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OM OBOS

OBOS - EN SAMHÄLLSUTVECKLARE
OBOS Sverige AB (tidigare BWG Homes AB) är en av Sveriges 
ledande huskoncerner, med drygt 800 medarbetare och över 150 000 
sålda bostäder sedan starten 1927. På den svenska marknaden repre-
senteras också OBOS av OBOS Sverige ABs systerbolag Kärnhem 
AB.
OBOS Sverige AB ägs av norska koncernen OBOS, som är Nordens 
största bostadsorganisation med fler än 390 000 medlemmar och över 
250 000 byggda bostäder sedan starten 1929. Det finansiella resultatet 
före skatt uppgick 2015 till 2,4 miljarder norska kronor. 
I OBOS Sverige AB ingår bolagen Myresjöhus AB, SmålandsVillan 
AB, OBOS Bostad AB, och OBOS Mark AB. 

  Koncernstruktur OBOS Sverige
MYRESJÖHUS
Myresjöhus är en hustillverkare som ligger i frontlinjen vad gäller 
utveckling och design. Företaget är känt för sin husproduktion i pla-
nelement, men tillverkar också volymhus genom bostadskonceptet 
Start Living. Företaget har sitt huvudkontor i Myresjö och säljkontor 
över hela landet. De har sedan starten 1927 levererat över 90 000 hus.

SMÅLANDS VILLAN
SmålandsVillan grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Myresjö. 
Varumärket har rötterna i den småländska traditionen, och har som 
huvudfokus att leverera mycket hus för pengarna. Företaget tillverkar 
villor genom volymtillverkning och har säljkontor över hela landet.

OBOS BOSTAD
OBOS Bostad grundades 2003 under namnet Open House Produc-
tion AB och utvecklar bostäder främst i den expansiva Öresundsre-
gionen med kontor i Malmö. Företaget har sedan starten producerat 
cirka 1200 bostäder. OBOS Bostad som tidigare var en filial till Norska 
koncernmodern rapporterar sedan den 1 november direkt till OBOS 
Sverige AB.

OBOS MARK
Genom vårt bolag OBOS Mark köper vi mark som vi förädlar till 
attraktiva tomter och områden. Det innebär att vi ombesörjer allt 
från exploatering med exempelvis utbyggnad av gator, vatten- och 
avloppsledningar och lekplatser till färdigt område. 
Vi är rikstäckande och finns på kontor från Malmö i söder till Luleå i 
norr. Vår lokala förankring är en av de främsta förklaringarna till att 
vi ses som en trygg och stabil samarbetspart inom samhällsbyggnad. 

När vi utvecklar våra projekt har vi alltid som mål att resultatet ska 
bli ett attraktivt och tilltalande område med liv och rörelse som passar 
in i den omgivande miljön. Projektutveckling bedrivs inom alla våra 
varumärken. 

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord för oss i OBOS-koncer-
nen. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt 
som socialt perspektiv. Det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld 
nu och flera generationer fram i tiden.

VI BYGGER I TRÄ – DET MEST HÅLLBARA SOM FINNS
Majoriteten av det material som vi bygger i inom OBOS i Sverige 
kommer från skogarna runt omkring oss. Trä är ett förnybart bygg-
material som lagrar koldioxid under hela sin livstid, till och med som 
färdigbyggda hus.
Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets 
stomme består av trä i stället för traditionella material minskar koldi-
oxidutsläppen betydligt.
Vi bygger i trä och därför kan vi tryggt påstå att vi bygger med och 
för vår miljö.

TILLVERKNING
Oavsett om det är en friliggande villa, radhus, kedjehus, lägenheter, 
flerbostadshus eller parhus som passar bäst i området, har vi kunska-
pen för att bygga dem. Myresjöhus och SmålandsVillan har en stor 
kapacitet och erfarenhet när det gäller industriellt byggande. Inom 
koncernen finns flertalet husfabriker där vi jobbar efter Lean Produc-
tion för att optimera tillverkningen och minimera resursanvändandet.

VI ÄR I STÄNDIG UTVECKLING
För att hela tiden utveckla oss själva och höja innovationsnivån i bran-
schen driver och deltar vi i ett antal projekt där byggande i trä står i 
fokus.
I projektet High6 samarbetar OBOS Sverige och Smart Housing 
Småland med ett antal strategiska partners för att utveckla framtidens 
smarta hem. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsin-
formationsmodellering (BIM) och är en viktig del i bostads- fastig-
hets- och byggbranschens digitala transformation. Via BIM kommer 
man att kunna sköta hela processen från projektering, produktion och 
montage till förvaltningen av fastigheten.
fastigheten.

VÅRA HUS ÄR ENERGIEFFEKTIVA
Energieffektiva material är en självklarhet i alla våra hus. Dessutom 
erbjuder vi en mängd energismarta lösningar för att höja energieffek-
tiviteten på de hus vi levererar. Solceller på såväl tak som i väggpaneler 
blir allt vanligare i våra leveranser. 

VI BYGGER KVALITETSMÄSSIGT OCH LEVERERAR 
SUNDA HUS
Vi bygger sunda hus för flera generationer och är stolta över att vara 
en av branschens ledare när det gäller felfria leveranser. Våra byggsys-
tem, såväl konstruktioner som lösningar, är granskade av Boverkets 
SP Certifiering och uppfyller alla gällande byggregler.

LOKALT VERKANDE
Vi har medarbetare över hela landet och är därför lokala där vi verkar. 
Det gör att vi förstår och engagerat deltar i planering och hållbar 
projektering av nya områden oavsett var vi bygger i landet. När vi 
bygger tar vi hänsyn till lokal arkitektur, estetik och befintlig natur.  
Vi kopplar samman nya områden med omvärlden genom till exempel 
cykelvägar och samarbetar med lokaltrafiken för att på bästa möjliga 
sätt ta hänsyn till människors livsmönster och behov. När vi bygger 
bostäder planerar vi även för service och funktioner.

MED HJÄRTA OCH HJÄRNA
Vi bryr oss om våra medmänniskor och den värld vi verkar i. Vi har en 
ständigt pågående och öppen dialog om hur vi ska agera för att bidra 
till en trygg och hållbar värld.
Vi står för det vi har sagt, vi är transparenta med det vi gör och vi kan 
känna stolthet för vår verksamhet. Det får oss att sova gott om natten 
och det är en grundbult i vårt varumärke.

MÅNGFALD ÄR EN AV VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER
För oss är mångfald det som gör varje individ unik. Vår framgång 
baseras på individer. Individer med olika bakgrund och erfarenheter 
från tidigare arbetsplatser, uppväxt, utbildning, kultur, religion, fri-
tidsintressen mm. Hos oss ska alla medarbetare känna arbetsglädje 
och stolthet, ha inflytande och möjlighet att utvecklas både i arbetet 
och som individer. När vi har uppnått det målet anser vi att vi har 
lyckats.

VI VILL TA TILL VARA PÅ KOMPETENS
Inom OBOS i Sverige har frågan om integration blivit en del i den 
egna kompetensförsörjningen och bolaget har utvecklat ett program 
för hur nyanlända snabbt och på ett så bra sätt som möjligt ska komma 
i arbete inom koncernen. I arbetet med att integrera nyanlända i verk-
samheten har bolaget kommit längst på sin fabrik i Vrigstad i Småland.
Under Almedalsveckan i juni 2016 deltog representanter från OBOS 
Sverige i seminarier där frågor kring hur industrin kan bidra till att 
integrera nyanlända diskuterades.

KVALITET
I OBOS Sverige AB arbetar vi ständigt med att förbättra våra proces-
ser, våra produkter och våra tjänster. Vårt ledningssystem är kopplat 
till de krav som ställs i standarderna ISO 9001 (och ISO 14001 och 
samtliga anläggningar är naturligtvis också certifierade enligt dessa 
krav.
Kvalitet är dock mer än certifieringar. En viktig aspekt av kvalitet är 
genomtänkt funktion och välgjord design. Alla villor, grupphus och 
flerfamiljshus som tillverkas inom koncernen ritas och planeras av 
ledande arkitekter.
Vi är stolta över att vara en av branschens ledare när det gäller felfria 
leveranser. Våra byggsystem, såväl konstruktioner som lösningar, är 
granskade av Boverkets SP Certifiering och uppfyller alla gällande 
byggregler. 
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OM OBOS

Ytterligare en aspekt av kvalitet är sunda hus. För att skapa sunda 
hus krävs en process som är genomtänkt – från konstruktionsstadiet 
via tillverkningen och ut till färdigställandet. Alla komponenter byggs 
därför inomhus där det är varmt och torrt året runt. Även det mesta av 
lastningen sker inomhus. Sundheten fullbordas på byggarbetsplatsen, 
där huset oftast kommer under tak redan efter några timmar.

