
BILAGA 2 sid 1

Vectura Fastigheter i Kristineberg ska genom hög
kvalitet i materialval, arkitektur och hållbarhet skapa
byggnader som är attraktiva att bo och arbeta i och att
besöka.
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Trygghets-
boende

Vård- och
omsorgsboende

VALDA KVARTER I OMRÅDET

PRIVAT OCH OFFENTLIGT
Genomgående entréer och lokaler i entréplan
BILPARKERING OCH ANGÖRING
Markparkering, angöring via prickmark

SKALA, HÖJDER OCH VARIATION
Variation i fasadliv, byggnadsvolymer och kulörer

BILAGA 2 sid 2

Vectura Fastigheters förslag innehåller ett vård- och
omsorgsboende om 54 platser på kvarter 4 och
ett trygghetsboende, d.v.s. 33 st hyresrätter för personer 70
år och äldre på kvarter 1.

Fasta förutsättningar
De fasta förutsättningarna uppfylls enligt nedan samt enligt
förslag på kommande sidor.

Kvarter 4 Vård- och omsorgsboende
Antal våningar: 4
Antal lgh: 54 st
BYA: ca 1060 kvm
Markparkering: 9 % av fastighetsarea

Kvarter 1 Trygghetsboende
Antal våningar: 4 och 5
Antal lgh: 33 st
BYA: ca 720 kvm
Markparkering: 24 % av fastighetsarea

Upplåtelseformer
Vectura Fastigheter avser att upplåta bostäderna i form av
hyresrätter på samtliga kvarter som omfattas av anbudet.

Tidplan för genomförande av byggnation
Vi bedömer att produktionstiden för detta projekt är 13-15
månader från erhållet och lagakraftvunnet bygglov.

Eftersom vi därmed har vidtagit Mobility management
åtgärder samt att kvarter 4 avser vård- och omsorgboende
förutätter vi att det är möjligt med avvikelse från angiven
parkeringsnorm.  Antalet parkeringsplaster för bilar kan
utökas om det anses nödvändigt med konsekvens att
trädgården minskas med motsvarande yta.

Markarbeten och anpassning av byggnader till befintlig
terräng
Väntade schaktarbeten är jord- och eventuell bergschakt för
grundläggning av byggnader samt hårdgjorda ytor.
Byggnaden avses uppföras med utbredda plattor ovan mark,
ingen källarvåning under. Förväntade jordarter inom
planområdet är enligt SGU:s jordartskarta bestående av
berg, postglacial sand och morän.

Natur och trädgård
Gröna stråk i området sammanfogas naturligt till kvarterens
gårdar. Uteplatser och "naturlek" ska inbjuda till vistelse och
utformas i samklang med den befintliga naturen i mesta
möjliga mån.

GÅRDAR OCH GRÖNA TAK
Omgärdande natur övergår utan tydlig gräns till gård

Gestaltning och levande stadsmiljö
Båda byggnaderna är placerade mot gaturummet och har i
delar av entréplanen lokaler för verksamheter t. ex. butiker
eller föreningar. Vård- och omsorgsboendet har dessutom en
större samlingssal, kallad "Plaza" i entréplan.
Entréer är ljusa och generellt genomgående mellan gata och
gård, trapphus är dagsljusbelysta mot gatufasad. En varierad
arkitektur uppnås bl. a. genom olika fasadliv, olika
våningsantal, varierad färgsättning och variation i
taklandskap. Material och färgskala är genomgående
naturnära.

Parkering cyklar och bilar
Båda kvarteren har markparkering som nås genom infart på
prickmark mot närliggande kvarter.

Cykelställ finns på ett flertal platser på fastigheterna för att
boende, besökare och anställda på ett enkelt och
lättillgängligt sätt ska kunna parkera sin cykel. Låsbart förråd
för cyklar finns i anslutning till parkering. Cyklar, lådcyklar och
bilar från cykel- och bilpool har prioriterad parkeringsplats
och cykelställ och parkeringsplatser förses med
laddningsstation för elfordon.

Parkeringsplatser på kvarter 4 (vård- och omsorgsboende)
har i dagsläget den parkeringsnorm som generellt används
för vård- och omsorgsboende (9 platser för besökare, varav
en HKP-plats).

