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SYFTE
Syftet med följande rapport är att genom en om-
världsspaning ta fram inspiration för delningstjänster och 
arkitektur som möjliggör en medveten och hållbar livsstil, 
samt undersöka hur innovation inom delningstjänster och 
mobilitetsfrågor kan stötta en socialt hållbar samhällsut-
veckling i Umeå Kommun, specifikt på Tomtebo Strand. 
Uppdraget har även i syfte att ta fram gestaltningsförslag 
för service och mobilitetshubbar med fokus på spatial 
programmering som skapar effektivisering av delade utry-
mmen och tjänster.

MÅL
Rapportens mål är att presentera strategier för service- 
och mobilitetshubbar som banar väg för en hållbar livsstil 
bland de framtida boende på Tomtebo Strand med en 
rättvis fördelning av gemensamma ytor och tjänster som 
skapar goda möjligheter för en stadsdel byggd på tillit och 
gemenskap.

RESULTAT
Gestaltningsförslagen utvecklade i Samhällsbyggnadsstu-
dion 2021 har i åtanke planeringsprocessen och visionen 
för Tomtebo Strand, både i det materiella och immate-
riella samt i utveckling av, eller användandet av befintliga 
system. Gestaltningsförslagen och projektresultaten bör i 
första hand ses som ett förslag till utvecklingen av mobi-
litetshubbbar på Tomtebo Strand men kan även användas 
i utvecklandet av liknande mobilitetsprojekt inom Umeå 
Kommun. Resultatet presenteras i denna rapport samt i 
en presentation för Umeå Kommun 13/08/2021.

Tillämpningarna omfattar :
• Grundläggande kartläggning över Tomtebo Strand
• Omvärldsbevakning över tillämpningsbara lösningar 

och system för service- och mobilitetshubbarna på 
Tomtebo Strand

• Undersökning av delningsmöjligheter
• Förslag gällande ytbehov och programmering av samt-

liga service- och mobilitetshubbar. 
• Gestaltningsförslag på Plushubben

METOD OCH GENOMFÖRANDE

AVGRÄNSNING
Projektet är koncentrerat kring programmering av, samt 
gestaltning och utformande av service- och mobilitetshub-
bar med Tomtebo Strand som kontext. Programförslagen 
berör samtliga fem planerade service- och mobilitetshub-
bar i stadsdelen. Gestaltningsförslagen är avgränsade till 
den mer detaljerade PlusHubben som finns med i planer-
ingen av Tomtebo Strand. Detaljplanen och underlagsma-
terialet är sedan tidigare framtaget av Umeå Kommun.

PROJEKTDELTAGARE
Projektet är ett av uppdragen i Samhällsbyggnadsstudi-
on 2021 utformat av Umeå Kommun. Uppdraget har 
handletts av Anna Gemzell, utvecklingsstrateg på Över-
gripande Planering, och resultatet är framtaget av Hanna 
Fransman, praktikant på Detaljplanering.

SAMHÄLLSBYGGNADSSTUDION UPPDRAG
Samhällsbyggnadsstudion erbjuder praktik till fyra student-
er under 8 veckors tid och fungerar som en testbädd för 
idéer ur både ett teoretiskt, fysiskt och praktiskt perspek-
tiv. Studenterna i Samhällsbyggnadsstudion arbetar med 
fyra olika projekt, Ersboda, Holmsund, Rödå och Tomtebo 
Strand, där varje student är huvudansvarig för ett uppdrag 
var men med möjlighet att samarbeta och projekten 
emellan.
 
Uppdraget på Tomtebo Strand syftar till att undersöka 
möjligheterna att skapa delade lösningar för delningstjän-
ster, gemensamhetslokaler och mötesplatser som är med 
och främjar centrumfunktionen och den sociala hållbar-
heten i Umeå. Uppdraget innebär en omvärldsbevakning 
på liknande typer av lösningar och förslag på hur man kan 
överbygga hinder med hjälp av teknologi eller utformning. 
 
Uppdraget sammanfattar även inspiration och förslag på 
lösningar för att möjliggöra delning av lokaler, innovation, 
ökad hållbarhet och multifunktionalitet, samt en analys av 
möjliga mervärden och nyttor från olika perspektiv. Utöver 
detta identifierar uppdraget hinder och möjligheter, samt 
förslag på utformning och design av hubbarna. Tomte-
bo Strand används som case för kontext. Lösningar och 
förslag utvecklade kan eventuellt komma att användas för 
inspiration i framtida projekt. 