MILJÖ
Vår koncern ser på miljöarbetet som en kontinuerlig förbättringspro-
cess som kräver såväl ledningens som medarbetarnas engagemang. 
Miljöarbetet omfattar både själva hustillverkningen och resurshus-
hållning i de färdiga husen.

Vår verksamhet och samtliga anläggningar är som nämnts miljöcerti-
fierade enligt ISO 14001. Målsättningen med miljöarbetet är hög – det 
slutliga målet är att verksamheten ska vara helt kretsloppsanpassad, 
utan föroreningar till mark, luft eller vatten.

Vi bygger nästan uteslutande trähus och användningen av trä har mil-
jöfördelar i sig. Trä binder koldioxid och därför kan en ökad använd-
ning av träprodukter bidra till att minska koldioxidutsläppen. Faktum 
är att träprodukter genom hela livscykeln har ett negativt koldiox-
idutsläpp – vilket inget annat material kan konkurrera med. Träbe-
arbetning har även andra fördelar när det kommer till försurning, 
ozonbildning och växthuseffekten. Genom att värdera och registrera 
de kemikalier som vi bygger in i våra hus i Sunda Hus Miljödata, 
säkrar vi att vi lever upp till de krav som ställs i Kemikalieinspektio-
nens PRIO-lista och i EU:s REACH-lagstiftning.

I det färdiga huset är energiförbrukningen i fokus. Moderna hus har 
flera fördelar jämfört med äldre hus ur energisynpunkt – de är väliso-
lerade, har effektivare uppvärmningssystem och är ofta utrustade med 
energisnålare hushållsmaskiner. Vi deltar i olika råd och organisatio-
ner som arbetar miljöfrämjande, t.ex. Sweden Green Builing Counsil 
och Klimatklivet.

ÅTERINVESTERING AV VINST
Vi återinvesterar vår vinst i verksamheten, vilket gör att vi ständigt 
kan utveckla vår verksamhet och aktivt delta i samhällsutvecklingen. 
Det gör oss till en stark och trygg aktör i bostadsbranschen.
OBOS-koncernen är ett opolitiskt, medlemsägt kooperativ där all 
vinst behålls inom koncernen i syfte att främja verksamhetens mål om 
att vara en ansvarstagande samhällsutvecklare.

VÅR VISION
Vi ska vara en förebild och ansvarstagande samhällsutvecklare.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi ska vara en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Genom effektivt 
byggande och strategiska markköp finns vi där människor vill bo och 
leva.

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi är öppna, ärliga och lyhörda.
Vi utvecklas ständigt.
Vi hjälper varandra.
Vi är lönsamma.
Vi tar ansvar.
Vi är engagerade.
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REFERENSER

Referensprojekt
Som en engagerad samhällsutvecklare har vi genom 
åren deltagit och ansvarat för planering och bygg-
nation av tusentals projekt där nya områden har fått 
växa fram. Vi känner oss trygga i att påstå att vi, 
i vår organisation, har bland landets mest framstå-
ende kompetens när det gäller samhällsutveckling 
och totalentreprenad av såväl stora som små pro-
jekt.

Ett av koncernens främsta projekt är ombildandet 
av Fornebu flygplats till det attraktiva området 
Fornebulandet utanför Oslos stadskärna. 

Till vänster kan ni se några exempel på referenspro-
jekt. För fler referenser besök gärna våra webbsi-
dor: 
www.obos.se
www.obos.no

Søndre Bondi terrasse, Asker 
Ägarlägenheter, totalt 66 stycken fördelat på 6 punkthus. Sondre terasse ligger i ett natuskönt område vid Bondivannet.

Trollskogen Miljöbyggnad Silver, Huddinge
Samtliga hus i projektet Trollskogen i Huddinge blir certifierade för Miljöbyggnad nivå Silver, vilket innebär att de 
kommer att uppfylla krav om effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög 
fuktsäkerhet. Dessutom utrustas husen med solcellspaneler och laddare för elbil, för en komplett miljösmart huslös-
ning.

Brunnby Park, Upplands Väsby
Radhus, kedjehus och villor uppförda i populära Brunnby Park i Stockholm, 
på behagligt avstånd till Stockholms city. Husen har 4-6 rum och kök, två 
badrum och en välplanerad, öppen planlösning. Husen är byggda med upp-
låtelseformen äganderätt och bostadsrätt.

Råbylund, Lund
Råbylund är en stadsdel som ligger i östra utkanten av Lund, cirka tre kilo-
meter från centrum. Här har vi varit med och utvecklat flera etapper.
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SITUATIONSPLAN 

FLERBOSTADSHUS

SKALA 1:800

KV 1: TAGGEN

KV 2: SKOGSLÄNGAN

KV 3: PARKODLINGEN

Uppfarter, parkeringsytor
och gångvägar inom kvarteren 
utförs av permeabla ytor som 
grus, plattsättning och armerat 
gräs. 
Där det passar hustypen har vi 
gröna tak. 
De få hårdgjorda ytor som finns 
i kvarteren som vid garageinfart 
utförs med betongplattor med 
titandioxid. 
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GESTALTNING

Gestaltning kvarter 1,2, 3
Generellt
Den nya bebyggelsen i Kristineberg ringlar sig genom uråld-
rig tallskog. Husen i kvarter 1,2 och 3 är samtida och urbana 
samtidigt som de följer den befintliga terrängen och befäster 
platsens skogskänsla. Mustiga mättade kulörer i mörkrött, 
brunsvart, grönt och tallbark skapar en karaktärsstark ensem-
ble i John Bauer:sk anda. OBOS bygger med trästommar och 
detta manifesteras med träpanel i fasad. Trä som fasadmate-
rial ger på ett naturligt sätt en förfinad detaljskala. Vi jobbar 
med en palett av stående spårad panel med olika varianter av 
horisontella skarvar, fyllnadspartier med ribbverkan, samt 
träspån. Olika fönstertyper och takprofiler skapar ytterligare 
variation. 
Husen har genomgående trapphus med entré från gata och 
gårdssida. Lägenheterna nås från loftgångar som vetter mot 
gårdssidan. Detta ger husen en mer formell karaktär mot gatan 
medan gårdssidan blir mer brokig och livfull. Loftgångarna är 
luftiga med släpp från huskroppen för att ge goda dagsljusför-
hållanden och en fredad privat zon. De har stålstomme och 
förses med odlingslotter och nät för klängväxter, på så sätt 
förbinds mikromiljön på de gröna taken med gårdsmarkens 
växtlighet.   

Kvarter 1
Huskroppen är uppbruten i sex volymer som saxar sig utmed 
gatans sväng. Brunsvart träpanel med utfackning av glaspar-
tier och fyllnadspartier och balkonger omlott. Butikslokal i 
nordvästra hörnet. Tre volymer har lägenhet i bottenplan med 
entrétrappa från gatan, vilket ger huset något karaktären av 
stadsradhus. 

Kvarter 2
Detaljplanen föreskriver en lång huskropp i fem respektive 
3 våningar. Två trapphus som är indragna från fasadliv  delar 
upp längan i tre distinkta volymer med olika kulör och  föns-
tersättning. Gatufasaden vetter åt söder, vilket väckt tanken 
om utvändiga fönsterluckor. Om kvarter 1 och 3 med sina 
mustiga färger skapar en mörkare passage, så är denna hus-
kropp ljusare och reflekterar ljus mot skolan på andra sidan 
gatan. Trapphusens glasade del som vetter mot gatan har 
ytterst en växthuszon som också fungerar som buffertzon 
klimatmässigt. 

