VIBY KVALITETSBOK
En ny småskalig stadsdel i Brunna
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1
INLEDNING
Välkommen! Denna kvalitetsbok beskriver utvecklingen av den nya stadsdelen Viby i Brunna, Upplands-Bro.
Den tidigare handelsplatsen ska nu bli en levande blandstad med bostäder, service, skola, förskola och gröna
rum. Denna kvalitetsbok beskriver hur planen för Viby har växt fram och vilka ställningstaganden den vilar på.
Kvalitetsboken beskriver projektets karaktär, kvalitet och gestaltningsprinciper och har som syfte att förtydliga
samt säkerställa kvaliteter i utförandet av byggnader och yttre miljö. Det här dokumentet ska tjäna som
underlag för genomförandet och för områdets fortsatta utveckling efter planskedet.
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BAKGRUND
Den nya skolan blir den centrala samlingspunkten, så
även en ny förskola med en generös gård i befintlig
naturmiljö. Stadsdelen programmeras med det
bästa från småstaden; goda boendemiljöer i olika
upplåtelseformer för människor i alla åldrar och
livsskeden i kombination med utbildning, handel och
restauranger.

Genova Property Group AB förvärvade 2014
fastigheten Viby 19:3. En handelsplats belägen
mittemellan ett stort arbetsplatsområde och Brunna
bostadsområde. Handelsplatsens stora aktör, Coop
Forum, har nu flyttat till nya lokaler i Norrboda och
platsen har idag ingen större publik verksamhet.
Med ett stort antal arbetsplatser i närområdet,
närheten till Gröna dalen och goda kommunikationer
till Kungsängen och mot Stockholm har läget intill
Brunna potential att husera mycket mer än vad
platsen erbjuder idag.

Här i Brunna kommer en trivsam blandstad växa
fram för en kvalitativ vardag och en aktiv livsstil.
Kring torget byggs livsmedelsbutik, närservice och
möjlighet till café och restaurangverksamhet.

I en tid då hållbar stadsutveckling är nödvändig
för att kunna ta ansvar för framtida generationer
kommer Viby att innehålla det som behövs för en
välfungerande vardag.
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SYFTE
Genova och Upplands-Bro kommun har en
gemensam vilja att återuppliva Viby genom att
skapa goda livsmiljöer i ett område som redan har
välfungerande arbetsplatser, bostäder, rekreativa
värden och etablerade kommunikationer. Med den
småskaliga blandstaden som förebild får Brunna
tillbaka en levande plats - denna gång som en hållbar
stadsdel för alla livsskeden.
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BEFINTLIG MILJÖ

ANVÄNDNING IDAG
Platsen består idag i huvudsak av hårdgjorda ytor
och tillfälliga verksamhetslokaler.
Ett cykelstråk i öst-västlig riktning är redan etablerat
och fullt funktionellt, men inte särskilt inbjudande att
stanna till vid. De stora ytorna är odefinierade och
har blivit föremål för såväl spontanidrott som viss
skadegörelse.

I söder finns naturmark i form av en blandning av
skog, asfalterade partier och rester av elförsörjning/
armaturer. Här finns inga betydande naturvärden,
men stenblock och vissa grupper av träd som avses
bibehållas. Området har kuperade partier och ligger
generellt högre än den norra delen av Viby 19:3.