SAMMANFATTNING
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UNDERLAGSMATERIAL

OMVÄRLDSSPANING 
RESEARCH
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BAKGRUND
Idag bor cirka 56% av världsbefolkningen i stadsmiljöer 
och stadsbefolkningen väntas öka ytterligare under de 
kommande 30 åren. FN beräknar att 68% av världsbefolk-
ningen kommer att bo i städer vid år 2050, vilket innebär 
att världens städer förväntas dubblas i storlek.1 I samband 
med den globala urbaniseringen ökar även efterfrågan på 
bostäder i storstäder, en utveckling som väntas accelerera 
under de kommande decennierna.2 Denna efterfrågan 
märks även i Umeå i takt med att kommunen arbetar mot 
tillväxtmålet att uppnå 200,000 invånare senast 2050.3 I 
samband med att utrymmet i städerna blir allt knappare 
blir det även svårare att skapa prisvärda bostadsmö-
jligheter som matchar förfrågan. Detta är en utmaning som 
signalerar ett tydligt behov av att skapa nya levnadssätt i 
städerna – en utmaning som öppnar upp möjlighet för ny 
innovation och effektivisering.
 
Utöver att matcha bostadsförfrågan måste utvecklingen 
av nya stadsdelar även ske på ett hållbart sätt som ger 
möjlighet för de boende att välja en hållbar och med-
veten livsstil genom lösningar som är så välanpassade och 
lättanvända att hållbara alternativ blir det naturliga valet 
för människor i städer. Detta är absolut nödvändigt för 
att minska människans koldioxidutsläpp och i största mån 
bromsa global uppvärmning.

I Umeå Kommun planeras just nu det nya bostadsområdet 
Tomtebo Strand, en stadsdel med mål att bli ett föredöme 
i Umeå och internationellt för utveckling fokuserad kring 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tomtebo Strand 
ska därför planeras på ett vis som ger goda förutsättningar 
för en medveten livsstil. En strategi som ska möjliggöra 
detta är implementeringen av service- och mobilitetshub-
bar – en fysisk samlingsplats av tjänster och ytor samt 
mobilitetstjänster. Dessa hubbar kommer att innehålla 
funktioner som främjar delat ägande, gemensamhetslokaler 
och mobilitetslösningar för de boende.

Service- och mobilitetshubbar, men framförallt tjänsterna 
som man kan implementera i hubbarna, är en viktig del 
i att skapa förutsättningar för förändrade beteendeva-
nor som är mer hållbara hos människor. Trots att endast 
tillämpande av hubbar inte leder till beteendeförändring på 
individnivå i sig så är dessa typer av lösningar en viktig del 
av utvecklingen då individens vanor och beteende är starkt 
beroende av förändring på samhällsnivå. Det är därför vik-
tigt att dessa arkitektoniska och infrastrukturella lösningar 
är tillgängliga och lättanvända med tydlig ansvarsfördelning 
som därmed skapar goda förutsättningar för individen att 
bygga hållbara vanor.4

MOBILITET
Mobilitet fyller en viktig funktion i våra dagliga liv och har 
en stor påverkan på hur vi lever och förflyttar oss. Mobi-
litet i sig, hur vi förflyttar oss från en punkt till en annan, 
har starka kopplingar till sociala, ekonomiska och politis-
ka aspekter i vårt globala landskap.5 Dock har mobilitet 
i modern historia haft en mycket negativ påverkan på 
klimatet, framförallt mobila lösningar kopplat till förflyttning 
i längre sträckor såsom flyg och bensindrivna bilar. Det är 
därför extremt viktigt att framtidens resor sker så hållbart 
som möjligt eller att behovet av resande minskar. Hållbar 
mobilitet handlar därmed både om att minska efterfrågan 
på transporter och att göra de transporter som behövs 
så lite miljöstörande som möjligt.6 Detta kan ske antingen 
via ökade delningsmöjligheter av fordon, tex via bilpooler, 
kollektivtrafik etc. eller via eldrivna fordon, samt genom att 
planera och utforma städer på ett sådant vis att de tjän-
ster och behov som människor annars reser för i vardagen 
finns tillgängliga i närheten av bostaden för att på så vis 
minska det vardagliga resandet.