Kvarter 3
Huset mot gatan är kanske det pampigaste i ensemblen med 
en hög butikslokal i nordöstra hörnet och en reslig gavel med 
rödslammat träspån. Detta står i kontrast mot gårdssidans 
stålraster med loftgångar och vertikala odlingssystem. Inom 
kvarteret finns även ett gårdshus i två våningar, som har lik-
nande utfackningsfasad som huset i kvarter 1, men även ett 
karaktäristiskt taksprång. 
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GESTALTNING

Lekmiljö och utegym
Barn har behov av generösa lekytor med underlag och kon-
struktioner som främjar deras grovmotoriska träning samt att 
det finns utrymme för deras fantasi. 
Lekmiljöerna präglas av naturen. De är i skogsbrynet och med 
material från skogen. Stenbumlingar, ojämn mark, stockar, 
spänger, klätterstammar. Enkla, robusta och säkra konstruk-
tioner som lekfullt utmanar. Avgränsat där så behövs för de 
mindre barnen, för de större en uppstart till att ta sig vidare 
ut i skogen.  Miljöerna anpassas så de även i vissa delar kan 
användas av vuxna som utegym. På så sätt skapas möten över 
generationsgränserna.
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KVARTER 1

TAGGEN

Huskroppen är uppbruten i sex volymer som saxar 
sig utmed gatans sväng. Brunsvart träpanel med 
utfackning av glaspartier och fyllnadspartier och 
balkonger omlott. Butikslokal i nordvästra hörnet. 
Tre volymer har lägenhet i bottenplan med entré-
trappa från gatan, vilket ger huset något karaktären 
av stadsradhus. 
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KVARTER 2

SKOGSLÄNGAN

Detaljplanen föreskriver en lång huskropp i fem 
respektive 3 våningar. Två trapphus som är indragna 
från fasadliv  delar upp längan i tre distinkta voly-
mer med olika kulör och  fönstersättning. Gatu-
fasaden vetter åt söder, vilket väckt tanken om 
utvändiga fönsterluckor. Om kvarter 1 och 3 med 
sina mustiga färger skapar en mörkare passage, så 
är denna huskropp ljusare och reflekterar ljus mot 
skolan på andra sidan gatan. Trapphusens glasade 
del som vetter mot gatan har ytterst en växthuszon 
som också fungerar som buffertzon klimatmässigt. 
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KVARTER 3 

PARKODLINGEN
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KVARTER 3 

PARKODLINGEN

Huset mot gatan är kanske det pampigaste i ensem-
blen med en hög butikslokal i nordöstra hörnet och 
en reslig gavel med rödslammat träspån. Detta står i 
kontrast mot gårdssidans stålraster med loftgångar 
och vertikala odlingssystem. Inom kvarteret finns 
även ett gårdshus i två våningar, som har liknande 
utfackningsfasad som huset i kvarter 1, men även 
ett karaktäristiskt taksprång. 
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PERSPEKTIV KV 1 & 3
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PERSPEKTIV KV 2
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Uppfarter, parkeringsytor
och gångvägar inom kvarteren 
utförs av permeabla ytor som 
grus, plattsättning och armerat 
gräs. Där det passar hustypen 
har vi gröna tak samt i vissa delar 
luftrenande takpannor eller inte-
grerade solcellspaneler. Samtliga 
förrådsbyggnader och carports 
har gröna tak. 
På förrådsgavlarna har vi föresla-
git gröna väggar.

SITUATIONSPLAN 

SMÅHUSDELEN

SKALA 1:1000
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SITUATIONSPLAN 

SMÅHUSDELEN

SKALA 1:1000

Uppfarter, parkeringsytor
och gångvägar inom kvarteren 
utförs av permeabla ytor som 
grus, plattsättning och armerat 
gräs. Där det passar hustypen 
har vi gröna tak. 
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GESTALTNING SMÅHUSDELEN
KVARTER 7 
I kvarter 7 har OBOS valt att anknyta till naturen på samma 
sätt som ska ske i kvarter 16, 17 och 19. Hustypen Uthamra 
har utformats med en modern och tydlig karaktär som passar 
bra för det nordligaste kvarteret i Kristineberg. Avsikten med 
husens form är att de på lång väg ska signalera att det inte 
rör sig om vanliga hus utan om hus som är mer anpassade till 
naturens förutsättningar.

Form och karaktär
Takformen i kombination med den sammanbyggda carporten 
ger huset ett nytt formspråk som avviker från hur vanliga hus 
ser ut. Det präglas både utvändigt och invändigt av mycket 
stora fönsterpartier.

Huset har kort taköverhäng längs långsidorna och en tydligt 
formad gavelavslutning. Taket är flackt och helt täckt med 
vegetation. Eftersom husen byggs i två våningar och taken 
betraktas nedifrån måste vegetationen vara hög för att kunna 
upptäckas. Av den anledningen väljer vi att beklä taken med 
långt gräs. Med sina olika takdelar blir huset både variations-
rikt och spännande.

Att leva i huset
Entrén är rymlig och därifrån är tvätten direkt tillgänglig. Bra 
om man behöver få undan blöta kläder snabbt och enkelt. 
Kök och vardagsrum ligger i öppet samband med en väldigt 
fin genomsikt åt både gatan och trädgården. Stora fönsterytor 
gör entrévåningen ljus och trevlig. Det finns också möjlighet 
att dela av ett sovrum eller arbetsrum bredvid trappan.

Övervåningen rymmer ett stort allrum från vilket man når alla 
sovrum, badrummet och balkongen. Allrummet har fönster åt 
tre håll vilket ger en påtaglig känsla av ljus och rymd.

KVARTER 8 
I kvarter 8 har OBOS valt att blanda två olika bebyggelsety-
per. I norr ligger radhus med entrégång och biluppställnings-
plats vända åt norr medan uteplatserna är vända åt söder.

I kvarterets södra del har vi placerat kedjehus. De husen har 
fått en omsorgsfullt planerad entrégård med bland annat ute-
plats åt gatan i söderläge.

De större radhusen och kedjehusen
Den bärande idén i OBOS planlösningar är att de ska ge boen-
dekvaliteter utöver det vanliga. De kvaliteterna visar sig redan 
på utsidan genom tydligt formgivna entréer som på de större 
radhusen och kedjehusen också är försedda med en soffa som 
inbjuder till spontana samtal.

Väl inne i bostaden finns en väl fungerande och öppen plan-
lösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och vacker 
ljusföring. I de större radhusen och i kedjehusen ger det 
mycket stora rummet möjlighet till samvaro för hela familjen 
där olika aktiviteter som matlagning, läxläsning och filmtit-
tande kan varvas med varandra.

De väl dagsljusbelysta radhuslägenheterna och kedjehusen 
erbjuder utblickar och genomsikter. Vår uppfattning är att 
vi skapat en mycket väl fungerande bostad som ska kännas 
större än den egentligen är. På planritningarna finns beskri-
vande texter om de aspekter vi gärna vill lyfta fram.

De mindre radhusen
Trots en begränsad area om 87 kvadratmeter känns de mindre 
radhusen rymliga då man kliver in på entréplanet. Större delen 
av planet består av ett enda rum där matlagning, matplats och 
samvaro ryms med möjlighet att möblera på olika sätt.

På övre planet återfinns två sovrum där det mindre rummet är 
tillräckligt stort för att rymma två sängar.

De mindre radhusen är tänkta att framför allt passa barnfamil-
jer som behöver ett prisvärt och väl fungerande boende på en 
mindre area än de större radhusen erbjuder.

Form och karaktär
För Kristineberg har vi skapat ett tydligt modernt uttryck på 
våra hus och vår avsikt är att det ska upplevas som riktigt nytt 
och spännande. Husen har korta taköverhäng längs långsi-
dorna och en tydligt formad gavelavslutning. Vi föreslår en 
något högre nockhöjd än 7,0 meter för att ha möjlighet till 
solfångande takpannor i vissa lägen och takpannor som bidrar 
till bättre luftkvalitet i andra lägen, se miljöbeskrivning för 
mer information.

Kulörerna på de större radhusen är valda så att den röda hus-
kroppen ger varje entré möjlighet att sticka ut rejält med sin 
egen mättade kulör. Kedjehusen har varierade kulörer där vart 
och ett av husen skiljer sig tydligt från grannens.

De mindre radhusen har en sammanhållen kulör både på hus-
kropp och på entrédelarna. Principerna för kulörsättning av 
de tre olika hustyperna varierar därmed inom kvarteret och 
ger ett sammanhållet kvarter med avseende på kulörernas 
dova toner samtidigt som det blir relativt stora variationer 
mellan hustyperna.

 KVARTER 9 
I kvarter 9 har OBOS valt att placera in fyra hus med lägen-
heter. Husen är till volymen jämförbara med en större villa 
varför vi är övertygade om att de kommer att smälta in väl i 
omgivningen.

Form och karaktär
För Kristineberg har vi skapat ett modernt uttryck på våra 
hus och vår avsikt är att det ska upplevas som originellt och 
riktigt fint. Husen har korta taköverhäng längs långsidorna 
och en tydligt formad gavelavslutning. Vi föreslår en något 
högre nockhöjd än 7,0 meter för att ha möjlighet till solfång-
ande takpannor i vissa lägen och takpannor som bidrar till 
bättre luftkvalitet i andra lägen, se miljöbeskrivning för mer 
information.