I samarbete med Vallentuna kommun utformas hållplats för
kollektivtrafik, mindre lokalbussar, för att bli så lättillgängliga
att dessa blir förstahandsvalet.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING OCH
SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG

Kv 4 Kv 1 Kv 4 Kv 1Kv 4 Kv 1

CYKELPARKERING
Delvis under skärmtak

Foto taget från platsen

Kv 4 Kv 1
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BILAGA 2 sid 3

Vectura Fastigheters ambition är att de nya byggnaderna
med omgivande gårdar och förgårdsmark ska bidra till de 5
fokusområdena i Vallentuna Kommuns miljöprogram.

Hållbarhets- och miljöarbete
Genom att ta ansvar för hållbarhetsfrågorna under hela
utvecklingsprocessen, från tidigt skede till detaljprojektering,
byggnation och förvaltning säkerställer Vectura Fastigheter
att fastigheten håller hög kvalitet ur ett miljö- och
hållbarhetsperspektiv. Detta möjliggörs inte minst av Vectura
Fastigheters långsiktiga ägarperspektiv. För att ta del av
goda erfarenheter och nyheter inom hållbarhetsområdet är
Vectura Fastigheter medlem i Sweden Green Building
Council.

Miljöklassning av byggnader
Vectura Fastigheter har som målsättning att fastigheterna
minst ska uppfylla Miljöbyggnad nivå silver. Vectura
Fastigheter har under 2015 projekterat ett vård- och
omsorgsboende i Sundbyberg för Miljöbyggnad nivå guld och
kommer att sträva för det också i detta projekt.

Kvalitetssäkring av miljöarbete
För att säkerställa att våra fastigheter erhåller den
hållbarhetsstatus vi önskar anlitar vi sakkunniga som hjälper
till att styra och följa upp hållbarhetsarbetet från tidigt skede
till löpande förvaltning. Vectura Fastigheter anlitar
regelbundet Structor Miljöbyrån för specialistkunskap inom
miljöområdet, deltagande i fastighetutvecklingsprojekt och
kvalitetssäkring av miljö- och hållbarhetsarbetet. Detta bidrar
till att säkerställa bland annat:
• Miljöklassning och miljöstyrning, miljösäkring,
miljöutbildning genom byggprocessen
• Miljöklassning enligt klassningssystem (främst
Miljöbyggnad, men även LEED eller BREEAM)
• Materialkontroller och revision mot materialvalsdatabas
• Markmiljö och byggnadsfrågor vid byggnation och förändrad
markanvändning.

Energi
Vår största miljöpåverkan är energianvändningen i våra
fastigheter och vi arbetar därför ständigt för att minska den.
Utsläpp av växthusgaser ska minska samtidigt som vi ska
leverera ett inomhusklimat som ger nöjda hyresgäster.
Uppvärmning förutsätts ske med fjärrvärme. Målsättningen är
att energianvändningen för fastigheten ska understiga 70
kWh per m2 och år och att genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient (Um) understiger 40 W/m2.
Byggnaden förses med solceller som utformas i senare
skede. Ventilation sker med mekanisk till- och frånluft, FTX
med roterande värmeväxlare.

Uteluft- och avluftshuv placeras på tak utan risk för
korskoppling. Även fläktrum placeras på tak.

Energiberäkning
En preliminär energiberäkning har utförts för att studera
möjligheterna för byggnaderna att klara de ställda kraven på
energianvändning. Kravet enligt BBR23 för nyproducerade
bostäder i klimatzon 3 är 80 kWh/m2, år. Beräkningen visar
att båda byggnaderna klarar av målsättningen att deras
energianvändning skall understiga 70 kWh/m2, år. Den
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för vård- och
omsorgsboendet samt trygghetsboendet är för simuleringen
beräknat till 0,30 respektive 0,33 W/m2K. BBR23 ställer krav
på en maximal genomsnittlig värmegenomgångskoefficient
på 0,40 W/ m2K.
Energiberäkningen är utförd i energisimuleringsprogrammet
BV2 och med internlaster enligt SVEBYs rekommendationer.

