The Embassy of Sharing
Vi vill med the Embassy of Sharing ta chansen att
göra Hyllie till den pulserande och inkluderande
miljö som stadsdelen har potential att bli.
Med fokus på att göra omrdådet till en socialt
inkluderande och innovativt grön plats, tillför
vi funktioner och miljöer som saknas idag. Vi
tillför framtidens stationsbyggnad, ett offentligt
vardagsrum utan krav på kommers och ett pärlband
av gröna sköna publika rum för olika människor att
mötas.
The Embassy of Sharing är också visionen om
ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Vi tillför Hyllie
en plattform där människor lyfts upp genom
delaktighet och styrkan i sina egna initiativ. Genom
samarbeten med befintliga regionala aktörer
utmanar vi rådande strukturer för att hitta nya
vägar där fler kan bidra. The Embassy of Sharing
är en fysisk och digital plattform för utbyte av
tjänster, produkter och kunskap. Geografiskt kan
The Embassy of Sharing knyta ihop Malmös alla
delar och bygga ett varumärke som vi alla kan
vara stolta över.
Hos oss kan alla bli ambassadörer för det Nya
Malmö!

Bilaga 1.2

Vision

3 teman
Till vår hjälp för att förverkliga visionen om en socialt
inkluderande och innovativt grön miljö, har vi använt
tävlingsprogrammens tre teman.

Ett levande Hyllie Centrum
Avspegla Malmös mångfald genom att erbjuda en plats
för alla i Hyllie.

Öresundskt Kosmopolitiskt
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Erbjud miljöer där människor kan mötas och interagera
för att skapa en stad i gemenskap och ge mångfalden
mening.

Det rekordgröna Hyllie
Grönskan ska synas mellan och på husen och synliggöra
det innovativa gröna stadsbyggandet.
Med hjälp av tävlingsprogrammets tre teman har vi
konkretiserat den överordnade visionen och tagit fram ett
antal strategier att arbeta utifrån, femton konkreta verktyg.
Verktygslådan ligger till grund för det fortsatta arbetet med
kvarteret Härberget.
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Mötesplatser
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En stad att uppehålla sig i

Ge plats för nya lösningar
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Samverkan och symbioser
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Hyllie Around the clock

Arbeta med strategier för trygghet så att alla vågar vistas
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Underlätta för verksamheter att dra nytta av varandra.
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Koppla samman det globala och lokala.

Fysiskt bygga samman staden
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Integrera och binda samman den fysiska strukturen med
den omkringliggande staden. Nya förbindelser och platser
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Inkluderande arkitektur

Skapa arkitektur som människor kan samlas kring.
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Byggnader och miljöer med wow-faktor som malmöborna
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Innovativa lösningar

Gör kvarteret Härberget till en plats för att testa
och utveckla innovativ miljöteknik och Svergies nya
visningskvarter
gällande hållbar stadsbyggnad.
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Utpräglat grön miljö

Prioritera en grön miljö som upplevs infrån byggnaderna
och som blir en stor del av det offentliga rummet.
Komplettera
med särskilda biotoper som fåglar och
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Robusta strukturer
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Utveckla en stadsplan som är robust och kan utvecklas
över tid. Byggnader ska vara flexibla och kunna användas
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Energieffektivitet
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Smarta byggnader och system för ett energieffektivt
driftsskede. Största möjliga andel självgenererade förnybar
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Resurssmart ur ett livscykelperspektiv

Integrera tänkande kring cirkulär ekonomi redan
från början i projektet. Utforma byggnader som är
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Förslag
Gestaltad mångfald
Tomten delas in i 7 mindre kvarter. Det skapar
möjligheter för framtida etappindelning och en robust
struktur som tål eventuella förändringar över tid.
Med indelningen har vi gett de 7 kvarteren olika
identiteter och funktioner. Varje byggnad är optimerad
utifrån placering och funktion vilket också avspeglas
i dess gestaltning. Helheten blir en bild av mångfald
och inkludering.

E

C

D
F

B

A

G

Droppen markerar porten till Hyllie i väster. Här
erbjuds ett kombinerat boende för äldre och studenter.
Fasaden är tänkt att bestå av återvunnet material som
spänns in i ett vertikalt bärverk. Beroende på de olika
plåtarnas ursprung, ytbehandling och skick kommer
fasaden att skimra i olika färger och glans.
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Förslag

Integrera och binda samman

Stadsrumshierarki

För att integrera och binda samman den fysiska
stadsstrukturen till den omkringliggande staden, tar vi
utgångspunkt i ett antal nya och befintliga gatuaxlar
och stråk som omger eller korsar tomten. Alla
byggnadsvolymer, gatusträckningar och placeringen
av olika funktioner i vårt förslag, förhåller sig till dessa.

De föreslagna stadsrummen i och kring kvarteret
Härberget är en utveckling av de befintliga
stadsrumshirarkierna på platsen. Syftet är att skapa
en variationsrik stadsmiljö där de allmänna platserna
kan tjäna olika syften. Vi har eftersträvat ett så brett
spektrum av olika stadsrum som möjligt.

HY

L L IE
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MÄSSAN

I vår strävan att komplettera Hyllie med nya typer
rum och funktioner ser vi att det nya grönstråket har
en viktig funktion att fylla som ett komplement till
Hyllie stationstorg. På samma sätt som Lilla torg lever
i symbios med Stortorget inne i centrum, kommer
Hyllie stationstorg och grönstråket att förstärka och
komplettera varandra.
Lokalgatan och den föreslagna anslutningen till
rondellen på Hyllie Stationsväg innebär en naturlig
avgränsning av tomten mot väster. Med hela
området tagit i anspråk föreslår vi ett något utökat
tävlingsområde.
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LOKALGATAN

GRÖN FÖRBINDELSE

GRÄNDER

Hyllie Stationstorg
Den representativa platsen med relevans för hela
Malmö.
Hyllie Stationsväg
En huvudgata med genomfartstrafik och byggnader
kantad av byggnader med representativa framsidor
och entréer.
Lokalgatan
Föreslagen gata väster om kvarteret Härberget
fungerar som matarväg för cyckel och biltrafik in
i området. Gatan viker förslagsvis västerut för att
betjäna kommande utbyggnadsetapper längs spåren.

Mindre gränder
skapar kopplingar mellan huvudgatan (Hyllie
Stationsväg och grönstråket. Det korta avståndet
mellan de båda huvudstråken för att gränderna
skapar effektiva tvärförbindelser trots deras relativt
smala bredd. Gränderna fyller i första hand
vardagliga syften som angöring till byggnader och
entréer.
Bostadsgårdar
Gårdar och privata takterrasser förekommer i form av
intima privata stadsrum i anslutning till i första hand
bostadsbebyggelse.

TÄVLINGSTOMT

FÖRESLAGEN TOMTGRÄNS

Tomtgräns
Lokalgatan och den föreslagna anslutningen till
rondellen på Hyllie Stationsväg innebär en naturlig
avgränsning av tomten mot väster. Med hela
området tagit i anspråk föreslår vi ett något utökat
tävlingsområde

Grönstråket
Skär genom den södra delen av kvarteret och
fungerar som ett pärlband av små intima stadsrum
inbäddade i grönska. Stråket är helt och hållet vikt åt
mjuka trafikanter.

MÄSSAN

KULTURHUS
EMPORIA
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KULTURHUS

KULTURL ANDSK AP

Kulturlänken
Från norr till söder sträcker sig genom Hyllie en
axel på vilken ett antal kulturinstitiutioner och
publika funktioner är sammanlänkande. Med start i
Hylliebadet i norr, vidare förbi mässan, arenan och
ram till Hyllie Stationstorg, stadens hjärta. Härifrån
sträcker den sig söderut förbi det kommande bibliotek
och kulturhuset för att avslutas i kulturlandskapet vid
Yttre Ringvägen.
För att stärka raden med publika funktioner har
vi därför valt att placera projektets mest publika
funktioner här: Ett stationsrum i bottenvåningen som
fungerar som foajé till hela Hyllie, tillsammans med
en andra våning för kulturevenemang; en publik yta
som kompletterar de kommersiella verksamheterna runt
torget idag.

Stadslänken
Från Hyllie Allé i öster och vidare väster ut sträcker
sig en tvärgående gatuaxel. Hyllie Allé präglas idag
av blandad kvartersbebyggelse i 4-5 våningar och
precis som Hyllie gestaltningsprogram säger är det
detta område om anger karaktären för Centrala
Hyllie.
Hyllie Stationsväg kommer i framtiden att bli strategiskt
viktig. Det är då naturligt att tänka sig att bygga
vidare på den struktur som redan är etablerad i det
östra området: Kvarteret Härberget kantar Hyllie
Stationsväg med stadsmässig kvartersbebyggelse.
KULTURL ANDSK AP

Grönstråket
Genom Kvarteret Härberget finns en möjlighet att
knyta samman många av Hyllies små och stora gröna
platser till ett stort sammanhängande grönstråk. Från
Vatten parken och bokskogen på Hyllie Stationstorg
skapar vi en grön korridor över vår tomt att knyta
samman med den breda parkkorridoren mellan
Pildammarna och Bunkeflo. Grönstråket bildar stomme
och koppling till Hyllie Stationstorg för det framtida
stadsområdena väster om kvarteret Härberget.

Situationsplan
Skala 1:4000
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Förslag
Möta den omkringliggande
bebyggelsen
För att skapa meningsfulla stadsrum, förhåller sig den
nya bebyggelsen i kvarteret Härberget på olika sätt
till sina olika grannar. Bebyggelsen i Kv Härberget
ska överbygga gränsen mellan de två olika områden
som i Hyllie gestaltningsprogram dels kännetecknas
av stora solitära byggnader, dels mer sammanhållen
bebyggelse i höjder mellan 5 och 6 våningar.
Mot Hyllie Stationsväg i norr
följer relativt strama fasader i enhetliga höjder mellan
5 och 6 våningar, som sluter gaturummet i en samlad
tvärsektion. En tydlig stadsgata med storstadsmässigt
anslag motsvarande Fersens Väg i Malmö eller
Sveavägen i Stockholm.
Mot Hyllie Stationstorg i öster
står en byggnad som både anpassar sig till torgets
skala, samtidigt som den avsmalnande profilen och
det utkragande våningsplanet, tydligt markerar att det
är en publik byggnad som tillhör torget.

takterass

kontor
kontor
terass

kontor
atrium

terass

Mot parkstråket och spårområdet i söder
är en mer organisk och varierad bebyggelse. Här
finns både byggnader som sträcker sig upp i höjden
och byggnader som trappar av för att möta den mer
intima skalan i parkstråket.