Coops gamla lokaler finns kvar och används idag till
verksamheter såsom padel mm.
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LÄGET

UPPSALA
55 min, bil

ARLANDA
30 min, bil

ENKÖPING
30 min, bil

E18
SIGTUNA

BÅLSTA
E18

BRUNNA
30 MIN, BIL

BRO
E4
KUNGSÄNGEN
KALLHÄLL

STOCKHOLM
28 min, pendel

27 KILOMETER FRÅN STOCKHOLM
Planområdet är beläget i Brunna, cirka 2 kilometer
från centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun.
Området är drygt 11 hektar stort och avgränsas
av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder,
Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i
norr.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

BULLER

RISKAVSTÅND

KOLLEKTIVTRAFIK

Fastigheten är så stor så att
bebyggelse i de yttre delarna
kommer dämpa eventuellt
trafikbuller för bostäder i de
inre. Effektvägen är trafikerad
idag vilket ger en viss bullernivå.
Granhammarsvägen har en
generellt sett låg ljudnivå
från trafik men enstaka
störningar av trafik till och från
verksamheten på Livgardet.
Högst bullerbelastning från trafik
väntas vid fastighetens sydöstra
hörn. Området utsätts också för
visst buller från de kringliggande
verksamheterna.

Riskutredning har påvisat att
riskerna längs trafiklederna kring
området är små. Effektvägen
i söder är den väg där det
transporteras små mängder
farligt gods. Bebyggelse inom
15-25 meter från denna väg
behöver utföras med obrännbar
fasad och brandklassade fönster.
Övrig bebyggelse i området har
inga restriktioner med hänsyn till
risk, förutom att friskluftsintag
ska vända sig bort från
transportlederna.

I området finns idag en
busslinje från Kungsängen
centrum med hållplatser
längs Granhammarsvägen, se
grön sträckning ovan. Med en
bussavgång varje kvart har Viby
god kontakt med övriga Upplands
Bro. Tillsammans med utbyggda
cykelleder via Gröna dalen till
Kungsängens station har Viby
goda möjligheter för arbete och
pendling både i närområdet och i
regionen.
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2
EN NY STADSDEL
Läget mellan befintliga bostadsområden och välfungerande verksamheter, närheten till rekreation och storstad
ger Viby goda möjligheter att generera mervärden för fler. Planen ska ta vara på de konkreta förutsättningar
som finns i närområdet och svara på de behov som formulerats. På detta sätt kan Viby bli en stadsdel med
egen karaktär och samtidigt skapa mervärden och öka attraktiviteten i närområdet, både för etablering av
verksamheter och bostadsutveckling. Med den klassiska småstaden som förlaga får Viby en funktionsblandning
där förskola, grundskola, daglighandel och närservice finns i anslutning till bostäderna. På så vis minskar behovet
av bil och de boende ges större frihet att välja färdmedel i sin vardag. När funktioner blandas blir stadsrummet
och stadsmiljön offentlig och tillgänglig och får förutsättningar att befolkas under hela dygnet, vilket ökar
tryggheten i området. Skolans idrottshall kan användas till fritidsändamål efter skoltid och verksamhetslokalen
vid torget kan programmeras på många olika sätt för att aktivera Viby torg och
dess besökare.
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BÄRANDE IDÉN: EN KVALITATIV VARDAG

CENTRUM
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TA TILL VARA BEFINTLIG
NATUR OCH MILJÖ

TILLSKAPA NÄRSERVICE
OCH RESTAURANGER

KOPPLINGAR TILL
BOSTÄDER

Ambitionen har varit att ta tillvara
så mycket befintlig natur som
möjligt genom att förlägga skola
och förskola med tillhörande
utemiljö i dessa delar av området.

Brunna är en viktig del av
Upplands Bro. Med cirka 3 000
boende finns redan idag ett
underlag och intresse för en
utökad närservice i området.
Inte minst med Vibys historia
som handelsplats och Brunna
företagsområdes utbyggnad
med arbetsplatser för flera tusen
människor.

Att kunna cykla själv till skolan
är bland de första stegen mot
självständighet som barn tar
i sin vardag. Hela stadsdelen
utgår från barnets rörelse till
och från skola och aktiviteter.
Den befintliga cykelleden
mot Brunna och Gröna dalen
förstärks och fortsätter vara helt
fri från biltrafik för att ge barn i
närområdet ökad rörelsefrihet.
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

ENERGIVÄGEN

GRÖNA STRÅKET

MED SMÅSTADEN SOM FÖREBILD
EN NY BLANDSTAD
Genom att blanda olika typer av bostäder och bebyggelse i området skapas trivsamma stråk, siktlinjer
samt små och stora platser att stanna till vid. Byggnadernas materialitet och stil ger området sin identitet och skapar igenkänning.

