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Gröna  
Fastigheter

V I TA  Ö R N S  A R B E T E  FÖ R  E N 

H Å LLB A R  U T V EC K LI N G
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Vita Örn är ett privat fastighetsbolag 

med mångårig verksamhet att äga, 

förvalta och utveckla hyresfastigheter. 

Sedan 2008 genomför Vita Örn även 

nyproduktion av hyresfastigheter. 

Bolagets övergripande mål är att 

leverera trygga och hållbara bostäder 

och lokaler vilket i förlängningen ger 

nöjda hyresgäster, bättre ekonomi och 

inte minst mindre miljöbelastning. 
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Vita Örn har ett kontinuerligt miljöprogram 
för befintliga och planerade fastigheter. 
På följande sidor förklaras i korta drag vår 
uppfattning av allmänna begrepp och  
därefter beskrivs respektive fastighet med 
de olika miljöåtgärder som har utförts. 

Genomförda arbeten på befintliga fast-
igheter visar en besparing av mer än 
25% av energikostnaderna, en mycket 
låg omflyttning och obefintlig vakans. 

Inom nybyggnationen ligger Vita Örn i 
framkant med fastigheter som behöver 
mindre än 25 kWh/m2 BTA och får hög-
sta betyg i Malmös system för hållbara 
fastigheter.

De olika certifieringssystemen som finns 
idag förändras i mycket snabb takt och 
kommer sannolikt att vara inaktuella ef-
ter en femårsperiod eftersom då nya och 
lägre riktlinjer kommer att vara gällande.

Win win
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Vad är hållbara 
bostäder?
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Vad är hållbara 
bostäder?

Begreppet är brett och ska 
innefatta en god upplevelse för 
hyresgästen, låg påverkan på 
miljön samt vara ett gott tillskott i 
den arkitektoniska miljö fastigheten 
befinner sig i. I de sammanhang 
dessa begrepp förekommer 
brukar man dela in hållbarhet i 
arkitektonisk hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och 
social hållbarhet.

Arkitektonisk  
hållbarhet
Hus som älskas vårdas!

Byggnader uppförda med omsorg får ett 
affektionsvärde och blir föremål för om-
vårdnad under lång tid. Det vi bygger kan-
ske inte kan stå i tusen år men, med rätt 
utformning och material kan de åtminstone 
stå i hundratals år. Byggnaden kan kosta 
lite mer när man bygger, men det sparas 
sedan in på underhållskostnaden. Rätt 
valda material varar länge, åldras med 
skönhet och är lättare att underhålla.
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Ekonomisk 
hållbarhet
Idag handlar diskussionen mest om 
byggkostnader. Det kan då vara svårt att 
inse att en byggnads hela livscykel ska 
vara underlag när kostnaderna kalkyleras. 
Ett gott arkitektarbete ger fastigheten 
lång livslängd, låga underhållskostnader 
och väl utnyttjade kvadratmetrar. Robust-
het innebär att fastigheten klarar påfrest-
ningar och förändringar. När det gäller 
byggnader är materialvalet naturligtvis 
avgörande. Naturmaterial som tegel, 
keramiska material, trä, sten, glas och 
metaller kan leva länge. Sådana material 
åldras dessutom ofta vackert, vilket upp-
skattas och gör att de mer sällan byts ut.

Befintlig bebyggelse
Varsamhet om byggnaden med dess 
egenskaper och karaktär bör vara ut-
gångspunkten för åtgärder. Om t ex 
befintliga äldre fönster på grund av dåligt 
skick inte går att reparera behöver nya 
fönster utformas så lika de gamla som 
möjligt vad avser material, profiler, dimen-
sioner, indelning och hängning. Portar 
och entrépartier är också viktiga delar i 
husens arkitektoniska karaktär. Balkong-
ers placering, storlek, utformning och 
material är alla viktiga delar av en fasad-
komposition. Tegelfasader bör återställas 
och inte målas eller putsas. Om original-
taket inte är känt eller av någon anledning 
inte är lämplig bör ett tak med samma 
uttryck användas. 
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Hushållsavfall utgör cirka 340 kilo per 
person och år. För att ta hand om avfallet 
på ett bra sätt krävs både välfungerande 
system och utrymmen. 

Med framtiden i åtanke
Nya byggnader behöver projekteras 
och byggas med även framtida rivning i 
åtanke. Sammansatta material försvårar 
återvinning och därför ska byggpro-
dukter som består av så rena material 
eller lätt demonterbara materialenheter 
som möjligt användas. Slutligen är det 
en fördel om en ”innehållsförteckning” 
följer bygganden som i detalj redovisar 
vilka material som ingår och hur de olika 
delarna sammanfogats.