MOBILITET SOM TJÄNST
De senaste åren har delade färdmedel ökat kraftigt i popu-
laritet. Fordon så som lådcyklar, elsparkcyklar, vanliga cyklar, 
eller bilar kan delas mellan människor via poolsystem där 
bokning och betalning sker via appar och är vanligt före-
kommande runt om i Sverige och i världen. Även fordon-
stjänster så som Uber eller andra samåkningstjänster har 
ökat i popularitet.

Dessa typer av färdmedel kan förkortas som ’Mobilitet 
som Tjänst’ eller ’Mobility as a Service’, därav förkortningen 
MaaS och bygger på att de resande köper transporten 
som en tjänst, som namnet antyder. Kollektivtrafik, taxi, 
bilpooler eller övriga fordonstjänster som drivs kommun-
alt eller av privata företag är exempel på mobilitet som 
tjänst.7 Med hjälp av MaaS kan det privata fordonsägandet 
minska då fordonen istället delas mellan de användande, 
antingen via tjänster eller gemensamt ägnade.

Idag står privatägda bilar stilla 95% av tiden och används i 
bästa fall upp till en timme per dag.8 Den statistiken visar 
tydligt på ineffektiviteten av privatägda fordon och antyder 
även att behovet av att äga en eller flera bilar per hushåll 
inte är så stort som bekväma vanor får oss att tro. Genom 
bilpooler eller andra samåkningstjänster kan man redan 
idag effektivisera användandet och körtiden av bilar samti-
digt som den tjänar fler personer samtidigt.
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Med framtida teknologiska lösningar och innovation kom-
mer detta med allra största sannolikhet kunna effektivis-
eras vidare med hjälp av självkörande fordon. Detta skulle 
ytterligare minimera tiden då fordon står stilla och minska 
det framtida parkeringsbehovet i städer.

DIGITALISERING
Stora delar av våra liv sker och hanteras digitalt redan idag, 
något som endas förväntas öka i framtiden. Digitaliserin-
gen av samhället innebär att de saker som vi redan gör kan 
göras på helt nya sätt och framförallt att helt nya saker är 
genomförbara.9 Detta medför utmaningar, men även stora 
möjligheter.

Till exempel kan en digitaliserad värld vara oerhört be-
gränsande beroende på förkunskap och individens digitala 
verktyg, något som främst drabbar äldre generationer och 
personer med låg inkomst. Å andra sidan medför den 
tekniska utvecklingen ökade möjligheter för samhällsdelt-
agande, gemensam problemlösning och utbudet av tjän-
ster.10Digitaliseringen innebär även ökade möjligheter för 
hur vi håller kontakt och för konversationer med andra, 
hur vi hanterar uppgifter och information, samt hur vi 
arbetar. Utöver detta har digitaliseringen inneburit en stor 
förändring av handel och av vårt resande.

E-HANDEL
För handeln har digitaliseringen inneburit ett förändrat 
köpebeteende där vi handlar både mat, kläder och övri-
ga produkter digitalt i allt större utbredning. Näthandeln 
sker både av företag och privatpersoner emellan via till 
exempel Blocket, Facebook Marketplace eller liknande 
plattformar. Näthandeln har dessutom ökat ytterligare det 
senaste året i samband med Corona pandemin. Pandemin 
beräknas snabba på skiftet till e-handel då den ökande 
nätshoppingen sannolikt kommer att ligga kvar på en hög 
nivå även efter pandemin.11

Denna förändring inom handel skapar nya ökade behov 
för leverans mellan varuhus, butiker och lager till det priva-
ta hemmet. Idag skickas drygt en miljon paket varje dag till 
svenska hushåll och så snart som år 2025 beräknas minst 
dubbelt så många paket skickas dagligen. Detta skapar 
redan i dagsläget utmaningar för de existerande leverans-
metoderna.12 Det ökade behovet av leveranstransporter 
kommer att leda till ytterligare utsläpp och negativ mil-
jöpåverkan.13

För att göra de nya konsumtionsvanorna mer hållbara bör 
man därför minska utkörningen till det privata hemmet 
och istället samla närliggande konsumenters leveranser 
på samma ställe. Detta kan möjliggöras via leveransbox-
ar. Leveransboxar skapar möjligheter för effektiviserad 
leverans av paket genom färre leveransställen och därmed 
minskad trafik. Enligt beräkningar kan utsläppen minska 
med upp till 60% per skickat paket om alla aktörer (före-
tag, transporttjänster, och privatpersoner) anpassar handel 
och konsumtionsvanor till de tjänster som möjliggörs via 
leveransboxar.14