Torget präglas av den stora lekplatsen i södra delen
och uteserveringen i norr. Här finns livsmedelsbutik,
service och möjligheter till restaurang och café med
uteserveringar.

Nära cykelstråk och busshållplatser ligger skolan med
idrottshallen. I södra delen av området med gård i
den kuperade naturmiljön ligger förskolan.
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3
BYGGSTENAR
Stadsutveckling vilar på tre viktiga byggstenar: Gemensamma rum, stråk och bebyggelse.
Det är med aktiva val för var och en av dessa byggstenar som Viby får sin form och stöd för genomförande.
Den sista byggstenen är det som ofta listas först: bebyggelsen. Och visst är det viktigt, vad som byggs och hur
det ser ut. Men det är helheten, hur byggstenarna komponeras och sätts samman som definierar kvaliteten på
den stadsdel som möter både besökare och boende: hur husen möter marken, hur byggnaderna ligger i förhållande till gatan. Hur människor rör sig genom området, i vilka väderstreck gårdar och uteplatser förläggs. Tillsammans med en omsorgsfull gestaltning av de hus som ska byggas skapas ett ramverk för utvecklingen av Viby.
Byggstenarna i Viby är alltså gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Hur dessa utformas och förhåller sig
till varandra utgör planens stomme och skapar dess struktur. Utformningen av Viby får en slags receptbok där
variation och enhetlighet åstadkoms genom att plocka olika väl utvalda ingredienser.
På följande sidor presenteras dessa, med målet att i en trivsam blandning skapa en stadsdel i mänsklig skala
med liv mellan husen.
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STADSUTVECKLINGENS TRE BYGGSTENAR

3.1 GEMENSAMMA RUM
Den första byggstenen i en stadsplan är de platser där vi möts
och vistas tillsammans: parker och torg, platsbildningar och
skolgårdar som blir lek- och idrottsplatser på kvällar och helger.
I detta begrepp ryms både formella platser (torg, lekplatser tex)
och informella (träddungar, oplanerad mark). I en ny stadsdel
strävas efter att skapa gemensamma rum för olika målgrupper
och livsskeden och samtidigt använda dessa platser för att stärka
stadsdelens identitet.

3.2 STRÅK
Gångstråk, cykelvägar och gator i ett område har både praktisk
och social funktion. De ska serva byggnader och verksamheter
men utgör också den miljö där människor promenerar och
cyklar och barn rör sig till och från skolmiljöer och lekkamrater.
Hur dessa utformas präglar hur en stadsdel uppfattas och är
utformad.

3.3 BEBYGGELSE
Allt synligt som byggs ingår i byggstenen bebyggelse; bostäder
och verksamheter, skola, förskola och idrottshall. I detta skede
anges möjliga koncept- material- och färgval för dessa för att visa
en riktning och ambitionsnivå för stadsdelen.

VIBY
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3.1

GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE
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PARKSTRÅKET
GEMENSAMMA RUM
mot verksamheter och
Kungsängens golfklubb

mot Brunna, Gröna dalen,
idrottsplatsen och Kungsängen

Parkstråket blir det viktigaste kommunikationsstråket
i Viby och därmed också en livgivare till området och
dess omgivning. Här är gående och cyklister prioriterade och skyddade från biltrafik. Stråket är tydligt
och funktionellt, för att möjliggöra snabb och smidig
cykelpendling. Det öppnar också upp sig på flera
platser, och skapar gröna rum där man kan slå sig ner

Grönt stråk med
viloplatser

när man kommer in i Viby. Öppna dagvattenlösningar med variation i växtlighet ger rikt med grönska
och gynnar biologisk mångfald. Stråket står i direkt
kontakt med torg och skolgård och blir en trygg väg
till och från skolan samtidigt som det kan stödja den
pedagogiska verksamheten.