Vatten och växter
Dagvattenhantering via ett öppet 
system med rännor, 
kanaler, bäckar, 
översilningsytor, 
infiltrationsma-
gasin, våtmarker 

Ekologisk 
hållbarhet

Miljöanpassat byggande 
ser på samtliga materi-
als totala miljöbelastning 
under hela dess livstid (sk 

livscykelanalys, LCA), från 
råvaruutvinning till och med 

den dag byggnaden rivs eller demonte-
ras. Det innebär att man behöver använ-
da ”naturliga” och rena material, dvs und-
viker kompositmaterial och material som 
innehåller ämnen med negativ påverkan 
på miljön. Exempel på lämpliga material 
är trä, sten, tegel och glas. 

Byggnaden bör även utformas så att den 
förbättrar mikroklimatet på platsen. Då 
kan en vindskyddad och solig miljö ska-
pas där det går att anordna vistelseytor 
för människor och där många arter av 
växter och djur kan etablera sig.

Resursbesparing
Användningen av energi, vatten och 
andra naturresurser måste ske på ett 
effektivt och resursbesparande sätt och 
främst förnybara energikällor användas.  
I enlighet med de statliga miljömålen 
om en god bebyggd miljö ska en
ergianvändningen i nya byggnader 
from år 2011 vara högst 45 kWh/m2 
och år (Uppvärmda med värmepum-
par, Zon IV, Skåne m fl). Solavskärm-
ning för att hindra överupphettning 
under sommartid är lika viktig som 
att ta tillvara solvärmen under kallare 
årstider. Balkonger och loftgångar kan 
avskärma, växtlighet likaså.
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och dammar är mer ekologiskt hållbart än 
bortförsel i ledningar. Detta leder till fär-
re översvämningar, mindre bräddning av 
kombi nerat avloppsvatten och inte minst 
mindre vatten att rena. 
Biologisk mångfald kan skapas på ett 
estetiskt sätt som skapar mervärden för de 
boende. Träden är viktiga för stadens miljö 

av flera anledningar, de tillför skugga, fukt, 
lä och luftrening. Vid växtval bör bl a vacker 
blomning, skiftande utseende över året 
och möjligheten att få bär, frukt eller andra 
nyttigheter beaktas. Byggnader som förses 
med gröna tak och fasadgrönska bidrar till 
att öka inslaget av grönska i staden och 
därmed den biologiska mångfalden.

Social 
hållbarhet
Livliga platser och gemensamma ytor 
skapar platser för möten mellan olika 
människor som lever olika liv. Integration 
ökar via allsidigt utbud av lägenhetsstor-
lekar och lägenhetstyper samt blandade 
verksamheter i bottenplan.

Tillgänglighet via god generell grundan-
passning av bostäder i nyproduktion bör 
vara självklar.

Att skapa trygghet genom att planera 
miljöer som förebygger brott (t ex upp-
lysta passager, grindar med genomsyn 
och dylikt) är ofta ekonomiskt lönsamt i 
längden. Om människor känner en per-
sonlig tillhörighet till närmiljön blir de mer 
observanta och ansvarstagande.
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Breeam Communities är ett certifie-
ringssystem för stadsdelar där man ser 
till alla aspekter av hållbarhet och an-
vänds för kommersiella byggnader. Stor 
vikt läggs vid samverkan mellan de olika 
aktörerna i stadsutvecklingsprocessen så 
att hållbarhetstankarna och metoderna 
präglar hela processen. Certifieringssys-
temet är sedan 2013 anpassat för svensk 
lagstiftning, metoder och arbetssätt. 

Miljöbyggprogram SYD har tagits fram 
genom ett samarbete mellan Malmö 
stad, Lunds kommun och Lunds univer-
sitet. Miljöbyggprogram SYD vänder sig i 
första hand till byggherrar som vill bygga 
på kommunal mark. Programmet utvär-
derar fyra (version 1) eller sex (version 2) 
kärnområden vilka är inomhusmiljö, en-
ergi, fuktsäkerhet, urban biologisk mång-
fald samt i version 2 även byggnadsakus-
tik och trafikbuller. 

GreenBuilding riktar sig till fastighetsä-
gare och förvaltare som vill effektivisera 
energianvändningen i sina lokaler och 
bostäder. Kravet är att byggnaden använ-
der 25 % mindre energi än tidigare eller 
jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Passivhus Byggnadens värmeförluster 
är det centrala i definitionen passivhus. 