+ 29.8m

restaurang/
butikslokaler

basar

kontor

inkubator/ öppna
arbetsplatser

kontor

studio/
verkstäder

butik/lokal

+ 50.0m

+ 44.8m
+ 40.8m
+ 36.8m
+ 32.8m
+ 28.8m

+ 24.3m

garage/biltvätt
cykelbana cykelparkering cykelgarage

Mot den framtida bebyggelsen österut
påbörjar vi en kvartersstruktur som med små
modifikationer kan inrymma allt från bostäder, kontor
och parkeringshus.

CITYTUNNELN

CITYTUNNELN

EMPORIA

C

Sektion C-C skala 1:800

C

+ 84.0m

+ 71.1m
+ 67.2m

+ 62.9m

+ 56.3m

+ 50.0m

HYLLIE STATIONSTORG
HYLLIE STATIONSTORG

HYLLIE BOULEVARD
HYLLIE STATIONSVÄG

B

B

B

B

Elevation B-B skala 1:800
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Förslag

Den gröna
utemiljön
1.

2.
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Förslag på växtarter:
1. Bambu
2. Elaeagnus commutata - Silverbuske
3.Platanus acerifolia - Platan
4. Pyrus salicifolia - Silverpäron
5. Salix alba - Vitpil
6. Miscanthus sinensis - Glansmiskantus
7. Lonicera periclymenum, - Vildkaprifol
8. Hippophae rhamnoides - Havtorn.
Studentboende
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Formgivningen av det gröna publika rummet utgår
från samma principer som gestaltningen av Kvarteret
Härberget i fåglar/bin
stort: Att skapa attraktiva samlande rum
där alla människor kan mötas.
Kompletteras med sittplatser,
lekplatser, vattenlek. Allt inramat i
grönska

Det är i det gröna rummet människor träffas när man
kommer ut från de mer specificerade verksamheterna
inne i husen. Det gröna publika rummet är därför
ett av de viktigaste sociala tillskotten i det framtida
Kvarteret Härberget.

klätterväxter

Genom paviljongerna och växthuset kan man röra sig
sömlöst mellan ute och inne. Med en utformning som
inbjuder serveringar och andra verksamheter att ta del
av utomhusrummet blir kantzonen ömsom kommersiell
och ömsom publik. Den utsuddade gränsen ger hela
grönstråket en inkluderande saluhallskaraktär.

Bra mikroklimat
För att kvarteret Härberget ska vara en attraktiv miljö
för människor att vistas i både utomhus och inomhus,
skapar vi ett behagligt mikroklimat. Stadsplanen och
byggnadernas utformning bidrar till att minimera
påverkan från trafikbuller samt skapa mesta möjlig lä
och soliga platser utomhus.

Trafikbuller
Kvarteret Härberget ligger mitt emellan två kraftiga
bullerkällor; Hyllie Stationsväg och järnvägen. Vi
placerar de minst bullerkänsliga funktionerna, kontor
och publika rum, på de mest utsatta lägena.
Bostäderna är antingen placerade längre in och
högre upp i kvarteret, och/eller utformade som
genomgående lägenheter för att alla ska ha tillgång
till tyst sida. Utomhusmiljön avskärmas via den låga
bebyggelsen längs spåren, samt att all utvändiga
grönska har en bullerdämpande effekt.

Lä
Att skapa lä är en nycktfaktor för ett lyckat
utomhusklimat i Hyllie. Vi har arbetat fram en
sammansättning av byggnadsvolymer och
landskapsgestaltning som skapar mesta möjliga lä
i marknivå kring de vistelseytor där folk kommer att
vistas. Strategier att tillämpa har varit: Avtrappande
byggnadsvolymer som bryter vinddraget mot marken
från höga byggnader, nedställda byggnadsvolymer
som bryter eventuella vindtunneleffekter, träd och
grönska som slår sönder vinddraget.

<65dbA

<65dbA

Sol
Bebyggelsen trappar av mot söder för att uppnå
maximalt solläge längs grönstråket. Kontors- och
vissa verksamhetslokaler är samlade mot gränderna
mot norr för att undvika de negativa effekterna som
den direkta solinstrålningen har på vissa av dessa
verksamheter. Bostäderna är i större utsträckning
orienterade mot väst för att de boende ska kunna ta
del av kvällssolen.

Bryt vinden och skapa lä i
marknivå med hjälp va krökta rum
och grönska.

6
urban odling

P-1

540

P15

De gröna rummen tillför det som Hyllie saknar idag:
Tydliga publika platser inbäddade i grönska, formgivna
i mänsklig skala. Det gröna stråket genom tomten
är gestaltat som ett pärlband av mindre platser. De
veckade sidorna erbjuder större kantzoner och mindre
sociala rum där möten kan ske. Växtligheten är samlad
längs kanterna vilket ger stråket en konsekvent grön
inramning som koncentrerar folklivet i mitten.
Kantzonen och de olika platserna tillförs funktioner efter
klimatläge. Här finns allt från sittplatser, uteserveringar
och lekplatser till mer specifika ytor för vattenlek och
biodiversitet. Inramat av grönska är det en upplevelserik
promenad genom området.

P-1

P7

P14

Det gröna publika rummet

Hyr

P-1

540

P4

P1

BRF2

415

P1

P3

P-1

BRF1

P-1

P1
P2

I det gröna publika rummet möts människor.
Växtligheten är samlad längst kanterna vilket
ger stråket en konsekvent grön inramning som
koncentrerar folklivet i mitten.

Vårdboende

P-1

Förslag

En ny grön koppling

Landskap
Landskap
Landskap

Kantfixerad grönska ger
förgårdsmark och skapar en
konsekevent grön inramning
Kantfixerad grönska
ger
som koncentrerar
folklivet
och skapar en
centralt. förgårdsmark
konsekevent grön inramning
som koncentrerar folklivet
centralt.

Med kvarteret Härberget skapar vi den gröna
stadsdelen i Hyllie. För människors välbefinnande ska
detta vara en utpräglat grön miljö. För att skapa rätt
förutsättningar har vi arbetat utifrån ett antal principer:
Prioritera grönska
På platser där folk som vistas på gatan eller inuti
byggnader kan uppleva grönskan på nära håll.
Arbeta med lokalt växtmaterial och stor mångfald
Utgå från tåliga växter som säkrar att den här delen
av Hyllie blir grön.
Arbeta med robust teknik som kräver lite underhåll
Gröna väggar är en utsmyckning som kräver mycket
skötsel; prioritera andra former av gröna fasader.
Bevattningssystem ska inte vara inbyggda/dolda på
grund av skötsel och underhåll.

fåglar/bin

Landskap

Landskap

Grönska synlig i stadsbilden

fåglar/bin
Kompletteras med sittplatser,
lekplatser, vattenlek. Allt inrama
grönska

Kantfixerad grönska ger
solskyddande klätterväxter
Kompletteras
med sittplatser,
förgårdsmark och skapar en
Förstärkt kultlänk
lekplatser,
vattenlek.
Allt inramat i
konsekevent grön inramning
grönska
som koncentrerar folklivet
Möjliga framtida sammankopplingar
centralt.
Med vårt förslag ser vi möjlighet att göra ett antal
Kompletteras med sittplatser,
Kantfixerad grönska ger
solskyddande klätterväxter
intressanta framtida kopplingar till omkringliggande
fåglar/bin
lekplatser,
vattenlek. Allt inramat i
Kompletteras
med sittplatser
förgårdsmark
och skapar en
Landskap
fåglar/bin
fastigheter. Tillsammans med Malmö
stad och
övriga
grönska
lekplatser,
vattenlek.
Allt inra
aktörer
utanför
den
aktuella
tävlingstomten,
skulle
vi
konsekevent grön inramning
kunna göra vårt erbjudande till malmöborna
grönska ännu
som koncentrerar folklivet
solskyddande klätterväxter Kompletteras med sittplatser,
starkare.
centralt.
lekplatser, vattenlek. Allt inramat i
grönska
Kantfixerad grönska ger
Koppla ihop hus B med Emporias takpark
Landskap solskyddande klätterväxter
förgårdsmark och skapar en
solskyddande klätterväxter
sittplatser,
Genom Kompletteras
att bygga en med
bro från
hus B i vårt förlsag,
konsekevent grön inramning
lekplatser,
vattenlek.
Allt inramat
över Hyllie
Stationsväg,
till Emporia,
kani vi länka
som koncentrerar folklivet
sammangrönska
Emporias takpark med den gröna utemiljön
i Kvarteret Härberbeg. Vi kan därmed utöka en av
centralt.
Kantfixerad grönska ger
solskyddande klätterväxter
förgårdsmark och skapar en
Med Kv Härberget skapar vi en gröna stadsdelen i
konsekevent grön inramning
Hyllie. Ett attraktivt samlande rum där människor kan
som koncentrerar folklivet
mötas. Tydliga publika platser inbäddade i grönska,
centralt.
formgivna i mänsklig skala. Det gröna stråket genom
Kantfixerad grönska ger
tomten är gestaltat som
ett pärlband av mindre platser.
förgårdsmark och skapar en
konsekevent grön inramning
som koncentrerar folklivet
centralt.

Tillgodose rejäla planteringsbäddar
och väl tilltagen jordmån, för att inte växterna ska
torka ut och minska beroendet av bevattningssystem.
Uppmuntra till stadsodling och lokala initiativ.
Komplettera stadsmiljön
med särskilda biotoper för djur och insekter.
För att skapa en riktigt grön miljö har vi i Kvarteret
Hyllie applicerat grönska på följande sätt:
På Marken
Gator med träd och grön förgårdsmark.
Parkstråk med markplanteringar, träd, grön
förgårdsmark, specifika komplement till de gröna ytor
som finns i Hyllie.
Trädgårdar i form av privata gårdsrum och urban
odlingsmark.

Europas största takparksmiljöer och ge den en stor
generös entré genom den gröna sluttningen Kompletteras
mot söder. med si
lekplatser, vattenlek.
Dessutom kan man i en inomhuslänk i våningen
grönska
under, koppla samman Emporias eventuella
framtida biograf med de invändiga publika ytorna i
solskyddande
klätterväxter
kvarteret Härberget.
Vi skulle då kunna upnå ett stort
sammanhängande rum för kultur, kopplat hela vägen
fram till Hyllie Stationstorg.