En trivsam miljö framför bostäder
och verksamheter

Nedsänkta växtbäddar hanterar dagvatten och separerar trafikanter

Ger liv till torgmiljön

Parkstråket
VIBY

BYGGSTENAR
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TORGET
GEMENSAMMA RUM

Utformningen av Viby har tagit fasta på Brunnabornas
önskan om en ny handelsmöjlighet i området. Torget
förläggs som områdets hjärta med Gröna stråket som
en pulsåder för att göra det lätt att utföra sina ärenden gåendes eller cyklandes. Bilburna kan bekvämt
handla och busshållplatsen ligger bara ett stenkast
bort. Torget går från mer hårdgjort kring livsmedels-

Träd och sittmöbler

Nedsänkt lekyta kombinerar
aktivitet för barn med skyfallshantering

Service och lunchställen dagtid

En levande stadsdel

butiken och lokalerna till grönt, lekfullt och anpassat
för barn närmare skolan. Här finns lokaler för en
större livsmedelsbutik och mindre verksamheter,
bokaler och utrymme för uteserveringar. Genom att
stråket löper över torget tillgodoses flödet av förbipasserande och torget får liv.

Torget
VIBY

BYGGSTENAR
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GRANNSKAPSPARK NORR
GEMENSAMMA RUM

Centralt bland radhusen i norr finns en grön och
lekfull mötesplats dit barnen kan gå tryggt på egen
hand. Här planteras fruktträd för att stärka identiteten av trädgårdsstad och möjliggöra samvaro i sol

Plantering äppelträd

Picknickbord

Gungor och lek

Lekplats

och skugga. En lekplats med fokus på mindre barn tillsammans med picknickbord möjliggör grillkvällar och
barnkalas, en förlängning av den egna trädgården.

Grannskapspark norr omgärdas av radhus
VIBY

BYGGSTENAR
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GRANNSKAPSPARK SÖDER
GEMENSAMMA RUM

Grannskapsparken i söder utgår från den befintliga
slänt med en liten björkdunge som finns på platsen
idag. Här sparas så mycket natur som möjligt med få
hårdgjorda delar. I träden hängs om möjligt gungor

Befintlig björkdunge

Gungor i träd

Naturlek

Plats för häng och vila

och hängmattor, attribut som lockar både stora och
små till lek. Sittmöjligheter i grönskan gör att denna
park vänder sig lika mycket till unga vuxna som barn
och äldre.

Grannskapspark söder tar den befintliga björkdungen tillvara
VIBY

BYGGSTENAR
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KANTZONER
GEMENSAMMA RUM
Kantzonen är livet längs gatan som ger karaktär åt
gaturummet. Detta blir till en semi-privat zon och
möjliggör möten för dem som rör sig i området. En
variation av kantzoner bidrar till gatornas karaktär
och upplevda skala och i många avseenden gör den
hela skillnaden mellan olika gaturum.
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Vid torget förläggs byggnader direkt i fastighetsgräns
så att kopplingen till det gemensamma rummet stärks
och människor leds till publika bottenvåningar. I norra
delen av torget möjliggörs både mindre uteserveringar intill fasad och ytterligare möblerade ytor på torget
under sommarsäsongen.