Energibehovet 
för värme, 
varmvatten 
och fastig-
hetsenergi i ett 
passivhus ligger 
på ungefär halva 
nivån jämfört med 
energikraven i Boverkets bygg-
regler, BBR. Det är även viktigt att 
ventilation och andra apparater är 
tysta och klarar minst ljudklass B 
i sovrum och vardagsrum. Huset 
skall ha en bra termisk komfort 
året om även när solen värmer 
på sommaren.

Svanen bedömer miljöaspekter inom 
byggprocess, energi, innemiljö, material, 
kemikalier, instruktioner för boende och 
kvalitetsledningssystem.

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska 
förhållanden och är det mest spridda 
certifieringssystemet för byggnader i Sve-
rige. Det är enkelt och kostnadseffektivt. 
Miljöbyggnad kan användas för både nya 
och befintliga byggnader, oavsett storlek.

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga 
kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö 
och material. 

Verifiering
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Arkitektonisk hållbarhet
Fastigheten har renoverats 
pietetsfullt med tvättad och 
omfogad tegelfasad. Original-
fönstren var förlorade vid tidi-
gare ROT och nya fönster med 
tidstypiskt utseende men med 
hög energi och ljudklass har 
monterats. Tidigare rivna bal-
konger har återuppbyggts med 
räcken med samma utseende 
som original. Tidigare rivet torn 
(efter brand) har återuppbyggts 
efter originalritningar.  

Ekonomisk hållbarhet
Nybyggnad av 8 st vindslägen-
heter har ökat den uthyrbara 
ytan med ca 25 %. Nytt isolerat 
tak med plåttäckning (tidigare 
helt oisolerat) tillsammans med 
nya energisnåla och tysta föns-

ter enligt ovan. Nya moderna 
ventilationsaggregat samt FTX 
aggregat i de nya lägenheterna. 
Ny effektiv fjärrvärmeväxlare. 
Dessa åtgärder har sänkt den 
totala energiåtgången med mer 
än 25 %.

Ekologisk hållbarhet
Utöver minskning av energi-
förbrukningen har vi monterat 
nya snålspolande toaletter och 
blandare i bad och kök samt 
moderna tvättmaskiner som 
kraftigt minskar förbrukningen 
av vatten och el. Den el som 
ändå förbrukas kommer från 
förnyelsebara källor i form av 
vindkraftsel och värmen från 
Malmö fjärrvärme. Innergården 
har byggts om med genom-
släppliga ytor för dagvatten 

samt rikligt med buskar och 
träd med uteplats för boende. 
Nytt miljöhus i tidstypiskt utse-
ende med samma röda tegel 
som övriga fastigheten samt 
tak med vegetation. 

Social hållbarhet
Byte av ytterdörrar till sä-
kerhetsdörrar med tittöga i 
samtliga lägenheter. Grind med 
genomsyn i tidstypiskt utseen-
de i smide. Nytt mediasystem 
med fiberoptik. Samtliga dörrar/
portar har nytt passagesys-
tem/porttelefon tillsammans 
med nytt bokningssystem för 
tvättstuga och hyrbil. Gemen-
samma utrymmen har anlagts 
på gård.

Uret 8

Gjorda förbättringar

Fastigheten uppförd 1906 
är belägen i en lugn del av 
Möllevången nära Folkets 
park med adress Södra 
Parkvägen 18 a och b 
samt Simrishamnsvägen 
22 a, b och c. 

FAKTA
46 hyreslägenheter och lokaler fördelat på:

TYP ANTAL TOT. BOA TOT. LOA TOT. BTA (INKL. KÄLLARE)

1 ROK 24 st 2 326 kvm 45 kvm 3 794 kvm
2 ROK 21 st
3 ROK 1 st
1 lokal 1 st butik

FÖRBRUKNING
Energi:  El   49 160 kWh/år
 Fjärrvärme  424 130 kWh/år
Vattenförbrukning   3 960 m3/år
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Arkitektonisk hållbarhet
Fastigheten har renoverats 
pietetsfullt med tvättad och 
omfogad tegelfasad. Origi-
nalfönstren var förlorade vid 
tidigare ROT och nya fönster 
med tidstypiskt utseende men 
med hög energi och ljudklass 
har monterats. Tidigare rivna 
balkonger har återuppbyggts 
med räcken med samma utse-
ende som original. 

Ekonomisk hållbarhet
Nybyggnad av 6 st vindslä-
genheter i två plan har ökat 
den uthyrbara ytan med ca 
30 %. Nytt isolerat tak med 
plåttäckning (tidigare helt 
oisolerat) tillsammans med nya 
energisnåla och tysta föns-
ter enligt ovan. Nya moderna 

ventilationsaggregat samt FTX 
aggregat i de nya lägenheterna. 
Ny effektiv fjärrvärmeväxlare. 
Dessa åtgärder har sänkt den 
totala energiåtgången med mer 
än 25 %. 

