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Projektidé, grundkoncept
Exploatör

Vestigia
Vestigias aff ärsidé är att bidra till samhällsbyggandet genom att utveckla projekt med 

höga krav på funktioner, arkitektur, energianvändning och miljöanpassning. Detta med 

mål att kunder och hyresgäster skall uppfatta bolagets erbjudande som positivt sär-

skiljande. Skapas dessa värden för kunder, hyresgäster och samhälle kommer Vestigias 

ägare att erhålla en god tillväxt på investerat kapital. Vestigia fokuserar på bostadsprojekt 

men tar även del i utvecklandet av kontor, handel och service för såväl privat som of-

fentligt brukande.

Vestigia arbetar med projektutveckling. Vi deltar därmed aktivt i samhällsbyggandet 

- i skapandet av morgondagens miljöer där människor bor och arbetar. Miljöer där de ska 

trivas, känna trygghet och framtidstro. Projektutveckling är svårt, det räcker inte med 

teknisk kompetens för att utforma bra planer. Det krävs intresse och insikter om hur sam-

hället fungerar och vilka förväntningar som människor och företag har. Det krävs omtanke 

under hela processen; vid utformning av planer, vid genomarbetande av funktioner och 

service, vid kvalitetsval, arkitektonisk gestaltning och konstnärlig utsmyckning.

Här intill visas tre referensprojekt som väl beskriv Vestigias syn på samhällsbyggnad:

Ute är det nya inne
• Vi umgås alltmer ute - på balkonger och uteserveringar.

• Fler aktiviteter leder till fl er prylar, vilket skapar större 

behov av förvaringsutrymmen i hemmet.

• Då cyklandet ökar behövs utrymmen för parkering, men 

I den gamla villastaden Rönninge vill vi bygga 121 nya 

hyres- och bostadsrätter med närhet till skog och sjö. Vi 

tänker oss en bebyggelse i samklang med den befi ntliga 

bebyggelsen. I Rönninge fi nns inte bara villor utan även 

fl erbostadshus i varierande ålder, upplåtelseform och bo-

ende för olika livsskeden. Vi tror att vi når bäst framgång 

om de nya byggnaderna harmonierar med sin omgivning. 

Därför vill vi föreslå tidlösa hus uppförda med material 

som känns igen i Rönninge. En blandning av tegelarki-

tektur och trähus i en skala som upplevs väl infogad i 

stadsbilden.

Grundkoncept:

Exploatör:

Brf Rönningeporten, 16 lägenheter i Salems kommun
uppfört 2008-2009. 

Arkitekt: TOTAL

Salems kommun: 08 535 598 00

Brf Loggian, 15 lägenheter i Söderby Park, 
Salems kommun uppfört 2016. 

Arkitekt: TOTAL

Salems kommun: 08 535 598 00

också plats för att meka med cyklar och annan utrustning.

• Närområdet kring bostäderna bör anpassas för att skapa 

umgängesytor ute där man kan umgås och laga mat.

• Odlingslotter skapas i anslutning till fastigheten.

Köket är hemmets hjärta
• Köket har blivit platsen och rummet för hela livet – där 

fi nns barn som pysslar, söndagsbruncher, middag med 

vänne och det är rummet som alltid är trevligast när man 

går på fest.

• Med tanke på läget lite utanför stan kan man också anta 

att de bende umgås mer hemma.

• Vi behöver skapa kök som inte bara är bra för mat-

lagning – utan också för social samvaro, lek och långkok.

• Att kunna umgås med den som lagar mat och låta den 

som lagar visa sina konster, känns självklart.

Delandets ekonomi
• En stark samhällstrend går mot delande av tjänster och 

funktioner, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. 

Vanliga exempel är bilpooler och att vi byter bostäder med 

varandra under semestern.

• Även om vi delar på saker så betyder det dock inte 

automatiskt att vi umgås mer med varandra.

• Alla funktioner måste inte rymmas i den egna lägen-

heten. Funktioner som fi nns utanför den egna bostaden 

bidrar också till det upplevda värdet.

• Samtidigt, när vi skapar gemensamma utrymmen så eft-

erfrågas också ett visst mått av avskildhet. T ex, även om 

vi delar gemensam innergård, fi nns det ändå en önskan att 

kunna avskärma sig lite när man tar med sin picknick ut. 

Allt detta leder oss fram till den ledande designprincipen i 

skapandet av vårt förslag;

‘More for Less’ - vår princip
• Det innebär att vi utformar ett boende som ger mer, med 

hög komfort och standard tack vara smarta lösningar och 

mycket välutrustade lägenheter.