Kantzon A - Torget
Cykelstråket leder besökare till Viby och utformas så
att människor lockas att stanna till. Öster och väster
om torget landar byggnaderna med en liten distans
till cykelstråket för att skapa förgårdsmark framför
bostäder och eventuella verksamheter. Detta bidrar
till tydliga zoner för gående och cyklister. Mellan trottoaren och cykelstråket ligger nedsänkta växtbäddar
som tydligt markerar gränsen till det publika cykelstråket och skapar insynsskydd från detta.
B

B

Kantzon B - Cykelstråket

VIBY

Viby - Upplands Bro
Illustrationsplan

BYGGSTENAR
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KANTZONER
GEMENSAMMA RUM
Längs fastigheterna i norr behöver dagvatten tas
omhand i en lokal försänkning. Denna utformas som
ett grönt litet dike med spänger från trottoar till
förgårdsmark för att ge extra kvalitet till gaturummet
och bryta ned skalan längs denna väg. I praktiken får
varje litet miniradhus längs denna gata en egen liten
entrébro - och bostäderna en alldeles egen karaktär.
C

C

Kantzon C - Dagvatten

I flera lägen ligger flerbostadshus längs med kvartersgator. För att behålla småstadskaraktären dras
bostäderna in 1-3 meter från gatan med en grön
förgårdsmark för rabatter, uteplatser och/eller cyklar.

D

D

Kantzon D - Förgårdsmark
I kuperade lägen kan en förhöjd terrass vara både ett
sätt att hantera terrängen och en möjlighet att skapa
ett trivsamt gaturum och bostäder vars uteplats når
ljuset.
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Viby - Upplands Bro
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Kantzon E - Förhöjd terrass
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GEMENSAMMA RUM

STRÅK
BEBYGGELSE
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UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK

A: GATA RUNT OMRÅDE - ÖSTRA SIDAN

B: GATA NORR
VIBY
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UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK

C: GRÖNA CYKELSTRÅKET

D: GATA MELLAN RADHUS
VIBY
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3.3

GEMENSAMMA RUM
STRÅK

BEBYGGELSE
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KVARTERSSTRUKTUR
BEBYGGELSE
A
B
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BEBYGGELSE OCH SKALOR
BEBYGGELSE
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

KOMMUNAL GATA

KOMMUNAL GATA

Elevation B

CIRKULATIONSPLATS
GRANHAMMARSVÄGEN
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Elevation C
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GRANHAMMARSVÄGEN

BULLERVALL

RADHUSEN
BEBYGGELSE
I området ges plats för olika typer av enfamiljshus där
solens orientering, läget på tomten och möjligheterna till uteplats har tagits hänsyn till. Alla har tillgång
till bilparkering, antingen på den egna tomten, på
egen plats på gatan framför huset eller i den absoluta
närheten. Utrymme för olika gestaltningar ges i färg
och form, basen är en sammanhållen materialpalett
med möjlighet till personlighet och stor variation i
karaktär på husen, allt för att passa många olika
familjekonstellationer.

Exempel kulörer:
Trä, puts

Inspirationsbilder
Exempel kulörer:
Trä, puts

Inspirationsbilder
Exempel kulörer:
Tegel

VIBY

BYGGSTENAR

36

RADHUSEN
BEBYGGELSE

Radhus, fasad mot gata

Radhus, fasad mot gata

Radhus, fasad mot gata
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TERRASSHUSEN
BEBYGGELSE
Terrasshusen blandar alla småstadens ingredienser
och leker med höjderna för att skapa en rygg för området att luta sig emot. Flerbostadshus som gavlar
och en förhöjd gård med södervända mini-radhus för
det lilla hushållet ger förutsättningar för ett garage
med ovanliggande gård och stadsradhus i tre våningar.

Terrasshus, fasad mot gata

Exempel material/kulörer:
Puts, naturträ, trä, tegel

Inspirationsbilder
VIBY
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KVARTERSHUS OCH TORGKVARTER
BEBYGGELSE
Den högre bebyggelsen behåller en småstadskaraktär
med sadeltak och använder gavelmotiv för att skapa
vackra siktlinjer och vyer. Materialpaletten lånar från
småhusen för att hålla i identiteten i området. I publika bottenvåningar föreslås avvikande material i sockelvåningen för att skapa en slitstark och välkomnande
arkitektur.