Ekologisk hållbarhet
Utöver minskning av energi-
förbrukningen har vi monterat 
nya snålspolande toaletter och 
blandare i bad och kök samt 
moderna tvättmaskiner som 
kraftigt minskar förbrukningen 
av vatten och el. Den el som 
ändå förbrukas kommer från 
förnyelsebara källor i form av 
vindkraftsel och värmen från 
Malmö fjärrvärme. Innergården 
har byggts om med genom-
släppliga ytor för dagvatten 
samt rikligt med buskar och 

träd med uteplats för boende. 
Nytt miljöhus i tidstypiskt utse-
ende med samma röda tegel 
som övriga fastigheten samt 
tak med vegetation. 

Social hållbarhet 
Byte av ytterdörrar till sä-
kerhetsdörrar med tittöga i 
samtliga lägenheter. Grind med 
genomsyn i tidstypiskt utseen-
de i smide. Nytt mediasystem 
med fiberoptik. Samtliga dörrar/
portar har nytt passagesys-
tem/porttelefon tillsammans 
med nytt bokningssystem för 
tvättstuga och hyrbil. Gemen-
samma utrymmen har anlagts 
på gård.

Tjäderhönan 3

Gjorda förbättringar

FAKTA
26 hyreslägenheter och lokaler fördelat på:

TYP ANTAL TOT. BOA TOT. LOA TOT. BTA (INKL. KÄLLARE)

1 ROK 4 st 1 657 kvm 228 kvm 3 116 kvm
2 ROK 16 st
3 ROK 6 st
2 lokaler 2 st restauranger

FÖRBRUKNING
Energi: El   27 870 kWh/år
 Fjärrvärme  330 220 kWh/år
Vattenförbrukning:   3 880 m3/år

Fastigheten uppförd 
1906 är belägen i inner-
staden ca 400 m från 
citytunneluppgången 
och nära Möllevången 
med adress Bergsgatan 
37 a, b och c, Kristian-
stadsgatan 4.
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FAKTA
29 hyreslägenheter och lokaler fördelat på:

TYP ANTAL TOT. BOA TOT. LOA TOT. BTA (INKL. KÄLLARE)

1 ROK 7 st 1 713 kvm 190 kvm 3 045 kvm
2 ROK 21 st
3 ROK 1 st
2 lokaler 1 st restaurang, 1 st frisör

FÖRBRUKNING
Energi:  El   27 870 kWh/år
 Fjärrvärme  330 220 kWh/år
Vattenförbrukning   3 880 m3/år

Arkitektonisk hållbarhet
Fastigheten har renoverats 
pietetsfullt med tvättad och 
omfogad tegelfasad. Origi-
nalfönstren var förlorade vid 
tidigare ROT och nya fönster 
med tidstypiskt utseende men 
med hög energi och ljudklass 
har monterats. Tidigare rivna 
balkonger har återuppbyggts 
med räcken med samma utse-
ende som original. 

Ekonomisk hållbarhet 
Nybyggnad av 6 st vindslägen-
heter i två plan har ökat den 
uthyrbara ytan med ca 30 %. 
Nytt isolerat tak med plåttäck-
ning (tidigare helt oisolerat) till-
sammans med nya energisnåla 
och tysta fönster enligt ovan. 
Nya moderna ventilationsag-

gregat samt FTX aggregat i de 
nya lägenheterna. Ny effektiv 
fjärrvärmeväxlare. Dessa åtgär-
der har sänkt den totala energi-
åtgången med mer än 25 %. 

Ekologisk hållbarhet 
Utöver minskning av energiför-
brukningen har vi monterat nya 
snålspolande toaletter och blan-
dare i bad och kök samt moder-
na tvättmaskiner som kraftigt 
minskar förbrukningen av vatten 
och el. Den el som ändå förbru-
kas kommer från förnyelsebara 
källor i form av vindkraftsel och 
värmen från Malmö fjärrvärme. 
Innergården har byggts om med 
genomsläppliga ytor för dag-
vatten samt rikligt med buskar 
och träd med uteplats för bo-
ende. Nytt miljöhus i tidstypiskt 

utseende med samma röda 
tegel som övriga fastigheten 
samt tak med vegetation. 