På byggnader och fasader
Inomhus i from av Växthus, atriumgårdar,
dubbelglasfasader.
På fasader i form av klätterväxter.
På tak
Beträdbara tak i from av takterrasser för rekreation
eller urban odling.
Gröna tak utan tillträde där inte produktion eller
rekreation är möjlig (exempelvis under solpaneler) i
from av sedummattor för dagvattenfördörjning.

Rejäl
planteringsbädd

Skydda från
vind

Särskilda
biotoper

urban odling

Grönt tak för
dagvatten

Klätterväxter
som solskydd
Privata innergårda, med
rekreationsmöjligheter

Rama in med
gröna kanter
fåglar/bin

Grönt tak för
dagvatten

Flerfunktionella
gröna tak

Anslutning till plattformarna
Koppla ihop hus A med Hyllie Station
Vi ser en stor kvalité med att kunna erbjuda
resenärerna vid Hyllie Station en torrskodd
passage från tågplattformarna hela vägen fram
till stationshallen i hus A. Genom att lägga till tak
och hissar vid de befintliga västliga trapporna ner
till tågen, och länka samman dessa med tak eller
längsgående byggnader uppe på bron, kan vi skapa
en sammanhängande länk som väsentligt skulle öka
resenärernas komfort.
urban odling
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Förslag
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Drivbänkens terraserande fasad står i kontakt med
husets mångfaldsrum som sammanstrålar i ett inre
centralt atrie.
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PLAN1
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ENERGIEFFEKTIVITET

EN STAD ATT UPPEHÅLLA SIG I

RESURSSMART UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

INNOVATIVA LÖSNINGAR

PLATSER FÖR KREATIVITET

Saluhall, orangeri och park i
ett: Det gröna finns att uppleva
året runt

UTPRÄGLAD GRÖN MIL JÖ

SAMVERKAN OCH SYMBIOSER

FYSISKT BYGGA SAMMAN STADEN
HYLLIE AROUND THE CLOCK

ROBUSTA STRUKTURER

MÖTESPLATSER

ENERGIEFFEKTIVITET

80

GE FORM ÅT MÅNGFALDEN

MÅNGFALDSRUMMET

MÅNGFALDSRUMMET

INKLUDERANDE ARKITEKTUR

KINGDOM OF BIKES

Innovativa lösningar:

KINGDOM OF BIKES

Fiskodling och vertikal
1:800
INNOVATIVA LÖSNINGAR

växtodling i dubbeglasfasad

HYLLIE AROUND THE CLOCK

ENTRÉPLAN
EN STAD ATT UPPEHÅLLA SIG I

RESURSSMART UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

ROBUSTA STRUKTURER

PLATSER FÖR KREATIVITET

ENTRÉPLAN
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SAMVERKAN OCH SYMBIOSER

MÖTESPLATSER

EN STAD ATT UPPEHÅLLA SIG I

ENERGIEFFEKTIVITET

SAMVERKAN OCH SYMBIOSER

FN:s globala hållbarhetsmål och
Malmökommissionens arbete har legat till grund för
förslagets utformning. Ett omfattande intervjuarbete har
genomförts med boende i Malmös alla hörn - Holma,
Lindängen, Rosengård, Limhamn, Bunkeflo, Höllviken,
Hököping Kyrkoby, Kroksbäck, Innerstaden, Åkarp
och Lomma. En gemensam önskan var en levande
stadsmiljö., ett kvarter tillgängligt för alla och som ett
komplement till den konsumtion och storskalighet som
finns på platsen idag.

SERVERING MAT/DRYCK

SERVERING MAT/DRYCK

SMÅSKALIG PRODUKTION
MICKROBRYGGERI/FISKODLING/KARAMELLTILLVERKNING

SMÅSKALIG PRODUKTION
SPORT/FRITID/UPPLEVELSER
MICKROBRYGGERI/FISKODLING/KARAMELLTILLVERKNING

Utsikt över spåren från Hyllies nya vardagsrum.
En levande miljö under dygnets alla timmar.

LOKALER FÖR BUTIKER

SPORT/FRITID/UPPLEVELSER
HYLLIE AROUND THE CLOCK

ROBUSTA STRUKTURER

MÖTESPLATSER

ENERGIEFFEKTIVITET

LOKALER FÖR BUTIKER

RESURSSMART UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

I det sociala hållbarhetsbegreppet utgör delaktighet
en viktig del. Att säkerställa en social delaktighet och
inkludering innebär att ge människor möjlighet att
själva medverka och bidra till att området utvecklas
med funktioner som svarar till lokala, faktiska behov
för olika målgrupper.

Förslagsställaren har även etablerat kontakt och
samverkan med ett antal aktörer från olika sektorer
för att säkerställa ett brett engagemang i initiativen.
Samverkan kommer att intensifieras och utökas i det
fortsatta arbetet.

ROBUSTA STRUKTURER

INNOVATIVA LÖSNINGAR

BLANDA

PLATSER FÖR KREATIVITET
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INKLUDERANDE ARKITEKTUR

HYLLIE AROUND THE CLOCK

Utpräglat grön miljö:

INKLUDERANDE ARKITEKTUR

N

MÅNGFALDSRUMMET

FYSISKT BYGGA SAMMAN STADEN

1:400

UTPRÄGLAD GRÖN MIL JÖ

Förslagsställaren kommer att bjuda in staden i
sitt fortsatta arbete för att tillsammans uppdatera
utmaningarna, möjligheterna och målgrupperna.
EN STAD ATT UPPEHÅLLA SIG I

RESURSSMART UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

Program för Embassy of Sharing

Design
I gestaltning och utformning av den byggda miljön
ligger fokus på att skapa trygga mötesplatser ochPLAN -1
stråk, en jämn fördelning av funktioner och strukturer
som motverkar sociala barriärer.

SAMVERKAN OCH SYMBIOSER

Programmet för the Embassy of Sharing omfattar ett
antal delar som på olika sätt bidrar till att maximera
effekterna av social inkludering och låta människor
utveckla sin fulla potential. Därför har vi valt att arbeta
med sociala aspekter i fyra delar; Design, Destination,
Drift och Delning. Tillsammans möjliggör dessa ett
näringsliv i ny tappning som bygger på målet om
en bärkraftig tillväxt som stärker människors sociala
kapital.

Mix av A- och B-lägen
PLAN -1
Där mindre aktörer får tillgång till attraktiva lägen och
berikar etablerade aktörer genom en ökad upplevd
service för boende, arbetstagare i kvarteret och
besökare. Utbudet formas utifrån Malmöbornas olika
behov och efterfrågan.
En variation av upplåtelseformer där kvadratsmarta
bostäder ökar flödet av människor och socialt kapital
i kvarteret.

Förslagsställaren åtar sig att inom ramen för konceptet
Embassy of Sharing, med egna resurser och i
samverkan med regionens aktörer, driva initiativ med
utgångspunkt i en god livskvalité genom hälsa, välfärd
och rättvisa.

Gatuplan mot Hyllie Stationsväg
är fyllt av växtlighet och små butiker som ökar kvalitén
och bekvämlighet i människors vardag
Glasfasaden på Fyrtornet

KINGDOM OF BIKES
öppnar
upp huset och bjuder in till en välkomnande
offentlig
miljö
med kommersiella och ickekommersiella
SMÅSKALIG
PRODUKTION
MICKROBRYGGERI/FISKODLING/KARAMELLTILLVERKNING
funktioner som pågår under större delen av dygnets
KINGDOMSPORT/FRITID/UPPLEVELSER
BIKES
timmar.OFBelysningen
från huset skapar en utsträckt
upplyst omgivning och förhöjer tryggheten i kvarteret.
SMÅSKALIG PRODUKTION
En bro slussar besökare över till Drivbänken som
MICKROBRYGGERI/FISKODLING/KARAMELLTILLVERKNING
fungerar som en förlängd arm av Fyrtornet.

SPORT/FRITID/UPPLEVELSER

Destinationen
Utifrån en gedigen kartläggning av Malmöbornas
önskemål formas upplevelser som skapar en attraktiv
destination för människor att besöka, oavsett ålder,

Rum för eftertanke och reflektion erbjuds på
Fyrtornets tak med utsikt över Hyllie.
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trosuppfattning, kön eller socialt kapital. Destinationen
kvarteret Härbärget är dynamisk och aktiviteter och
funktioner utvecklas vartefter människors intressen och
omvärldens trender förändras. Området fungerar som
ett komplement som knyter samman aktiviteter i hela
Hyllie och Malmö.
Fyrtornets entréplan mot Hyllietorget ger plats åt ett
multifunktionellt informationscenter
där besökare och boende kan möta Skånetrafiken,
Polisen och regionala aktörer inom besöks- och
evenemangsektorn. Ett bageri på morgonen
omvandlas till en tapasbar på kvällen och skapar en
levande miljö under dygnets flesta timmar. Entrén är
en blandning av offentlig och kommersiell miljö som
välkomnar barn, ungdomar och vuxna oavsett ärende.
Publikt tidningsrum
På plan två i fyrtornet möts besökarna av ett kreativt
lugn där regionens bibliotek erbjuder ett publikt
tidningsrum med nyheter från världens alla hörn, en
plats för en sagostund och en paus med en god bok.
Det finns tillgång till café och eventfaciliteter och
öppna arbetsplatser. Embassy of sharing annonserar
sitt utbud på en stor informationstavla som lockar
vidare in i Drivbänkens mångfaldsrum.
Mångfaldsrummet
på våning två i Drivbänken inhyser en mängd olika
aktiviteter som möter olika människors behov. Kafé,
co-working space och varvas med en dynamisk
eventyta, digital anslagstavla för kommunikation
mellan besökare och möjlighet att köpa eller värma
mat. En pop up-yta öppnas upp för tillfälliga butiker
eller annan verksamhet. Mångfaldsrummet blir också
en fysisk mötesplats mellan stadens beslutsfattare och
Malmöborna.
Matkultur i cirkulär tappning
Etablerade föregångare i Malmös och Köpenhamns
restaurangliv förverkligar ett helt nytt mat-koncept.
Urbana odlingar och en köksträdgård förser
livsmedelsinnovatörer med råvaror som förädlas och
säljs på basaren och saluhallen.
Fabriken
En öppen, småskalig testbädd för skånsk matindustri.
Här ges möjlighet till testverksamhet i form av till
exempel kafferosteri och mikrobryggeri.
Privilage
Ett kafé, butik och vårdcentral under ett och samma
tak. En samlingspunkt med fokus på hälsa för föräldrar
och barn i en modern och trygg miljö där alla kan
mötas, leka, träna, äta och utvecklas. Barnmorskor
och sjuksköterskor finns tillgängliga för rådgivning till
föräldrar på deras olika språk och villkor. Privilage
blir också en lärande miljö med aktiviteter som
tandborstskola för barn och utbildningsinsatser för
föräldrar.