Att leva i lägenheten
Varje hus innehåller fyra lägenheter om 53 kvadratmeter. 
Inom den begränsade arean finns ett föräldrasovrum som 
rymmer dubbelsäng och ett barnsovrum som rymmer enkel- 
eller våningssäng. Kombinationen av att erbjuda både barn 
och vuxna egna rum inom drygt 50 kvadrat tror vi ska bli 
mycket uppskattad.

Med tillgång till uteplatser på en grönskande gård och par-
kering i omedelbar närhet till bostaden erbjuder flerbostads-
husen ett boende som är snarlikt ett parhus- eller villaboende 
men till klart lägre kostnad.

Kvarter 9 kommer att rymma många boende och som kom-
plement till den fina gemensamma gården kommer närlig-
gande naturyta att passa perfekt.

KVARTER 10
OBOS har valt blanda bebyggelsen i kvarter 10. Åt öster 
föreslår vi radhus om 115 kvadratmeters boarea. I väster före-
slår vi två hus som till volymen är jämförbara med en större 
villa men innehåller mindre lägenheter. Vi är övertygade om 
att husen med lägenheter kommer att smälta in fint i omgiv-
ningen.

Form och karaktär
Både radhusen och flerbostadshusen har ett modernt uttryck. 
Vår avsikt är att husen ska upplevas som annorlunda och 
lockande. Husen har korta taköverhäng längs långsidorna och 
en tydligt formad gavelavslutning. Vi föreslår en något högre 
nockhöjd än 7,0 meter för att ha möjlighet till solfångande 
takpannor i vissa lägen och takpannor som bidrar till bättre 
luftkvalitet i andra lägen, se miljöbeskrivning för mer infor-
mation.
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GESTALTNING SMÅHUSDELEN
Husen med lägenheter
Varje hus innehåller fyra lägenheter om drygt 53 kvadrat-
meter. Inom den begränsade arean finns ett föräldrasovrum 
som rymmer dubbelsäng och ett barnsovrum som rymmer 
enkel- eller våningssäng. Kombinationen av att erbjuda både 
barn och vuxna egna rum inom drygt 50 kvadrat tror vi ska bli 
mycket uppskattad.

Med tillgång till uteplatser på en grönskande gård och par-
kering i omedelbar närhet till bostaden erbjuder flerbostads-
husen ett boende som är snarlikt ett parhus- eller villaboende 
men till klart lägre kostnad.

Kvarter 10 kommer att rymma många lägenhetsboende och 
som komplement till den fina gemensamma gården kommer 
närliggande park i norr att vara ett trevligt komplement.

Radhusen
Den bärande idén i OBOS planlösningar är att de ska ge 
boendekvaliteter utöver det vanliga. De kvaliteterna visar sig 
redan på utsidan genom tydligt formgivna entréer som också 
är försedda med en soffa som inbjuder till spontana samtal.

Inne i bostaden återfinns en väl fungerande och öppen plan-
lösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och med en 
vacker ljusföring. Det stora rummet ger möjlighet till samvaro 
för hela familjen där olika aktiviteter som matlagning, läxläs-
ning och filmtittande kan varvas med varandra.

De väl dagsljusbelysta radhuslägenheterna erbjuder utblickar 
och genomsikter. Vår uppfattning är att vi skapat en mycket 
väl fungerande bostad som kommer att kännas större än den 
egentligen är. På planritningarna finns beskrivande texter om 
de aspekter vi gärna vill lyfta fram.

Parkeringslösningen för radhusen kan göras på flera sätt. 
Illustrerat på ritningarna är parkering längs med kantsten där 
vart och ett av radhusen har egna reserverade platser. Ett annat 
alternativ till parkeringslösning är att ta bort kantstensparke-
ringen och istället möjliggöra infart till vart och ett av radhu-
sen från gatan i öster. Parkeringslösningen blir därmed den 
samma som OBOS redovisar i kvarter 8 för de större radhu-
sen.

KVARTER 11
Inom kvarteret väljer OBOS att blanda två olika bebyggelse-
typer. I norra delen ligger radhus med entrégång och bilupp-
ställningsplats vända åt norr medan uteplatserna är vända åt 
söder.

I södra delen har vi placerat kedjehus. De husen har fått en 
omsorgsfullt planerad entrégård med bland annat uteplats åt 
den böjda gatan i söderläge.

De större radhusen och kedjehusen
Den bärande idén i OBOS planlösningar är att de ska ge boen-
dekvaliteter utöver det vanliga. De kvaliteterna visar sig redan 
på utsidan genom tydligt formgivna entréer som på de större 
radhusen och kedjehusen också är försedda med en soffa som 
inbjuder till spontana samtal.

Väl inne i bostaden finns en väl fungerande och öppen plan-
lösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och vacker 
ljusföring. I de större radhusen och i kedjehusen ger det 
mycket stora rummet möjlighet till samvaro för hela familjen 
där olika aktiviteter som matlagning, läxläsning och filmtit-
tande kan varvas med varandra.

De väl dagsljusbelysta radhuslägenheterna och kedjehusen 
erbjuder utblickar och genomsikter. Vår uppfattning är att 
vi skapat en mycket bra fungerande bostad som ska kännas 
större än den egentligen är. På planritningarna finns beskri-
vande texter om de aspekter vi gärna vill lyfta fram.

De mindre radhusen
Trots en begränsad area om 87 kvadratmeter känns de mindre 
radhusen rymliga då man kliver in på entréplanet. Större delen 
av planet består av ett enda rum där matlagning, matplats och 
samvaro ryms med möjlighet att möblera på olika sätt.

På övre planet återfinns två sovrum där det mindre rummet är 
tillräckligt stort för att rymma två sängar.
De mindre radhusen är tänkta att framför allt passa barnfamil-
jer som behöver ett prisvärt och väl fungerande boende på en 
mindre area än de större radhusen erbjuder.

Form och karaktär
För Kristineberg har vi skapat ett tydligt modernt uttryck på 
våra hus och vår avsikt är att det ska upplevas som riktigt nytt 
och spännande. Husen har korta taköverhäng längs långsi-
dorna och en tydligt formad gavelavslutning. Vi föreslår en 
något högre nockhöjd än 7,0 meter för att ha möjlighet till 
solfångande takpannor i vissa lägen och takpannor som bidrar 
till bättre luftkvalitet i andra lägen, se miljöbeskrivning för 
mer information.

Kulörerna på de större radhusen är valda så att den röda hus-
kroppen ger varje entré möjlighet att sticka ut rejält med sin 
egen mättade kulör. Kedjehusen har varierade kulörer där vart 
och ett av husen skiljer sig tydligt från grannens.

De mindre radhusen har en sammanhållen kulör både på hus-
kropp och på entrédelarna. Principerna för kulörsättning av 
de tre olika hustyperna varierar därmed inom kvarteret och 
ger ett sammanhållet kvarter med avseende på kulörernas 
dova toner samtidigt som det blir relativt stora variationer 
mellan hustyperna.

KVARTER 12 
I kvarteret har vi placerat fem kedjehus. De husen har fått en 
omsorgsfullt planerad entrégård med bland annat uteplats åt 
gatan i öster.

Kedjehus
Den bärande idén i OBOS planlösningar är att de ska ge boen-
dekvaliteter utöver det vanliga. De kvaliteterna visar sig redan 
på utsidan genom tydligt formgivna entréer som på kedjehu-
sen också är försedda med en soffa som inbjuder till spontana 
samtal.

Inne i bostaden ryms en väl fungerande och öppen planlös-
ning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och vacker ljus-
föring. Det mycket stora rummet ger möjlighet till samvaro 
för hela familjen där olika aktiviteter som matlagning, läxläs-
ning och filmtittande kan varvas med varandra.

De väl dagsljusbelysta kedjehusen erbjuder utblickar och 
genomsikter. Vår uppfattning är att vi skapat en mycket väl 
fungerande bostad som ska kännas större än den egentligen 
är. På planritningarna finns beskrivande texter om de aspekter 
vi gärna vill lyfta fram.

Form och karaktär
Den moderna formen och karaktären på våra hus hoppas vi 
ska upplevas som både intressant och lockande. Husen har 
korta taköverhäng längs långsidorna och en tydligt formad 
gavelavslutning. Vi föreslår en något högre nockhöjd än 7,0 
meter för att ha möjlighet till solfångande takpannor i vissa 
lägen och takpannor som bidrar till bättre luftkvalitet i andra 
lägen, se miljöbeskrivning för mer information.

Kedjehusen har varierade kulörer i en dov ton där vart och ett 
av husen skiljer sig tydligt från grannens.
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GESTALTNING SMÅHUSDELEN
KVARTER 13 
OBOS har valt att blanda bebyggelsen på ett kontrastrikt sätt 
i kvarter 13. Åt öster föreslår vi radhus om 115 kvadratmeters 
boarea. I väster föreslår vi naturanpassade Uthamravillor.