Kompensationsåtgärder
För att kompensera för de naturvärden som påverkas
negativt kommer vi i detta projekt att värna om befintliga träd
och i möjligaste mån spara karaktäristiska barrträd så långt
det är möjligt. Fågelholkar, fladdermusholkar, insektshotell
och bikupor sätter vi upp på lämpliga platser som
kompensation för eventuell förlust av boträd men också för
att förbättra de rekreativa upplevelsevärdena för de boende.

Materialval och kemikalier
Vid ny- och ombyggnation och i den löpande förvaltningen
gör vi sunda och genomtänka materialval. Detta innebär att vi
väljer material med låga emissioner utan miljö- och
hälsostörande ämnen, material med stor andel återvunnet
innehåll, lång livslängd och som är lätta att återvinna vid
kvittblivning. Materialval avseende metaller väljs så att
utlakning av tungmetaller till mark och vatten begränsas i
största möjliga mån. Galvaniserat järn målas och fria zink-
och kopparytor förekommer ej. Till byggnadsmaterial och
byggvaror väljs i första hand det som inte håller några
utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier. För att säkerställa
att vi väljer rätt gör vi materialkontroll mot databaser såsom
Byggvarubedömningen. Eventuella avvikelser gällande
material hanteras i en avvikelselista och allt material till
bostäder dokumenteras så att fastighetsförvaltaren har en
god överblick över inbyggda byggvaror. Vi strävar också efter
att välja material som är producerade under goda sociala
förhållanden.

Dagvatten
Lösningar för teknisk försörjning utreds i dialog med
Vallentuna Kommun med utgångspunkt i de regler och
riktlinjer för dagvattenhantering som finns. Alla åtgärder

planeras för att få ett långsiktigt hållbart samhälle med minsta
negativa påverkan på omkringliggande rekreationsområden
som Gävsjön och Angarnssjöängen. Parkering och angöring
utförs i detta projekt med permeabel ytbeläggning med
bärlager dimensionerat för förhöjda vattenflöden, vilket ur
miljösynpunkt är en effektiv lösning för att minimera den yta
av mark som behöver hårdgöras. Marksten eller liknande
genomsläppliga material används där det är möjligt för att
infiltrera vatten på plats.
Brunnar i mark ansluts till ”lokalt omhändertagande av
vatten” (LOD). Oljeavskiljare och fördröjningsmagasin kan bli
aktuellt om behov bedöms finnas med avseende på
dagvatten eller föroreningshalt från bilparkering. Yttertak
utförs låglutande med täckning av papp och sedum för att
minska belastningen på dagvattensystemet.

Grönyta och gröna tak
Andelen grönytor, träd och buskar på parkeringsplats och ytor
intill byggnader planeras med hänsyn till lämplig grönytefaktor i
den av kommunen framtagna bilaga 3 ”Grundläggande
miljöförutsättningar för byggnation Kristineberg etapp 1”. Tak
kommer att anläggas som så kallade gröna tak/sedumtak.
Befintliga träd kommer så långt det är möjligt att bevaras och
integreras i anläggande av trädgård, gång och cykelstråk.
Gröna ytor anpassas också med avseende på positiva
rekreativa värden för de äldre och personal.

Avfall och möjligheter till sortering
Under byggproduktionen källsorterar vi för att sortera ut farligt
avfall separat samt möjliggöra återvinning för att på så sätt
minska avfallsmängderna. Vi anpassar avfallshanteringen till
de föreskrifter som är beskrivna. När fastigheten tas i drift
arbetar vi för att optimera avfallshantering, källsortering och
återvinning i våra fastigheter tillsammans med våra
hyresgäster. I nära anslutning till källsortering och återvinning
iordningställs även ett rum för ”makerspace” där det finns
möjlighet att byta, skänka och reparera/renovera möbler och
annat.

Markföroreningar
Vi beaktar förekomst av eventuella fastighetsföroreningar i
samband med nyförvärv av fastigheter. Riskanalys och
provtagning genomförs alltid och sanering sker vid behov.
Åtgärder genomförs senast i samband med produktion för att
säkerställa att de markområden vi bygger på uppfyller de krav
på känslig markanvändning som finns.