N

Andligt rum för möten över religionsgränser
Stadsrummet är i behov av meditativa platser för
eftertanke och reflektion. I samarbete med lokala
trossamfund, religionsöverskridande organisationer
erbjuds ett rum för tystnad och stillhet.

Förslag
En parkmiljö med öppen scen
utformas i söder framför Drivbänken och
Levnadskonstnären för framtidens evenemang för
allmänheten.

Drift och delning
Strukturen för hur områdets aktörer väljer att
driva funktionerna utgörs av hållbara affärs- och
avtalsmodeller. Driften av fastigheternas verksamhet
och det fysiska rummet strävar efter att stärka de
värden som bidrar till en god livskvalité och hälsa.
Samtidigt främjas tillväxt och utveckling med
hållbarhetsbegreppet ständigt närvarande. Genom
att blanda verksamheter med varierande beläggning
utnyttjas lokalerna optimalt, samtidigt som det leder till
liv och rörelse – även efter kontorstid.
Flexibla avtal för hyra av lokaler
som välkomnar mindre aktörer att etableras och
utveckla sin verksamhet.
Varierade upplåtelseformer för bostäderna
gör det möjligt för fler att få tillgång till stadsrummet.
Bostadsrätter med differentierad insats och
månadsavgift gör att boendet anpassas efter
människors olika förutsättningar.
Att öppna upp kontorsytor för allmänheten
är ett sätt att öka transparensen och utbytet med
konsumenterna men också mot nya medarbetare. Det
blir också ett effektivt sätt att testa nya produkter på
marknaden och bygga en konsumentlojalitet.
Företag i Hyllie
erbjuds bostadslösningar som utformas specifikt för
deras anställdas behov.
Generationsprogram i Droppen
I huset etableras ett delningsprogram inspirerat från
Nederländerna, där studenter, barn och äldre ger
och tar emot stöd av varandra. Hyresgäster, så väl
företag som individer, erbjuds olika serviceelement
och tjänster som syftar till att skapa en trivsam miljö
och förenkla vardagen. Flera av dessa tjänster uppstår
i samarbete med ett arbetsträningsprogram och
inkubator i förslagsställarens regi.
Delaktighet genom tjänster och produkter
Boende i Härbärget bidrar till områdets cirkulära
affärsmodell genom att dela med sig av ägodelar,
kunskap och färdigheter. I så kallade tool pools finns
verktyg och hushållsredskap tillgängliga, och i en
mobilitetspool kan cyklar, bilar och resekort delas
mellan boende med olika resmönster och behov.
Delad konst
Hyllie har ett spännande geografiskt läge mitt i
pärlbandet med Louisiana, Ordrupgard, Arken,
Moderna museet, Skissernas museum, Dunkers
kulturhus och Vanås. I Embassy of Sharing erbjuds yta

Planutsnitt bottenvåning hus A
skala 1:800
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som redan är uppvärmd, upplyst och publikt. Med
konsten som redskap bjuder vi in kreatörer att tolka
och adressera regionens utmaningar på ett nytt och
innovativt sätt. Samfinansiering bekostar satsningarna
och möjliggör för företag att investera i konst. Det
blir ett nytt sätt att finansiera och knyta konsten till sitt
sammanhang.

Konceptet Embassy of sharing
Konceptet Embassy of sharing syftar till att lyfta
människor med en plattform för delaktighet med tydlig
bottom up-struktur. Genom samarbeten med befintliga
lokala och regionala aktörer görs nya vägval och
rådande strukturer utmanas.
Det är i mötet mellan människor som nya lösningar
uppstår. Därför är möjligheten till mänsklig interaktion
genomgående i samtliga delar för utvecklingen av
Härbärget. The Embassy of Sharing är en kreativ och
inkluderande plattform som utmanar och möjliggör
att knyta ihop Malmös olika delar och skapa en
gemensam identitet som alla kan vara stolta över
och sprida till omvärlden. Som en aktör med lång
erfarenhet av att utveckla och driva fastigheter med
en tydlig tillväxtprofil har förslagsställaren en hög

80

HYLLIE AROUND THE CLOCK

MÖTESPLATSER

1:800

En flexibel byggnad som kan
användas till olika ändamål
och funktioner

FYSISKT BYGGA S

natt till ett år

ROBUSTA STRUKTURER

ENERGIEFFEKTIVITET

trovärdighet när det gäller att förverkliga programmet
för funktioner och aktiviteter kopplade till näringsliv
och företagande. I Härberget tar vi steget fullt ut för
att bidra till ett socialt hållbart Malmö som växer
och utvecklas. Vi vill ge människor förutsättningar
för att forma platsens värden och på så sätt skapa
social hållbarhet tillsammans. Bottom up-modellen är
utgångspunkten för all verksamhet och ska genomsyra
funktioner, utformning och utbud. Vi vill utmana sätten
att lösa samhällsutmaningar på för att skapa hållbar
tillväxt i framtidens och mångfaldens Malmö.
Med Malmökommissionens arbete och Malmöbornas
livskvalité som utgångspunkt går vi hela vägen genom
ett socialt åtagande utöver det vanliga. Det sociala
hållbarhetsbegreppet syns, utvecklas och genomsyrar
alla delar av utvecklingen för Kvarteret Härbärget.
Genom en tät samverkan mellan människor,
organisationer och företag kan det bli verklighet.
EN STAD ATT UPPEHÅLLA SIG I

NÅGOT FÖR ALLA

kluster efter behov.
Digitaliseringen gör det möjligt för individen att
kommunicera och interagera från vilken plats som
helst; hemmet, kaféet, bussen, tåget, parken eller
affären. Ändå har det fysiska mötet fortfarande en
central roll i människors liv och behövs för en väl
sammanhållen stad. Sammansättningen av människor
som utgör ett sammanhang kommer inte att vara
statisk utan individen kommer att gå in och ur grupper
beroende på intressen, kompetens, ålder och identitet
– sådant som förändras kontinuerligt genom livet.

RESURSSMART UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

SAMVERKAN OCH SYMBIOSER

”The Embassy of Sharing” blir en organisation som
genom en ansvarsfull drift ska initiera och driva nya
typer av möten och samarbeten mellan människor.
En fysisk och digital plattform och kulturbärare som
förenklar och berikar livet för företagare, boende och
besökare i Hyllie och resten av staden. Konceptet ska
verka för att skapa nya tvärsektoriella samarbeten och

Den fysiska produkten bygger på ett långt utvecklat
Shared Economy-tänk där ytor och tjänster delas
för att hålla kostnader nere. Det fysiska rummet är
en belöningsplats där egot kan tanka energi och
känna samhörighet och inspiration. Det är också en
marknadsplats för att köpa och sälja tjänster och en
mötesplats där människors tankar och idéer testas
och utvecklas. Det är även en plats för lärande där
människor kan ta till sig av andras erfarenheter och
kompetens.
Den digitala produkten speglar den fysiska där en
digital butik gör det möjligt att söka, boka eller köpa
de tjänster eller den kunskap som människor behöver
eller vill dela/sälja. Genom en app styr, bokar och

BLANDA

betalar man för det som nyttjas. Ett medlemskap
kopplas till ett kort som blir biljetten, identiteten och
minnet. Tjänster och produkter köps och säljs med en
form av social valuta som möjliggör för olika aktörer
att betala med eller byta sina unika värden MÅNGFALDSRUMMET
och
kompetenser.

INKLUDERANDE A

Plan 5, hus C Skala 1:500
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KINGDOM OF BIKES

SERVERING MAT/DRYCK

ENTRÉPLAN
DIGITALA

FYSISKA

SMÅSKALIG PRODUKTION
MICKROBRYGGERI/FISKODLING/KARAMELLTILLVERKNING

P

PRODUKTER

UPPLEVELSER

NÄTVERK

SPORT/FRITID/UPPLEVELSER

LOKALER FÖR BUTIKER

SAMVERKAN

SAMVERKAN OCH SYMBIOSER

EMBASSY OF SHARING
KOMPETENS

TJÄNSTER

FYSISKA

KINGDOM OF BIKES
SMÅSKALIG PRODUKTION
MICKROBRYGGERI/FISKODLING/KARAMELLTILLVERKNING

DIGITALA

PLAN -1

SPORT/FRITID/UPPLEVELSER
+

The Embassy of Sharing tillhandehåller en plattform
för delning av tjänster.

Stadsradhus på taket av Hus C med
gemansam takterass
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Framtidens hållbara kvarter

AVLUFT I TOPPEN AV VÄXTHUS = UTNYTTJA
TERMIKEN = NATURLIG VENTILATION

DAGVATTEN AVRINNING

Ett uppvisningskvarter för hållbart
byggande och cirkulär ekonomi
Kv härbärget ska bli Sveriges nya visningskvarter
gällande Hållbar stadsbyggnad och Cirkulär
ekonomi. Varje byggnad kommer att ha sin egen
lösning utifrån stomme och materialval. Alla valda
system kopplas till en forskningsstudie för att få
uppföljning och mätdata på vad som ger störst nytta
utifrån klimat- och resursperspektiv. Konkreta lösningar
skall redovisas på ett sådant sätt att besökarna kan
förstå och inspireras till vad som är möjligt såväl på
liten skala som i större system.

BEVATTNING GRÖNA TAK /
ODLINGAR MED
FÖRDRÖJNINGSEFFEKT
BEVATTNING GRÖNA
VÄGGAR MED
FÖRDRÖJNINGSEFFEKT

BEVATTNING GRÖNA TAK /
ODLINGAR MED
FÖRDRÖJNINGSEFFEKT

BRUNN FÖR
DAGVATTEN

SKELETTJORD

FEK ALIER ANVÄNDS TILL VÄXTNÄRNING
PUMP

GRÅVATTEN TILL LÄTTARE RENING

Vi vill lyfta fram några viktiga Cirkulära principer som
vi applicerat på Kv Härberget.