Form och karaktär
Radhusen har fått ett modernt uttryck. Vår avsikt är att husen 
ska upplevas som nyskapande och lockande. Husen har korta 
taköverhäng längs långsidorna och en tydligt formad gavelav-
slutning. Vi föreslår en något högre nockhöjd än 7,0 meter för 
att ha möjlighet till solfångande takpannor i vissa lägen och 
takpannor som bidrar till bättre luftkvalitet i andra lägen, se 
miljöbeskrivning för mer information.

Hustypen Uthamra har utformats med en modern och tydlig 
karaktär som på lång väg ska signalera att det rör sig om hus 
som är anpassade till naturens förutsättningar.

Uthamras takform i kombination med den sammanbyggda 
carporten ger huset ett formspråk som avviker från hur van-
liga hus ser ut. Det präglas både utvändigt och invändigt av 
mycket stora fönsterpartier.

Huset har kort taköverhäng längs långsidorna och en tydligt 
formad gavelavslutning. Taket är flackt och helt täckt med 
vegetation. Eftersom husen byggs i två våningar och taken 
betraktas nedifrån måste vegetationen vara hög för att kunna 
upptäckas. Av den anledningen väljer vi att beklä taken med 
långt gräs. Med sina olika takdelar blir huset både variations-
rikt och spännande.

Inne i radhusen
Den bärande idén i OBOS planlösningar är att de ska ge 
boendekvaliteter utöver det vanliga. De kvaliteterna visar sig 
redan på utsidan genom tydligt formgivna entréer som också 
är försedda med en soffa som inbjuder till spontana samtal.

Inne i bostaden återfinns en väl fungerande och öppen plan-
lösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och med en 
vacker ljusföring. Det stora rummet ger möjlighet till samvaro 
för hela familjen där olika aktiviteter som matlagning, läxläs-
ning och filmtittande kan varvas med varandra.

De väl dagsljusbelysta radhuslägenheterna erbjuder utblickar 
och genomsikter. Vår uppfattning är att vi skapat en mycket 
väl fungerande bostad som kommer att kännas större än den 
egentligen är. På planritningarna finns beskrivande texter om 
de aspekter vi gärna vill lyfta fram.

Parkeringslösningen för radhusen kan göras på flera sätt. 
Illustrerat på ritningarna är parkering längs med kantsten där 
vart och ett av radhusen har egna reserverade platser. Ett annat 
alternativ till parkeringslösning är att ta bort kantstensparke-
ringen och istället möjliggöra infart till vart och ett av radhu-
sen från gatan i öster. Parkeringslösningen blir därmed den 
samma som OBOS redovisar i kvarter 8 för de större radhu-
sen.

Inne i Uthamrahusen
Entrén är rymlig och därifrån är tvätten direkt tillgänglig. Bra 
om man behöver få undan blöta kläder snabbt och enkelt. 
Kök och vardagsrum ligger i öppet samband med en väldigt 
fin genomsikt åt både gatan och trädgården. Stora fönsterytor 
gör entrévåningen ljus och trevlig. Det finns också möjlighet 
att dela av ett sovrum eller arbetsrum bredvid trappan.

Övervåningen rymmer ett stort allrum från vilket man når alla 
sovrum, badrummet och balkongen. Allrummet har fönster åt 
tre håll vilket ger en påtaglig känsla av ljus och rymd.

Vår uppfattning är att kontrasten mellan radhusen och 
Uthamravillorna kommer att berika upplevelsen av kvarteret. 
Det känns också angeläget att komplettera med naturanpas-
sade hus även mitt inne i den täta bebyggelsen.

KVARTER 14 
OBOS har valt att utnyttja kvarterets byggrätt till 5 mindre 
radhus och föreslår en Ekopaviljong i angränsande park, se 
avsnitt ”Ekopaviljong och Odling”. Med relativt stora villor 
och lägenheter i omgivningen tror vi att en kompaktare bostad 
kommer att vara ett trevligt tillskott.

Radhusen
Trots en begränsad area om 87 kvadratmeter känns radhusen 
rymliga då man kliver in på entréplanet. Större delen av planet 
består av ett enda rum där matlagning, matplats och samvaro 
ryms med möjlighet att möblera på olika sätt.

På övre planet återfinns två sovrum där det mindre rummet är 
tillräckligt stort för att rymma två sängar.

De relativt kompakta radhusen är tänkta att framför allt passa 
barnfamiljer som behöver ett prisvärt och väl fungerande 
boende på en mindre area än de större radhusen erbjuder.

Form och karaktär
För Kristineberg har vi skapat ett tydligt modernt uttryck på 
våra hus och vår avsikt är att det ska upplevas som riktigt nytt 
och fint. Husen har korta taköverhäng längs långsidorna och 
en tydligt formad gavelavslutning. Vi föreslår en något högre 
nockhöjd än 7,0 meter för att ha möjlighet till solfångande 
takpannor i vissa lägen och takpannor som bidrar till bättre 
luftkvalitet i andra lägen, se miljöbeskrivning för mer infor-
mation.

Radhusen har en sammanhållen kulör både på huskropp och 
på entrédelarna.

KVARTER 15 
I kvarter med böjd form har vi valt att arbeta med längor av 
radhus som omfattar olika lägenhetstyper. Radhuslägenhe-
terna är förskjutna sinsemellan vilket kommer att bidra till 
att varje länga blir mycket livfull och intressant. Husen blir 
ett tydligt signum för Kristineberg och kommer att uppmärk-
sammas av alla som tar sig fram längs den böjda huvudgatan.

Gavellägenheterna
En radhuslänga består av två lägenheter på gavlarna som 
omfattar 3 sovrum. Däremellan ligger fyra lägenheter som 
omfattar 4 sovrum.

Trots en begränsad area om 102 kvadratmeter kommer 
gavellägenheterna att kännas rymliga då man kliver in på 
entréplanet. Större delen av planet består av ett enda rum där 
matlagning, matplats och samvaro ryms med möjlighet att 
möblera på olika sätt. Det stora glaspartiet på husgaveln ger 
vacker ljusföring och fina utblickar mot den egna lilla tomten.

På övre planet återfinns tre sovrum och ett allrum.

Gavellägenheterna är tänkta att framför allt passa barnfamil-
jer som behöver ett prisvärt och väl fungerande boende på en 
mindre area än de flesta bostäder med tre sovrum och separat 
allrum erbjuder.

Mittlägenheterna innehåller en väl fungerande och öppen 
planlösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och 
vacker ljusföring. Det stora rummet ger möjlighet till samvaro 
för hela familjen där olika aktiviteter som matlagning, läxläs-
ning och filmtittande kan varvas med varandra.
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GESTALTNING SMÅHUSDELEN

Åt den närliggande trottoaren är matplatsen orienterad. 
Förutom att matplatsens placering bidrar till en trevligare 
gatumiljö är det intressant att kunna vistas i olika ändar av 
bostaden. Åt gatan är utblickarna mot allt som händer där helt 
annorlunda mot utblicken åt trädgårdssidan.

På övre planet finns fyra sovrum varav ett kan användas som 
allrum om familjen inte har behov av alla sovrum. På övre 
planet ligger också en takterrass som möjliggör en uteplats 
som är solbelyst under i stort sett hela dagen.

Vår uppfattning är att vi skapat en mycket bra fungerande 
bostad som ska kännas större än den egentligen är. Takterras-
sen kommer sannolikt att upplevas som en mycket stor kva-
litet i boendet.

Form och karaktär
Den böjda kvartersformen har vi utnyttjat till att göra händel-
serika hus. Mittlägenheterna är till skillnad från gavellägen-
heterna försedda med en takterrass. På så sätt får en länga ett 
mycket varierat formspråk.

Husen har korta taköverhäng längs långsidorna och en tydligt 
formad gavelavslutning. Vi föreslår en något högre nockhöjd 
än 7,0 meter för att ha möjlighet till solfångande takpannor i 
vissa lägen och takpannor som bidrar till bättre luftkvalitet i 
andra lägen, se miljöbeskrivning för mer information.

Kulörerna är varierade så att varje lägenhet tydligt står ut från 
grannens. Samtidigt skapar en gemensam kulör på alla lägen-
heternas entrézon en sammanhållen front mot gatan som upp-
levs då man promenerar förbi huset. Kontrasten mellan den 
sammanhållna entrézonen och de enskilda lägenheternas egen 
kulör hoppas vi ska upplevas som mycket spännande.

