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Fastighetens antagna yta: 3191kvm
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Växtbädd 200-600 mm (300kvm)samt Växtbädd
600-800 mm djup mot djupare bädd (13 kvm)
Växtbädd >800 mm (95kvm)
Plats för "Gröna lekytor och sittplatser" (109kvm)
Av det antas ca 50% vara lek och sittplatser, dvs 50kvm
Hårdgjord yta med fogar (448kvm)
Grönska på väggar, klätterväxter (8 meter - 16 plantor x 0,5m x 10m = 80 m2)

TERRASS där Grönt tak med mer än 300 mm djup växtbädd är möjligt (774,2m2)
Vi antar att högst 30% av ytan blir växtbädd dvs 230 m2 (resten, 544 är "Halvöppna
hårdgjorda ytor" - trall)
Av 230 m2 växtbädd antas ca 20% vara odlingar, dvs 46m2
Grönt tak teoretisk möjlig yta 1211,5m2. Vi antar att 50% blir verklighet dvs 600 m2
Av det 20% dvs 120 m2 är 50-110 mm och 480 m2 är 110-300 mm djupa bäddar)
Pergola och dylikt (vinterträdgård möjligt på 205,6kvm - vi
antar att 10 % blir pergola och dylikt, dvs 20 m2)
Gemensamma terrasser (723,3kvm)
Synliga gröna tak (444,1kvm)
Holkar, bikupor mm (4 st)
Baggholkar (5 st)

Kvartersmarken består av den inre, öppna gården som ligger i direkt anslutning till torget i Ör C samt fyra privata,
gemensamma, takterasser med vinterträdgårdar samt odlingar för de boende.
Den inre gården utgör ett långsmalt rum, som inspirerats av intilliggande naturmark. Gården är semioffentlig och utgör en
del av stråket mellan Ör Centrum och skola/förskola. Här inryms funktioner som sitt/mötesplatser, uteservering till
äldreboendet, småbarnslek och korttidsparkering för cykel. Gården inhyser också 2 st bilpoolplatser samt
vegetationsöar/planteringar för infiltration, rening och fördröjning av gårdens dagvatten. Mellan stråk och funktioner bryts
gården upp av anlagda urbana skogsdungar av lundkaraktär.

Faunadepåer (1 st)
Biologiska gestaltningselement/
habitatstärkande åtgärder (3 st biotoptaktyper)
9 st mellanstora träd och 18 st små träd

Ör Centrum, Sundbyberg

GYF-redovisning, 2019-05-14, skala 1:400/A3

Takterrasserna nås via hiss och trapphus i respektive hus och är en förlängning av lägenheternas vardagsrum. På
vardera av terrasserna finns en vinterträdgård med odlingsmöjligheter och sittgrupper samt öppna ytor för planteringar
och odling. Regnvatten från taken samlas i slutna regntunnor med tapp som möjliggör bevattning av exempelvis odling.
Dagvattnet från terrasser och tak kan också renas och fördröjas med samma princip som på gården.
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TAK - Grönt tak med mer än 300 mm
djup växtbädd

TAK - Grönt tak med 110-300 mm
djup växtbädd

TAK - Gemensamma terrasser

TAK - Synliga gröna tak

GÅRDSPLAN - Gröna lekytor och
sittplatser

GÅRDSPLAN - Hårdgjord yta med fogar

GÅRDSPLAN - Växtbädd 200-600 mm

GÅRDSPLAN - Växtbädd >800 mm

Ör Centrum, Sundbyberg

TAK - Pergola och dylikt (vinterträdgård)
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