uteplatser skall agera som ett extra 
rum till huset och även vara en köksingång där man går  in till varandra 
på ett naturligt sätt. 

Mycket arbete har lagts på att få till planlösningar där varje hus har 
minst två sociala ytor; vardagsrummet på bottenvåningen och även ett 
allrum på övervåningen. Detta uppmuntrar till att flera sociala aktiviteter 
kan pågå samtidigt. En önska har även varit att uppmuntra att få bort 
TV:n från vardagsrummet och ge de boende möjlighet att placera den på 
övervåningen, för att spara vardagsrum till möten utan att TV:n inkräktar. 
Vi har även jobbat med att ha ett gästrum/arbetsrum på bottenvåningen 
med egen toalett för kunna ha gäster på bottenvåningen och familjen på 
övervåningen.

Arkitekturen

Bild från Felleshuset. För mer information se sida 21.
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Sida: 

Radhusen
Övervåningen har stående panel för att kunna möta det snedskurna 
taket på ett bra sätt för att slippa den plåtdetaljen som oftast behövs för 
luftning av fasaderna mellan våningarna, som ibland kallas sorge-band. 
På entrévåningens fasad har vi satt en liggande panel så att man får till ett 
skuggspel i förhållande till den stående panelen ovanför.

Vridningen som husen har på tomten har kommit till av fler anledningar. 
Vridningen gör så att husraden upplevs som uppbrutna volymer och inte som 
en sammansatt huskropp med alla husen på rad. Vridningen tillför även att 
den direkta insynen mellan husen som ligger på andra sidan vägen samt 
på andra sidan gården minskar.

När man tittar på radhusets planlösning ser man att det har det lagts 
ner mycket arbete för att  få till en så effektiv planlösning som möjligt. 
Målsättningen har varit att även om denna boendeform är väldigt kompakt, 
ska de boende känna att dess 
funktion motsvarar det som bör finnas i ett enfamiljshus idag. När man 
öppnar dörren och kommer in i hallen så kan man se rakt igenom 
hela huset. I hallen hittar man en avhängning till höger och trappan till 
övervåningen på sin vänstra sida. Därefter kommer man in till en korridor 
där man når alla de funktioner som underlättar vardagen nämligen förrådet, 
tvättrummet, badrummet samt ett sovrum som med fördel även kan användas 
som arbetsrum, gästrum, ateljé och bibliotek.  När man  rör sig vidare 
ifrån korridoren så hamnar man i det stora sociala rummet som innehåller 
vardagsrum, kök med matplats. Här har man en direkt kontakt med den 
terrass och trädgård som finns i anslutning till huset. Övervåningen når man 
via hallen där man tar trappan upp som landar i allrummet. Allrummet kan 
ses som ett fördelarrum där man når de två mindre sovrummen, badrummet 
och det stora sovrummet som har en klädkammare ensuite.

BOA Plan 1: 59 kvm
BOA Plan 2: 59 kvm
BOA: 118 kvm
BTA: 135 kvm
Antal Radhus: 120
Parkering: 1,7 per enhet 
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Sida: 

Kedjehusen

Referenshus

Vi har satt en liggande panel på hela huset för att få till en mer horisontal 
känsla på husen samt att panelen skall harmonisera med de horisontellt 
ställda fönsterkompositionerna som  sammanbinds av stående panel.

Vridningen som husen har på tomten har kommit till av fler anledningar. 
Vridningen som tagits upp tidigare i radhusen återkommer även här. Effekten 
innebär att kedjehusen upplevs som uppbrutna volymer och inte som en 
sammansatt huskropp. Vridningen tillför även att den direkta insynen mellan 
husen som ligger på andra sidan vägen samt på andra sidan gården även 
här minimeras.

Det har lagts mycket tid för att skapa en effektiv och funktionell planlösning. 
Rummen skall bli så effektiva som möjligt så att man kan lägga fokus på de 
sociala ytorna så att de känns tilltagna och generösa. När man kommer 
in i huset möts man av ett öppet rum som samlar funktionerna entré, kök 
och matrum.Från entrén har man tillgång till de funktionella rummen tillika 
badrum och tvättrum. Planlösningen på bottenvåningen innebär att husen 
får en öppen och diagonalt samspel mellan kök och vardagsrum, och vidare 
ut genom skjutdörrspartier av glas till terrassen på baksidan. Med direkt 
access från matrummet så kan man ta sig till ett sovrum som kan användas 
som ateljé, gästrum, bibliotek eller arbetsrum. Från vardagsrummet leder 
sedan  den snedställda trappan upp till allrumet. Därifrån når man de andra 
rummen på övre våningen. Det finns tre sovrum, varav ett större sovrum 
med en klädkammare ensuite, samt ett badrum. Man har även access 
från allrummet till en terrass som har en avskild del med grönt tak och 
odlingsmöjligheter. Från takterrassen kan man ta sig ner till tomten via en 
utomhustrappa. Detta skapar flera möjliga uteplatser och ett fint flöde från 
sovrummen ner till tomten.