Exempel kulörer:

Inspirationsbilder
Exempel kulörer:

Inspirationsbilder
Exempel kulörer:
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KVARTERSHUS OCH TORGKVARTER
BEBYGGELSE

Kvartershus, fasad mot gata

Kvartershus, fasad mot gata

Kvartershus, fasad mot gata
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4
SKOLA OCH IDROTT
Skolområdet blir en av Vibys viktigaste mötesplatser och utgör fundamentet för området. Gårdarna för både
skola - och förskola är generöst tilltagna för att ge utrymme till en dynamisk miljö med varierad lek. Skolorna är
strategiskt placerade för att kunna bevara så mycket naturmiljö som möjligt vilket blir en värdefull kontrast till
de mer gestaltade delarna. Trygga gång och cykelstråk bidrar till en säker väg till och från skolan. Skolbyggnaden,
som syns från Granhammarsvägen, blir en viktig identitet för området såväl som skolans idrottshall som kan
användas till fritidsändamål efter skoltid.
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SKOLMILJÖ OCH IDROTT

Skolan är ett av fundamenten i en värdebaserad
stadsutveckling genom sitt naturliga fokus på barn,
unga, deras utveckling och välmående. Genom att
förlägga den med direkt tillgång till både torg och
cykelstråk blir det tydligt hur viktig skolan är, som
mötes- och arbetsplats för både barn och vuxna.
Skolan kommer bli en fullvärdig F-9-skola för ca

Lek i naturmiljö

Möjlighet till odling

Gungor och lek

Gröna ytor

600 elever och kan därmed erbjuda barn i alla åldrar
undervisning i närområdet. Utemiljön är generöst
tilltagen och tar vara på naturmarken i söder. Mot
Granhammarsvägen skapar skolbyggnaderna en trygg
rygg mot eventuellt trafikbuller och blir en viktig del
av Vibys identitet. Hämta och lämna sker på flera ställen vilket bidrar till att skapa en trygg situation.

Skolgården
VIBY
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CYKELPARKERING

MULTISPORTARENA
SKOLA

IV

A PÅ
PERSONAL

PLATSER ATT HÄNG

ZON 1

LUGNA BANDET
SKOLA

III

PERSONAL

KISS & RIDE

LEKUTRUSTNING

ZON 2

AKTIVA BANDET

ZON 3

HÄMTA/LÄMNA

GRÖNA BANDET

NATURMARK

BERG I DAGEN

IDROTTSHALL

I

CYKELPARKERING

Idékoncept skolutemiljö
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FÖRSKOLAN

Förskolan är lokaliserad i den södra delen av området och möjliggör en byggnad i två plan. Valet av
placering som en del av ett bostadskvarter bidrar till
en lugn och trygg plats där ingen trafik angränsar till
gårdsmiljön. Gårdens storlek gör det möjligt för olika
sorters lek att inrymmas för en dynamisk miljö för
förskolebarnen. När verksamheten stänger för dagen

Lek i naturmiljö

Möjlighet till odling

Sandlådor och vattenlek

Varierande lekytor

blir detta till en generös bostadsgård för de boende i
kvarteret. Förskolegården föreslås att delas in så den
möjliggör både lek i naturmiljö och mer gestaltad
miljö. Här sparas delar av den naturmark som finns
där idag. Trygga gång- och cykelstråk leder fram till
förskolan samt parkeringsplatser för hämtning och
lämning.