Social hållbarhet
Byte av ytterdörrar till sä-
kerhetsdörrar med tittöga i 
samtliga lägenheter. Grind med 
genomsyn i tidstypiskt utseen-
de i smide. Nytt mediasystem 
med fiberoptik. Samtliga dörrar/
portar har nytt passagesys-
tem/porttelefon tillsammans 
med nytt bokningssystem för 
tvättstuga och hyrbil. Gemen-
samma utrymmen har anlagts 
på gård.

Tjäderhönan 4
Fastigheten uppförd 
1906 är belägen i inner-
staden ca 400 m från 
citytunneluppgången 
och nära Möllevången 
med adress Kristian-
stadsgatan 2 samt Södra 
Skolgatan 30 a och b.

Gjorda förbättringar
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Arkitektonisk hållbarhet
Fastigheten har ritats av Hvidt 
Arkitekter i Köpenhamn med 
lekfull fasad uppdelad i oli-
ka färger som ger en bild av 
småskalighet. Samtliga material 
har en robusthet med betong
element med olika avtryck och 
galvat stål i räcken tillsam-
mans med trä/alu fönster. Alla 
lägenheter är genomgående 
med balkonger uteplats i två 
väderstreck. 

Ekonomisk hållbarhet 
Fastigheten har en bra ut-
formning med förhållandevis 
lite ytterväggar och allmänna 
uppvärmda utrymmen. Väg-

Fastigheten är en nyproducerad hyreslägenhetsfastighet 
centralt i Västra Hamnen med 56 hyreslägenheter. 

Byggnaden är ett sk ”Passivhus” med energiförbrukningen 
under 25 kWh/m2/år m.m. samt är tillsammans med Klyva-
ren 4 Europas första klimatkompenserade bostadshus med 
0 kg CO2-belastning vid uppförandet. Även i drift produceras 
minimalt med CO2 i och med att all tillförd energi är från vind-
kraft. Fastigheten har vidare som enda fastighet tillsammans 
med Klyvaren 4 i Malmö nått resultatet A i samtliga kärnom-
råden inom Miljöbyggprogram Syd.

Klyvaren 1
FAKTA
56 hyreslägenheter och 3 lokaler fördelat på:

TYP ANTAL TOT. BOA TOT. LOA TOT. BTA (INKL. KÄLLARE)

2 ROK 39 st 3 455 kvm 680 kvm 7 290 kvm
3 ROK 16 st
4 ROK 1 st
3 lokaler 1 st restaurang, 1 st förskola, 1 st kontor

FÖRBRUKNING
Energi: El   298 080 kWh/år
Vattenförbrukning:   6 370 m3/år

Miljöåtgärder
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marklägenheter med uteplats, 
2 ROK till 4 ROK med dubb-
la balkonger. Bottenplan har 
lokaler med blandade verk-
samheter. Alla lägenheter har 
säkerhetsdörrar med tittöga.
Grundanpassningen i lägenhe-
terna är hög via ”Bättre för alla”. 
Grind med genomsyn i smide. 
Mediasystem med fiberoptik. 
Samtliga dörrar/portar har 
elektroniskt passagesystem/
porttelefon tillsammans med 
elektroniskt bokningssystem 
för tvättstuga, gym och hyrbil. 
All bokning kan ske via nätet el-
ler en App i telefonen. Gemen-
samma utrymmen har anlagts 
på gård.

garna är välisolerade sk ”sand-
wichelement” med 180 mm 
cellplastisolering. Fönster har 
lågt Uvärde för hela konstruk-
tionen. Balkonger och loftgångar 
skyddar mot solinstrålning och 
ger ett bättre sommarklimat. 
Alla materialval har gjorts via 
Basta och är återvinningsbara. 
Samtlig energi till uppvärmning 
och varmvatten produceras via 
värmepumpar placerade i källa-
ren för att undvika buller samt av 
estetiska skäl. Systemet utnytt-
jar även restvärmen från venti-
lationen, värmen från bilar och 
grundvatten samt de kylanlägg-
ningar som fastighetens närings
idkare har. All el till fastighetens 
system och hyresgäster kommer 
från vindkraftsel. Fastigheten 
har ett system med individuell 
mätning och debitering (IMD) för 
kallvatten, varmvatten, el och vär-

me vilket gör att förbrukningen 
minskas med ytterligare ca 20 %. 
Detta ger även hyresgästerna en 
lägre hyra! 

Ekologisk hållbarhet 
Utöver ovan nämnda egenska-
per är fastigheten utrustad med 
snålspolande toaletter och blan-
dare i bad och kök samt moder-
na tvättmaskiner med låg el och 
vattenförbrukning. Innergården 
har anlagts med hög grönytefak-
tor, fördröjningsytor, ytor/brunnar 
för dagvatten samt rikligt med 
träd och buskar. Vidare temalek-
plats för barn med uteplats för 
boende att umgås. Gröna tak på 
alla lägre tak och miljöhus.