Parkeringen kan antingen ske på reserverade platser längs 
kantsten eller på husens trädgårdssida. Det finns möjlighet att 
parkera två bilar på alla trädgårdssidor.

KVARTER 16 och 17 
För kvarteren där byggnaderna ska utformas i samklang med 
naturen har OBOS skapat en modern och tydlig karaktär på 
hustypen Stångskär. Vår avsikt är att huset ska upplevas som 
modernt och vackert på ett skandinaviskt återhållsamt vis.

Form och karaktär
Takformen i kombination med entrébalkongen ger huset ett 
helt nytt formspråk som avviker från hur de flesta nya hus ser 
ut. Det präglas både utvändigt och invändigt av de mycket 
stora fönsterpartierna.

Stångskär har korta taköverhäng längs långsidorna och en 
tydligt formad gavelavslutning. Taket är flackt och är helt 
täckt med vegetation. Eftersom husen byggs i två våningar 
och taken betraktas nedifrån måste vegetationen vara hög för 
att kunna upptäckas. Av den anledningen väljer vi att beklä 
taken med långt gräs.

En omsorgsfullt designad entrébalkong gör plats för regn-
skyddande tak och en sittplats. Enkla praktiska ting som gör 
livet enklare att leva och som förhöjer upplevelsen av bosta-
den.

Fasaderna är beklädda helt i obehandlat trä. I kontrast mot 
fasaderna står entrébalkongen som blir målad med slamfärg. 
För att ge varje familjs hus en egen identitet finns möjlighet 
att variera accentkulören på entrébalkongen.

Att leva i huset
Hallen rymmer en rejäl garderob bakom skjutdörrar som i en 
lägre del smyger sig in under trappan. Entrédörren och gro-
ventrédörren ligger bredvid varandra under entrébalkongen 
och passerar man genom groventré och tvätt når man köks-
delen direkt.

Entréplanet badar i ljus från de stora glaspartierna och det 
stora rummet är verkligen mycket stort. Köksdelen erbjuder 
rikligt med förvaring och stora arbetsytor på bänkarna. Det 
finns också en liten bardel på köksön. Kanske är det bästa av 
allt i köksdelen det köksförråd som sväljer massor med mat-
varor och porslin.

Önskar man ett sovrum, gästrum eller arbetsrum på entrévå-
ningen finns det möjlighet att dela av ett mindre eller större 
rum från det stora rummet.
På övervåningen finns ett stort allrum, tre rymliga barnsov-
rum och ett stort badrum. Här ligger också föräldrasovrum-
met som bjuder på var sin klädkammare till föräldrarna. Från 
allrummet når man också balkongen.

Det stora fönsterpartiet ovanför trappan gör trappgåendet till 
en upplevelse och det för också in mycket ljus både till all-
rummet och ner i stora rummet.

Vi är övertygade om att husen i kvarter 16 och 17 kommer att 
upplevas som väldigt väl anpassade till naturens och kvarters-
formernas förutsättningar.

KVARTER 18 
I kvarter med böjd form har vi valt att arbeta med längor av 
radhus som omfattar olika lägenheter. Radhuslägenheterna är 
förskjutna sinsemellan vilket kommer att bidra till att varje 
länga blir mycket livfull och intressant. Husen blir ett tydligt 
signum för Kristineberg och kommer att uppmärksammas av 
alla som tar sig fram längs den böjda huvudgatan.

Gavellägenheterna
En radhuslänga består av två lägenheter på gavlarna som 
omfattar 3 sovrum. Däremellan ligger tre lägenheter som 
omfattar 4 sovrum.

Trots en begränsad area om 102 kvadratmeter kommer 
gavellägenheterna att kännas rymliga då man kliver in på 
entréplanet. Större delen av planet består av ett enda rum där 
matlagning, matplats och samvaro ryms med möjlighet att 
möblera på olika sätt. Det stora glaspartiet på husgaveln ger 
vacker ljusföring och fina utblickar mot den egna lilla tomten.

På övre planet återfinns tre sovrum och ett allrum.

Gavellägenheterna är tänkta att framför allt passa barnfamil-
jer som behöver ett prisvärt och väl fungerande boende på en 
mindre area än de flesta bostäder med tre sovrum och separat 
allrum erbjuder.

Mittlägenheterna
Mittlägenheterna innehåller en väl fungerande och öppen 
planlösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och 
vacker ljusföring. Det stora rummet ger möjlighet till samvaro 
för hela familjen där olika aktiviteter som matlagning, läxläs-
ning och filmtittande kan varvas med varandra.

Åt den närliggande trottoaren är matplatsen orienterad. 
Förutom att matplatsens placering bidrar till en trevligare 
gatumiljö är det intressant att kunna vistas i olika ändar av 
bostaden. Åt gatan är utblickarna mot allt som händer där helt 
annorlunda mot utblicken åt trädgårdssidan.

På övre planet finns fyra sovrum varav ett kan användas som 
allrum om familjen inte har behov av alla sovrum. På övre 
planet ligger också en takterrass som möjliggör en uteplats.
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Vår uppfattning är att vi skapat en mycket bra fungerande 
bostad som ska kännas större än den egentligen är. Takterras-
sen kommer sannolikt att upplevas som en mycket stor kva-
litet i boendet.

Form och karaktär
Den böjda kvartersformen har vi utnyttjat till att göra händel-
serika hus. Mittlägenheterna är till skillnad från gavellägen-
heterna försedda med en takterrass. På så sätt får en länga ett 
mycket varierat formspråk.

Husen har korta taköverhäng längs långsidorna och en tydligt 
formad gavelavslutning. Vi föreslår en något högre nockhöjd 
än 7,0 meter för att ha möjlighet till solfångande takpannor i 
vissa lägen och takpannor som bidrar till bättre luftkvalitet i 
andra lägen, se miljöbeskrivning för mer information.

Kulörerna är varierade så att varje lägenhet tydligt står ut från 
grannens. Samtidigt skapar en gemensam kulör på alla lägen-
heternas entrézon en sammanhållen front mot gatan som upp-
levs då man promenerar förbi huset. Kontrasten mellan den 
sammanhållna entrézonen och de enskilda lägenheternas egen 
kulör hoppas vi ska upplevas som mycket spännande.

Parkeringen kan antingen ske på reserverade platser längs 
kantsten eller på husens trädgårdssida. Det finns möjlighet att 
parkera två bilar på alla trädgårdssidor.

KVARTER 19 
I kvarter 19 ska byggnaderna utformas i samklang med natu-
ren och här har OBOS skapat en modern och tydlig karaktär 
på hustypen Uthamra. Vår avsikt är att huset ska upplevas 
som naturanpassat på ett både överraskande och spännande 
sätt.

Form och karaktär
Takformen i kombination med den sammanbyggda carpor-
ten ger huset ett nytt formspråk som avviker från de flesta 
nya hus ser ut. Det präglas både utvändigt och invändigt av 
mycket stora fönsterpartier.

Huset har kort taköverhäng längs långsidorna och en tydligt 
formad gavelavslutning. Taket är flackt och helt täckt med 
vegetation. Eftersom husen byggs i två våningar och taken 
betraktas nedifrån måste vegetationen vara hög för att kunna 
upptäckas. Av den anledningen väljer vi att beklä taken med 
långt gräs. Med sina olika takdelar blir huset både variations-
rikt och intressant.

Att leva i huset
Entrén är rymlig och därifrån är tvätten direkt tillgänglig. Bra 
om man behöver få undan blöta kläder snabbt och enkelt. 
Kök och vardagsrum ligger i öppet samband med en väldigt 
fin genomsikt åt både gatan och trädgården. Stora fönsterytor 
gör entrévåningen ljus och trevlig. Det finns också möjlighet 
att dela av ett sovrum eller arbetsrum bredvid trappan.

Övervåningen rymmer ett stort allrum från vilket man når alla 
sovrum, badrummet och balkongen. Allrummet har fönster åt 
tre håll vilket ger en påtaglig känsla av ljus och rymd.

Vi är övertygade om att Uthamrahusen i kvarteret kommer att 
upplevas som väldigt väl anpassade till naturens och kvarters-
formernas förutsättningar.

KVARTER 20 
I kvarter med böjd form har vi valt att arbeta med längor av 
radhus som omfattar olika lägenheter. Radhuslägenheterna är 
förskjutna sinsemellan vilket kommer att bidra till att varje 
länga blir mycket livfull och intressant. Husen blir ett tydligt 
signum för Kristineberg och kommer att uppmärksammas av 
alla som tar sig fram längs den böjda huvudgatan.

Gavellägenheterna
En radhuslänga består av två lägenheter på gavlarna som 
omfattar 3 sovrum. Däremellan ligger tre eller fyra lägenheter 
som omfattar 4 sovrum.

