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Exterior perspektiv från  Engdahlsgatan mot Gibraltarvallen och -gatan

Byggt för att trivas länge

Bostäderna vid Gibraltarvallen ska vara en plats att trivas på länge, ett hem där varje 
boende kan slå rot. Alla familjer ser olika ut och behoven och önskemålen varierar 
över tid. En stor spridning på bostadens storlek möter många behov. Hållbara material 
som åldras vackert och håller länge är synliga både från utsida och från insida. I brf Slå 
Rot finns möjlighet att påverka sin planlösning. Genom skjutbara mellanväggar kan 
rummens storlek enkelt anpassas efter behov allt eftersom familjens behov förändras. 
Entréplanet är flexibelt genom en kombination av pelarstomme och bärande tegel-
murar och kan anpassas i öppenhet efter gata och stadens behov. På gården visar 
bärbuskar, blommor  och träd årstidernas växlingar. I brf Slå Rot förändras bostaden 
med människorna genom livet.

Att växa tillsammans

Bostadsrättshuset och hyresrättshuset föreslås bilda en samfällighet för fler möten 
mellan människor. Då blir gemensamma lokaler, entréer, stråk, gård, torg och odling 
på tak naturliga knutpunkter för kvarteret. De levande lokalerna på entréplan bidrar till 
boendeupplevelsen och skapar ett mervärde för hela stadsdelen. Brf Slå Rot är ett spi-
rande kvarter med odling både på tak, i de egna växhusen och på gården. Det skapar 
en fin kontrast mot den kringliggande stadsmiljön. Att odla tillsammans ger inte bara 
färska kryddor till middagen, det bygger också en vi-känsla och samhörighet bland de 
boende. Som boende har du även tillgång till en gemensamhetslokal för släktbesök, 
barnkalas och kvartersfester. Alla är välkomna.

Nutida trähus

Träbyggnadstraditionen är på nytt intressant i dagens ekonomi då vi har en möjlighet 
att med digitalieringens hjälp industriellt tillverka byggnader och byggnadsmoduler i 
trä. Genom nya tekniska hjälpmedel som exempelvis cnc-fräs i kombination med tra-
ditionell hantverkskunskap kring träets egenskaper  kan vi idag bygga trähus med kva-
litet inom en ekonomiskt hållbar modell. Byggande med moduler som detta förslag 
avser är säkrare ur arbetsmiljö samt mer tidseffektivt på plats. Det ger positiva effekter 
både på ekonomi, säkerhet och miljö. De nyupptäckta fördelarna med att bygga i trä 
gör detta till ett framtidssäkrat byggmaterial. 
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Fasad söder 1:200

BH: 77m  ___

+55.5m +55.7m
+55.2m

Johanneberg - ett område för nytänkande

Johanneberg och området kring Gibraltargatan har varit en plats för nytänkande 
sedan början av 1900-talet. De karakteristiska funkishusen i kvarteren är sprungna ur 
en framtidsoptimism och viljan att tänka nytt, bygga boenden anpassade efter livet. 
I Nedre Johanneberg står tegelarkitekturen för de klassiska ideal som var typiska för 
tidigt sekelskift. Tillsammans är de en utgångspunkt för brf Slå Rots uttryck. Huset har 
sitt egna, nutida uttryck som på samma gång samspelar med de historiska värdena i 
området. Mjukt formade balkongfronter och en generalitet i uttrycket kan vara ett frö 
i det växande bostadsområdet Gibraltarvallen. Brf Slå Rot kan bli ett spjutspetsbygge 
med närhet till  både staden och akademin.

Radhus i 2 våningar

Odling på taket

Solceller på taket

Material nu och för alltid

Materialen är valda utifrån att de blir vackrare med åren. Tegel och trä blir tillsammans 
en kompostition och tar fram det bästa hos varandra. Fasaden består av omsorgsfullt 
placerade glaspartier mot en stående panel av Thermo-wood i ask. Ask är hårt och vä-
derbeständigt och dess egenskaper förstärks genom thermo wood behandlingen som 
görs utan miljöfarliga tillsatser. Stående träpanel är en förutsättning för mjukt avrun-
dade hörn. Ett återvunnet tegel och träpanelen anspelar både på landshövdingehus-
typologin och Nedre Johanneberg. Även inomhus är träkänsla och tegel närvarande . 
Golv och innerväggar i bostäderna är av trä medan mark, gård och golv i lokaler är av 
återvunnet tegel. Materialen åtekommer som en röd tråd genom hela huset. 

Övre Johanneberg Nedre  Johanneberg Gibraltarvallen

Massivträhus modulprodu-
cerade med 45 lägenheter 
mellan 55m2 och 120m2

Bärande murar i 
återvunnet tegel med 
lokaler i entréplan
Pelare och balk i limträ 
för flexibla lokaler i entréplan  
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Sektion 1:200

BH: 77m  ___

+55.5m

+54m

___ BH: 71m  

Cykelpool och schysstare transporter

I entréplan ryms en cykelverkstad med kombinerad cykelförvaring och utlåning av 
eldrivna lådcyklar för de boende. Den stöldsäkra och genomtänkta cykelförvaring-
en gör det enkelt att ladda, låna, förvara och ta hand om cyklarna. Med cykelpoolen 
uppmuntras till att inte använda bilen under milen. Men det finns tillfällen då bilen be-
hövs. För de boende ingår därför ett medlemskap i en fordonspool i boendeavgiften. I 
anslutning till den nedsänkta gården finns även  bil - och cykelparkering med naturligt 
ljusinflöde. Med bara några steg är du uppe på gården.

En gård för alla sinnen

Ung som gammal känner att gården är deras genom den generationsöverskridan-
de utformningen. Med fält av pollinerande växter, marktegel, vattenytor, doftande 
blommor, sandytor och stenar blir gården en vacker tavla från bostäderna.  På nära 
håll finns det alltid något att ta på, lukta på och följa årets förändring genom. Mitt på 
gården står silverlönnen. En vattentrappa leder dagvatten till trädet. Från cykelparke-
ringen i garaget ser man stammen och trappan som leder upp till gården. Ett naturligt 
ljusflöde bidrar till trygghet i bottenplan . Vid trappan till gården finns sittplatser i 
eftermiddagssolen och grönska klättrar mellan gård och garage. 

Konstruktion

Byggnadens bärande system är konstruerad för att så effektivt som möjligt utnyttja 
varje ingående materials styrkor på bästa sätt. Byggnadens bostadsvåningar uppförs 
med moduler av korslaminerat trä och limträ. Bostäderna växlas i markplan av med ett 
kraftfullt pelar-balk system av limträ, sammanfogat med synliga dymlingsförband. I 
markplanet stabiliseras byggnaden med koncentrerade enheter av skjuvväggar. Detta 
möjliggör tillsammans med pelar-balk systemet ytterligare friare planlösningar då sta-
biliserande kryss och väggar kan undvikas. Bostädernas lätta konstruktion möjliggör 
också att pelarna i markplan kan placeras fritt i förhållande till pelarna i garaget, vilket 
skapar möjlighet för ett optimalt utnyttjande av både garaget och lokaler i markplan, 
oberoende av varandra.  

garage cykelparkering

gröna kaféet

takodling

radhus

hyresrätt - tomt 2

silverlönn

gemensamhetslokal

bostadsrätter

växthus

solceller
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Sinnenas gård
En gård för människor, djur, insekter och växter

Markplan  1:400 N

Uteplatser i trä och spaljé med 
en trästolp- och vajerkonstruk-
tion. Spaljeérna är placerade i 
perenna ytor.

Trappravinen. Häng i solen el-
ler klättra bland vegetationen. 
Här möts grannarna på väg ner 
till cykeln i garaget.

Gårdens nav och blickpunkt är 
silverlönnen. 

Ät direkt från Kryddbordet. En 
upphöjd plantering. Växt-
exempel: kungsmynta, citron-
meliss, gräslök, kryddsalvia. 

Grässänkan är en nedtrappad 
regnbädd som fungerar som 
tillfälligt översvämningsområ-
de vid kraftiga regn. Pryds av 
insektshotell som är skapade 
av barnen i området. Balans- 
och vattenlek med en även-
tyrlig känsla. Växtexempel: 
knapptåg, rörflen, starr.

Stilla vattenspegel. Gynnar få-
gel och insektsliv samtidigt som 
de boende inspireras till lek.Häng och grilla

Pocket park 

Infart garage 
och cykelgarage

Bärlunden
Växtexempel: vinbär, krusbär, 
smultron.

Vegetation uppåt väggarna
Växtexempel: björnbär, murgröna.

Sandlek och grönska med kon-
trasterande effekt och taktil 
lek. Växtexempel: tuvtåtel, 
prästkrage, röllika

Häng med grannar och förbi-
passerande på Kvarterstor-
get. Här syns marktegel med 
genomsläppliga fogar.

Klätterväxter i regnvattencontainer. Första anhalt för dag-
vatten från tak. Vid breddning avleds vattnet till regnbädd 
längs gatan.

Grusdominerad regnbädd med 
uppstickande gräs och peren-
ner. Växtexempel: strandråg, 
strandtrift, sandnejlika.

Frodiga lekbuskage skapar en 
annan värld av gångar, stockar, 
kojor och hyddor. Flerskiktad 
plantering. Växtexempel: vide, 
syrén, plister, flocknäva, maj-
bräken.

I planteringarna finns lekfulla 
objekt som fungerar som regn-
kedjor och avleder dagvatten 
till träd och vegetationsytor. 
I dessa skyddade delar beak-
tas värdväxter och multnande 
ved till insekter som en del av 
gestaltningen. Växtexempel: 
pipört, klöver, axveronika.