Social hållbarhet 
Fastigheten har blandade storle-
kar och typer av lägenheter från 
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Fastigheten är en nyproducerad hyreslägenhetsfastig-
het centralt i Västra Hamnen med 17 hyreslägenheter. 

Byggnaden är ett sk ”Passivhus” med energiförbruk-
ningen under 25 kWh/m2/år m.m. samt är tillsammans 
med Klyvaren 1 Europas första klimatkompenserade 
bostadshus med 0 kg CO2-belastning vid uppförandet 
och även i drift produceras minimalt med CO2 i och 
med att all tillförd energi är från vindkraft. Fastigheten 
har vidare som enda fastighet tillsammans med Klyva-
ren 1 i Malmö nått resultatet A i samtliga kärnområden 
inom Miljöbyggprogram Syd.

Arkitektonisk hållbarhet
Fastigheten har ritats av Hvidt 
Arkitekter i Köpenhamn med 
lekfull fasad uppdelad i oli-
ka färger som ger en bild av 
småskalighet. Samtliga material 
har en robusthet med betong
element med olika avtryck och 
galvat stål i räcken tillsam-
mans med trä/alu fönster. Alla 
lägenheter är genomgående 
med balkonger uteplats i två 
väderstreck. 

Ekonomisk hållbarhet 
Fastigheten har en bra utform-
ning med förhållandevis lite 
ytterväggar och allmänna upp-
värmda utrymmen. Väggarna 

FAKTA
17 hyreslägenheter fördelat på:

TYP ANTAL TOT. BOA TOT. LOA TOT. BTA

2 ROK 5 st 1 284 kvm - kvm 1 605 kvm
3 ROK 6 st
4 ROK 6 st

FÖRBRUKNING
Energi: El   90 480 kWh/år
Vattenförbrukning:   1 930 m3/år

Klyvaren 4

Miljöåtgärder
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är välisolerade sk ”sandwichele-
ment” med 180 mm cellplastiso-
lering. Fönster har lågt Uvärde 
för hela konstruktionen. Balkong-
er och loftgångar skyddar mot 
solinstrålning och ger ett bättre 
sommarklimat. Alla material-
val har gjorts via Basta och är 
återvinningsbara. Samtlig energi 
till uppvärmning och varmvatten 
produceras via värmepumpar 
placerade i källaren för att undvi-
ka buller samt av estetiska skäl. 
Systemet utnyttjar även restvär-
men från ventilationen, värmen 
från bilar och grundvatten samt 
de kylanläggningar som fastig-
hetens näringsidkare har. All el till 
fastighetens system och hyres-
gäster kommer från vindkraftsel. 
Fastigheten har ett system med 
individuell mätning och debitering 
(IMD) för kallvatten, varmvatten, el 
och värme vilket gör att förbruk-

ningen minskas med ytterligare 
ca 20 %. Detta ger även hyres-
gästerna en lägre hyra! 

Ekologisk hållbarhet 
Utöver ovan nämnda egen-
skaper är fastigheten utrustad 
med snålspolande toaletter och 
blandare i bad och kök samt 
moderna tvättmaskiner med låg 
el och vattenförbrukning. Inn-
ergården har anlagts med hög 
grönytefaktor, fördröjningsytor, 
ytor/brunnar för dagvatten samt 
rikligt med träd och buskar. Vi-
dare temalekplats för barn med 
uteplats för boende att umgås. 
Gröna tak på alla lägre tak och 
miljöhus.

Social hållbarhet 
Fastigheten har blandade storle-
kar och typer av lägenheter från 

marklägenheter med uteplats, 
2 ROK till 4 ROK med dubb-
la balkonger. Bottenplan har 
lokaler med blandade verk-
samheter. Alla lägenheter har 
säkerhetsdörrar med tittöga. 
Grundanpassningen i lägenhe-
terna är hög via ”Bättre för alla”. 
Grind med genomsyn i smide. 
Mediasystem med fiberoptik. 
Samtliga dörrar/portar har 
elektroniskt passagesystem/
porttelefon tillsammans med 
elektroniskt bokningssystem 
för tvättstuga, gym och hyrbil. 
All bokning kan ske via nätet el-
ler en App i telefonen. Gemen-
samma utrymmen har anlagts 
på gård.
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Arkitektonisk hållbarhet
Fastigheten har ritats av LINK 
Arkitektur i Köpenhamn/Malmö/
Oslo med varierade placering-
ar av fönster och balkonger 
tillsammans med ”holkar” i 
zinklplåt alternativt glasräcke. 
Fasaden är klädd med danskt 
tegel i antracit och benvitt. 
Samtliga material har en robust-

het med galvat stål/glas i räcken 
tillsammans med trä/alu fönster. 
Alla lägenheter är genomgåen-
de med balkong/uteplats i två 
väderstreck. Fönsterbänkar och 
diskbänkar av Bohus granit och 
på golvet enstavsparkett i ek. 