BOA Plan 1: 75,5 kvm
BOA Plan 2: 52,8 kvm
BOA: 128,3 kvm
BTA: 150,2 kvm
Antal Kedjehus: 40
Parkering: 1,7 per enhet 
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Kedjehusen
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Sida: 

Villorna

Referenshus

Husen placeras naturligt utefter markens förutsättningar. Vi ville även ha en 
nord-sydlig riktning på husen för att kunna få till en bra yta för solcellerna 
på taket. Sedan vred vi huset 45 grader för att kunna få till en bra angöring 
mot gatan. På de relativt fyrkantiga tomterna så gör sig vridningen bra 
då man placerar huset mitt på tomten vilket skapar fyra stycken rum på 
tomten som kan programmeras. Detta skapar bra förutsättningar för huset 
som t ex två stycken entrérum, ett vid huvudentrén samt ett vid groventrén 
mot norr.  Det bildas även två stycken terrassrum, ett vid köket samt ett vid 
vardagsrummet som är vända mot söder. Vridningen och den konstanta 
nordsydliga placeringen på tomten gör även att intrycket av husen får en 
variation beroende på var man iakttar husen från den svängda vägen. 
Vridningen tillför även att den direkta insynen mellan husen minimeras.

Entréplanet är i stort sett det sociala rummet där kök, matrum och vardagsrum 
tillsammans skapar en öppen planlösning, med fyra stora glaspartier 
som möjliggör utblickar i den natur som huset är placerat i. Den öppna 
planlösningen medger även en indelning om det finns behov. Mot norr 
ligger de funktioner som underlättar vardagen med badrum, tvättrum med 
groventré, klädkammare och förråd samt ett extra sovrum med dubbeldörrar 
som med fördel kan användas som gästrum, bibliotek eller arbetsrum. 
Övervåningen nås via en rak trappa som börjar i anslutning till entréhallen 
och landar i allrummet samt en öppning i bjälklaget som ger möjlighet till 
kommunikation till entréplanet. I anslutning till korridoren avslutas den med 
fönster åt vardera håll. Därifrån kan man ta sig till badrummet, de två mindre 
sovrummen samt det stora sovrummet som har en klädkammare ensuite. Det 
finns flera rum i programmet som har en speciell funktion som allrummet. Där 
vill vi gärna lyfta fram att flera av rummen skulle kunna konverteras till sovrum 
ifall att familjeförhållandena förändras över tid.

BOA Plan 1: 81 kvm
BOA Plan 2: 81 kvm
BOA: 162 kvm
BTA: 188,2 kvm
Antal Villor: 17
Parkering: 2 per enhet
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Skala 1:150 (A3)
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Felleshuset
Vi har även jobbat med ett så kallat Felleshus inom området. Ett Felleshus 
är en typ av gemensamhetsanläggning som används av de närboende, i 
det här fallet av de boende i kvarteren runt om. Det är en mötesplats med 
rekreativa rum och möjligheter att odla större delen av säsongen. Felleshuset 
ligger centralt placerat och innehåller sällskapsyta (i växthusdelen med 
växtbäddar) med kök, toalett, en snickarbod (makerspace) och en med en 
terrass i anslutning till naturområde. 

Felleshuset är tänkt att fungera som ett komplement till bostadsgården och 
står öppen för de boende att bruka som de behagar. Det blir en naturlig 
mötesplats mellan grannar och ett utrymme där många olika typer av 
aktiviteter kan inrymmas. I växthusdelen finns stora växtbäddar som skapar 
en grön rogivande miljö med uteplats. I trädelen inrymms ett rum där man 
kan ha makerspace för boende där man kan bygga saker och även låna 
slagborrmaskin och  andra verktyg som man inte har själv.

På förgårdsmarken vid sidan om Felleshuset finns en öppen yta med plats 
för utomhusaktiviteter och lek.   

BTA: 264kvm
LOA: 253 kvm
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Felleshuset
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Sida: 

RADHUS
BOA Plan 1: 59 kvm
BOA Plan 2: 59 kvm
BOA: 118 kvm
BTA: 135 kvm
Antal Radhus: 120
Parkering: 1,7 per enhet 
Upplåtelseform: Bostadsrätt

KEDJEHUS
BOA Plan 1: 75,5 kvm
BOA Plan 2: 52,8 kvm
BOA: 128,3 kvm
BTA: 150,2 kvm
Antal Kedjehus: 40
Parkering: 1,7 per enhet
Upplåtelseform: Bostadsrätt

VILLA 
BOA Plan 1: 81 kvm
BOA Plan 2: 81 kvm
BOA: 162 kvm
BTA: 188,2 kvm
Antal Villor: 17
Parkering: 2 per enhet 
Upplåtelseform: Äganderätt

FELLESHUSET
BTA: 264kvm
LOA: 253 kvm
(Gemensamhetsanläggning)