Blomsterstråket ger överlap-
pande blomning över större 
delen av året. Dominerande blå 
toner som är extra lockande för 
insekter. Växtexempel: laven-
del, anissop, blågull, luktviol, 
rudbeckia, höstaster, vårlök, 
pingstlilja, snöklocka, krokus.

Olika sorters kaprifol med över-
lappande blomningstid möts i 
kaprifolvalvet.Markbeläggning av återvunnen 

tegel. Genomsläppliga fogar. 
Avslutas ibland med bänk i te-
gel.

Vattenkonstverk. Dagvatten-
ränna utformad lockar till lek i 
markbeläggning

Långsam avledning av dag-
vatten i vegeterad yta. Frodig 
regnbädd med pimpstensin-
blandning. Växtexempel: gul 
svärdslilja, fackelblomster, 
blodnäva, sälg.

Fortsatt öppen dagvatten-
hantering leds mot damm i 
lågpunkt där vattnet ansam-
las. En stor del har innan dess 
reducerats och renats genom 
evotranspiration och växternas 
filtrerande funktion.
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Gemen-
samhets-
lokal för 
övernatt-
ningsgäs-
ter, tvätt 
och kalas. 

Plats för den eldrivna låd-
cykelpoolen och öppen 
källsortering.

Gröna kaféet
Här finns kafé, 
sakbytarrum, verk-
tygsutlåning och 
pakethämtning för 
de boende

Plantskolan
Växter både för 
trivsel och nytta för 
anslutande kafé och 
restaurang

Root kitchen
Med Chalmers som 
granne och i en 
levande  stadsdel 
finns plats för många 
gäster.

Galleri Slå rot
Utställning 
om trähus 
med koppling 
till kvarteret 
och Chalmers.

Kiosk
eller liten kontorslokal.
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Ett långsiktigt perspektiv innebär föränd-
ring. Olika familjekonstellationer, olika be-
hov över tid och olika ekonomiska förutsätt-
ningar ställer krav på en föränderlig bostad. 
En spridning av bostadsstorlek från 55 m2 till 
120 m2 öppnar för ett kvarter med många 
olika slags människor.  Genom en rumsmo-
dul med rörliga väggar och inbyggd förva-
ring till varje rum kan bostaden förändras allt 
eftersom olika behov uppstår. En lägenhet 
på ca 100 kvadratmeter kan vara 3-5 rum och 
kök beroende på vilka behov som bostads-
ägaren har för stunden. Genom flyttbara 
väggar kan en familj med varannanveck-
asbarn ändra kvadratmeterfördelningen 
veckovis. När ett barn flyttar ut finns plats 
för andra funktioner  som arbete, uthyrning 
eller hobby.

En våtrumskärna ger möjlighet till olika 
lösningar. Ett stort badrum med tvätt kan 
byggas om till ett mindre badrum med sepa-
rat tvätt, eller ingen tvätt alls med nyttjande 
av gemensam tvättstuga. Olika lösningar för 
olika familjer.  Det finns alltid en tillgänglig 
lösning att tillgå oavsett om du behöver 
rullstol eller andra hjälpmedel. 

En hållbar vardag underlättas genom smart 
teknik i bostaden, i energisystemet och i 
säkerhetssystemet, men också genom tra-
ditionell kunskap om socialt och ekologiskt 
hållbara lösningar. Ett växthus på balkongen 
ger möjlighet till närodlat tillsammans med 
odlingarna på taket.

3-4 ROK
8 st
80 m2

2-5 personer. Skjutbar vägg 
mellan rum. Litet rum för för-
varing kan även användas för 
arbete, lek, vila. Matlagning 
och socialt rum mot balkong 
och växthus. 

Sammanställning Ytor

Antal bostäder:  45
Antal lokaler:  5

BOA normalplan:  725 m2
BTA normalplan:  890 m2
BOA/BTA normalplan:  0,81
   
Total BOA  3780 m2
Total LOA   620 m2
Total BTA  5700
BOA+LOA/BTA  0,77

Lägenhetsförvaring och teknik i källare.
Gemensamhetslokal inräknat i LOA. 
Beräknat på yttervägg som är 400 mm 
tjock.

2 ROK
8 st
54 m2
 
1-2 personer. Stort socialt 
rum. Rum som kan möb-
leras med både enkelsäng 
och dubbelsäng. Balkong 
och växthus.

2-3 ROK
Hörnlägenhet. 5 st
64 m2

1-3 personer. Skjutbar vägg 
mellan matlagning och so-
cialt rum eller ytterligare 1 
rum. Balkong och växthus.

4-5 ROK
10 st
100 m2

2-6 personer. Skjutbara 
väggar mellan rum för att 
anpassa rumsstorlekar och 
antal rum  till olika famil-
jer och olika aktiviteter.. 
2 toaletter. Bad och tvätt 
kan delas eller ge plats för 
förvaring. Plats för matbord 
i rum för matlagning.Mat-
lagning och socialt rum mot 
balkong och växthus. 

2-3 ROK
8 st
65 m2 

1-4 personer. Skjutbar vägg 
mellan rum möjliggör olika 
olika aktiviteter i alla rum 
som sova, äta, arbeta, leka, 
surfa.  Balkong och växthus.

4-5 ROK
Hörnlägenhet. 5 st
105 m2

2-6 personer. Skjutbara vägg-
ar mellan rum för att anpassa 
rumsstorlekar till olika fa-
miljer och olika aktiviteter. 2 
toaletter. Liten kammare kan 
vara förvaring eller arbets-
plats. Plats för matbord i rum 
för matlagning.Matlagning 
och socialt rum mot balkong 
och växthus. 

Normalplan 1:200

4-6 ROK 
Radhus. 4 st
120 m2

2-6 personer. 2 våninger med 
generöst galleri och terass. 2 
toaletter.  Skjutbara väggar 
mellan rum för att anpas-
sa rumsstorlekar till olika 
familjer och olika aktiviteter. 
Matlagning och socialt rum 
mot terrass. Öppet samband 
mellan socialt rum och övre 
hall. 

entréplan

övre plan
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Interiörperspektiv från gröna kaféet mot kvarterstorget  Volymskiss i fågelperspektiv

Lokaler med plats för mer 

I bottenvåningens lokaler med fri höjd mellan 4 och 5 m och möjlighet 
till entresolplan hittar vi det gröna kaféet och gårdsbutiken med ut-
präglad hållbarhetsprofil. På gröna kaféet kan vem som helst ta en fika. 
Personalen kan också hjälpa de boende i kvarteret med ärenden och 
utlån som förenklar livet. Det kan innebära att ta hand om föreningens 
gemensamma prylar så som verktyg, symaskiner, leksaker, skrivare och 
friluftsutrustning. Personen kan även bistå med lösningar som minskar 
resbehovet så som paketmottagning, osv. I kaféet finns ett gemensamt 
kylskåp, sakbytar-rum och bibliotek. En utställningslokal där externa 
aktörer kan hyra in sig för utställningar och vernissage, en restaurang 
eller en plantskola kan bli nya mötesplatser i stadedelen och knyta 
kvarteret närmare Chalmers. 

Brf Slå Rot är en ny trähustypologi, som kan fungera på många platser 
runt om i staden. Det flexibla systemet med bärande stomme i limträ 
och tegel ger förutsättningar för anpassningsbara lokaler i entréplan 
med olika grad av öppenhet mellan gata och lokal.

Hållbart idag och varje dag.

Den hållbara vardagen ska vara både enkel och trivsam. Att välja hållba-
ra alternativ ska kännas praktiskt och självklart. Växthuset är ett grönt 
fönster fullt av självodlade växter i direkt närhet och fungerar samtidigt 
som en klimat och akustikbuffert . Ett vilsamt rum som ger avskildhet, 
livskvalitet och inbjuder till att slå rot. 
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Situationsplan 1:1000

En glimt av vardagen, sektion genom del av lägenhet

N

Solceller på taket

Entré och markbeläggning
i återvunnet tegel

odling på taket

Radhus i 2 våningar

Lokaler och allmän använd-
ning på markplan

45 Lägenheter från 55m2 up 
till 120m2

Kvarterstorg
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Bilaga:   - Slå Rot - 

1. Affärsmodell   2. Konstruktion  3. Försörjningssystem  4. Livscykelanalys  5. Ekosystemtjänster

1. Affärsmodell
Vi ser brf Slå Rot som ett nytänkande och hållbart koncepthus som kan standardise-
ras. Mycket stor flexibilitet i bottenvåningarna ger möjlighet att bygga på platser med 
olika förutsättningar men med bibehållen kontakt mellan gata och lokal. Just möjlig-
heten att anpassa lokalernas golvnivå för att möta marknivån är en förutsättning för 
ett aktivt gatuliv och bra kontakt mellan lokaler och gata.

Att bygga i trä handlar om lika delar tradition som innovation. Göteborg har en lång 
historia av att bygga trähus. Dess estetiska uttryck är något vi tagit starkt intryck av 
i arbetet. Att hitta nya lösningar är också en självklar del i projektet. Vi har många års 
erfarenhet av utveckling och innovation, och samarbetar gärna med såväl universitet 
som yrkeshögskolor. Lärande i arbetet kan bestå av att både vara med och utveckla 
hållbarhetskoncept och att finnas på byggplatsen för att bidra i uppförandet av husen. 
Att ta del av den senaste kunskapen och tekniken är något som både studenter och 
byggherrar kan dra nytta av.

Vi ska vara starkt drivande i utvecklingen mot ett mer hållbart trähus-producerande. 
Detta innefattar bland annat att inköpen och produktionsutvecklingen kommer att 
lägga stor vikt vid effektivisering, standardisering och förbättrad produktion. Genom  
aktiv och medveten kravställning på material och tjänster som köps in kan vi ta sär-
skild hänsyn till miljö och ekonomi. 