• Den höga komfortnivån kan här byggas till ett mycket 

attraktivt pris, vilket skapar förutsättningar för fl er män-

niskor att förvärva ett modernt, bekvämt boende

• Både förstagångsköpare och nedtrappare efterfrågar en 

högre servicenivå, då trygghet och enkelhet är en stark 

faktor i valet av bostad. Det kan vi skapa här.

• Det är viktigare att det är praktiskt och enkelt att bo än 

att det är stort. Ett sätt att optimera boendekostnaden.

• Boendet värderas inte bara utifrån vad som fi nns inuti 

lägenheten. Gemensamma, delade funktioner utanför 

lägenheten höjer också upplevelsen. Det kan handla om 

gästlägenheter, takterass, trädäck och grillplats på in-

nergården, odlingslotter och cykelverkstad. 

• Det faktum att Rönninge inte är en centralort är något 

som vi kan använda till vår fördel genom att till lägre 

pris skapa mervärden i närområdet, och trycka på andra 

faktorer, såsom möjlighet till en aktiv livsstil och närhet till 

natur och kommunikationer.

Brf Villa Solaris, 8 lägenheter i Nacka kommun,
uppfört 2006.

Arkitekt: Kristian Gullichsen

Nacka kommun: 08 718 80 00



Bebyggelse som medger genomblickar och genomsilning.

Utrymmen för off entliga miljöer.

Utrymmen för kvartersgemensam och privat samvaro.
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Översiktsplan 1:2000
Stadsbyggnadsidé

Vår stadsbyggnadsidé
Vi tror att Salemsvägen skulle förstärkas som entréväg 

genom att låta byggnader kanta vägen fram mot Rön-

ninge Centrum. Inte som en innerstadsgata med ba-

komliggande kvarter utan anpassad i skala och uttryck 

till Rönninge. En lagom tät och lagom gles struktur. 

På så vis kan en ny bebyggelse få berika Rönninge 

utan att den befi ntliga karaktären förtas. Gaturummet 

levandegörs av fl anörer och cyklister längs Salemsvä-

gen. Byggnaderna föreslås utformas tillsammans med 

sin placering i terrängen eller gatan.

Kv Prästgården Rönningeport

Hörnet i korsningen mot Säbytorgsvägen får en byg-

gnad som sluter det lilla utrymmet vid bergets fot.  Hu-

set markerar hörnet och blir en pendang till tegelhuset 

på motstående sida och samtalar med byggnaderna 

tvärs över Säbytorgsvägen.

Kv Terrassen och Kv Dansbanan

Längre upp längs Salemsvägens västsida följer tre 

mindre huskroppar som utformas med en lagom 

urban prägel. Ovanför, på dansbanekullen bildar en 

grupp om fyra små hus en liten dans som minner om 

den dansbana som legat där. De blir också en länk 

till övrig bebyggelse inom området. De mellanrum 

som vi avsiktligt lämnat mellan husen blir platser. Ett 

publikt gångstråk mellan ”Dansbanehusen” mynnar ut 

i en allmän plats som kan utvecklas med lokaler mot 

torgbildningen.

Ett hållbart byggande
Att medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle är idag 

både självklart och nödvändigt för alla aktörer inom 

samhällsbyggande. Och hållbarhet kan bara uppnås när 

alla delar samverkar. Det går inte att förlita sig enbart på 

tekniska lösningar. Det går heller inte att ensam åstadkom-

ma verklig förändring. Vi ser fram emot att tillsammans 

med övriga byggherrar, Salems Kommun och leverantörer 

optimera miljöarbetet. Det här vill vi göra:

Social hållbarhet

• Blanda upplåtelseformer för fl er “målgrupper”

• Bygga små hyresrätter i egen förvaltning

• Erbjuda egen odling

• Utforma miljöer som fär människor samman

• Åstadkomma trygga miljöer 

• Utforma identitetsskapande arkitektur

• Förbereda för verksamheter i gatans nivå

• Skapa resilienta miljöer, anpassningsbara och  

 förändringsbenägna

• Bygga lägenheter som tål förändringar i livet

Ekonomisk hållbarhet

• Bereda möjlighet för boendes intiativ till

 kretsloppsanpassad ekonomi

• Använda kvalitativa material – vi tar hand om  

 vår närmiljö

• Arbeta med lokala entreprenörer

•  Blanda upplåtelseformer

• Bygga små hyresrätter i egen förvaltning

Ekologisk hållbarhet

• Förse området med laddplatser för elbil

• Möjliggöra lokaler för bl.a. ”delandets ekonomi” 