Trots en begränsad area om 102 kvadratmeter kommer 
gavellägenheterna att kännas rymliga då man kliver in på 
entréplanet. Större delen av planet består av ett enda rum där 
matlagning, matplats och samvaro ryms med möjlighet att 
möblera på olika sätt. Det stora glaspartiet på husgaveln ger 
vacker ljusföring och fina utblickar mot den egna lilla tomten.

På övre planet återfinns tre sovrum och ett allrum.

Gavellägenheterna är tänkta att framför allt passa barnfamil-
jer som behöver ett prisvärt och väl fungerande boende på en 
mindre area än de flesta bostäder med tre sovrum och separat 
allrum erbjuder.

Mittlägenheterna
Mittlägenheterna innehåller en väl fungerande och öppen 
planlösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och 
vacker ljusföring. Det stora rummet ger möjlighet till samvaro 
för hela familjen där olika aktiviteter som matlagning, läxläs-
ning och filmtittande kan varvas med varandra.

Åt den närliggande trottoaren är matplatsen orienterad. 
Förutom att matplatsens placering bidrar till en trevligare 
gatumiljö är det intressant att kunna vistas i olika ändar av 
bostaden. Åt gatan är utblickarna mot allt som händer där helt 
annorlunda mot utblicken åt trädgårdssidan.

På övre planet finns fyra sovrum varav ett kan användas som 
allrum om familjen inte har behov av alla sovrum. På övre 
planet ligger också en takterrass som möjliggör en uteplats.

Vår uppfattning är att vi skapat en mycket bra fungerande 
bostad som ska kännas större än den egentligen är. Takterras-
sen kommer sannolikt att upplevas som en mycket stor kva-
litet i boendet.

Form och karaktär
Den böjda kvartersformen har vi utnyttjat till att göra händel-
serika hus. Mittlägenheterna är till skillnad från gavellägen-
heterna försedda med en takterrass. På så sätt får en länga ett 
mycket varierat formspråk.

Husen har korta taköverhäng längs långsidorna och en tydligt 
formad gavelavslutning. Vi föreslår en något högre nockhöjd 
än 7,0 meter för att ha möjlighet till solfångande takpannor i 
vissa lägen och takpannor som bidrar till bättre luftkvalitet i 
andra lägen, se miljöbeskrivning för mer information.

Kulörerna är varierade så att varje lägenhet tydligt står ut från 
grannens. Samtidigt skapar en gemensam kulör på alla lägen-
heternas entrézon en sammanhållen front mot gatan som upp-
levs då man promenerar förbi huset. Kontrasten mellan den 
sammanhållna entrézonen och de enskilda lägenheternas egen 
kulör hoppas vi ska upplevas som mycket spännande.

Parkeringen kan antingen ske på reserverade platser längs 
kantsten eller på husens trädgårdssida. Det finns möjlighet att 
parkera två bilar på alla trädgårdssidor.
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MARKARBETE OCH BYGGTID SAMTLIGA KVARTERKVARTER 21 
I kvarter med böjd form har vi valt att arbeta med längor av 
radhus som omfattar olika lägenhetsstorlekar. Radhuslägen-
heterna är förskjutna sinsemellan vilket kommer att bidra till 
att varje länga blir mycket livfull och intressant. Husen blir 
ett tydligt signum för Kristineberg och kommer att uppmärk-
sammas av alla som tar sig fram längs den böjda huvudgatan.

Gavellägenheterna
En radhuslänga består av två lägenheter på gavlarna som 
omfattar 3 sovrum. Däremellan ligger tre lägenheter som 
omfattar 4 sovrum.

Trots en begränsad area om 102 kvadratmeter kommer 
gavellägenheterna att kännas rymliga då man kliver in på 
entréplanet. Större delen av planet består av ett enda rum där 
matlagning, matplats och samvaro ryms med möjlighet att 
möblera på olika sätt. Det stora glaspartiet på husgaveln ger 
vacker ljusföring och fina utblickar mot den egna lilla tomten.

På övre planet återfinns tre sovrum och ett allrum.

Gavellägenheterna är tänkta att framför allt passa barnfamil-
jer som behöver ett prisvärt och väl fungerande boende på en 
mindre area än de flesta bostäder med tre sovrum och separat 
allrum erbjuder.

Mittlägenheterna
Mittlägenheterna innehåller en väl fungerande och öppen 
planlösning som skapar en tydlig känsla av rymlighet och 
vacker ljusföring. Det stora rummet ger möjlighet till samvaro 
för hela familjen där olika aktiviteter som matlagning, läxläs-
ning och filmtittande kan varvas med varandra.
Åt den närliggande trottoaren är matplatsen orienterad. 
Förutom att matplatsens placering bidrar till en trevligare 
gatumiljö är det intressant att kunna vistas i olika ändar av 
bostaden. Åt gatan är utblickarna mot allt som händer där helt 
annorlunda mot utblicken åt trädgårdssidan.
På övre planet finns fyra sovrum varav ett kan användas som 
allrum om familjen inte har behov av alla sovrum. På övre 
planet ligger också en takterrass som möjliggör en uteplats 
som är solbelyst under i stort sett hela dagen.
Vår uppfattning är att vi skapat en mycket bra fungerande 
bostad som ska kännas större än den egentligen är. Takterras-
sen kommer sannolikt att upplevas som en mycket stor kva-
litet i boendet.

Form och karaktär
Den böjda kvartersformen har vi utnyttjat till att göra händel-
serika hus. Mittlägenheterna är till skillnad från gavellägen-
heterna försedda med en takterrass. På så sätt får en länga ett 
mycket varierat formspråk.

Husen har korta taköverhäng längs långsidorna och en tydligt 
formad gavelavslutning. Vi föreslår en något högre nockhöjd 
än 7,0 meter för att ha möjlighet till solfångande takpannor i 
vissa lägen och takpannor som bidrar till bättre luftkvalitet i 
andra lägen, se miljöbeskrivning för mer information.

Kulörerna är varierade så att varje lägenhet tydligt står ut från 
grannens. Samtidigt skapar en gemensam kulör på alla lägen-
heternas entrézon en sammanhållen front mot gatan som upp-
levs då man promenerar förbi huset. Kontrasten mellan den 
sammanhållna entrézonen och de enskilda lägenheternas egen 
kulör hoppas vi ska upplevas som mycket spännande.

Parkeringen kan antingen ske på reserverade platser längs 
kantsten eller på husens trädgårdssida. Det finns möjlighet att 
parkera två bilar på alla trädgårdssidor.

MARKARBETEN OCH BYGGTID
Då vår organisation har egna husfabriker och kontroll över 
hela kedjan från ax till limpa,  har vi också bra kontroll över 
våra ledtider. Sedan starten 1927 har koncernen levererat över 
150 000 hus och vi känner oss trygga i att påstå att vi, i vår 
organisation, har bland landets mest framstående kompetens 
när det gäller samhällsutveckling och totalentreprenad av 
såväl stora som små projekt. 

Huvudkontoret är beläget i Myresjö, strax utanför Vetlanda i 
Småland, där vi också har Europas modernaste produktions-
anläggning. Vi har även produktionsanläggningar för volym-
hus i Vrigstad och Sundsvall. 

Våra flerbostadshus levereras i volymer vilka färdigställs 
invändigt i våra fabriker, även våtutrymmen och kök. På detta 
sätt kan vi minimera byggtiden på plats och processen från 
leverans av volymer till färdigställande av kvarter 1, 2 och 3 
uppskattas till ca 6 månader per kvarter. För ett småhuskvar-
ter om ca 50 bostäder är vår byggtid ca 12 månader. 

Vi kommer att ta hänsyn till rådande markförhållanden och 
har anpassat vårt förslag efter terrängen så långt det är möjligt 
för att minimera angrepp på naturen. I kvarter 2, 17, 19 och 
20 bedömer vi dock att sprängning kan komma att krävas. De 
största markingreppen kommer troligen att ske i kvarter 1, 
2 och 3 då vi föreslår underjordiska garage.  I kvarter 9 och 
21 samt i delar av kvarter 7 och 8 kan eventuellt förstärkning 
komma att krävas genom pålning. 