Förskolegården
VIBY
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ACCESS FÖR SERVICEFORDON

BARNVAGN- OCH CYKELPARKERING

ODLING

INLASTNINGSZON

SKÄRMTAK

VÄXTHUS

FÖRSKOLA

FRD

II

BJÖRK & TALL
BEVARAS

ZON 3

VILA

SKÄRMTAK
HÄMTA/LÄMNA

ZON 1

NATURMARK
SANDLÅDA

PERGOLA
SAMLINGSPLATS

VATTENLEK

SANDLÅDA

ZON 2
SITTMÖBLER
BOLLEK

RUTSCHKANA
KLÄTTRING
LEKHUS

ACCESS FÖR SERVICEFORDON

Idékoncept skolutemiljö
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5
HÅLLBARHET
För projektet i Viby är hållbarhet en kärnfråga och Genova kommer arbeta aktivt för att ta sitt ansvar både som
fastighetsägare och som fastighets- och stadsutvecklare. Vi är måna om att fastigheter som utvecklas här byggs
på ett hållbart sätt och med förutsättningar för begränsad klimatpåverkan.
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HÅLLBARHET EN KÄRNFRÅGA

Genom att planera Viby som en varierad och
småskalig blandstad med platser och byggnader
som tillsammans bildar en socialt, ekologisk och
ekonomiskt hållbar stadsdel. Detaljplanen utformas
så att träbyggnation är möjlig. Gröna rum, stora som
små, ger möjlighet till hälsa och rekreation av olika
karaktär. Nya cykelleder, säkra skolvägar, och tillgång
till kollektivtrafik och en ny elbuss gör att området
kan leva och utvecklas med tiden. Närheten till viktiga
funktioner såsom förskola, skola, daglighandel och
närservice möjliggör en hållbar livsstil samtidigt som
det minskar behovet av bil och de boende ges större

VIBY

frihet att välja färdmedel i sin vardag. När funktioner
blandas blir stadsrummet och stadsmiljön offentlig
och tillgänglig och får förutsättningar att befolkas
under hela dygnet, vilket ökar tryggheten i området.
I Viby har ett mobilitetskoncept tagits fram för att
skapa förutsättningar för att minska behovet av bil
och parkering, lyfta alternativa färdmedel samt att ge
boende och verksamma förutsättningar för en hållbar
livsstil.

HÅLLBARHET
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HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Genovas bidrag till ett mer hållbart samhälle utgår från vår
långsiktighet. Att vara en fastighetsägare med evighetsperspektiv på
ägandet ger oss möjlighet och incitament att arbeta med och påverka
många dimensioner av hållbarhetsfrågan. Vårt långsiktiga mål är att
uppnå klimatneutralitet i vår nyproduktion. Materialförbrukning och
energianvändning utgör tillsammans den största miljöbelastningen
inom fastighetsbranschen. Genom att bygga i trä kan vi minska vår
koldioxidbelastning och därmed minska vår klimatpåverkan. Vi ser
möjligheter att bygga den nya skolan på ett hållbart och klimatsmart
sätt där fördelar avseende såväl utemiljö som inneklimat och ljudmiljö
blir optimala.

VIBY
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HÅLLBARHET EN KÄRNFRÅGA

MILJÖCERTIFIERING AV
FASTIGHETER
I Viby är målet att miljöcertifiera
samtliga fastigheter. Genova
bedömer att certifiering är ett
effektivt verktyg för att skapa en
långsiktig förvaltning och tydlig
målstyrning för att förbättra
fastigheternas miljöprestanda.
Genovas nyproducerade bostäder
ska alltid byggas med ambition
att bli certifierade enligt minst
Miljöbyggnad Silver eller vara
Svanenmärkta. Avseende
nyproduktion av kommersiella
fastigheter har Genova valt att
arbeta enligt den internationella
standarden BREEAM.
BYGGA I TRÄ
Med hållbarhet i fokus är trä ett
material som Genova uppskattar
och ofta använder i produktionen
vilket bidrar till att minska
koldioxidbelastningen och därmed
vår klimatpåverkan. Trä är ett
förnybart och resurseffektivt
material som lagrar och fördröjer
koldioxidutsläpp samtidigt som
det erbjuder hälsomässiga
fördelar avseende inneklimat och
ljudmiljö. Därtill är trä fördelaktigt
i byggprocessen med mindre
buller på byggarbetsplatsen
och färre transporter. Trä är ett
material som lämpar sig väl för
prefabricering som samtidigt går
att anpassa och variera vad gäller
fasader och utformning så att
varje byggnad får ett eget uttryck.