Långsiktigt tänkande är avgörande i den här typen av projekt. Vi ska jobba aktivt med 
att utvärdera hur det är att bo i trähus genom följdforskning, genomlysning och jämfö-
relse av boendeupplevelsen. Även underhållsplaneringen är särskilt viktig för ett hus i 
ett levande material som trä. Att aktivt jobba förebyggande förlänger livslängden på 
byggnaden vilket är en förutsättning för alla hus vi bygger.

Vår styrka är att vi är en långsiktig, kunnig partner för de boende även efter inflytt-
ning. För oss handlar trygghet, stabilitet och trivsel inte bara om boendemiljön utan 
även om att vara ett företag med stabila finanser och positiv tillväxt.   
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2. Konstruktion 
En industriellt styrd process garanterar kvalitet och ekonomisk styrning. Konstruktio-
nenbygger på en modularisering av bostäderna anpassat efter flexibel planlösning med
rörliga innerväggar. Byggnadens bärande system är konstruerat för att på ett effektivt
sätt utnyttja varje ingående materials styrkor på bästa sätt. Byggnadens bostadsvå-
ningar uppförs med moduler av korslaminerat trä och limträ, vilket medför en betydligt 
lättare konstruktion jämfört med traditionell betongstomme.

De lätta bostadsvåningarna har utnyttjats för att möjliggöra avväxlingar i markplanet
som därmed öppnast upp och ges en friare indelning av lokaler. Bostadsvåningarna
bärs upp av kraftfulla, limträpelare som ger ett stadigt men ändå lätt intryck
och effektivt bär lasten av överliggande våningar i kombination med bärade murar av
återvunnet tegel vid entréer och trapphus. Dymlingar av korslimmad bokplywood samt
förstärkning av bokplywood kommer användas i sammanfogningen av träkonstruktio-
nen. I markplanet stabiliseras byggnaden med koncentrerade enheter av skjuvväggar. 
Detta möjliggör tillsammans med pelar-balk systemet ytterligare friare planlösningar då 
stabiliserande kryss och väggar kan undvikas.

Akustik
Lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag konstruerade med korslaminerat trä saknar 
den massa som dämpar ljudvågor i en traditionell betongstomme. Väggar och bjälklag 
byggs därför med större tjocklek, konstruerade med uppbyggnad av fjädrande och 
dämpande material. Detta ger tillsammans med noggrant utförda detaljinfästningar en 
byggnad som uppfyller BBR:s hårda krav på god akustisk boendemiljö.

´

Brand
Den goda bärförmågan kommer av att avbrinningen från massiva träelement enkelt kan 
beräknas och på detta sätt ges ett tvärsnitt som är tillräckligt för att bära byggnaden 
genom brand. Utförs byggnaden med sprinkler tillåter BBR att ytor av trä lyfts fram utan 
att behöva inklädnad. Träets vackra egenskaper kan därigenom framhävas och byggna-
dens stomme synliggöras. Sprinkling medför också att fasaden kan utföras i trä utan att 
använda de impregningsmetoder som idag finns på marknaden och saknar dokumente-
rad miljöpåverkan över längre tid.

 Övergolv
13 Golvgips
3 Stegljudsisolering
200 Fribärande KL-skiva
 Väderskydd, kvarsittande
50 isolering
195 Regel/ isolering
28 Bärläkt
13  Gips
15 Brandgips

Fabriksmonterade
installationer

Bjälkar för montagstabi-
litet och uppbyggnad av 
undertak

Stabiliserande kärna byggs upp

Övriga moduler sätts på plats

Balkongmodul hängs in 

Moduler monteras. Bjälkar för stabilitet i montageskedet och 
upphängning av innertak. Limträbalk som skruvar till ovanpå-
liggande KL-skiva.

Temporära transportstag, demonterad efter montage
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3. Försörjningssystem
Regel nummer ett för ett energieffektivt hus är att ta vara på energin som finns. Först 
och främst är huset tätt och välisolerat utan köldbryggor. Driften sköts med löpande en-
ergioptimering. Byggnadens behov av energi till värme och tappvarmvatten tillgodoses 
med fjärrvärme där vi föreslår att vi primärt använder garnnfastigheternas returvärme. 
Genom solceller på tak och integrerad solfilm på de stora glasytorna mot söder kan el 
skapas för att sedan lagras i batteri. Förvärmning av tilluft görs dels av returvärmen som 
blir kvar och värmeväxling i tilluftsrör mellan garagebjälklag och berggrund. På så vis 
kan effekttopparna vid årets kallaste dagar kapas vilket ger en minimal miljöpåverkan 
och stor samhällsnytta. Detta innebär beprövade lösningar i kombination med nytän-
kande som är nästan befriade från underhåll. 

Medvetenheten om att leva ett hållbart liv uppmuntras genom att mäta både el och 
vatten individuellt. I en app kan man både se sin förbrukning, boka tvättstuga och se hur 
hela huset påverkar miljön. 

4. Livscykelanalys och materialval
Genomförda studier visar att klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning 
av byggmaterial, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna ligger i 
samma storleksordning som klimatpåverkan från driftens energianvändning, sett över 
en analysperiod på 50 år. Byggprocessens klimatpåverkan är till stor del kopplat till 
produktion av materialen. Vad gäller träkonstruktioner är det betongen som används 
i grund, garage och källare som står för störst andel av materialens materialpåverkan. 
Dock är klimatpåverkan från KL-trä och stenullsisolering i ytterväggarna nästan lika stor. 
Mot bakgrund av detta är det viktigt att optimera materialval ur klimat-och resurssyn-
punkt och välja rätt material för rätt applikation.

Tidigare studier av miljöpverkan från olika stomalternativ visar att klimatpåverkan på-
verkas stort av materialens underhållsbehov. Detta visar att det är viktigt att kravställa 
material med låt underhållsbehov.

Förutom de ingående materialens miljöpåverkan har transporter visat sig ha en relativt 
stor påverkan i vissa fall, varför det är av stor vikt att vi även ser över möjligheten till 
mer lokala leverantörer av stomme. De flesta LCA-studier som har genomförts på hela 
byggnader har haft fokus på klimatpåverkan.  Det är dock av stor vikt att även inkludera 
övriga miljöaspekter. Vad gäller ekosystemtjänster är en av de viktiga aspekterna att 
kravställa träets ursprung och att det kommer från ett hållbart skogsbruk. Vad gäller 
farliga ämnen är val av lim något att beakta vid upphandling av trästomme. 

Identifierade områden vi kommer att kravställa utifrån miljö vid upphandling av 
trästomme
1. Att träprodukterna kommer från hållbart skogsbruk och är så långt som möjligt FSC-/
PEFC-märkt alternativt att det är trä från känt och dokumenterat ursprung.
2.VOC-kriterier och kriterier för emissioner av formaldehyd för god inomhusmiljö. VOC 
emitteras till exempel från pressade träprodukter så som väggpaneler i plywood, spån-
skivor och träfiberskivor samt träkonstruktioner i limträ. 
3. Kriterier för att så långt det går ha liten användning av tryckimpregnerat virke i o m 
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dess urlakande påverkan
4. Kravställa på användning av förnybara energikällor och elcertifikat för ren el vid pro-
duktionen (främst energi från torkningsprocesser).
5. Val av ytskikts-/fasadmaterial som ger lång livslängd och lite underhåll (men som det-
ta till trots inte bidrar till betydande urlakning).
6. Ställa krav på att leverantören ska tillhandahålla en EPD för KL-trä (som är största 
byggdelen) eller som lägsta nivå ha en korrekt ifylld BVD3 
7. Hög andel biobaserade material och låg andel mineralbaserade material i prefabrice-
rade byggmodeller, som ändå uppfyller funktionskrav gällande brand och buller samt 
innehållskriterier. 
8. Säkerställa ett torrt byggande i en kontrollerad miljö i fabrik. En hög andel prefabrice-
rat är bra ur resurssynpunkt.
9. Transporter
10. Val av lim och brandskyddsmedel
11. Val av PE-folie

5. Ekosystemtjänster
I samband med etablering av nya byggnader på en obebyggd yta är analys av utgångs-
läget första steget i en ekosystemtjänstanalys. På Gibraltarvallen har vi undersökt vilka 
tjänster och i vilken omfattning de tjänster vi funnit finns samt undersökt på vilket sätt 
de kommer att påverkas. Vi har även tittat på  hur vi bäst kan bevara värden och vilka 
värden vi kan tillföra. 

Med utgångspunkt i Millennum Ecosystem Assessment (MA , 2005) har vi identifierat ett 
antal ekosystemtjänster som vi anser är viktiga att beakta i detta projekt. De ekosystem-
tjänster som vi har identifierat som särskilt viktiga att fokusera på är vattenreglering, 
vattenrening, mikro- och lokalklimat, upptag av koldioxid, upprätthållande av luftkvali-
tet, pollinering, habitat för arter samt rekreation och estetiska värden. Som byggherre 
har vi stor möjlighet att påverka fastighetens och ingående byggmaterialens miljöpåver-
kand i hela livscykeln genom att kravställa material vid upphandling, vilket vi kommer 
att arbeta aktivt med.