ANTAL ENHETER: 177
SUMMA BOA: 22046 kvm
SUMMA BTA: 25671,4 kvm
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Referenser
sandellsandberg arkitekter

Titania
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Referenser Titania + sandellsandberg 
SKOGSKVARTEREN, TÄBY

“Titania vann 2012 en markanvisningstävling för ett område vid Ullna 
strand i Arninge. Titania påbörjade byggnationen i augusti 2014 och i 
november 2015 slutfördes hela projektet med flerbostadshus, radhus och 
stadsradhus, p-platser och lokalgata. Området omfattar totalt 26 000 kvm 
mark och bostäder med drygt 10 600 kvm BOA. Bebyggelsen, som har 
utförts helt i Titanias egen regi, präglas av stor variation av bebyggelse 
inom liten yta, innovativ arkitektonisk gestaltning och ett långtgående 
miljötänkande. Bland annat installerades ett bergvärmesystem och 8 st av 
de rödvita radhusen har försetts med växthuspåbyggnader för att möjliggöra 
året-runt odling hemma. Bostäderna upplåts som bostadsrätter. Bilden visar 
de röda stadsradhusen med variation i taklandskap och växthus på taken. 
Projektet innehåller även flerbostadshus och svart-vita radhus.” 
(Einar Jansson, VD Titania AB)
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Referenser Titania + sandellsandberg 
SKOGSKVARTEREN, TÄBY

Arkitekturen utgår från platsens naturliga förutsättningar. Den 
enkla och stilrena skandinaviska arkitekturen följer naturens 
nivåskillnader och en varierad färgpalett i rött, vitt och svart skapar 
en helhet som har rötter i den svenska byggnadstraditionen. 
Materialvalen i husens olika träpaneler bidrar också till ett 
varierat uttryck som samspelar med naturen.

En drivande idé arkitekten har haft i projektet var att skapa ett 
boende som tar det bästa från villa- och radhusbebyggelsens 
lugn och blanda det med närförortens liv. Området är därför 
bebyggt med en kombination av erbostadshus och den typ av 
townhouse som är vanliga nere på kontinenten.

Projek t:  Skogskvar teren
Pla ts :  Arninge, Täby
BTA: 
År:  2015
Status:  In f ly t t
Kund: Ti tania 
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Referenser sandellsandberg 
ROSENDAL, UPPSALA 

Projek t:  Tre Vänner
Pla ts :  Rosendal Uppsala 
BTA: 
År:  2013-
Sta tus:  Pågående
Kund: Wal lenstam

För Wallenstam ritar sandellsandberg ett bostadskvarter som maximerar 
vyer mot en vacker park, ljusförhållanden på gård och byggnader i intill-
liggande kvarter. Takformer och material påminner om varandra, men små 
variationer ger varje volym en egen karaktär. Här står tre vänner och trivs 
tillsammans. 
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Referenser sandellsandberg 
KTH STUDENTBOSTÄDER, STOCKHOLM

Projek t:  Studentbostäder KTH
Plats :  Stockholm
BTA: 
År:  2010 -15
Status:  In f ly t t
Kund: E l i te Hotels/NCC

För Elite Hotels och NCC har sandellsandberg ritat ett studentbostadshus 
på centrala campus KTH i Stockholm. Alla studenter har en egen balkong 
och på taket finns ett växthus med klimatiserade gemenskapslokaler. 
I bottenvåningen huserar ett Café. 
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Referenser sandellsandberg 
PLUSHUS, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

För Wal lenstam ri tar  sandel l sandberg t vå plus -  energihus 
i  Norra Djurgårdsstaden. Båda husen k läs i  beständiga 
bambupaneler  och vågformad åter vunnen aluminium. Vinkeln 
på taken är opt imerad för so l fångare och formen är inspi rerad 
av omgivningens indust r ie l la h is toria. 

P rojek t:  Vågen, Plushus 
Pla ts :  Stockholm 
BTA: 5000 kvm 
År: 2014
Status:  pågående
Kund: Wal lenstam 
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Referenser sandellsandberg 
ÖSTRA SALA BACKE, UPPSALA 

Projek t:  Fem hus 
Pla ts :  Uppsala 
BTA: 
År:  2014 -
Sta tus:  pågående
Kund: Småa

Kvarteret är uppdelat i fem byggnadsvolymer, alla med olika karaktärer. 
Detta skapar en naturlig varitation, inblickar och samspel mellan gaturum 
och gård. De fristående volymerna ger även kvalitéer till bostäderna som 
får dagsljus från flera håll. 
“Lofthusens” tydliga siluetter markerar kvarterets hörn. “ Trädgårdshusens” 
gemensamma takträdgårdar, bevuxna med spaljéer och fasta blomsterlå-
dor på balkongerna bildar gröna oaser. “Bokalen” är ett enplanshus med 
eget uttryck som radikalt bryter ner skalan och släpper in solljus på gården. 