Bio-avfall från avfallskvarnar i köken samlas in
till en tank. En tankbil kör avfallet till närmsta
biogasanläggning. Systemet gör det möjligt att ta vara
på energin i restavfallet. Vi vill driva på utvecklingen
med stadsdelsproduktion av biogas och bygger in
strukturen för framtiden.

LUFT

FRÅNLUFT

TILLUFT

GOLVVÄRME

SOLCELLER DRIVER
FASTIGHETEN INKL
PUMPARNA MED EL

INTERNT SMART
STYRSYSTEM FÖR
ATT OPTIMERA
ENERGIRESURSERNA
MELLAN BYGGNADER

FRÅNLUFT

TILLUFT

KONTROLLERAT
FLÖDE

RÖTNING TILL BIOGAS

Avlopp
AVLOPPSYSTEM
Vi utmanar staden och bjuder upp till en förfinad
hantering av avloppssystemet. Tre rör ut:
SOLFÅNGARE

DAGVATTEN MAGASIN FÖR ÅTERVINNING OCH FÖRDRÖJNING

DAGVATTEN

Dagvatten
Dagvattenfördröjningen är mycket viktig i Hyllie
samtidigt som regnvatten är en dyrbar resurs i
vattenbristtider.

VARMLUFTSUTLÄPP VID TAK
VINKLAD FASAD FÖR
SOLPANELER/SOLSKYDD

Vi skapar en robust miljö för att hantera skyfallen och
samtidigt ta vara på regnvatten för bevattning av
kvarterets grönska. Fördröjningsmagasin läggs under
mark i betongrör, varifrån vi kan pumpa vattnet till
valda tak och fasadplanteringar.

GOLVVÄRME

Gråvatten från tvättställ och duschar är förhållandevis
rent avloppsvatten som kan skiljas ut och på så sätt
minska reningsbehovet och behovet av processenergi
vid vattenverket.

FRÅNLUFT

TILLUFT

GOLVVÄRME

LUFT

VÄRMEVÄ XL ARE

KOMMUNALT VATTEN

AVLUFT
FTX

TILLUFT

VÄRMEVÄ XL ARE

FJÄRRVÄRME

VÄRMEVÄ XL ARE

BERGVÄRMEPUMP

Separata brunnar för infiltration, via träd planterade
i skelettjord, hjälper till att hålla en jämn bevattning
under året.

Vakumtoaletter gör det möjligt att spola med en mycket
liten vattenmängd. Ur avfallet kan växtnäring och
värdefulla salter utvinnas och återföras till växtriket.

SPILLVATTEN

VÄRMEVÄ XL ARE

GEOENERGI

KVARTERET ANSLUTER TILL
STADENS SMARTA NÄT

ENERGI/VÄRMESYSTEM

Energi, styrsystem och teknisk drift
Kv härberget ska vara så självförsörjande på energi
som möjligt, men bidra och dra nytta av de fördelar
som finns med att vara en del av ett större nät.
Uppvärmningen sker i huvudsak genom geoenergi
och solfångare. Under begränsade tider på året
kompletteras dessa med fjärrvärme.
Gemensamt för alla byggnader är ett internt smart
styrsystem kopplat mellan husen för att bäst optimera
energiresurserna under dygnet och året. Värme,
ventilation och el fördelas behovsreglerat: Delar av
området kommer att ha direkt solexponering och
behöver kylas, medan andra byggnadsdelar behöver
värmas. Vissa faciliteter ventileras mest dagtid, andra
nattetid.
Elförbrukningen kommer också att variera under
dygnet och året. Området kommer till vis del att vara
egenproducent av elektricitet. Lagring och fördelning
kommer ske internt utifrån vad som är tekniskt möjligt.
Hyllie ingår i stadens smarta grid och vårt kvarter
kommer att vara uppkopplat även på stadsnivå.

ODLINGSTANK

UTFÄLLNINGSTANK

GRÖNSAKSODLING

SUMPTANK

AKVAPONI

Kretslopp (text till fiskodling)
Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som
kombinerar konventionellt vattenbruk (odling av
fisk) med odling av växter i vatten i en symbiotisk
miljö. Stadsjord och Ekofisk är två svenska
samarbetspartners inom området. Hyllie kommer
få en egen skalbar matproduktion i “Fabriken”. På
150 kvm genererar deras lösning mat, dvs fisk och
bladgrönt för 100 personer på en årsbasis. Vi ska
utvärdera konceptet genom vår forskningspartner
Linköpings Universitet inom Cirkulär ekonomi
och självhushållning. Vi kommer kunna erbjuda
undervisning i hållbar proteinomställning och bli ett
urbant flaggskepp inom området.

Symbios
Lokalt, regionalt och globalt. Genom att lyfta
fram lokala och regionala aktörer så stärker vi
vår unikitet globalt och kan hjälpa vår egen
landsbygd till lönsamhet tack vare urbanisering och
globalisering. Det är samexistensen som behövs
så att urbaniseringen inte sker på bekostnad av
landsbygden. Ett exempel är vår förädlingsfacilitet
av fisk och köttproduktion från lokala producenter
som möjliggör för mindre aktörer som fiskodlarna
i landskrona, Ekofisk, att de kan leverera till
andra aktörer än dagligvaruhandeln. Idag saknas
mellanledet som rensar, styckar, förädlar och förpackar
efter kundernas önskemål. Den lokala ekobonden ser
stor vinning i att kunna utbilda i ekologisk kötthantering
och få feed back från sina kunder på sina produkter.

HYDROPONIK VÄXTODLING I VATTENRÖR
= MYCKET VÄXTER PÅ LITEN YTA
OCH MINIMAL SKÖTSEL

Sektion hus A
Skala 1:400
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Hus för Hus
Med indelningen har vi gett de 7 kvarteren
olika identiteter och funktioner. Varje byggnad
är optimerad utifrån placering och funktion
vilket också avspeglas i dess gestaltning.
Helheten blir en bild av mångfald och
inkludering.

E

C

D
F

B

A

G

Fyrtornet (Hus A)
Fyrtornet är en viktig del av Hyllie
Stationstorg och fungerar som entré för hela
kvarteret Härberget.
För att skapa ten trygg och levande stadsdel
prioriteras verksamheter i bottenplan som
är öppna dygnet runt. Här finns en stor
foajé med funktioner som vänder sig till
resenärer och besökare i form av en liten
publik lounge med skärmar för tågavgångar
och busstidtabeller, samt ett infocenter för
Skånetrafiken, turism och Polisen. Här har
funktion och service fått styra, därför har vi
lyft fram verksamheter som vanligtvis inte
hamnar på A-lägen och fokuserat på att
skapar rörelse och service fler timmar på
dygnet, för ökad delaktighet, ekonomisk
tillväxt och trygghet.
Plan 2 består av ett stort publikt rum som
kan liknas vid ett bibliotek utan böcker:
ytor för event, café, lounge-/väntyta,
öppna arbetsplatser och en tidningshörna
med nyheter från alla världens hörn.
Våningsplanets ytterkant kragar ut med sitt

Levnadskonstnären (Hus C)

Drivbänken (Hus B)
hängande bjälklag och helglasade fasad för
maximal kontakt med torget och gatorna runt
omkring. Om natten lyser den publika som
en lykta över torget.
Våningarna 3-16 består av mer traditionella
kontorsytor. För att ytterligare förhöja
byggnadens publika karaktär finns längst
upp en takterrass, tillgänglig för allmänheten
där människor kan samlas i ett andligt men
icke religiöst rum.
Delar av byggnaden är tänkt att byggas
med massivträstomme. Detta kan bli
Sveriges högsta kontorshus i trä! Huset är
täckt med dubbel glasfasad mot syd och
öst där exponeringen mot solen strålar
är som störst. Kontorsdelarna trappar av
stegvis och bildar terrasser innanför den
yttre glasfasaden som är idealiska för
växtodling. Mot söder bildar det sluttande
yttre glasskiktet en perfekt yta för solceller.
Den yttre trästommen är tänkt att målas i
falurött. Huset blir det första man möter när
man kommer till Hyllie station!

Drivbänken trappar ner mot söder för att
maximera söderläget och skapa bästa
möjliga miljö för människor och grönska
att växa! Hela taket är beträdbart och
allmänheten kan gå hela vägen upp från
markplan till husets topp. Taket kan även nås
från de publika hissarna i Fyrtornet (hus A).
Tak och fasader mot söder är täckta med
grönska. Växtligheten hjälper till att reglera
temperaturen, skärma av solen sommartid
och reglera ut flödet av dagvatten.
Entréplan har ingångar från både Hyllie
Stationsväg och parkstråket mot söder.
Dessa är sammanbundna med restauranger
och publika ytor i bottenplan.
Husets övre delar innehåller lokaler för
arbete och lärande kopplade till mänsklig
utveckling och arbetsliv. I det centrala
atriet, som står i kontakt med terrasserna
utanför, sammanstrålar dessa funktioner i ett
mångfaldsrum; en knutpunkt för allmänhet
och arbetande i huset.

Här finns allt från öppna arbetsplatser
till digitala anslagstavlor och dynamiska
popupytor för tillfälliga verksamheter. I
anslutning till entréplan, atrium och terrass
kompletteras kontorsytorna med funktioner
som både hyresgäster och utomstående
kan ta del av. Små och stora mötesrum
och kontorsrum kan hyras per timme,
inspelningsstudio, prototypverkstad och
kreativ studio (i samarbete med Form/
Design, Skissernas Museum och Panduro).
Huset har i huvudsak tänkta fasader av glas
och en prefabricerad betongstomme med
återvunnen klimatneutral ballast.