Våra planerade åtgärder:
Odlingsbar mark: 1. Takodling i lådor. 2. Vinterträdgård/ växthus på balkong för odling. 
3. Uppsamling av regnvatten för bevattning. 4.Svampodling i källare.
Naturtillgångar: 1. Plantera större träd. 2.Sammanhängande grönt stråk för bevara 
naturtillgångar i omgivning. 
Färskvatten vattenreglering och vattenrening: 1. Anläggning av dike för lokalt omhän-
dertagande av dagvatten. 2. Undvika byggmaterial som avger farliga ämnen.
3. Minska risk för förorening genom hållbara produkter och metoder. 4. Minska vatten 
som rinner över täta hårdgjorda ytor och maximera vatten som rinner över växtbeklädd 
mark eller infiltreringsbara markskikt. 5. Rening och återanvändning av gråvatten. 6. 
Lokal hantering av snö. 7. Särskild plats för biltvätt.
Mikro och lokalklimat: 1. Gröna tak för indirekt evaporativ kyla. 2. Plantera stort träd. 3. 
Inglasade balkonger.
Bindning av koldioxid: 1. Plantera stort träd.2. Skapa mer grönytor än tidigare. 3. An-
lägga våtmark/ dike.
Luftkvalitet: 1. Plantera växter för bindande av partiklar. 2. Vegetation för att höja luft-
fuktigheten.  
Pollinering och fröspridning: 1. Bikupor på taket. 2. Skapa naturliga habitat för polline-
rare och fröspridare. 3. Variera växter för blomning hela säsongen, samt fruktträd och 
bärbuskar. 4. Små håliga rör för pollinerande insekter. 5. Ojämna fasader som bla skapar 
vindskydd för insekter. 6. Skapa boplatser kring solexponerat grus och sand. 7. Sätta 
upp fågelholkar. 8. Kvällsbelysning som lockar insekter. 9. Anlägga fågelbad 10. Spara 
naturliga gröna öar.
Biologisk kontroll: 1. Sträva mot att använda lokala arter för att skapa/ underhålla biodi-
versiteten. 2. Anlägga artrikt tak. 3. Anlägga dammar, dike och artrika ängsmattor. 
Förebygga jorderosion: minimera mängd hårdgjorda ytor. Plantera träd som binder 
jord. Skapa grönytor där det inte finns. Minska marklutning genom terrassering.
Habitat för arter: Använda lokala arter för att skapa biodiversitet. passager för migre-
rande djur. bevara gröna stråk. möjliggöra habitat och korridorer på en större geografisk 
skala. Anlägga dammar och öppna diken.
Rekreation: Vacker och naturlig utsikt. Variation av arter. Anlägga fågelbad. Lokalisera 
rekreativa stråk.
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Vår genomförda ekosystemanalys visar att 
värdet av tomtens ekosystemtjänster kom-
mer att öka med 36% genom de åtgärder 
vi planerar att genomföra.
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Gibraltarvallen project (Brf Slå Rot) overview 

Byggt för att trivas länge 

Bostäderna vid Gibraltarvallen ska vara en plats att trivas på länge, ett hem där varje boende kan slå rot. 
Alla familjer ser olika ut och behoven och önskemålen varierar över tid. En stor spridning på bostadens 
storlek möter många behov. Hållbara material som åldras vackert och håller länge är synliga både från 
utsida och från insida. I brf Slå Rot finns möjlighet att påverka sin planlösning. Genom skjutbara 
mellanväggar kan rummens storlek enkelt anpassas efter behov allt eftersom familjens behov förändras. 

Entréplanet är flexibelt genom en kombination av pelarstomme och bärande tegelmurar och kan 
anpassas i öppenhet efter gata och stadens behov. På gården visar bärbuskar, blommor och träd 
årstidernas växlingar. I brf Slå Rot förändras bostaden med människorna genom livet. 

Built to last for a long time 

Housing at Gibraltarvallen should be a place to thrive for a long time, a home where every resident can 
take root. All families look different and the needs and wishes vary over time. A large spread on the size 
of the home meets many needs. Sustainable materials that age beautifully and last for a long time are 
visible both from the outside and from the inside. In brf Slå Rot there is an opportunity to influence their 
floor plan. Sliding partitions allow the size of the rooms to be easily adjusted as the family's needs 
change. 

The entrance floor is flexible through a combination of pillar frame and load-bearing brick walls and can 
be adapted to openness according to street and city needs. In the yard shows berry bushes, flowers and 
trees changing seasons. In brf Slå Rot, housing with people changes throughout life. 

 

Att växa tillsammans 

Bostadsrättshuset och hyresrättshuset föreslås bilda en samfällighet för fler möten mellan människor. 
Då blir gemensamma lokaler, entréer, stråk, gård, torg och odling på tak naturliga knutpunkter för 
kvarteret. De levande lokalerna på entréplan bidrar till boendeupplevelsen och skapar ett mervärde för 
hela stadsdelen. Brf Slå Rot är ett spirande kvarter med odling både på tak, i de egna växhusen och på 
gården. Det skapar en fin kontrast mot den kringliggande stadsmiljön. Att odla tillsammans ger inte bara 
färska kryddor till middagen, det bygger också en vi-känsla och samhörighet bland de oende. Som 
boende har du även tillgång till en gemensamhetslokal för släktbesök, barnkalas och kvartersfester. Alla 
är välkomna. 

To grow together 

It is proposed that the tenant-owner's house and the tenant-owner's house form a community for more 
meetings between people. Then common premises, entrances, alleys, courtyards, squares and 

1 

2 



cultivation on roofs become natural hubs for the neighborhood. The living rooms on the entrance level 
contribute to the living experience and create added value for the entire district. Brf Slå Rot is a 
burgeoning neighborhood with cultivation both on roofs, in its own greenhouses and in the yard. This 
creates a nice contrast to the surrounding urban environment. Growing together not only provides fresh 
spices for dinner, it also builds a we-feel and togetherness among the uninitiated. As a resident, you also 
have access to a community room for family visits, children's parties and neighborhood parties. 
Everyone is welcome. 

 

Nutida trähus 

Träbyggnadstraditionen är på nytt intressant i dagens ekonomi då vi har en möjlighet att med 
digitalieringens hjälp industriellt tillverka byggnader och byggnadsmoduler i trä. Genom nya tekniska 
hjälpmedel som exempelvis cnc-fräs i kombination med traditionell hantverkskunskap kring träets 
egenskaper kan vi idag bygga trähus med kvalitet inom en ekonomiskt hållbar modell. Byggande med 
moduler som detta förslag avser är säkrare ur arbetsmiljö samt mer tidseffektivt på plats. Det ger 
positiva effekter både på ekonomi, säkerhet och miljö. De nyupptäckta fördelarna med att bygga i trä 
gör detta till ett framtidssäkrat byggmaterial. 

Modern wooden houses 

The wooden building tradition is again interesting in today's economy as we have the opportunity with 
the help of digitalisation to make industrial buildings and building modules in wood. Through new 
technical tools such as cnc milling in combination with traditional craftsmanship about the properties of 
the wood, we can today build wooden houses with quality within an economically sustainable model. 
Building with modules referred to in this proposal is safer from the work environment and more time 
efficient on site. This has positive effects on the economy, security and the environment. The newly 
discovered benefits of building wood make this a future-proof building material. 

 

Johanneberg - ett område för nytänkande 

Johanneberg och området kring Gibraltargatan har varit en plats för nytänkande sedan början av 1900-
talet. De karakteristiska funkishusen i kvarteren är sprungna ur en framtidsoptimism och viljan att tänka 
nytt, bygga boenden anpassade efter livet. I Nedre Johanneberg står tegelarkitekturen för de klassiska 
ideal som var typiska för tidigt sekelskift. Tillsammans är de en utgångspunkt för brf Slå Rots uttryck. 
Huset har sitt egna, nutida uttryck som på samma gång samspelar med de historiska värdena i området. 
Mjukt formade balkongfronter och en generalitet i uttrycket kan vara ett frö i det växande 
bostadsområdet Gibraltarvallen. Brf Slå Rot kan bli ett spjutspetsbygge med närhet till både staden och 
akademin. 
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Johanneberg - an area for innovation 

Johanneberg and the area around Gibraltargatan have been a place for innovation since the beginning 
of the 20th century. The characteristic funk houses in the neighborhood have sprung from a future 
optimism and the desire to think new, build housing adapted to life. In Nedre Johanneberg, the brick 
architecture represents the classic ideals that were typical of the early turn of the century. Together 
they are a starting point for brf Slå Root's expression. The house has its own contemporary expression 
that at the same time interacts with the historical values of the area. Softly shaped balcony fronts and a 
generality of expression may be a seed in the growing residential area of Gibraltar Valley. Brf Slå Rot can 
be a spearhead building with proximity to both the city and the academy. 

 

Solceller på taket 

Radhus i 2 våningar 

Odling på taket 

Massivträhus modulproducerade med 45 lägenheter mellan 55m2 och 120m2 

Bärande murar i återvunnet tegel med lokaler i entréplan 

Pelare och balk i limträ för flexibla lokaler i entréplan 

 

Solar cells on the roof 

Row house in 2 floors 

Cultivation on the roof 

Massive wood house modular produced with 45 apartments between 55m2 and 120m2 

Carrying walls in recycled bricks with entry level premises 

Pillar and beam in glulam for flexible premises on the entrance floor 

 

Material nu och för alltid 

Materialen är valda utifrån att de blir vackrare med åren. Tegel och trä blir tillsammans en kompostition 
och tar fram det bästa hos varandra. Fasaden består av omsorgsfullt placerade glaspartier mot en 
stående panel av Thermo-wood i ask. Ask är hårt och väderbeständigt och dess egenskaper förstärks 
genom thermo wood behandlingen som görs utan miljöfarliga tillsatser. Stående träpanel är en 
förutsättning för mjukt avrundade hörn. Ett återvunnet tegel och träpanelen anspelar både på 
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landshövdingehustypologin och Nedre Johanneberg. Även inomhus är träkänsla och tegel närvarande. 
Golv och innerväggar i bostäderna är av trä medan mark, gård och golv i lokaler är av återvunnet tegel. 
Materialen åtekommer som en röd tråd genom hela huset. 