Buller
Byggnaderna är placerade med hänsyn till de bullerutredningar
som är gjorda. I det vidare arbetet kommer ytterligare
undersökningar att utföras för att säkerställa att ljudkrav
uppfylls.

MILJÖBESKRIVNING

Foto taget från platsen

Foto taget från platsen
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Beskrivning
Byggnaden är placerad utmed lokalgatan. Generös
förgårdsmark ger plats för entréerna men också planteringar
och cykelparkeringar. Gården är väl tilltagen, rik på variation
och utformad så att den naturligt ansluter till omgivande
naturmark. Byggnadens entréplan rymmer utöver
vårdboendets lokaler också en lokal för uthyrning till andra
verksamheter. Denna är placerad i delen av byggnaden som
ligger mot stadsdelens större torg.

Boendets större samlingslokal "Plazat" ligger även det i
entréplan. Det är rummet där alla kan träffas för årets
högtider och andra evenemang och som även används som
samlingspunkt för hyresgästerna i det närliggande
trygghetsboendet. I byggnadens tre övresta våningsplan
finns 54 lägenheter. På varje våningsplan finns
gemensamma vardagsrum, matrum och balkonger.

Entré och angöring
Entréer är genomgående från gata mot gård.
Entré, inlastning och miljörum nås från lokalgatan där plats
också finns på förgårdsmark för både utemöbler, planteringar
och parkering av cyklar.

Utformning utemiljö
Boendets gård är något Vectura Fastigheter lägger stor vikt
vid. Byggnaden har ett nära samband med både torget och
gården. Här finns planteringar, uteplatser i olika lägen,
promenadstråk och även plats för odlingar, fågelholkar och
bihotell.

Markbeläggning
De flesta markbeläggningar är permeabla. Markbeläggningar
som inte parmeabla finns vid byggnadens entréer och vid
uteplatsen på gården, eftersom god tillgänglighet för de
boende skall uppnås.

Parkering
Infart till boendets parkering är tänkt via prickmark mellan
kvarter 4 och kvarter 5. Parkeringen är inget krav för de
boendet utan är beräknad till besökare. En av platserna är
HKP-plats och finns nära entrén. Odlingslådor Barkflis Stenmjöl och plantering Uteplats med utblick barrskog Inspiration markbeläggning "Pelleplattor " gräs

SITUATIONSPLAN 1:400

Antal lgh	 54 st
BTA 	 	 ca 4 240 m2

	 	 (inkl. ca 300 m2 lokal)
BYA 	 	 ca 1 060 m2

Fastighetsarea  ca 2 830 m2

Grönytefaktor:	 ca 0,89
Bilar	      	 9 st
Cyklar	      	 ca 24 st

BILAGA 2 sid 4

KVARTER 4, VÅRD- OCH OMSORGSBOENDET

(A3)

FÖRKLARINGAR:

GRÄS

STENMJÖL

TYP "PELLEPLATTOR
FRÅN VEGTECH" SINGEL

TYP "PELLEPLATTOR
FRÅN VEGTECH" GRÄS

PLATTSÄTTNING FÖRGÅRDSMARK

PLATTSÄTTNING GÅRD

BARKFLIS

TRÄDÄCK



KVARTER 4, VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FASADERMarkanvisningsförslag, kvarter 1 och kvarter 4
Kristineberg, Vallentuna kommun

+40,0+40,0

+38,20+38,0

+55,5

KVARTER 4

GÅRD

BEF. MARK

GATA

VÅRD- OCH
OMSORGSBOENDE

Skala och höjder
Det nya vård- och omsorgsboendet tar sin utgångspunkt i
kommunens riktlinjer för gestaltning. Byggnaden har en rik
variation i skala och formspråk och vittnar i sin
fönstersättning, kulör och detaljer om ett tydligt samtida
anslag. Förslaget färgsättning och material är i en jordnära
färgskala.

Fasader och tak
Vård- och omsorgsboendets fasad mot gatan är uppbruten i
mindre volymer både genom takets utformning och genom
de olika fasadliven.