Ekonomisk hållbarhet 
Fastigheten har en mycket bra 
planlösning med förhållandevis 
lite ytterväggar och allmänna 
uppvärmda utrymmen. Väg-
garna består av prefabricerade 
halvsandwichelement med 
150 mm Pirisolering. Föns-
ter har lågt Uvärde för hela 
konstruktionen. Balkonger och 
loftgångar skyddar mot sol

FAKTA
12 hyreslägenheter och 9 lokaler fördelat på:

TYP ANTAL TOT. BOA TOT. LOA TOT. BTA (INKL. KÄLLARE)

2 ROK 2 st 1 086 kvm 2 172 kvm 4 973 kvm
4 ROK 10 st
9 lokaler 3 st kontor. 1 st kirurgisk verksamhet (2 plan)
 1 st veterinär, 1 st restaurang, 1st café, 1 st körskola

FÖRBRUKNING
Energi: El   – *  kWh/år
Vattenförbrukning:   – *  m3/år

*Fastigheten är nybyggd och driftsdata finns ej.

Klyvaren 3

Fastigheten är en nyproducerad blandfastighet centralt i 
Västra Hamnen med hyreslägenheter, kontor och butiker. 

Byggnaden är ett så kallat ”Passivhus” med energiförbruk-
ningen ligger under 25 kWh/m2/år m.m. Redovisning mot 
Miljöbyggprogram Syd är pågående.

Miljöåtgärder
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instrålning och ger ett bättre 
sommarklimat. Alla materialval 
har gjorts via Basta och är åter-
vinningsbara. Samtlig energi till 
uppvärmning och varmvatten 
produceras via värmepum-
par placerade i källaren för att 
undvika buller samt av estetiska 
skäl. Systemet utnyttjar restvär-
men från ventilationen, värmen 
från bilar och grundvatten samt 
de kylanläggningar som fastig-
hetens näringsidkare har. Innan 
ny värme eller kyla produceras 
kontrollerar systemet först om 
överskott finns någon annan-
stans t ex kan kylning av kontor 
ge varmvatten till lägenheter. 
All el till fastighetens system 
och hyresgäster kommer från 
vindkraftsel. Fastigheten har ett 
system med individuell mätning 
och debitering (IMD) för kall-
vatten, varmvatten, el och värme 

vilket gör att förbrukningen mins-
kas med ca 20 %. Detta ger även 
hyresgästerna en lägre hyra! 

Ekologisk hållbarhet 
Utöver ovan nämnda egenska-
per är fastigheten utrustad med 
snålspolande toaletter och blan-
dare i bad och kök samt moder-
na tvättmaskiner med låg el och 
vattenförbrukning. Innergården 
har anlagts med hög grönytefak-
tor, fördröjningsytor, ytor/brunnar 
för dagvatten samt rikligt med 
träd och buskar. Vidare temalek-
plats för barn med uteplats för 
boende att umgås. Gröna tak på 
alla lägre tak och miljöhus. 

Social hållbarhet 
Fastigheten har två storlekar och 
typer av lägenheter, 2 ROK  och 
4 ROK med dubbla balkonger 

alternativt terrasser. Bottenplan 
har näringsidkare med blandad 
verksamhet. Lokalerna har 
ytterligare utemiljöer på taket 
av plan 3 för gemensamma 
aktiviteter. Alla lägenheter har 
säkerhetsdörrar med tittöga. 
Grundanpassningen i lägenhe-
terna är hög via ”Bättre för alla”. 
Grind med genomsyn i brons. 
Denna grind ingår i kvarterets 
konstnärliga utsmyckning där 
övriga delar är en relief i foajén 
samt siluetter i portgången. 
Mediasystem med fiberoptik. 
Samtliga dörrar/portar har 
elektroniskt passagesystem/
porttelefon tillsammans med 
elektroniskt bokningssystem för 
tvättstuga, gym och hyrbil. All 
bokning kan ske via nätet eller 
en App i telefonen. Gemen-
samma utrymmen har anlagts 
på gård.
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Arkitektonisk hållbarhet
Fastigheten ritats av FOJAB i 
Malmö med ca 25 % tegelfasa-
der och 75 % puts/betongfasa-
der med varierade placeringar 
av fönster och balkonger. Fa-
saden är hel eller halvsandwich 
klädd med danskt tegel. Samtli-
ga material får en robusthet och 
galvat stål/glas i räcken tillsam-
mans med trä/alu fönster. Alla 
lägenheter blir genomgående 
med balkonger. Fönsterbänkar 
och diskbänkar av Bohus granit, 
på golvet enstavsparket i ek och 
keramik. 