Materials now and forever 

The materials are chosen on the basis that they become more beautiful over the years. Bricks and wood 
together become a composite and produce the best in each other. The facade consists of carefully 
placed glass sections against a standing panel of Thermo-wood in ash. Ash is tough and weather 
resistant and its properties are enhanced by the thermo wood treatment which is made without 
environmentally hazardous additives. Standing wooden panel is a prerequisite for soft rounded corners. 
A recycled brick and the wooden panel allude to both the governor's house typology and Nedre 
Johanneberg. Indoors, wood feel and brick are also present. Floors and interior walls in the homes are 
made of wood, while the ground, yard and floors in the premises are of recycled brick. The materials 
come across as a red thread throughout the house. 

 

Konstruktion 

Byggnadens bärande system är konstruerad för att så effektivt som möjligt utnyttja varje ingående 
materials styrkor på bästa sätt. Byggnadens bostadsvåningar uppförs med moduler av korslaminerat trä 
och limträ. Bostäderna växlas i markplan av med ett kraftfullt pelar-balk system av limträ, sammanfogat 
med synliga dymlingsförband. I markplanet stabiliseras byggnaden med koncentrerade enheter av 
skjuvväggar. Detta möjliggör tillsammans med pelar-balk systemet ytterligare friare planlösningar då 
stabiliserande kryss och väggar kan undvikas. Bostädernas lätta konstruktion möjliggör också att 
pelarna i markplan kan placeras fritt i förhållande till pelarna i garaget, vilket skapar möjlighet för ett 
optimalt utnyttjande av både garaget och lokaler i markplan, oberoende av varandra.  

Construction 

The building's load-bearing system is designed to utilize the strengths of each component as efficiently 
as possible. The building's residential floors are constructed with modules of cross-laminated wood and 
glulam. The housing is alternated on the ground floor with a powerful pillar-beam system of glulam, 
joined with visible dimming joints. On the ground level, the building is stabilized with concentrated units 
of shear walls. This, together with the pillar-beam system, enables even more freely designed floor 
solutions as stabilizing junctions and walls can be avoided. The lightweight construction of the housing 
also enables the pillars in the ground floor to be placed freely in relation to the pillars in the garage, 
which creates the possibility for optimal utilization of both the garage and premises in the ground floor, 
independently of each other. 
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En gård för alla sinnen 

Ung som gammal känner att gården är deras genom den generationsöverskridande utformningen. Med 
fält av pollinerande växter, marktegel, vattenytor, doftande blommor, sandytor och stenar blir gården en 
vacker tavla från bostäderna. På nära håll finns det alltid något att ta på, lukta på och följa årets 
förändring genom. Mitt på gården står silverlönnen. En vattentrappa leder dagvatten till trädet. Från 
cykelparkeringen i garaget ser man stammen och trappan som leder upp till gården. Ett naturligt 
ljusflöde bidrar till trygghet i bottenplan. Vid trappan till gården finns sittplatser i eftermiddagssolen och 
grönska klättrar mellan gård och garage. 

A yard for all the senses 

Young and old feel that the farm is theirs through the cross-sectional design. With fields of pollinating 
plants, ground tile, water surfaces, fragrant flowers, sandy surfaces and stones, the farm becomes a 
beautiful painting from the homes. Up close, there is always something to touch, smell and follow the 
year's change through. In the middle of the yard stands the silver maple. A water staircase brings storm 
water to the tree. From the bike parking in the garage you can see the trunk and stairs leading up to the 
yard. A natural flow of light contributes to bottom-level security. At the stairs to the courtyard there is 
seating in the afternoon sun and greenery climbs between the yard and garage. 

 

Cykelpool och schysstare transporter 

I entréplan ryms en cykelverkstad med kombinerad cykelförvaring och utlåning av eldrivna lådcyklar för 
de boende. Den stöldsäkra och genomtänkta cykelförvaringen gör det enkelt att ladda, låna, förvara och 
ta hand om cyklarna. Med cykelpoolen uppmuntras till att inte använda bilen under milen. Men det finns 
tillfällen då bilen behövs. För de boende ingår därför ett medlemskap i en fordonspool i boendeavgiften. I 
anslutning till den nedsänkta gården finns även bil - och cykelparkering med naturligt ljusinflöde. Med 
bara några steg är du uppe på gården. 

Bicycle pool and shuttle buses 

On the ground floor is a bicycle workshop with combined bicycle storage and lending of electric boxed 
bikes for the residents. The theft-proof and well thought-out bicycle storage makes it easy to load, 
borrow, store and handle the bikes. The bike pool is encouraged not to use the car for less than a mile. 
But there are times when the car is needed. For the residents, therefore, a membership in a vehicle pool 
is included in the housing fee. Adjacent to the sunken courtyard is also car and bicycle parking with 
natural light inflow. With just a few steps you are up in the yard. 

 

2-3 ROK 
8 st 
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65 m2 
1-4 personer. Skjutbar vägg mellan rum möjliggör olika olika aktiviteter i alla rum som sova, äta, arbeta, 
leka, surfa. Balkong och växthus. 

1-4 people. Sliding wall between rooms enables different activities in all rooms such as sleeping, eating, 
working, playing, surfing. Balcony and greenhouse. 
 

3-4 ROK 
8 st 
80 m2 
2-5 personer. Skjutbar vägg mellan rum. Litet rum för förvaring kan även användas för arbete, lek, vila. 
Matlagning och socialt rum mot balkong och växthus. 

2-5 people. Sliding wall between rooms. A small room for storage can also be used for work, play, rest. 
Cooking and social room facing balcony and greenhouse. 
 

2 ROK 
8 st 
54 m2 
1-2 personer. Stort socialt rum. Rum som kan möbleras med både enkelsäng och dubbelsäng. Balkong 
och växthus. 

1-2 people. Great social space. Rooms that can be furnished with both single bed and double bed. 
Balcony and greenhouse. 
 

2-3 ROK 
Hörnlägenhet. 5 st 
64 m2 
1-3 personer. Skjutbar vägg mellan matlagning och socialt rum eller ytterligare 1 rum. Balkong och 
växthus. 

1-3 persons. Sliding wall between cooking and social room or another 1 room. Balcony and greenhouse. 

 

4-5 ROK 
10 st 
100 m2 
2-6 personer. Skjutbara väggar mellan rum för att anpassa rumsstorlekar och antal rum till olika familjer 
och olika aktiviteter. 2 toaletter. Bad och tvätt kan delas eller ge plats för förvaring. Plats för matbord i 
rum för matlagning. Matlagning och socialt rum mot balkong och växthus. 
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2-6 people. Sliding walls between rooms to fit room sizes and number of rooms to different families and 
different activities. 2 toilets. Bath and laundry can be shared or give room for storage. Dining table space 
in room for cooking. Cooking and social room facing balcony and greenhouse. 

 

4-5 ROK 
Hörnlägenhet. 5 st 
105 m2 
2-6 personer. Skjutbara väggar mellan rum för att anpassa rumsstorlekar till olika familjer och olika 
aktiviteter. 2 toaletter. Liten kammare kan vara förvaring eller arbetsplats. Plats för matbord i rum för 
matlagning. Matlagning och socialt rum mot balkong och växthus. 

2-6 people. Sliding walls between rooms to adapt room sizes to different families and different activities. 
2 toilets. Small chamber can be storage or workplace. Dining table space in room for cooking. Cooking 
and social room facing balcony and greenhouse. 

 

4-6 ROK 
Radhus. 4 st 
120 m2 
2-6 personer. 2 våninger med generöst galleri och terass. 2 toaletter. Skjutbara väggar mellan rum för 
att anpassa rumsstorlekar till olika familjer och olika aktiviteter. Matlagning och socialt rum mot terrass. 
Öppet samband mellan socialt rum och övre hall. 

2-6 people. 2 floors with generous gallery and terrace. 2 toilets. Sliding walls between rooms to adapt 
room sizes to different families and different activities. Cooking and social room against terrace. Open 
connection between social room and upper hall. 

 

Ett långsiktigt perspektiv innebär förändring. Olika familjekonstellationer, olika behov över tid och olika 
ekonomiska förutsättningar ställer krav på en föränderlig bostad. En spridning av bostadsstorlek från 55 
m2 till 120 m2 öppnar för ett kvarter med många olika slags människor. Genom en rumsmodul med 
rörliga väggar och inbyggd förvaring till varje rum kan bostaden förändras allt eftersom olika behov 
uppstår. En lägenhet på ca 100 kvadratmeter kan vara 3-5 rum och kök beroende på vilka behov som 
bostadsägaren har för stunden. Genom flyttbara väggar kan en familj med varannanveckasbarn ändra 
kvadratmeterfördelningen veckovis. När ett barn flyttar ut finns plats för andra funktioner som arbete, 
uthyrning eller hobby. 

En våtrumskärna ger möjlighet till olika lösningar. Ett stort badrum med tvätt kan byggas om till ett 
mindre badrum med separat tvätt, eller ingen tvätt alls med nyttjande av gemensam tvättstuga. Olika 
lösningar för olika familjer. Det finns alltid en tillgänglig lösning att tillgå oavsett om du behöver rullstol 
eller andra hjälpmedel. 
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En hållbar vardag underlättas genom smart teknik i bostaden, i energisystemet och i säkerhetssystemet, 
men också genom traditionell kunskap om socialt och ekologiskt hållbara lösningar. Ett växthus på 
balkongen ger möjlighet till närodlat tillsammans med odlingarna på taket. 