Färgsättningen är ljus och materialen naturnära. Tegel med
en beige, gulbrun ton är det dominerande materialet.
Trapphuset är vitputsat och uppglasat med glaspartier i olika
toner av genomskinligt grönt färgat glas som är oregelbundet
placerade, likt ett lapptäcke. De färgade glasen återkommer
också oregelbundet som räcken framför de franska
balkongerna som tillhör lägenheterna.

Entrén till vård- och omsorgsboendet, samt entréerna till
lokalerna i bottenvåningen tydliggörs i en hög sockel av
tandhuggen kalksten. Den tandhuggna kalkstenen uppfattas
på långt håll som en beige grå murad sockel, men när man
befinner sig nära sockeln har stenen en liten skala i sin
karaktär vilket gör den taktil. Bottenvåningen är uppbruten i
stora glaspartier till både "Plazat" samt till lokalerna.

Nyanser av
färgat glasLjust gulbrunt tegel

Tandhuggen
kalksten

3 4 5

3

4

5

2

7

1

GATUFASAD 1:400 (A3)

SCHEMATISK SEKTION 1:400 (A3)

1

Svart fönsterprofil

Vit puts

Guldanodiserad
fönsterprofil

MATERIALPALETT

BILAGA 2 sid 5

KVARTER 4, VÅRD- OCH OMSORGSBOENDET

Mark
Kvarter 4:as topografi sluttar från gatan ner mot naturmarken
i nordväst.

För att ansluta vård- och omsorgsboendets till torget och
gatan, samt att uppfylla kravet på god tillgänglighet för de
boende, ligger entréer och gård på samma nivå som gatan
och det närliggande torget.

Gården ansluter till naturmarken med en naturlig sluttning
och så många befintliga barrträd som möjligt sparas i delen
mot skogsbrynet.

Markparkeringen ska så följsamt som möjligt infogas i
tomtens svaga sluttning.

FASADUTSNITT 1:50 (A3)

Sedumtak

6

2 7

6
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Beskrivning
Trygghetsboendet grupperas kring 2 trapphus. I botten-
våningarna ryms lokal, miljörum, barnvagnsrum samt
lägenheter. Byggnaden mot nordväst övriga 5 våningsplan
innehåller lägenheter, medan byggnaden mot sydöst har 4
lägenhetsplan.

Byggnaderna placeras utmed lokalgatan på ett sätt som
tillåter både rymliga entréplatser och grönskande
förgårdsmark och samtidigt möjliggör en rymlig grön gård
mot skogsbrynet i nordost.

Entré och angöring
Bostads- och lokalentréer avtecknar sig tydligt mot lokalgatan
och angörs från gatans trottoar. De båda miljörummen nås
också direkt från gatan. Bostadsentréerna är genomgående
från gata till gård.

Utformning utemiljö
Gården mot skogsbrynet utformas så att övergången mellan
gård och skog / hällmark upplevs utan gräns. Naturlig
markvegetation såsom blåbärsris och vitlav får fortsätta att
etablera sig och de höga tallarna lämnas kvar. I gläntan mot
nordöst anläggs uteplats, lekytor och plats för odling och
andra aktiviteter. Gångstråk beläggs med stenmjöl.

Markbeläggning
De flesta markbeläggningar är permeabla. Markbeläggningar
som inte parmeabla finns vid byggnadernas entréer och på
platsen framför lokalen. Detta för att god tillgänglighet ska
uppnås men också för en naturlig och tydlig övergång till
hårdgjorda ytor på anslutande gator.

Parkering
Infart till parkering sker från via prickmark mellan kvarter 6
och kvarter 1. Parkeringsytorna på tomten har delats upp i
två delar varav den större placeras mot norr och sänks ner
ca 1 meter. Detta möjliggör bra angöring med bil men också
att en del av parkeringsplatserna kan förses med skärmtak
beklätt med sedum och därmed döljas något från boendets
gård. Antalet parkeringsplatser uppfyller kommunens P-norm.