Levnadskonstnären är byggnaden för dem
med krav på närhet, bekvämlighet och
service. Med sin sammansättning av olika
funktioner finns här allt man kan förvänta sig
av ett kvarter mitt i staden.
För att passa olika målgrupper finns
här olika typer av bostäder med
olika upplåtelseformer; bostadsrätter,
lägenhetshotell och kooperativa hyresrätter
i form av kvadrateffektiva familjelägenheter
och stadsradhus. Gemensamt för alla är
den höga servicegrad som erbjuds genom
servicebutikerna längs Hyllie Stationsväg,
samt genom det servicekoncept som finns
tillgängligt i hus A och B.
Entrévåningen består av verksamhetslokaler
mot både norr och söder. Plan 2-4 är kontor
med en ståtlig entré mot Hyllie Stationsväg
och ett sammanbindande atrium mot
innergården. Broar ansluter till Drivbänken
(Hus B) för kontakt med lägenhetshotell och

möjlighet till större sammanhängande
kontorsplan.
Över kontorsplanen är större delen
av bostäderna sammanbundna av en
bostadsgård med gemensam bastu och
relaxrum.
Fasaderna på Levnadskonstnären är
tänkta utföras i skärmtegel. Detta är ett
fasadmaterial som är lätt att demontera
vilket möjliggör framtida återbruk.
Levnadskonstnären ska underlätta för en
klimatsmart livsstil genom korta avstånd,
odling på gården och tillgång till cykeloch bilpool i källaren. Solfångare på de
tak som inte är bostadsgård hjälper till att
förse kvarteret med varmvatten.
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Skogslunden (Hus D)

Droppen (Hus E)

I den bortre lite lugnare delen av kvarteret
skapas ett perfekt läge för bostäder.
Samtliga lägenheter är genomgående med
balkonger mot det soliga gårdsrummet.

Droppen markerar porten till Hyllie
västerifrån (än så länge…) och är därför
lite högre än de sammanhängande husen
längre ner längs gatan. Byggnaden
ackompanjeras gärna av ett liknande hus på
andra sidan Hyllie Stationsväg.

Bostäderna är tänkta att byggas
genomgående i trä med massivträstomme
och fasader täckta med cederspån.
Fasadernas livförskjutningar, det
kuperade taklandskapet och det levande
fasadmaterialet bidrar till en nedbruten
skala och ett intimt möte med omgivningen.
Bostadskvarteret trappar av mot söder för
att möta den lägre skalan mot det centrala
grönstråket, samtidigt som det anpassar sig
i höjd till den mer stadsmässiga skalan mot
Hyllie Stationsväg i norr.
Takterrasserna är tänkta för odling. Här har
de boende hjälp av växthus, drivbänkar
och planteringslådor. På innergården finns
en mikroskog, ett viktigt komplement i en tät
stadsmiljö för värdefulla biotoper.

Droppen består av kombinerat boende
för äldre och boende för studenter.
De översta sex våningarna är för
studenter och våningarna där under
är för äldre. Ambitionen är att de två
boendekategorierna kan dra nytta av
varandra genom ett system där studenterna
hjälper de äldre en viss tid per vecka som
en del av månadshyran.
I entréplan ligger ett tvättotek. Detta är den
gemensamma tvättstugan för studenterna
och servicepersonalen i området. Tvättoteket
drar nytta av goda angöringsmöjligheter på
platsen och lyser som en lykta i korsningen
när den är öppen dygnet runt.

På taket finns ett utomhusgym för studenter
och äldre. Gemensamma balkonger
finns även på varje våningsplan och
boendet för äldre har även tillgång till den
bakomvarande bostadsgården för rekreation
och promenader.
Droppens fasad är tänkt att bestå av
återvunnet material, exempelvis återvunna
plåtar som spänns in i ett vertikalt bärverk.
Beroende på de olika plåtarnas ursprung,
ytbehandling och skick, kommer fasaden
skimra i olika färger och glans.

Fabriken (Hus F)

Basaren (Hus G)

På bottenvåningen i Fabriken finns lokaler
för småskalig produktion, ytor för exempelvis
matrelaterad tillverkning, så som fiskodling,
ölbryggning, musteri, godistillverkning och
ytor för livsmedelsberedning kan hyras.
Publika visningar inspirerar och ger inblick
i matens kretslopp. Lokalgatan i väster
sörjer för goda angöringsmöjligheter för
varuleveranser och smart cytylogistik.

Basaren består av ett antal paviljonger
längs grönstråkets sydsida. Byggnaderna
består av ett antal publika funktioner som
stärker folklivet längs stråket. Paviljongerna
kan innehålla allt från föreningslokaler,
kiosker och serveringar till ytor för spontana
aktiviteter så som basket och boule. Vissa
tak saknar definierat innehåll utan kan
användas för marknader och tillfälliga
evenemang.

Takytorna är vigda åt odling och lokal
matproduktion. Här finns bikupor och
odlingslådor som förser verksamheterna i
bottenplan med råvaror. Kontorsvåningarna
på planen ovanför trappar av mot nordost
för att ge grönstråket en mer intim skala
och skapa avtrappande odlingsterrasser på
taket.
Huset är tänkt att byggas med en robust
stomme. Fasaderna är av återvunnet tegel,
murade med kalkfog för enkel framtida
demontering och återbruk.

Vissa paviljonger öppnas upp mot spåren i
söder medan andra sluter park-torgrummet
mot norr. Det skulpturala taklandskapet blir
ett intressant blickfång från tågen, även
nattetid då paviljongerna är upplysta inifrån.

Paviljongerna längst i väster är ett publikt
växthus i anslutning till en restaurang som
tillagar lokalproducerad mat. Mer centralt
ligger en liten saluhall med försäljning av
råvaror och färdiga rätter.
Paviljongernas tänkta konstruktion är
solida trästommar täckta med kanalplast.
Kanalplasten varierar i transparens beroende
på funktionerna i paviljongerna (växthuset är
helt transparent medan restaurangköket är
opakt), kompletterade med snickeridetaljer
i trä.
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Trafik och parkering
Förslaget utgår från att befintliga gator med angöring,
i form av Hyllie Boulevard och Hyllie Stationsväg,
förblir oförändrade. Hyllie stationsväg breddas 2,5m
söderut, så som tävlingsprogrammet förutsätter, för att
ge plats åt tillkommande cykelbana.
Förslaget syftar till att skapa en stor sammanhängande
miljö helt utifrån de gåendes förutsättningar. Ytorna inne
på tävlingsområdet är i första hand vigda åt gående
trafikanter. Detta uppnås genom att motorfordon och
cyklister på ett tydligt sätt leds runtom utanför eller i
kanterna av området, samtidigt som den inre miljön får
en gestaltning som tydligt signalerar att man rör sig på
de gåendes villkor.
För att skapa bästa möjliga framkomlighet och
tydlighet för cyklisterna, och för att freda grönstråket
i mitten, föreslås tillkommande cykelbanor förläggas
till områdets västra och sydöstra kanter. Tillsammans
med de cykelbanor som redan finns/kommer att
byggas, skapas en tydlig ringled som säkerställer god
tillgänglighet till alla destinationer inne, så väl som
utanför tävlingsområdet.
Från Hyllie stationsväg och söderut föreslår vi att en
ny lokalgata anläggs för att betjäna tävlingsområdet
samt de kommande utbyggnadsetapperna västerut
längs spåren. All angöring till tävlingsområdet med
motorfordon sker via den nya lokalgatan. Lokalgatan
ansluter till det befintliga vägnätet där kapaciteten är
som störst: till rondellen i det läge som idag är infart
till den stora markparkeringen.

Vi föreslår att hela det område som omfattas av
vårt förslag är fredat från allmän trafik. De enda
fordon som tillåts korsa ytan är enskilda bilar till
handikapparkering, varuleveranser, renhållningsfordon
och räddningstjänst. Dessa fordon föreslås köra i ett
enkelriktat körmönster med infart från gatan i väster
och utfart via gränderna mot norr. (Endast utfart
mot Hyllie Stationsväg tillåts.) På så vis säkerställs
tillgängligheten till samtliga byggnader utan störningar
i det befintliga gatunätet.

Cykelparkering
Vi föreslår en överordnad strategi för att
cykelparkeringen ska kunna betjäna alla olika
syften och användningsområden som finns inom
tävlingsområdet.
Stort och varierat utbud av cykelplatser anpassade till
placering och målpunkt i närheten.
Cykelplatser ska i huvudsak nås från det kringgående
allmänna cykelnätet för största möjliga tydlighet,
trygghet och för att undvika korsande cyklister inne i
området.

MM

SERVITUT/VÄG TILL ELSTATION

SERVITUT/VÄG TILL ELSTATION

Allmänna cykelplatser i garage under mark prioriteras
tillförmån för mesta möjliga tillgängliga yta för allmän
plats på marken.

Dimensionering av parkering med stort inslag
av mobility managemant, enligt Malmö Stads
parkeringsnorm samt parkeringsstrategi för Hyllie.

Allmänna cykelplatser under tak i anslutning till
cykelbanan längs spåren för direkt anslutning till de
allmänna funktionerna runt grönstråket och stationen.
Cykelbanan och cykelplatserna ligger nedsänkta
mot spåren och fungerar också som entré till de inre
delarna av cykelgaraget.

Bilparkering

Ett stort allmänt cykelgarage under mark. Generösa
ytor, god belysning och torrt och fräscht för bästa
attraktivitet. Anslutning till den sydvästra nedgången
till perrongen sker via stationsfoajén i hus A. Garaget
nås antingen direkt via cykelvägen längs spåren eller
via trappor och hiss mot Hyllie Stationsväg. Garaget
låses förslagsvis nattetid men är då tillgängligt med
hjälp att JOJO-kort eller liknande (jämför det nya
cykelgaraget vid Malmö C).

Precis som tävlingsprogrammet förutsätter, föreslår vi
att det parkeringsbehov för bil och MC som förslaget
genererar löses under mark. Här ser vi möjlighet
till dialog, med staden och övriga aktörer, som tar
avstamp i två principiella utvecklingsmöjligheter:
1) Underjordiskt garage under byggnaderna mot Hyllie
Stationsväg och gatan i Väster
Alla byggnader får direkt tillgång till Parkeringsgaraget via
trapphus och hissar.
Ytan under grönstråket hålls fri från underjordisk parkering för
att skapa mesta möjliga jordmån för odlig och planteringar i
grönstråket.

Servicefunktioner för cyklister inrättas i anslutning
till Hus As lobby, i form av cykelverkstad,
omklädningsmöjligheter och pumpstation mm.

P-garaget får en gemensam lobby med cykelparkeringen
via hus A vilket skapar goda förutsättningar att kunna
erbjuda stationsrelaterade servicetjänster så som bilpool,
hyrbilsutlämning och bilvård i garaget.

Cykelparkering för boende och arbetande ordnas
inomhus i bottenvåningarna i anslutning till gränderna,
samt utomhus längs gränderna där de har direkt
anslutning till Hyllie Stationsväg.

In- och utfart sker via gatan i väster där parkeringsgaraget i
princip ligger i samma nivå som gatumarken.