A long-term perspective means change. Different family configurations, different needs over time and 
different financial conditions place demands on a changing home. A spread of housing size from 55 m2 
to 120 m2 opens to a neighborhood with many different kinds of people. Through a room module with 
moving walls and built-in storage for each room, the accommodation can be changed as different needs 
arise. An apartment of about 100 square meters can be 3-5 rooms and kitchens depending on the needs 
of the homeowner at the moment. Through movable walls, a family with two-fold children can change 
the square meter distribution weekly. When a child moves out, there is room for other functions such as 
work, rental or hobby. 

A wet core provides the opportunity for different solutions. A large bathroom with laundry can be 
converted into a smaller bathroom with separate laundry, or no laundry at all using the common laundry 
room. Different solutions for different families. There is always an available solution available whether 
you need a wheelchair or other aids. 

Sustainable everyday life is facilitated by smart technology in the home, in the energy system and in the 
security system, but also by traditional knowledge of socially and ecologically sustainable solutions. A 
greenhouse on the balcony provides the opportunity for close-up together with the cultivations on the 
roof. 

 

Sammanställning Ytor 
Antal bostäder: 45 
Antal lokaler: 5 
BOA normalplan: 725 m2 
BTA normalplan: 890 m2 
BOA/BTA normalplan: 0,81 
Total BOA 3780 m2 
Total LOA 620 m2 
Total BTA 5700 
BOA+LOA/BTA 0,77 
Lägenhetsförvaring och teknik i källare. Gemensamhetslokal inräknat i LOA. Beräknat på yttervägg som 
är 400 mm tjock. 

Composition Surfaces 
Number of dwellings: 45 
Number of premises: 5 
BOA standard plan: 725 m2 
BTA standard plan: 890 m2 
BOA / BTA Normal Plan: 0.81 
Total BOA 3780 m2 
Total LOA 620 m2 
Total BTA 5700 



BOA + LOA / BTA 0.77 
Apartment storage and technology in basement. Community room included in LOA. Calculated on outer 
wall 400 mm thick. 
 

Lokaler med plats för mer 

I bottenvåningens lokaler med fri höjd mellan 4 och 5 m och möjlighet till entresolplan hittar vi det gröna 
kaféet och gårdsbutiken med utpräglad hållbarhetsprofil. På gröna kaféet kan vem som helst ta en fika. 
Personalen kan också hjälpa de boende i kvarteret med ärenden och utlån som förenklar livet. Det kan 
innebära att ta hand om föreningens gemensamma prylar så som verktyg, symaskiner, leksaker, skrivare 
och friluftsutrustning. Personen kan även bistå med lösningar som minskar resbehovet så som 
paketmottagning, osv. I kaféet finns ett gemensamt kylskåp, sakbytar-rum och bibliotek. En 
utställningslokal där externa aktörer kan hyra in sig för utställningar och vernissage, en restaurang eller 
en plantskola kan bli nya mötesplatser i stadedelen och knyta kvarteret närmare Chalmers. 

Brf Slå Rot är en ny trähustypologi, som kan fungera på många platser runt om i staden. Det flexibla 
systemet med bärande stomme i limträ och tegel ger förutsättningar för anpassningsbara lokaler i 
entréplan med olika grad av öppenhet mellan gata och lokal. 

Premises with room for more 

In the ground floor premises with free height between 4 and 5 m and the possibility of entrance hall 
floor, we find the green cafe and farm shop with a pronounced sustainability profile. At the green cafe, 
anyone can have a coffee. The staff can also help the residents in the neighborhood with matters and 
loans that simplify life. It can mean taking care of the association's common gadgets such as tools, 
sewing machines, toys, printers and outdoor equipment. The person can also assist with solutions that 
reduce the need for travel such as package reception, etc. In the cafe there is a common refrigerator, 
changing rooms and library. An exhibition space where external actors can rent for exhibitions and 
varnishing, a restaurant or a nursery can become new meeting places in the district and connect the 
neighborhood closer to Chalmers. 

Brf Slå Rot is a new wooden house typology, which can work in many places around the city. The flexible 
system of load-bearing frame in glulam and brick provides the conditions for adaptable premises in the 
entrance floor with varying degrees of openness between street and premises. 

 

Hållbart idag och varje dag 

Den hållbara vardagen ska vara både enkel och trivsam. Att välja hållbara alternativ ska kännas 
praktiskt och självklart. Växthuset är ett grönt fönster fullt av självodlade växter i direkt närhet och 
fungerar samtidigt som en klimat och akustikbuffert . Ett vilsamt rum som ger avskildhet, livskvalitet och 
inbjuder till att slå rot. 
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Sustainable today and every day 

Sustainable everyday life should be both simple and pleasant. Choosing sustainable alternatives should 
feel practical and self-evident. The greenhouse is a green window full of self-grown plants in close 
proximity and functions at the same time as a climate and acoustic buffer. A restful room that provides 
privacy, quality of life and invites to take root. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix 

 

1. Affärsmodell 

Vi ser brf Slå Rot som ett nytänkande och hållbart koncepthus som kan standardiseras. Mycket stor 
flexibilitet i bottenvåningarna ger möjlighet att bygga på platser med olika förutsättningar men med 
bibehållen kontakt mellan gata och lokal. Just möjligheten att anpassa lokalernas golvnivå för att möta 
marknivån är en förutsättning för ett aktivt gatuliv och bra kontakt mellan lokaler och gata. 

Att bygga i trä handlar om lika delar tradition som innovation. Göteborg har en lång historia av att 
bygga trähus. Dess estetiska uttryck är något vi tagit starkt intryck av i arbetet. Att hitta nya lösningar är 
också en självklar del i projektet. Vi har många års erfarenhet av utveckling och innovation, och 
samarbetar gärna med såväl universitet som yrkeshögskolor. Lärande i arbetet kan bestå av att både 
vara med och utveckla hållbarhetskoncept och att finnas på byggplatsen för att bidra i uppförandet av 
husen. 

Att ta del av den senaste kunskapen och tekniken är något som både studenter och byggherrar kan dra 
nytta av. Vi ska vara starkt drivande i utvecklingen mot ett mer hållbart trähus-producerande. Detta 
innefattar bland annat att inköpen och produktionsutvecklingen kommer att lägga stor vikt vid 
effektivisering, standardisering och förbättrad produktion. Genom aktiv och medveten kravställning på 
material och tjänster som köps in kan vi ta särskild hänsyn till miljö och ekonomi. 

Långsiktigt tänkande är avgörande i den här typen av projekt. Vi ska jobba aktivt med att utvärdera hur 
det är att bo i trähus genom följdforskning, genomlysning och jämförelse av boendeupplevelsen. Även 
underhållsplaneringen är särskilt viktig för ett hus i ett levande material som trä. Att aktivt jobba 
förebyggande förlänger livslängden på byggnaden vilket är en förutsättning för alla hus vi bygger. 

Vår styrka är att vi är en långsiktig, kunnig partner för de boende även efter inflyttning. För oss handlar 
trygghet, stabilitet och trivsel inte bara om boendemiljön utanäven om att vara ett företag med stabila 
finanser och positiv tillväxt. 

1. Business model 

We see brf Slå Rot as an innovative and sustainable concept house that can be standardized. Very large 
flexibility in the ground floor offers the opportunity to build in places with different conditions but with 
maintained contact between street and local. Precisely the possibility to adjust the floor level of the 
premises to meet the ground level is a prerequisite for an active street life and good contact between 
premises and street. 

Building in wood is about equal parts tradition and innovation. Gothenburg has a long history of building 
wooden houses. Its aesthetic expression is something we have made a strong impression on at work. 
Finding new solutions is also an obvious part of the project. We have many years of experience in 
development and innovation, and are happy to collaborate with both universities and professional 
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colleges. Learning in the work can consist of both participating in and developing sustainability concepts 
and being on site to contribute to the construction of the houses. 

Taking advantage of the latest knowledge and technology is something that both students and builders 
can benefit from. We must be strongly driving in the development towards a more sustainable wooden 
house production. This includes, among other things, that procurement and production development 
will place great emphasis on efficiency, standardization and improved production. Through active and 
conscious demands on materials and services purchased, we can pay special attention to the 
environment and the economy. 

Long-term thinking is crucial in this type of project. We will work actively to evaluate what it is like to 
live in wooden houses through follow-up research, review and comparison of the housing experience. 
Maintenance planning is also particularly important for a house in a living material such as wood. Active 
prevention work extends the life of the building, which is a prerequisite for all houses we build. 

Our strength is that we are a long-term, knowledgeable partner for the residents even after moving in. 
For us, security, stability and well-being are not just about the housing environment but also about 
being a company with stable finances and positive growth. 

 

2. Konstruktion 

En industriellt styrd process garanterar kvalitet och ekonomisk styrning. Konstruktionenbygger på en 
modularisering av bostäderna anpassat efter flexibel planlösning med rörliga innerväggar. Byggnadens 
bärande system är konstruerat för att på ett effektivt sätt utnyttja varje ingående materials styrkor på 
bästa sätt. Byggnadens bostadsvåningar uppförs med moduler av korslaminerat trä och limträ, vilket 
medför en betydligt lättare konstruktion jämfört med traditionell betongstomme. 

De lätta bostadsvåningarna har utnyttjats för att möjliggöra avväxlingar i markplanet som därmed 
öppnast upp och ges en friare indelning av lokaler. Bostadsvåningarna bärs upp av kraftfulla, 
limträpelare som ger ett stadigt men ändå lätt intryck och effektivt bär lasten av överliggande våningar i 
kombination med bärade murar av återvunnet tegel vid entréer och trapphus. Dymlingar av korslimmad 
bokplywood samt förstärkning av bokplywood kommer användas i sammanfogningen av 
träkonstruktionen. I markplanet stabiliseras byggnaden med koncentrerade enheter av skjuvväggar. 
Detta möjliggör tillsammans med pelar-balk systemet ytterligare friare planlösningar då stabiliserande 
kryss och väggar kan undvikas. 