Ekonomisk hållbarhet 
Fastigheten får en bra plan-

FAKTA
236 hyreslägenheter och lokaler fördelat på:

TYP ANTAL TOT. BOA TOT. LOA TOT. BTA (INKL. KÄLLARE)

1 ROK 15 st 17 846 kvm 762 kvm 31 554 kvm
4 ROK 30 st
3 ROK 120 st
4 ROK 61 st
5 ROK 10 st
6 lokaler 1 st pizzeria, 1 st cykelaffär, 1 st -,  
 1 st -, 1 st café, 1 st -

FÖRBRUKNING
Energi: El   – *  kWh/år
Vattenförbrukning:   – *  m3/år

*Fastigheten är under uppförande och driftsdata finns ej

Limhamns läge
Gjuteriet 21 och Gjutformen 1

Fastigheten är under projektering med plane-
rad byggstart våren 2017. Totalt projekteras 236 
hyreslägenheter och 5 st butikslokaler samt 179 
P-platser i underliggande garage. Färdigställt för 
inflyttning hösten 2019. 

Byggnaden planeras med minst lika låga för-
brukningar som tidigare genomförda projektet 
Klyvaren 1–4 och med liknande system. Projek-
tet avser att vara helt klimatneutralt i drift. Med 
planerade åtgärder kommer den tillförda energin 
att understiga 20 kWh/m2 BTA/år samt endast 
komma från förnyelsebara källor. 

Miljöåtgärder
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lösning med i förhållande lite 
ytterväggar och allmänna 
uppvärmda utrymmen. Väg-
garna har god isolering med 
150 mm Pirisolering. Fönster 
planeras med lågt Uvärde för 
hela konstruktionen. Balkonger 
och loftgångar skyddar mot 
solinstrålning och ger ett bättre 
sommarklimat. 

Alla materialval görs via Basta 
och är återvinningsbara. Samtlig 
energi till uppvärmning och 
varmvatten kommer att produ-
ceras via värmepumpar place-
rade i källaren för att undvika 
buller samt av estetiska skäl. 
Systemet kan då även utnyttja 
restvärmen från ventilationen, 
värmen från bilar och grund-
vatten samt de kylanläggningar 
som fastighetens näringsidkare 
har. All el till fastighetens system 

och hyresgäster kommer från 
vindkraftsel. Fastigheten får ett 
system med individuell mätning 
och debitering (IMD) för kall-
vatten, varmvatten, el och värme 
vilket gör att förbrukningen mins-
kas med ca 20 %. Detta ger även 
hyresgästerna en lägre hyra!

Ekologisk hållbarhet 
Utöver låg energiförbrukning 
med återvinningsbar energi 
blir fastigheten utrustad med 
snålspolande toaletter och 
blandare i bad och kök samt 
moderna tvättmaskiner med 
låg förbrukning av vatten och el. 
Innergården planeras med hög 
grönytefaktor, fördröjningsytor, 
ytor/brunnar för dagvatten samt 
rikligt med träd och buskar. 
Vidare planeras en temalekplats 
för barn med uteplats för boen-

de att umgås. Gröna tak på alla 
lägre tak och miljöhus. 

Social hållbarhet 
Fastighetens lägenheter får 
olika storlekar och typer från 1 
ROK till 6 ROK med balkonger 
alternativt terrasser. Bottenplan 
har näringsidkare med blandad 
verksamhet och marklägenheter. 
Alla lägenheter får säkerhetsdör-
rar med tittöga. Grundanpass-
ningen i lägenheterna hög via 
”Bättre för alla”. Mediasystem 
med fiberoptik. Samtliga dörrar/
portar får elektroniskt passage-
system/porttelefon tillsammans 
med elektroniskt bokningssys-
tem för tvättstuga, gym och 
hyrbil. All bokning kommer att 
ske via nätet eller en App i tele-
fonen. Gemensamma utrymmen 
kommer att anläggas på gården.
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Vita Örn AB 

Box 20075, 200 74 Malmö 

Telefon: 040-98 42 43 

www.v i taorn.se
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