ENERGIANVÄNDNING
Genova följer kontinuerligt
upp energianvändning i sitt
fastighetsbestånd och granskar
löpande möjligheter till minskad
energianvändning. Åtgärder
som installation av rörelsestyrda
belysningssystem, solceller på
tak och bergvärme är ytterligare
insatser som genomförs med syfte
att både uppnå hållbarhetsmål och
en långsiktig effektiv förvaltning.
För varje projekt utvecklas
handlingsplaner för att säkra att
hållbarhetsaspekten beaktas från
planering till genomförande samt
att byggnationen genomförs så att
kraven som ställs för certifiering
uppfylls. Genova planerar att
sätta kvantitativa energi- eller
utsläppsmål och redovisa
rapportering av utfall inom detta
område.
VATTEN OCH AVFALLSHANTERING
Vattenförbrukning är en central
fråga i hela världen. I Sverige är
utmaningen främst kopplad till
urbaniseringen där belastning på
befintliga system ständigt ökar.
Genova arbetar för att minska
vattenförbrukningen genom
olika initiativ, exempelvis
installation av snålspolande
toaletter, kranar i handfat och
duschmunstycken. Resursslöseriet
vid lokalanpassningar är
en utmaning och ämnet
diskuteras flitigt internt och i
branschen. Genova kommer
VIBY
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i sina nyproduktioner att
teckna ramavtal avseende
avfallshanteringen där
avfallsentreprenören ska leverera
statistik från samtliga projekt.
Därmed kan vi sätta mål i syfte
att minska avfallsmängderna.
Vår återvinning har blivit mer
effektiv vilket innebär att en
större andel idag kan användas
till energiutvinning, istället för att
gå på deponi. Vi har som mål att
återvinna så mycket som möjligt
vid rivningen av gamla COOPfastigheten. Även sophämtningen
organiseras tillsammans med
leverantören för att minimera
biltransporter. På så sätt bidrar vi
till minskat utsläpp av koldioxid.
LADDINFRASTRUKTUR
Användningen av hybridbilar och
elbilar ökar och vi ser installation
av laddstolpar vid nyproduktion
som en självklar åtgärd. I Viby
kommer det även finnas bilpooler
med elbilar och elcyklar för det
boende.
GRÖNA HYRESAVTAL
Vi ser en ökad vilja och
ambition hos våra hyresgäster
att tillsammans med Genova
arbeta för ett mer hållbart
samhälle. Därför erbjuder vi
gröna hyresavtal, vilket innebär
att hyresgästen tillsammans med
Genova sätter upp en konkret
handlingsplan med åtgärder som
ska bidra till en bättre miljö.

VIBY
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6
ETAPPER
Utbyggnaden av Viby från start till färdigställande är ett omfattande arbete som ska ske ansvarsfullt och med
eftertanke. Det handlar om att börja i rätt ände, med de första kvarteren skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i området. Det säkerställs att gällande regelverk följs under byggtiden samtidigt som hänsyn tas till de
förutsättningar som utredningar har påvisat för fastigheten. Etappindelningen till höger bygger på en start vid
de mest centrala delarna av området, inklusive skolan. Efter detta fortsätter byggnationen först i söder för att
skapa bullerskyddade gårdar och går därefter norrut för att åstadkomma den kvalitativa blandstad Viby strävar
efter att bli.

58

ETAPPVIS UTBYGGNAD

ETAPP 3

ETAPP 1

Etapp 1
Etapp 2

ETAPP 2

Etapp 3
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Varmt välkommen till Viby, för en aktiv livsstil i en hållbar vardag!