BILAGA 2 sid 6

Odlingslådor Barkflis Stenmjöl och plantering "Pelleplattor" gräs Trädkojor för lek

Bilar:	 	 26 st p-platser
Cyklar:	  	 80 st

SITUATIONSPLAN 1:400

KVARTER 1, TRYGGHETSBOENDET
Antal lgh: 	 33 st
Lokal	 	 60 m2
1:or	 	 7 st
2:or	 	 19 st
3:or	 	 7 st
BTA 	 	 ca 2 715 m2

BYA 	 	 ca 705 m2

Fastighetsarea  ca 1 960 m2

Grönytefaktor	 ca 0,92

(A3)

FÖRKLARINGAR:

GRÄS

STENMJÖL

TYP "PELLEPLATTOR
FRÅN VEGTECH" SINGEL

TYP "PELLEPLATTOR
FRÅN VEGTECH" GRÄS

PLATTSÄTTNING FÖRGÅRDSMARK

PLATTSÄTTNING GÅRD

BARKFLIS

TRÄDÄCK
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ENTRÉPLAN

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

FLÄKTRUM

PARKERING GATA

BEF. MARK

LOKAL MILJÖRUM ENTRÈ TRAPPHUS

Skala och höjder
Byggnadernas livförskjutningar och taklandskap skapar
variation och bryter ner skalan. Trapphusens uppglasningar
ger naturliga kulörbyten i fasaderna och skapar kontakt
mellan insida och utsida på byggnaden.

Fasader och tak
Putsfasadernas färgsättning hämtar inspiration från tallarnas
bark och anslutande hällmark. Färgtonerna ansluter till
varandra men bidrar också till variation mellan husvolymerna.
Fönsterprofiler och smidesräcken utförs i kulörer som
angränsar i samma ton till fasadernas kulörer.
En hög sockel i vit klinker accentuerar fasaderna vid lokal
och entréer, och bildar en slitstark yta som med sin högre
glans.

Taklandskapet i sedum varierar både i lutning och utformning
vilket ger ett uppbrutet och samtida uttryck.
Alla lägenheter har balkong, antingen mot gata eller mot
gård. Lägenheter i markplan har egna uteplatser på
gårdsidan. Vid lägenheter i bottenplan som vätter mot
förgårdsmark anläggs häckväxter och perenner så att
bostäderna i markplan fredas från förbipasserande.

3

7

1

GATUFASAD 1:400 (A3)

SCHEMATISK SEKTION 1:400 (A3)

Fönsterprofil /
Smidesräcke

Vit puts vid trapphus

FASADUTSNITT 1:200 (A3)

PutskulörPutskulör

MATERIALPALETT
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Vit klinker vid sockel
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Mark
Kvarter 1:s topografi sluttar från sydost ned mot nordväst.
För att ansluta trygghetsboendet till både gård och gatan,
samt att uppfylla kravet på god tillgänglighet för de boende,
ligger entréer mot gata och mot gård på samma nivå, vilket
medför viss omfördelning av massor på tomten.

Även markparkeringen kräver en viss omfördelning av
massor. Marknivåer anpassas så att parkeringen får en
tillgänglig angöring samt en mindre påtaglig omfattning på
gården. Gården ansluter till naturmarken och så många
befintliga barrträd som möjligt sparas i skogsbrynet.

Fönsterprofil /
Smidesräcke

7

Fönsterprofil

8

8

KVARTER 1, TRYGGHETSBOENDET
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BYGGHERREMarkanvisningsförslag, kvarter 1 och kvarter 4
Kristineberg, Vallentuna kommun

Aleris med effektiva och väl fungerande
verksamhetslokaler inom sjukvård, äldreomsorg och
omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Målsättningen är att via goda lokallösningar bidra till hög
kvalitet och fungerande vårdkedjor. Inom
samhällsfastigheter erbjuder vi även så kallade
trygghetsbostäder det vill säga hyresrätter för seniorer,
gärna i närheten av ett vård och omsorgsboende.
Vectura bistår även med att att bygga och äga andra
former av samhällsfastigheter, såsom till exempel
förskolor, skolor och administrativa lokaler tillsammans
med en exploatering inom sjukvårds- och
omsorgsfastigheter.