2) Underjordiskt garage i flera våningar i tomtens
sydvästra hörn med utsträckning längs spåren mot nordost
Huvuddelen av byggnaderna har inte direkt tillgång till
P-garage via trapphus och hissar. P-garaget blir i stället ett
stort offentligt garage som man når via egna uppgångar i
anslutning till grönstråket vilket stärker flödet av människor på
de offentliga platserna.
Garaget är mindre integrerat i övriga byggnader vilket gör
att det kan byggas på ett mer rationellt och mindre beroende
av övriga utbyggnadsetapper.
Ett stort P-garage i den syvästra delen av garaget kan enkelt
integreras med ett eventuellt stort allmänt parkeringshus
placerat längs spåren väster om tävlingstomten.
Båda principerna utgår från att
Bostäder och kontor samutnyttjar parkeringsgaraget för optimerat
resursutnyttjande.
In- och utfart sker i huvudsak via gatan i väster, där man kan
utnyttja tomtens nivåskillnad för att undvika långa invändiga
ramper och där man enkelt kan koppla på det befintliga
gatunätet via rondellen på Hyllie Stationsväg.
Dimensionering av parkering med stort inslag av mobility
managemant, enligt Malmö Stads parkeringsnorm samt
parkeringsstrategi för Hyllie.
Handikapparkering löses på kvartermark inne i området med
anslutning till respektive entréer.
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Genomförande

Socialt åtagande
Utöver de intentioner angående social hållbarhet som
genomsyrar utformningen av projektet i sen helhet,
ser vi som fastighetsutvecklare hur vi kan bidra till att
sammanföra människor från Malmös olika områden.
Genom dessa funktioner blir Kv Härbärget en gemensam plattform där man möts i i projekt med fokus på
hälsa och utbildning. Här möts alla, Limhamnsbon
som Kroksbäcksbon.

Digitalt dialogforum

Unga engageras i Cyclo

Plattformens verksamhet följs upp i en årlig konferens där ett
aktuellt hållbarhetsmål utgör temat. Konferensen genomförs
i samverkan med områdets företag, organisationer, skolor
och föreningar. Syftet är att på ett kommunikativt sätt sprida
faktabaserad kunskap som kan utgöra en neutral folkbildande
funktion i samhällsdebatten och utgöra ett viktigt underlag för
nya affärsmodeller och innovationer.

Ett lokalt logistikkoncept där varor från de lokala företagarna
levereras till hela Malmö. Särskilda insatser görs för att
engagera ungdomar långt ifrån arbetsmarknad och socialt
sammanhang. Hyresgäster i Kvarteret Härbärget, så väl
företag som individer, erbjuds olika serviceelement och
tjänster som syftar till att skapa en trivsam miljö och förenkla
vardagen. Flera av dessa tjänster uppstår i samarbete med ett
arbetsträningsprogram och inkubator i förslagsställarens regi.
Ungdomarna får arbetsträning och ett bredare kontaktnät med
yrkesverksamma.

I konceptet Privilege
Ett kafé, butik och vårdcentral under ett och samma tak. En
samlingspunkt med fokus på hälsa för föräldrar och barn i en
modern och trygg miljö där alla kan mötas, leka, träna, äta
och utvecklas. Barnmorskor och sjuksköterskor finns tillgängliga
för rådgivning till föräldrar på deras olika språk och villkor.
Privilage blir också en lärande miljö med aktiviteter som
tandborstskola för barn och utbildningsinsatser för föräldrar.
Ett hälsokoncept med lokal förankring som möter människors
olika behov när det kommer till barn och ungas hälsa.

Generation Revolution
I huset Droppen etableras ett delningsprogram med inspiration
från Nederländerna, där barn, studenter och äldre ger och
tar emot stöd av varandra. Förslagsställaren åtar sig att
planera och koordinera utbytet mellan de äldre och studenter
som får förbättrade bostadsmöjligheter och lägre trösklar
in på bostadsmarknaden. Barnpassning skapar en känsla
av delaktighet bland äldre och skapar utrymme för många
kvinnor som hindras att utveckla i sin yrkesroll.

Affärsutvecklingsnod
I en nod med fokus på det mänskliga utbytet skapas strukturer
för nya företagsformer och affärsmodeller. Här samsas
stora, små, internationella och innovativa bolag och skapar
tillsammans hävstångseffekter oavsett innovation, bransch och
bakgrund. Stadens etablerade inkubatorer och acceleratorer
får en gemensam mötesplats som utformas kontinuerligt efter
deras respektive behov och önskemål.

Affärsutvecklingsverksamhet
Förslagsställaren driver affärsutvecklingsverksamhet i form
av nätverk, rådgivning, utbildning och prototypverkstad.
Lägre hyror för kontorsytor och konferenslokaler attraherar
nya partners och kapital. En social fond gör det möjligt för
utvecklingen av ett pay it forward-program där en del av
vinsten hos utvecklade bolag som lämnar går tillbaka till
fonden och återinvesteras i nya start ups. Fonden skapar
delaktighet för entreprenörer som idag står utan möjlighet att
köpa aktier eller fonder.

Hållbart åtagande
vid upphandling

Under Embassy of sharing kommer vi driva ett forum för dialog
mellan olika kunskapsbärare och experter, där data genererar
nya kunskaper och insikter. Företag och organisationer som
väljer att bidra med sin kunskap och data, gör det för att de
vill verka för en mer hållbar utveckling.

I upphandlingsskedet kommer vi som beställare att
ställa krav för att säkerställa kvalitet och resurssmart
resultat.

Årlig konferens

SFkall ingå i alla upphandlingsavtal med anställnings/
praktikkrav av lokal arbetskraft.

Ett forskningscenter för socialt hållbar
tillväxt
I allmänhet krävs mer kunskap om vilka reformer som mest
effektivt bidrar till ökad regional tillväxt. Genom ett center
för forskning och utvärdering stärks kunskapen om regionala
åtgärder och deras effekter på en plats sociala hållbarhet. I takt
med att Malmö universitet växer fram skapas unika möjligheter
för området att attrahera kompetens och säkerställa att den
långsiktiga planeringen för ett framtida hållbart Malmö bottnar
i faktabaserad kunskap.

Verkstäder och program för nytt
lärande
I verkstäderna ligger fokus återigen på barn och ungas
utveckling och utbildning. Här används Kvarteret Härbärgets
fysiska ytor utifrån önskat ändamål. Pysselverkstad,
prototypversktad, matverkstad tillåter en explorativ miljö som
uppmuntrar till skapande.

Digital learning
Utbildningsplattform används i två syften. Det ena är för
mentorskap via digitala hjälpmedel och genom fysiska möten
för lärande på barn och ungas olika villkor. Miljön gör det
möjligt att interagera med eleven utanför skolan, inspirera
till nya utmaningar och hjälpa unga att klara av vardagen.
Den andra delen utgörs av en öppen säljplattform för digitalt
undervisningsmaterial vilket underlättar lärares arbete. Genom
att partners knyts till utbildningshuben byggs en plattform av
kunskap som används i lärandet.

Future mee
Idag ska varje grund- och gymnasieskola bygga och
underhålla egen labverksamhet. I labverkstaden är tanken
är att skapa en regional hot spot som erbjuder skolorna
högkvalitativ utbildning inom ämnena fysik, kemi och biologi
genom att samla en kritisk massa av både kompetenser
och resurser. Fler lärare inom samma ämne ger en större
möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra med
nya pedagogiska grepp. I labverkstaden möts elever från
hela regionens skolor vilket bidrar till en förbättrad integration
bland unga. Genom att dela på lokalkostnader är det möjligt
för elever på flera skolor att ta del av utbudet.

Inspelningsstudio
En inredd professionell inredningstudio för lokala U-tubers,
företag mfl. Betala per timme med den lokala valutan där du
har möjlighet att du arbeta in kapital genom tex läxläsning
eller fastighetsskötsel.

Deltagande aktörer

Sociala klausuler

Genom byggplatsdepåer för byggmaterial, verktyg
och smådelar. Annars kvitterar alla snickare ut var sin
skruvförpackning och använder hälften. Här hämtar man och
lämnar dagligen det som faktiskt behövs. Det som blir över
återgår till leverantören.

Karsten Deppert
Bidrag: Entreprenör, nätverkare och utvecklare av
inkubator miljöer för digitala näringar
Roll i projektet: Hyresgäst/samarbetspartner
Christina Merker Siesjö, Yalla Trappan
Bidrag: Kunskap och utveckling för arbetsinkludering
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner

Miljö och kvalitetsklassa
Alla ingående material enligt text byggvarubedömningen.
Mängd och position skall ingå. Märkning av inbyggda
komponenter och stomsystem med materialvärde. Inbyggt
värde skall definieras.

Dan Maxwell, One Point 21, the Hospital Club
Bidrag: Att aktivt vara en del och driva upp internationella
events och sammanhang
Roll i projektet: Företags event

Skruva istället för att limma

Emmy Olsson , Academic Search
Bidrag: Coacha och anställa ungdomar
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner

Är en förutsättning för att kunna demontera så mycket som
möjligt utan skada och kontaminering av byggnadsdelen/
materialet.

Fredrik Navesten, Future Mee
Bidrag: Hyresgärst och del av driven i social åtagandet
Roll I projektet: Utbildning & drift

Framtidssäkring

Harald Klein, Alnarp SLU
Bidrag: urbana ekosystemtjänster
Roll i projektet:Projektledare

Flexibla hus som ska klara att husera olika funktioner över
en livstid. Innerväggssystem skall så långs som möjligt vara
lätt ombyggbara. 3m standard i takhöjd för kontor. Välja
fasadmaterial som åldras vackert.
Undvika utfasningsämnen helt

Jacob Börresen, Manpower
Bidrag: arbetsmöjligheter, träning och CV
Roll i Projektet: Bidra med kunskap & nätverk
Jenny Nordberg Design studio
Bidrag: Designer (nya kartan), Lyfta fysisk eller digital
plats som fångar upp allt som händer och och tas fram i
Malmö/regionen
Roll i Projektet: Drivande i projekt och bidra med kunskap

DIGITAL LEARNING

CYCLO-LOGISTIKKONCEPT

PRIVILEGIE

DIGITALT FORUM

FUTURE MEE

SOCIALT ÅTAGANDE
INSPELNINGSSTUDIO

AFFÄRSUTVECKLINGSNOD

Lars Flygare, Bee Urban
Bidrag: Biodling och produktutveckling
Roll I projektet: Arbetsträning

Bodil Wicknertz, Digitalt forum
Bidrag: Drift av: Digitalforum och konferens, för att loka
internationell synlighet och kunskaps utbyte.
Roll i projektet: Potentiell framtida hyresgäst

Ska ställas på leverantörerna vid skadat gods och fel leverans
och hela spillbitar i brutna förpackningar. Detta stimulerar
underleverantörernas att utveckla logistik för att tillvarata och
paketera om materialet istället för att det slängs.