2. Construction 

An industrially controlled process guarantees quality and financial control. The construction is based on 
a modularisation of the housing adapted to flexible floor plan with movable interior walls. The building's 
load-bearing system is designed to effectively utilize the strengths of each input material. The building's 
residential floors are built with modules of cross-laminated wood and glulam, which results in a much 
lighter construction compared to traditional concrete frames. 
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The light residential apartments have been utilized to enable alterations in the ground floor which thus 
opens up and gives a freer division of premises. The residential floors are supported by powerful, glulam 
columns that give a solid, yet light impression and efficiently carry the load of overlying floors in 
combination with worn walls of recycled brick at entrances and stairwells. Crossings of cross-glued 
beech plywood and reinforcement of beach plywood will be used in the joining of the wooden structure. 
On the ground level, the building is stabilized with concentrated units of shear walls. This, together with 
the pillar-beam system, enables even more freely designed floor solutions as stabilizing junctions and 
walls can be avoided. 

 

Akustik 

Lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag konstruerade med korslaminerat trä saknar den massa som 
dämpar ljudvågor i en traditionell betongstomme. Väggar och bjälklag byggs därför med större tjocklek, 
konstruerade med uppbyggnad av fjädrande och dämpande material. Detta ger tillsammans med 
noggrant utförda detaljinfästningar en byggnad som uppfyller BBR:s hårda krav på god akustisk 
boendemiljö. 

Acoustics 

Apartment-separating walls and beams constructed with cross-laminated wood lack the mass that 
dampens sound waves in a traditional concrete frame. Walls and beams are therefore built with greater 
thickness, constructed with the construction of resilient and damping materials. This, together with 
carefully executed detail fittings, provides a building that meets BBR's stringent requirements for a good 
acoustic living environment. 

 

Fabriksmonterade installationer 

Bjälkar för montagstabilitet och uppbyggnad av undertak 

Factory-mounted installations 

Beams for mounting stability and construction of ceilings 

 

Övergolv 
13 Golvgips 
3 Stegljudsisolering 
200 Fribärande KL-skiva 
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Väderskydd, kvarsittande 
50 isolering 
195 Regel/ isolering 
28 Bärläkt 
13 Gips 
15 Brandgips 

Decking 
13 Floor plaster 
3 Step sound insulation 
200 Freestanding KL disc 
Weatherproof, cross-sitting 
50 insulation 
195 Rule / Insulation 
28 Bearing Fan 
13 Plaster 
15 Fire drywall 
 

Brand 

Den goda bärförmågan kommer av att avbrinningen från massiva träelement enkelt kan beräknas och 
på detta sätt ges ett tvärsnitt som är tillräckligt för att bära byggnaden genom brand. Utförs byggnaden 
med sprinkler tillåter BBR att ytor av trä lyfts fram utan att behöva inklädnad. Träets vackra egenskaper 
kan därigenom framhävas och byggnadens stomme synliggöras. Sprinkling medför också att fasaden 
kan utföras i trä utan att använda de impregningsmetoder som idag finns på marknaden och saknar 
dokumenterad miljöpåverkan över längre tid. 

Fire 

The good bearing capacity comes from the fact that the burning from solid wood elements can be easily 
calculated and in this way a cross section is provided which is sufficient to support the building by fire. If 
the building is done with sprinklers, BBR allows wood surfaces to be raised without the need for 
cladding. The beautiful properties of the wood can thereby be emphasized and the frame of the building 
made visible. Sprinkling also means that the facade can be made of wood without using the 
impregnation methods that are currently on the market and lack documented environmental impact 
over a long period of time. 
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Stabiliserande kärna byggs upp 

Övriga moduler sätts på plats 

Balkongmodul hängs in 

Moduler monteras. Bjälkar för stabilitet i montageskedet och upphängning av innertak. Limträbalk som 
skruvar till ovanpåliggande KL-skiva. 

Temporära transportstag, demonterad efter montage 

A stabilizing core is built up 

Other modules are put in place 

Balcony module is suspended 

Modules are mounted. Beams for stability in the mounting stage and suspension of ceilings. Laminated 
timber beam that screws to the KL board. 

Temporary transport bars, dismantled after assembly 

 

3. Försörjningssystem 

Regel nummer ett för ett energieffektivt hus är att ta vara på energin som finns. Först och främst är 
huset tätt och välisolerat utan köldbryggor. Driften sköts med löpande energioptimering. Byggnadens 
behov av energi till värme och tappvarmvatten tillgodoses med fjärrvärme där vi föreslår att vi primärt 
använder garnnfastigheternas returvärme. Genom solceller på tak och integrerad solfilm på de stora 
glasytorna mot söder kan el skapas för att sedan lagras i batteri. Förvärmning av tilluft görs dels av 
returvärmen som blir kvar och värmeväxling i tilluftsrör mellan garagebjälklag och berggrund. På så vis 
kan effekttopparna vid årets kallaste dagar kapas vilket ger en minimal miljöpåverkan och stor 
samhällsnytta. Detta innebär beprövade lösningar i kombination med nytänkande som är nästan 
befriade från underhåll. 

Medvetenheten om att leva ett hållbart liv uppmuntras genom att mäta både el och vatten individuellt. I 
en app kan man både se sin förbrukning, boka tvättstuga och se hur hela huset påverkar miljön. 

3. Supply system 

Rule number one for an energy efficient house is to take advantage of the energy available. First and 
foremost, the house is dense and well insulated without heat bridges. Operations are managed with 
continuous energy optimization. The building's need for energy for heating and tap hot water is met 
with district heating, where we propose that we primarily use the properties' return heat. By using solar 
cells on the roof and integrated solar film on the large glass surfaces facing south, electricity can be 
created and then stored in battery. Preheating of supply air is partly due to the return heat that remains 
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and heat exchange in supply air pipes between garage floor joists and bedrock. In this way, the power 
peaks can be cut during the coldest days of the year, which results in minimal environmental impact and 
great social benefits. This means proven solutions in combination with innovative thinking that are 
almost devoid of maintenance. 

Awareness of living a sustainable life is encouraged by measuring both electricity and water individually. 
In an app you can both see your consumption, book laundry and see how the whole house affects the 
environment. 

 

4. Livscykelanalys och materialval 

Genomförda studier visar att klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, 
byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna ligger i samma storleksordning som 
klimatpåverkan från driftens energianvändning, sett över en analysperiod på 50 år. Byggprocessens 
klimatpåverkan är till stor del kopplat till produktion av materialen. Vad gäller träkonstruktioner är det 
betongen som används i grund, garage och källare som står för störst andel av materialens 
materialpåverkan. Dock är klimatpåverkan från KL-trä och stenullsisolering i ytterväggarna nästan lika 
stor. Mot bakgrund av detta är det viktigt att optimera materialval ur klimat-och resurssynpunkt och 
välja rätt material för rätt applikation. 

Tidigare studier av miljöpverkan från olika stomalternativ visar att klimatpåverkan påverkas stort av 
materialens underhållsbehov. Detta visar att det är viktigt att kravställa material med låt 
underhållsbehov. 

Förutom de ingående materialens miljöpåverkan har transporter visat sig ha en relativt stor påverkan i 
vissa fall, varför det är av stor vikt att vi även ser över möjligheten till mer lokala leverantörer av 
stomme. De flesta LCA-studier som har genomförts på hela byggnader har haft fokus på klimatpåverkan. 
Det är dock av stor vikt att även inkludera övriga miljöaspekter. Vad gäller ekosystemtjänster är en av de 
viktiga aspekterna att kravställa träets ursprung och att det kommer från ett hållbart skogsbruk. Vad 
gäller farliga ämnen är val av lim något att beakta vid upphandling av trästomme. 

4. Lifecycle analysis and material selection 

Studies carried out show that the climate impact of the construction process, including the production 
of building materials, construction transport and the production at the construction sites, is in the same 
order of magnitude as the climate impact from the energy use of the operation, seen over an analysis 
period of 50 years. The climate impact of the construction process is largely linked to the production of 
the materials. In the case of wood structures, the concrete used in the foundation, garage and basement 
accounts for the largest proportion of the material's material impact. However, the climate impact from 
cross laminated wood and stone wool insulation in the outer walls is almost equal. Against this 
background, it is important to optimize material selection from the climate and resource point of view 
and choose the right material for the right application. 
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Previous studies on the environmental impact of different frame alternatives show that climate impact 
is greatly affected by the material's maintenance needs. This shows that it is important to require 
materials with low maintenance requirements. 

In addition to the environmental impact of the input materials, transport has proven to have a relatively 
large impact in some cases, which is why it is of great importance that we also look at the possibility of 
more local suppliers of carcasses. Most LCA studies conducted on entire buildings have focused on 
climate impact. However, it is also important to include other environmental aspects. As far as 
ecosystem services are concerned, one of the important aspects is to ascertain the origin of the wood 
and that it comes from sustainable forestry. When it comes to hazardous substances, the choice of 
adhesives is something to consider when purchasing wood frames. 

 

Identifierade områden vi kommer att kravställa utifrån miljö vid upphandling av trästomme 

1. Att träprodukterna kommer från hållbart skogsbruk och är så långt som möjligt FSC-/PEFC-märkt 
alternativt att det är trä från känt och dokumenterat ursprung. 