Då vi är beroende av utbyggnadstakten av övriga kvarter som 
vi ej har rådighet över och då höjder för infrastruktur m.m. 
inte är kända idag har vi svårt att redogöra för markarbeten 
och byggtider mer i detalj. 
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MILJÖÅTGÄRDER

DAGVATTENHANTERING
Vår främsta åtgärd för att minska belastningen är att ha hög grönytefaktor. Upp-
farter, parkeringsytor och gångvägar inom kvarteren utförs av permeabla ytor som 
grus, plattsättning och armerat gräs. Där det passar hustypen har vi gröna tak och i 
vissa delar har vi även förstärkt med gröna väggar. De få hårdgjorda ytor som finns 
i kvarteren som vid till exempel garageinfart föreslås utföras med betongplattor 
innehållandes titandioxid vilka har luftrenande egenskaper. 
  
GRÖNYTEFAKTOR
KV 1: 750/1959=38% Hårdgjord yta ger 62% Grönyta
KV 2: 260/2950=9% Hårdgjord yta ger 81% Grönyta
KV 3: 240/3455=7% Hårdgjord yta ger 93% Grönyta
För småhusbebyggelsen ligger grönytefaktorn på 54-100%, se separat bilaga kvar-
ter för kvarter.

KOMPENSATIONSÅTGÄRDER MILJÖ & EKOSYSTEMTJÄNSTER
Översyn skogsbryn. Gallring och komplettering med buskar. 
Gröna tak: Kvarter 2, 3, 7, 16, 17, 19 samtliga förrådsbyggnader. Utöver detta (inte 
inräknat i grönytefaktorn) har vi valt att förstärka miljöerna med gröna väggar på 
vissa ställen.
Solceller: Granitgrå plana takpannor som möjliggör diskret integrerade solcellspa-
neler på samtliga radhus. Dessutom kommer de kvarter som har solceller även att 
utrustas med laddare för elbil.
Luftrenande takpannor: Tegelröda pannor som innehåller titandioxid och har luft-
renande egenskaper på samtliga kedjehus samt på flerbostadshusen i småhuskvar-
teren.  
Bikupor insektshotell och fågelholkar: Kvarter 1, 2, 3, 14 (Ekopaviljongen)
Växthus -erbjuds som tillval för småhusköpare, Kvarter 7-21
             -i flerbostadshusen kvarter 1 och 2 finns växthus vid trapphusen.
A - Ekopaviljong med café och försäljning av frön och redskap.
      Ska inspirera till odling och naturvård. Drivs av entreprenör eller lokal 
      boendeförening. Placering se karta. 
B - Odlingslotter på mark: Kvarter 2,3, samtliga småhuskvarter
     (startpaket för odling ges vid inflytt).
     Odlingslådor på loftgång/balkong: kvarter 1, 2, 3
     Odlingslådor på tak: kvarter 2

PARKERING
Småhusbebyggelse kvarter 7-21 redovisas två p-platser per enhet.
I vissa fall en plats på uppfart med kompletterande kantstensparkering.

ENERGIPRESTANDA
Se separat bilaga för samtliga hustyper

Flerbostadshus
Se situationsplan för respektive kvarter.
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GRÖNYTEFAKTOR

SMÅHUSDELEN

SKALA 1:2000

Uppfarter, parkeringsytor
och gångvägar inom kvarteren 
utförs av permeabla ytor som 
grus, plattsättning och armerat 
gräs. 
Där det passar hustypen har vi 
gröna tak. 
De få hårdgjorda ytor som finns 
i kvarteren som vid garageinfart 
utförs med betongplattor med 
titandioxid. 
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PARKERING & MILJÖSTATIONER

Cyklar, parkering och miljöstation
Cykelparkering: Det finns i kvarteren väl tilltagna utrymmen för cykelparkering. 
Säkra platser där dyra cyklar kan förvaras såväl som snabba parkeringar för var-
dagscykeln. Varje kvarter har låsbar cykelparkering med minst en plats per lgh. 
Varje cykelparkering har tillgång till pumpstation och vatten för att kunna vårda 
sin cykel efter tex en smutsig skogsrunda. I det låsbara cykelutrymmet finns plats 
avsedd för fraktcykelpool.  
Parkering sker i garage under husen med angöring från sidogatorna så att inga 
fordonsrörelser sker ut mot huvudgatan. Vid varje garageparkeringsplats finns 
också ett cykelställ på väggen.
Laddstolpar för elbilar finnes vid de första 20% av garageparkeringarna. 
Redskapsskjul för odlingslotterna. Platser för verktygspool.

Kärl för hushållsavfall placeras inom det egna kvarteret i småhusdelen. 
Trädgårdsavfall föreslås tas omhand vid Ekopaviljongen vid KV 14.

Kvarter 1
Parkering i garage med infart från lågfartsområdet mellan kvarter 1 och 2. 
Låsbar cykelparkering nås direkt från trapphuset. 
Miljöstation för hushållssopor och källsortering i första delen av garaget, direkt 
nåbar för sopbil från lågfartsområdet mellan kvarteren. 
40 låsbara cykelplatser. 
60 cykelplatser utomhus, flertalet under tak.
34 parkeringsplatser i garage, varav de 8 mest attraktiva platserna är försedda med 
laddstolpe. (Behov enligt Vallentuna zon1: 33,2 platser)
  
Kvarter 2
Parkering sker i garage under huset. Infart från lågfartsområdet mellan kvarter 1 
och 2. 
Miljöstation för hushållssopor och källsortering i första delen av garaget, direkt 
nåbar för sopbil från lågfartsområdet mellan kvarteren. 
55 låsbara cykelplatser. 
85 cykelplatser utomhus, flertalet under tak.
42 parkeringsplatser i garage, varav de 10 mest attraktiva platserna är försedda 
med laddstolpe. (Behov enligt Vallentuna zon1: 41,8 platser)

Kvarter 3
Det lägre gårdshuset har parkering i direkt anslutning till respektive entré. Förråd 
och låsbar cykelparkering även inuti huskroppen mellan trapphus och lokal.  
Miljöstation för hushållssopor och källsortering vid garageinfarten. 
65 låsbara cykelplatser. 
100 cykelplatser utomhus, flertalet under tak. 
39 parkeringsplatser i garage, 5 markparkering. De 10 mest attraktiva platserna är 
försedda med laddstolpe. (Behov enligt Vallentuna zon1: 43,6 platser)

KV 1: TAGGEN

KV 2: SKOGSLÄNGAN

KV 3: PARKODLINGEN
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EKO-PAVILJONG & ODLING

En plats för inspiration om odling, naturvård, 
resurshushållning.  

En socialt och ekologiskt hållbar miljö förutsät-
ter engagemang från de boende. Detta kan bland 
annat uppmuntras genom tillgången till kultu-
rella ekosystemtjänster, till exempel upplevelsen 
av naturvärden och estetiska värden. Det urbana 
odlandet är en viktig del i arbetet med ekosystem-
tjänster och har också en viktig social aspekt då de 
odlingarna blir nya mötesplatser. 

Centralt belägen i småhusbebyggelsen föreslår vi 
en Ekopaviljong (väster om KV 14). Paviljongen 
blir en social mötesplats där man kan finna inspi-
ration för egna odlingsprojekt och information 
om naturen i området. Här kan caféverksamhet 
bedrivas, i kombination med försäljning av växter, 
matjord och trädgårdsredskap. Kanske större red-
skap lånas eller hyras ut. Detta minskar behov av 
transporter för att bedriva små odlingsprojekt och 
trädgårdsavfall kan tas omhand lokalt. Verksam-
heten drivs av lokal odlingsförening eller entre-
prenör. 
Gestaltning är i form av en A-frame som närmast 
husen är täckt och gradvis öppnar upp sig mot 
parken. Tak och fasad är klädd med lockpanel 
bestruken med mustig roslagsmahogny.

Känslomässiga naturupplevelser leder till psykisk 
och social hälsa. I grönområdena runt om bebyg-
gelsen finns platser för träning, motion och rekre-
ation. 

I flerbostadshusens gårdsmiljöer anläggs odlings-
lotter. Odlingslådor ingår i loftgång/terrasser. I 
kvarter 2 finns odlingslådor på takterrass. Små-
husbebyggelsen har sina egna tomter att tillgå för 
odling, och erbjuds växthus som tillval vid försälj-
ning. Samtliga boende kommer att få ett startpa-
ket för odling vid inflyttning för att inspirera till 
odling i sin trädgård eller på sin balkong. 
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FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  
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SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 41 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 42 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 43 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 44 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 45 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 46 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 47 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 48 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 49 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 50 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 51 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 52 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 53 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 54 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 55 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 56 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 57 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 58 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 59 

PLANRITNING

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 60 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 61 

FASADRITNINGAR 

SMÅHUSDELEN  



MARKANVISNING KRISTINEBERG

ANBUDSGIVARE: OBOS SVERIGE AB gm OBOS MARK AB 

BILAGA 1 - FÖRSLAGET SIDA 62 