LÅNGSIKTIGHET
Vi är ett fastighetsbolag som har långsiktighet som
ledstjärna. Vårt långsiktiga ägarperspektiv innebär att vi
bygger samhällsfastigheter för att finnas kvar på orten
och i kommunen under mycket lång tid. Vi är
omsorgsfulla i utformning av byggnader och i materialval
och vi är måna om att våra fastigheter ska passa i den
miljö där de ska stå under mycket lång tid. Vi vill känna
stolthet över våra fastigheter och att både de som bor i
och kring dem ska tycka om dem. Vi vill dessutom
utveckla ett område och våra fastigheter i samklang och
samråd med den kommun vi befinner oss i. En god,
kontinuerlig dialog med såväl förtroendevalda som
tjänstemän tycker vi är betydelsefullt. Vår långsiktighet
innebär också att vi ska ta hand om både fastigheten och
hyresgäster över lång tid, vilket i sin tur innebär trygghet
för alla inblandade parter.

EKONOMISK STABILITET
Vectura fastigheter verkar inom en koncern med
mångåriga traditioner och erfarenheter av att arbeta för
en god utveckling av Sverige och de platser där vi har
verksamhet. Det vi åtar oss åstadkommer vi. Koncernen
har en finansiell stabilitet med stark balansräkning hos
såväl bolaget som ägarna, vilket garanterar
genomförbarhet i våra åtaganden.

SAMVERKAN
Våra fastigheter uppförs och avses förvaltas i samverkan
med vårt systerbolag Aleris för att nå den högsta möjliga
kvalitet och effektivitet i verksamheten. Aleris är en
ledande aktör i Skandinavien inom såväl sjukvård som
omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning. Därmed är de den enda aktör i
Sverige som som har möjlighet att erbjuda både
verksamhet som finansieras av kommuner och landsting.
Aleris har i dagläget omkring 10 000 anställda och
omsätter 8,5 miljarder kronor.

också en stor omsorg om att skapa en attraktiv och
tillgänglig utemiljö vid våra fastigheter.
För omsorgsboenden planerar vi trädgård fär de boende
i syfte att innehålla olika funktioner som både rörelse och
vila, sol och skugga men också åstadkomma utemiljöer
för kringboende med exempelvis boulebana. Vi
samverkar med experter på utemiljöer som ska fokusera
på och uppmuntra det friska hos äldre personer som bor
på våra äldreboeden och trygghetsboenden.

Vectura Fastigheter har tack vare den långsiktiga och
nära samarbetet med Aleris fått en stor förståelse och
kunskap om samhällsfastigheter och behoven för de
boende och verksamheten. Vi har tillsammans med
Aleris planerat och utvecklat 6 omsorgsboenden som
öppnat eller ska öppna i år och har 3 pågående
byggnationer av vård- och omsorgsboenden runt om i
Sverige. Det gäller såväl fastigheter för äldreomsorg som
för personer med funktionsnedsättning samt
sjukvårdslokaler. Om en kommun eller en offentlig
sjukvårdshuvudman, istället för att ha avtal med Aleris,
vill hyra av oss för att driva verksamhet i egen regi, är det
också möjligt. Vi samarbetar dock inte med några andra
privata aktörer inom sjukvård och omsorg.

ARKITEKTUR OCH MILJÖ
Vectura Fastigheter  är mycket mån om att byggnaderna
ska få en hög arkitektonisk kvalitet väl anpassad till
omgivningen. Fastigheterna ska uppfattas som ett
tillskott I stadsbilden och uppskattas av de boende,
besökande och närboende. Vectura Fastigheter lägger

VECTURA FASTIGHETER
Vectura Fastigheter är ett helägt dotterbolag till Patricia
Industries, vilket i sin tur är ett helägt dotterbolag till
Investor AB. Vectura bildades 2012 då Investor
identifierade ett behov av att effektivisera och
professionalisera projektutveckling och förvaltning av
sina fastigheter. Vectura Fastigheter äger, förvaltar och
utvecklar idag ett fastighetsbestånd till ett värde av drygt
3 miljarder kronor.

Vectura Fastigheter är verksamt inom tre segment på
fastighetsmarknaden:
- Samhällsfastigheter
- Kontor
- Hotell/restaurang (där Grand Hotel i Stockholm är vår
mest kända fastighet).