2. VOC-kriterier och kriterier för emissioner av formaldehyd för god inomhusmiljö. VOC emitteras till 
exempel från pressade träprodukter så som väggpaneler i plywood, spånskivor och träfiberskivor samt 
träkonstruktioner i limträ. 

3. Kriterier för att så långt det går ha liten användning av tryckimpregnerat virke i o m dess urlakande 
påverkan 

4. Kravställa på användning av förnybara energikällor och elcertifikat för ren el vid produktionen (främst 
energi från torkningsprocesser). 

5. Val av ytskikts-/fasadmaterial som ger lång livslängd och lite underhåll (men som detta till trots inte 
bidrar till betydande urlakning). 

6. Ställa krav på att leverantören ska tillhandahålla en EPD för KL-trä (som är största byggdelen) eller 
som lägsta nivå ha en korrekt ifylld BVD3 

7. Hög andel biobaserade material och låg andel mineralbaserade material i prefabricerade 
byggmodeller, som ändå uppfyller funktionskrav gällande brand och buller samt innehållskriterier. 

8. Säkerställa ett torrt byggande i en kontrollerad miljö i fabrik. En hög andel prefabricerat är bra ur 
resurssynpunkt. 

9. Transporter 

10. Val av lim och brandskyddsmedel 

11. Val av PE-folie 
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Identified areas we will require based on environment when purchasing timber 

1. That the wood products come from sustainable forestry and are as far as possible FSC / PEFC-labeled 
or that it is wood of known and documented origin. 

2. VOC criteria and criteria for emissions of formaldehyde for good indoor environment. VOC is, for 
example, emitted from pressed wood products such as plywood wall panels, chipboard and wood fiber 
boards as well as laminated wood structures. 

3. Criteria for insufficient use of pressure-impregnated wood as far as possible due to its leaching effect 

4. Requirements for the use of renewable energy sources and electricity certificates for clean electricity 
in production (mainly energy from drying processes). 

5. Selection of surface layer / facade material that provides long service life and low maintenance (but 
this does not, however, contribute to significant leaching). 

6. Requiring the supplier to provide an EPD for cross laminated wood (which is the largest component) 
or as a minimum level to have a correctly filled BVD3 

7. High proportion of bio-based materials and low proportion of mineral-based materials in 
prefabricated building models, which nevertheless meet functional requirements regarding fire and 
noise and content criteria. 

8. Ensure a dry construction in a controlled environment in the factory. A high proportion of 
prefabricated is good from a resource point of view. 

9. Transports 

10. Selection of adhesives and fire protection agents 

11. Selection of PE film 

 

5. Ekosystemtjänster 

I samband med etablering av nya byggnader på en obebyggd yta är analys av utgångsläget första steget 
i en ekosystemtjänstanalys. På Gibraltarvallen har vi undersökt vilka tjänster och i vilken omfattning de 
tjänster vi funnit finns samt undersökt på vilket sätt de kommer att påverkas. Vi har även tittat på hur vi 
bäst kan bevara värden och vilka värden vi kan tillföra. 

Med utgångspunkt i Millennum Ecosystem Assessment (MA , 2005) har vi identifierat ett antal 
ekosystemtjänster som vi anser är viktiga att beakta i detta projekt. De ekosystemtjänster som vi har 
identifierat som särskilt viktiga att fokusera på är vattenreglering, vattenrening, mikro- och lokalklimat, 
upptag av koldioxid, upprätthållande av luftkvalitet, pollinering, habitat för arter samt rekreation och 
estetiska värden. Som byggherre har vi stor möjlighet att påverka fastighetens och ingående 
byggmaterialens miljöpåverkand i hela livscykeln genom att kravställa material vid upphandling, vilket vi 
kommer att arbeta aktivt med. 
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5. Ecosystem services 

In connection with the establishment of new buildings on an undeveloped surface, analysis of the 
starting position is the first step in an ecosystem service analysis. At Gibraltarvallen, we have 
investigated what services and the extent to which the services we have found are available and we 
have investigated how they will be affected. We have also looked at how we can best preserve values 
and what values we can add. 

Based on the Millennum Ecosystem Assessment (MA, 2005), we have identified a number of ecosystem 
services that we consider to be important to consider in this project. The ecosystem services that we 
have identified as particularly important to focus on are water regulation, water purification, micro and 
local climate, carbon dioxide uptake, maintenance of air quality, pollination, habitat for species and 
recreation and aesthetic values. As a builder, we have a great opportunity to influence the 
environmental and building properties of the building materials throughout the life cycle by requiring 
materials during procurement, which we will work actively with. 

 

Vår genomförda ekosystemanalys visar att värdet av tomtens ekosystemtjänster kommer att öka med 
36% genom de åtgärder vi planerar att genomföra. 

Our ecosystem analysis shows that the value of the site's ecosystem services will increase by 36% 
through the measures we plan to implement. 

 

Våra planerade åtgärder: 

Odlingsbar mark: 1. Takodling i lådor. 2. Vinterträdgård/ växthus på balkong för odling. 3. Uppsamling 
av regnvatten för bevattning. 4.Svampodling i källare. 

Naturtillgångar: 1. Plantera större träd. 2.Sammanhängande grönt stråk för bevaranaturtillgångar i 
omgivning. 

Färskvatten vattenreglering och vattenrening: 1. Anläggning av dike för lokalt omhändertagande av 
dagvatten. 2. Undvika byggmaterial som avger farliga ämnen. 3. Minska risk för förorening genom 
hållbara produkter och metoder. 4. Minska vatten som rinner över täta hårdgjorda ytor och maximera 
vatten som rinner över växtbeklädd mark eller infiltreringsbara markskikt. 5. Rening och återanvändning 
av gråvatten. 6. Lokal hantering av snö. 7. Särskild plats för biltvätt. 

Mikro och lokalklimat: 1. Gröna tak för indirekt evaporativ kyla. 2. Plantera stort träd. 3. Inglasade 
balkonger. Bindning av koldioxid: 1. Plantera stort träd.2. Skapa mer grönytor än tidigare. 3. Anlägga 
våtmark/ dike. Luftkvalitet: 1. Plantera växter för bindande av partiklar. 2. Vegetation för att höja 
luftfuktigheten. Pollinering och fröspridning: 1. Bikupor på taket. 2. Skapa naturliga habitat för 
pollinerare och fröspridare. 3. Variera växter för blomning hela säsongen, samt fruktträd och bärbuskar. 
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4. Små håliga rör för pollinerande insekter. 5. Ojämna fasader som bla skapar vindskydd för insekter. 6. 
Skapa boplatser kring solexponerat grus och sand. 7. Sätta upp fågelholkar. 8. Kvällsbelysning som lockar 
insekter. 9. Anlägga fågelbad 10. Spara naturliga gröna öar. 

Biologisk kontroll: 1. Sträva mot att använda lokala arter för att skapa/ underhålla biodiversiteten. 2. 
Anlägga artrikt tak. 3. Anlägga dammar, dike och artrika ängsmattor. 

Förebygga jorderosion: minimera mängd hårdgjorda ytor. Plantera träd som binder jord. Skapa grönytor 
där det inte finns. Minska marklutning genom terrassering. 

Habitat för arter: Använda lokala arter för att skapa biodiversitet. passager för migrerande djur. bevara 
gröna stråk. möjliggöra habitat och korridorer på en större geografisk skala. Anlägga dammar och 
öppna diken. 

Rekreation: Vacker och naturlig utsikt. Variation av arter. Anlägga fågelbad. Lokalisera rekreativa stråk. 

Our planned actions: 

Cultivable land: 1. Roof cultivation in boxes. 2. Winter garden / greenhouse on balcony for cultivation. 3. 
Collection of rainwater for irrigation. 4. Fungal cultivation in the basement. 

Natural Resources: 1. Plant larger trees. 2. Coherent green line for conservation natural resources in the 
surrounding area. 

Fresh water regulation and water purification: 1. Construction of a ditch for local disposal of storm 
water. 2. Avoid building materials that emit hazardous substances. 3. Reduce the risk of pollution 
through sustainable products and methods. 4. Reduce water flowing over dense hardened surfaces and 
maximize water flowing over plant-covered soil or infiltrative soil layers. 5. Purification and reuse of gray 
water. 6. Local handling of snow. 7. Special place for car wash. 

Micro and local climate: 1. Green roofs for indirect evaporative cooling. 2. Plant large trees. 3. Glazed 
balconies. Carbon dioxide bonding: 1. Plant large tree.2. Create more green spaces than before. 3. Plant 
wetland / ditch. Air quality: 1. Plant plants for the binding of particles. 2. Vegetation to increase 
humidity. Pollination and seed dispersal: 1. Hives on the roof. 2. Create natural habitats for pollinators 
and seed dispersers. 3. Vary plants for flowering throughout the season, as well as fruit trees and 
shrubs. 4. Small hollow tubes for pollinating insects. 5. Uneven facades that, among other things, create 
wind protection for insects. 6. Create settlements around sun-exposed gravel and sand. 7. Set up 
birdhouses. 8. Evening lighting that attracts insects. 9. Planting bird baths 10. Save natural green islands. 

Biological control: 1. Strive to use local species to create / maintain biodiversity. 2. Build a rich roof. 3. 
Build ponds, ditches and rich meadows. 

Prevent soil erosion: Minimize the amount of hardened surfaces. Planting trees that bind soil. Create 
green spaces where there is none. Reduce ground slope through terracing. 

Habitats for species: Use local species to create biodiversity. Passages for migratory animals. Preserve 
green lines. Enable habitats and corridors on a larger geographical scale. Build ponds and open ditches. 

Recreation: Beautiful and natural views. Variety of species. Build bird baths. Locate recreational routes. 
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