• Bygga gröna tak

• Bidra med ekologiska kompensationsåtgärder

• Tillhandahålla bilpoolsplatser

• Kretsloppsbaserad avfallshantering

• Bygga cykelförråd med verkstad

• Aktivt uppmuntra och verka för

 kollektiva transporter 

• Minska bilberoendet genom

 Mobility Management-åtgärder

•  Projekten kommer att produceras i linje med  

 kriterierna för ‘Miljöbyggnad Silver’ utgivna av  

 Sweden Green Building Councils

GestaltningsprinciperInledning
Den gamla villastaden kring Flaten anknyter till de vil-

lastäder som planerades kring förra sekelskiftet. Gedi-

gen trähusarkitektur i prunkande trädgårdar. Norr om 

stationen och uppför Salemsvägen blir bebyggelsen 

lite högre med fl erbostadshus. Denna ”tvåsidighet” i 

Rönninge bör beaktas. Vi tänker oss en bebyggelse 

som står i samklang med befi ntlig bebyggelse och med 

närheten till skog och sjö. Trots många olikheter sam-

verkar dessa till en bra enhet. Precis som en orkester 

där instrumenten ser mycket olika ut men tillsammans 

spelar samma sköna stycke. De hus vi nu vill bygga 

kan ses som en naturlig komplettering till detta väl 

fungerande samhällsbygge – en ensemble som ansluts 

till orkestern.
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Kv Prästgården Rönningeport
Områdesplan 1:400

Kv Prästgården Rönningeport
Inom fastighetens östra del fi nns idag en tvåvåningsbyg-

gnad uppförd 1938 som bostad för kyrkoherde. Fram till 

1973 inrymdes här även församlingens pastorsexpedition 

innan denna fl yttades till Säby församlingshem. Idag nyt-

tjas byggnaden som bostad.

Vi vill att hörnet Salemsvägen och Säbytorgsvägen ac-

centueras och att huset på andra sidan Salemsvägen får 

en pendag i tegel. På så vis fullbordas entrémotivet till 

Rönninge Centrum och Rönningeporten I får det samman-

hang som saknats . Byggnaden föreslås en dignitet och 

stadsmässighet med anpassning till omgivande hus och  

till närheten till Stationen och Centrum.

Det nya huset ska tillsammans med Rönningeporten I

bidra till att lyfta fram korsningen som knutpunkt och 

entré till Rönninge. Det kompletterar platsen och fullföljer 

idén om ett portmotiv. Ambitionen är att i någon mån 

skapa en märkesbyggnad och att bidra till att utveckla 

stadsbilden. Säbytorgsvägens nuvarande gatubild i anslut-

ning till den tidigare prästbostaden bevaras.

Vår ambition är att skapa attraktiva, fl exibla och eff ektiva 

bostäder för de många. Bostäderna ska möjliggöra boende 

i olika övergångar och perioder i livet, eftersom behovet 

av boendeyta ändras över tid. Lägenheternas utformning 

skall vara innovativ, nytänkande och fl exibel för att rymma 

olika livsvillkor.

 Lgh-typ Area (m²)       Antal     BOA P-platser

Hus 1 1 RoK 40       1     40 0,5
 2 RoK 55       2     110 1,4
 2,5 RoK 60       19     1140 13,3
 3 RoK 75       3     225 3
 4 RoK 80       3     240 3
 4 RoK 85       3     255 3

Totalt:         31     2010 24,2

Fasadelevation mot Säbytorgsvägen

Brf Rönningeporten
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Kv Prästgården Rönningeport
Planer 1:400 och 1:200

Planlösningsförslag

Hus 1

Normalplan Plan 5

Lägenheterna har generösa balkonger i syd eller sydväst.   

Det nedre planet är tänkt att rymma garage samt en 

mindre, publik lokal i anslutning till korsningen. Entrén 

till det nya huset ligger vid ett torgrum i nivå med gatan. 

En platsbildning skapas och markeras genom husets 

brytning i fasaden. Från entrétorget kommer man upp till 

bostadsgården både via ett trapphus och via utvändiga 

spänger. Fasaderna mot bostadsgården får livfulla uttryck 

och skapar en mängd varierande rumssamband där huset 

möter bergssluttningen. Bostadsgården kompletteras med 

en gemensamma och tillgängliga uteplatser i form av en 

avsatser en bit upp i sluttningen. Från avsatserna når man 

lätt skogen på kullen. Här fi nns möjligheten att anlägga yt-

terligare ett par platser för lek i gläntor och skogsdungar.

Förslaget har haft som utgångspunkt att  i största möjliga 

mån tillvarata topografi n och landskapsbilden med dess 

solbelysta trädridåer.

Mönsterverkan i tegel

Tegel

Smidesdetaljer

Materialexempel:
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Kv Dansbanan och Kv Terrassen
Områdesplan 1:400

Kv Dansbanan och Kv Terrassen
Längs Salemsvägen tycker vi att bostadshusen ska kanta 

vägen men utan att ingå i sammanbyggda kvarter. Därför 

har varje huskropp ett avstånd till nästa för att möjliggöra 

genomblickar och genomsilning. Det är också en struktur 

som känns igen i Rönninge och lätt kan införlivas i stads-

bilden. Vi föreslår att en av ”gliporna” får en torglikande 

karaktär med ett X-stråk som länkar till ovanliggande 

naturområde.