I företagets strategi ligger att växa från en
balansomslutning idag på ca 3,3 mdkr till 10 mdkr vid
utgången av 2020. Den huvudsakliga tillväxten bedöms
komma att ske inom segmentet samhällsfastigheter.
Inom samhällsfastigheter förser vi vårt systerföretag
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JONEBERG PLAZA, SIMRISHAMN

I samverkan med Aleris har vi utanför Simrishamns
centrum uppfört en byggnad som stod klar i december
2014 där Aleris nu bedriver vård- och omsorgsboende
med 54 platser. Här har vi även ett trygghetsboende med
42 lägenheter, där Vectura via samarbete med Aleris
utför ett så kallat MerHemkoncept för personer som är 70
år och äldre. Vi planerar även att erbjuda MerHem i
trygghetsboendena i Kristineberg då det visat sig vara ett
uppskattat och välfungerande koncept som vi fortsätter
att utveckla utifrån äldres önskemål och synpunkter.

Joneberg Plaza är ett praktexempel på hur vårt hårt
inarbetade samarbete med Aleris burit frukt. Vi ser ett
välfungerande samspel mellan äldre- och
trygghetsboendena. Med detta i ryggen är tanken att vi
lyfter in våra tidigare erfarenheter från Simrishamn till
Kristineberg där vi i båda fallen, likt resterande
samhällsfastigheter, har ett tydligt mål med ett långsiktigt
ägande av våra äldre- och trygghetsboenden.

HALMSTAD PLAZA

I Halmstad ligger vårt äldreboende Halmstad Plaza som
invigdes så sent som i februari år 2015. I likhet med våra
andra samhällsfastigheter planerade vi och utformade
lokalerna i nära samverkan med Aleris.
På Halmstad Plaza står den halländska kulturen i centrum
gällande exempelvis aktiviteter, inredning och mat, vilket har
visat sig vara väldigt omtyckt av de äldre. Betydelsen av lokal
kultur och omgivning tar vi med oss in i Kristineberg genom att
inte bara applicera arkitekturen med inspiration från naturen i
området. Vi vill även inne i byggnaden förmedla en känsla att
vi befinner oss i Vallentuna kommun med en omgivning som
ger trygghet och hemkänsla för våra boende. Halmstad Plaza
har en central lokalisering i Nissastrand invid Nissan i
Halmstad. Byggnaden var en del i en stor exploatering där vi
samarbetade nära kommunens exploateringsenhet m.fl. för
en arkitektonisk utformning i linje med visionerna för området
och där vi har etablerat butiker/lokaler i gatuplan för en mer
levande gatumiljö.

Halmstad PlazaLägenhet vård- och omsorgsboende, Simrishamn

Plaza, Joneberg Plaza

Vardagsrum, Halmstad Plaza

JONEBERG PLAZA, SIMRISHAMN
Vård- och omsorgsboende: 54 lgh
Trygghetsboende: 42 lgh
Uppfört: 2014

HALMSTAD PLAZA
Äldreboende: 54 lgh
Uppfört: 2015Joneberg Plaza

Plaza, Halmstad Plaza
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Sigtuna stadsängar, Nytt äldreboende
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Äldreboendet innehåller
totalt 54 st lägenheter
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SIGTUNA STADSÄNGAR

Alla fotografier från Aleris Halmstad Plaza

Dnr Btn 2012/0010-214:M  6 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 
Illustration över planområdet 

Äldreboende och
Trygghetsboende

SIGTUNA STADSÄNGAR

För närvarande planerar vi för både ett äldreboende och
ett trygghetsboende i Sigtuna Stadsängar som är ett stort
nytt exploateringsområde inte långt utanför Sigtuna
gamla stadskärna. Kombinationen äldreboende och
trygghetsboende har som beskrivits fungerat mycket väl i
Simrishamn och vi ser ett stort intresse från kommuner
och boende av att etablera dessa i närhet till varandra.

I Sigtuna Stadsängar blir byggnaderna för äldreboendet
och trygghetsboendet utformade i enlighet med den
mycket tydliga visionen i området där småskalighet,
trygghet och varierad bebyggelse är ledord. I gatuplan
etableras lokaler mot torg och park för att skapa
förutsättningar för en levande stadsdel.

SIGTUNA STADSÄNGAR
Äldreboende: 54 lgh
Trygghetsboende: 38 lgh
Detaljplaneskede 2016
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