AFFÄRSUTVECKLINGSVERKSAMHET

Anna Stening Frost , Företagarna
Bidrag: råd och nätverk för entreprenörer
Roll i projektet: bidra med kunskap och nätverk, och
hyresgäst

Birgitta Ramdell, Form/ Design Center
Bidrag: Kreativa näringar
Roll I projektet: Att aktivt finnas på plats och lyfta kultur och
kreativa möten

Återtagskrav

ÅRLIG KONFERENS

Kent Wisti , Svenska Kyrkan, präst
Bidrag: Rådgivare inom meditativa rum.
Roll i projektet: Framtida nyttjade av vår delningsfacilitet
och våra kulturella event

Aldo Iskra, Open Skåne (Islamakademin/Somalia
Center,Svenska Kyrkan)
Bidrag: Att närvara och lyfta samarbete för social
inkludering och ekonomisk tillväxt
Roll i Projektet: Hyresgäst, kontaktnät med entreprenörer

Spillreduktion

VERKSTÄDER

Lista på deltagande aktörer och förutom
beställarna och tidigare angivna
referenspersoner.

GENERATION
REVOLUTION

FORSKNINGSCENTER

Jens Thulin Godsinlösen ab
Bidrag: Skånsk aktör inom Cirkulär Ekonomi som handlar
med byggmaterial för återbruk.
Roll i projektet: Samarbetspartner i forsning kring Cirkulär
ekonomi inom byggsektorn.
Jimmy Oldèn VD nätverket Friends of executive
Bidrag: Nätverk
Roll I projektet Bidra med kunskap & hyresgäst ( pay as
you use)
Kajsa Svensson, Pink programming
Bidrag: Inkludering och inspiration för tjejer inom
digitalisering
Roll i Projektet Bidra med kunskap och drift av program
Karin Ebbinghaus, EY Law ab
Bidrag: Mentorskap inom ekonomi och finansiering.
Läxläsning matte.
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner

Lina Rönndahl, Advokatkontoret Vinge
Bidrag: Mentorskap och experter inom juridik
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner
Maria Polhage , International Coach Federation
Bidrag: Coaching främst till nyanlända och arbetslösa
Roll I projektet: Bidra med kunskap och Coaching
Martin Persson, Anagram
Bidrag: Fylla the Embassy med kultur, mentorskap
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner
Mattias Lindahl Professor vid Linköpings Univeritet
Bidrag: Samarbetspartner kring forskning gällande Cirkulär
Ekonomi
Roll I projektet: Forskningssammarbete kring Cirkulär
Ekonomi i kvarterskontext
Marie Johnsdotter ,Vellinge Kommun, skolledare på
Sundsgymnasiet
Bidrag: ideer och behovsanlys
Roll I projektet: Framtida brukare av utbildningsfaciliteter
och nätverk och arbetsförberedande insatser.
Nathalie Töpperwien Blom, Mine
Bidrag: Mångfalds strategi
Roll i projektet: Aktivt finnas och bidra med arbets- &
praktikplatser
Nicholas Hawtin, Radiate
Bidrag: event
Roll i eventet: hyresgäst
Niklas Wennberg, Stadsjord
Bidrag: Expert inom vattenbruk (fiskodling) kombinerat med
vertikalodling av blandgrönt.
Roll i projektet: Framtida drifter av fiskodling och
vertikalodling.
Patrick Amsellem, Skissernas Museum
Bidrag: Mentorskap och coachning kring skisser och
prototyper
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner
Sara Hamlin, EON
Bidrag: Samarbetsparter i affärsutvecklingsNod med sin
agila accelerator
Roll i projektet: Kommersiell parter
Stephen Radcliffe, Urban Future Food /Noma
Bidrag: Konceptutvecklare gastronomi
Roll I projektet: Framtida drifter av rastauranger och odling
för internt bruk
Solomon Akele Abebe, Enterim
Bidrag: Entreprenörskurs för Ny anlända
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotikarie i Malmö
Bidrag: Förlägga aktiviteter och arrangemang på the
Embassy
Roll i Projektet: Hyresgäst/samarbetspartner
		
Zoran Markovic, Polisen
Bidrag: Medborgarlöftet & samarbeten med näringsliv och
föreningar
Roll i projektet: närvarande och synlighet och medverkan
för strategi kring trygg och säker stad
Younis Aljaff, Al Tojar
Bidrag: Affärsnätverk för arabisktalande
Roll i projektet: Hyresgäst/samarbetspartner
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Genomförande

Utbyggnad

Areasammanställning och pris

Vårt förslag för kvarteret Härberget möjliggör snabbt
och hållbar genomförande. Förslagets utformning
medför en naturlig uppdelning av utbyggnaden i
etapper och deletapper inom etapper, vilket starkt
bidrar till att lyckas med ett snabbt och effektivt
genomförande. Vi har också valt att lägga innehåll/
funktioner inom området och inom byggnaderna på
sådant sätt att vi inte skapar låsningar och beroenden
som begränsar genomförbarheten.

Sammanställning areaberäkning och byggrättspriser
(per användningsområde och totalt)
Areaangivelser avser ljus,
uppvärmd BTA

Hus A och B utgör första etappen, och de har en
möjlighet (fördel genomförandemässigt) att kunna
utgöra deletapper där Hus A byggs först med Hus B
därefter i takt med uthyrning.
Därefter följer Hus C som även den har en
genomförandemässig fördel/möjlighet i att kunna
delas upp (C1, C2...)
Hus G uppförs i anslutning till Hus A och B vilket
medför att färdigställandet av det utvändiga rummet
följer med i utbyggnadsetapperna.
E

D

Bostad,
Boende,
Verksamheter
hyresrätt/student hyresrätt/äldre
markplan B
415

P-1

Bostad,
Bostadsrätter

125

G
Verksamheter
markplan B

Kontor XLS

P-1

540

P1

1925

540

P2

1925

1250

P3

540

P3

1620

900

P4

540

P4

1400

900

P5

540

P5

1140

P6

540

P6

930

P7

540

P8

540

P9

540

P10

540

P11

540

P12

540
3240

C

Verksamheter
markplan A

P-1

P2

P1

Total

F

1250

790

P7

Total

9730

Bostad,
Bostadsrätter

Verksamheter
markplan B
P-1

Kontor XLS

250

117

255

P2

375

65

1450

P3

375

65

1595

P4

375

65

1645

625

P5

375

718

333

625

P6

375

718

333

386

P1

400
5100

Sharing / Verksamheter Verksamheter
markplan A markplan B Kontor Inkubator
Social

312
312
698

1250

125
7020

P7

375

P8

375

333

P9

375

333

P10

375

333

P11

375

P12

375

P13

375

P14

375

P15
P16

Areatabell baserad på funktion och
upplåtelseform, byggnad för byggnad

636

Total

357

617

Kontor XLS

380

Sharing / Verksamheter Verksamheter
Kontor Inkubator Social
markplan A markplan B
280

P1

255

P2
P3

800

1100

P4

800

1045

P5

665

P6

665

P4

P6

40

310

1000

P5

1380

650

P3

Total

333

1000

P2

80

Sharing / Verksamheter Verksamheter
markplan A markplan B
Social

Kontor XLS
P-1

P1

200

Slutligen i sekvens och/men egentligen inte beroende
av varandra följer Hus D, E och F. Skulle man vilja
omsluta området och definiera ytterhörnen först, är det
möjligt att bygga Hus E i ett tidigare skede än i den
föreslagna sekvensen.

A

P-1

P1

386

P1

Total

6350

3655

Bostad,
Bostad,
Bostadsrätter hyresrätt/longstay

P-1

400
Total

B

775
3920

1000

1240

1380

40
7580

P7

540

P8

540

P9

540

P10
P11

Total

310

205

100

636

160

54

Oavsett om man väljer alternativ 1 eller 2
för parkeringsgaraget skapar dessa effektiva
förutsättningar för genomförbarhet. Detsamma
gäller cykelparkeringen i vallen/slänten mot
järnvägen. Det är en lösning som är inkluderad
i området men som samtidigt är fristående och
en del av cykelförbindelserna för hela Hyllie.
Genomförandemässigt går den att utföra direkt i första
etappen.

430
430
5665

946

365

154
6875

375
375
5875

2429

2310

4945

80

617

380

200
16836

Bostad,
Bostad,
Boende,
Bostad,
Verksamheter Verksamheter
hyresrätt/longstay hyresrätt/student hyresrätt/äldre Bostadsrätter Kontor XLS Kontor Inkubator Sharing/social markplan A markplan B Total/Snittpris
P-1
P1

117

540

2811

500

P2

65

540

2300

2700

P3

65

540

1995

4295

P4

65

540

1775

4445

P5

333

540

2233

2335

P6

333

540

2023

2065

P7

333

540

1522

940

P8

333

540

375

940

P9

333

540

375

540

P10

333

540

375

430

P11

540

375

430

P12

540

375

P13

375

P14

375

P15

375

P16

375

Totalt yta (kvm BTA)

2310

3240

Byggrättspris (kr/kvm BTA)

2500

2500

2017

125

415

1200

590

2588

2082

1286

160

54

A

2020

2019

TÄVLINGEN AVGÖRS

B

E

F
2025

2021

2022

2023

2024

TIDPLAN/ÅR

BYGGSTART

ETAPP 3

390

ETAPP 2

ETAPP 1

E

A

B
D

C
G
F

3655

18034

19805

1200

2266

2748

2261

2500

4500

6000

6000

1000

5000

2500

Total (kronor)

2018

D

C
G

55 344
4 499
252 741 000

2017

2018

2019

TÄVLINGEN AVGÖRS

2020

A

B

2021

D

C
G

E

F
2025

2022

2023

2024

TIDPLAN/ÅR

BYGGSTART

Vi har även för avsikt att erbjuda upplåtelseformen kooperativ hyresrätt inom projektet

Areatabell baserad på funktion och
upplåtelseform, total sammanställning

ETAPP 3

ETAPP 2

E

ETAPP 1
B

D

C

A
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