Tomten där den gamla dansbanan tidigare låg får nytt liv. 

Här skapar vi ett modernt boende med lite extra smarta 

funktioner som ger mer tid över för det som är viktigt i 

livet. I lägenheterna planera vi välutrustade kök, smart 

förvaring och öppen planlösning med plats för umgänge. 

Utanför fi nns stora balkonger i söderläge, utekök och grill-

plats med avskilda terrasser. Byggnaderna länkar både till 

naturområdet och gatans nivå. Grupperingen fl irtar med 

platsens historia, och tecknar en stiliserad dans.

Bostäderna kompletteras med odlingslotter och cykelför-

råd med verkstadsdel. I närområdet fi nns  elljusspår och 

fl era badplatser. 

  Lgh-typ Area (m²)  Antal BOA P-platser

Hus 2     2 RoK     45  5 225       2,5
   3 RoK     65  10 650       10
   4 RoK     75  5 375       5

Delsumma:    20 1250       17,5

Hus 3, 4    1,5 RoK     41  44 1804       22

Hus 5, 6   4 RoK     83  16 1328       16

Hus 7, 8   4 RoK     83  6 498       6
    5 RoK     98  4 392       4

Delsumma:    10 890      10

Totalt:     90 5272      65,5

Hus 2

Torg

Brf Rönningeporten Hus 3 Hus 4
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Hus 2 Hus 3 och 4 Hus 5 och 6

Hus 7 och 8

Plan 2-5

Plan 1 Plan 2 Plan 3

Skärmtegel

Naturligt trä

Målat trä

Materialexempel:

Orienteringsfi gur

Hus 3 och 4 planlösningsförslag

Plan 1 Plan 2-5

Plan 2-5

Plan 1-4

Kv Dansbanan och Kv Terrassen
Planer 1:400 och 1:200

Ljus BTA bostadsrätter (m²) 

Hus 1  2290
Hus 5  740
Hus 6  740
Hus 7  505
Hus 8  505

Totalt:  4780

Ljus BTA hyresrätter (m²)

Hus 3  1160
Hus 4  930

Totalt:  2090

Ljus BTA på Brf Rönningeportens mark (m²)

Hus 2  1500
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Villa Talliden
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Rönninge station
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Lek
Sittyta

Sittyta
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Off entliga platser och stråk

Utegym vid entrén till skogen

Hinderbanor och lekmöjligheter kantar stråket

Ett grönt torg som omges av lokaler/gemensamma 
utrymmen

Sittytor utmed stråket skapar en naturlig gräns
mellan off enligt och privat

Torg och gårdsytor planteras med arter som är 
förekommande på platsen som t.ex björk.Situationsbild, stråk ner mot Salemsvägen.

Småskaliga stadsrum som ansluter
till skogen
Placeringen av den nya bebyggelsen bidrar till att skapa 

ett tydligt off entligt rum i form av ett stråk som kopplar 

samman Rönninge centrum med villabebyggelsen och 

nya kvarter i nordväst. Boende i villaområden i nordväst 

använder idag fl itigt genvägen genom skogen för att ta 

sig till stationen, en koppling som i detta förslag förstärks. 

Det nya stråket kantas av ett utegym, en mindre naturlek-

plats, olika sittmöjligheter och ett litet torg som omges av 

gemensamhetslokaler. 

Intresseanmälan framtagen av:
Vestigia Fastigheter AB

Sankt Eriksgatan 117

113 43 Stockholm

556874-8379

Kontaktperson: Michael Casselbrant

michael.casselbrant@vestigiafast.se

070 483 61 11

Nya allmänna platser och stråk länkar till Rönninges målpunkter De off entliga platserna längs stråken är småskaliga och 

kopplar an till platsens skoglika karaktär. Torg, gårdar och 

platsbildningar planteras med björk, tall och al-arter som 

är naturligt förekommande här. Vattnet som rinner ner från 

berget tas om hand i ett öppet dagvattenstråk som plant-

eras med fukt- och torktåliga perenner och prydnadsgräs. 

Sittmöbler, lekutrustning och trallar av trä är återkom-

mande och anspelar på de material som den gamla 

dansbanan var uppbyggd av. Skogens nuvarande funktion 

som rekreations-, lek och närströvområde bibehålls och 

tillgängliggörs genom att fl era nya entréer och stigar 

skapas som leder in i skogen och upp till höjdplatån.
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Fyrverkarbacken 21

112 60 Stockholm

Kontaktperson: Johan Granqvist

johan.granqvist@totalarkitektur.se

08 441 36 15