DIGITALA RESETJÄNSTER
I samband med digitaliseringen har människans reseb-
eteende förändrats markant, framförallt gällande hur vi 
planerar och genomför våra resor. Digitalisering inom mo-
bilitet beskrivs bäst med begreppet ”smart mobilitet” som 
syftar på urbana mobilitetslösningar där digitaliseringen 
spelar en central roll vilket också gäller för ny mobilitet.15

Digitaliseringen av mobilitetstjänster innebär att ma-
joriteten av resetjänster idag finns digitalt tillgängliga för 
användaren, som antingen via en hemsida eller en app 
kan boka och betala för sin resa, samt ta kontakt med 
kundsupport. Digitaliseringen av resetjänster är ett sätt 
att utveckla tjänster som kan bättre bemöta den växande 
mobilitetsefterfrågan i samhället och göra det enklare och 
effektivare att använda tjänsterna. Ett tydligt exempel där 
digitaliseringen har tagit stora steg är inom kollektivtrafiken 
där biljett- och betalningssystem har effektiviserat använ-
dandet av tjänsten.

Digitalisering, delad mobilitet och nya mobilitetstjänster 
med koppling till automatisering och elektrifiering är alla 
områden som möjliggör ny innovation och mobilitet 
vilket är av högt intresse för att göra mobilitetstjänster 
tillgängliga och lätta att använda, vilket i sin tur har en stor 
inverkan på valet att resa mer miljövänligt.16 Studier visar 
att ungdomar framförallt har en mer positiv attityd till 
ny information och kommunikationsteknik vilket gör det 
lättare för den gruppen att förändra sitt resebeteende.17 
Ungdomar och unga vuxna är en viktig demografi gällande 
hållbart resande då detta är personer som vanligtvis inte 
har en privatägd bil eller har bildat egen familj än. Genom 
att göra miljövänliga alternativ det naturliga och smidiga 
valet för den gruppen byggs hållbara vanor vilket minskar 
risken att de känner framtida behov till bland annat privat 
bilägande.18
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DELNING
Delning handlar om så mycket mer än att ockupera 
samma yta – livet i urbana miljöer handlar i grund och 
botten om att dela, vare sig det handlar om att dela en 
trottoar med en förbipasserande, dela energitjänster med 
andra boende i ditt kvarter, eller dela digitala tjänster och 
medlemskap som till exempel ett Netflix konto. Men vad 
säger att delande måste stanna vid traditionellt delande?

Människan är redo att dela mer än vad det redan görs 
idag, men för att göra delning till det naturliga alternativet 
måste samhället utformas så att delning kan ske enkelt, 
tryggt, och effektivt.19 Ett tydligt tecken på människors 
vilja att dela mer kan ses i den snabbt växande delningse-
konomin. Delningsekonomi är ett samlingsnamn på 

aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom att 
effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång 
till varor och tjänster.20 För drygt 10 år sedan fanns inte 
ens namnet delningsekonomi, men idag förväntas dess 
värde växa från $14 billioner uppmätt 2014 till $335 bil-
lioner till år 2025.21

Av den kraftiga ökningen att döma är det tydligt att 
delning i samhället inte är någon trend eller en livsstil som 
endast passar några få, utan att det finns en stark efter-
frågan för ökade delningsmöjligheter. Delning av resurser, 
föremål och ytor är dessutom en angelägen fråga då det 
har potential att adressera ett av de största hoten mot 
mänskligheten – klimathotet.

Privat ägande kan liknas linjärt då det sker separat vilket 
ökar antalet resurser, föremål och total yta per person, så 
som privatägd bil med tillhörande parkering, verktyg och 
trädgårdsredskap, eller tillgång till egen tvättstuga. Ge-
mensamt ägande kan däremot liknas cirkulärt vilket ger 
fler personer möjlighet att ta del av samma resurser. Då 
antalet resurser och föremål per person minskar, minskar 
även klimatpåverkan vilket bidrar till en medveten livsstil.

Utöver ekologisk hållbarhet bygger delat ägande även 
social hållbarhet i ett samhälle då det bidrar till att höja 

tilliten individerna emellan. Författaren och arkitekten 
Matthias Hollwich menar till och med att vi genom att bo 
tillsammans, uppleva saker tillsammans och dela föremål 
och resurser mellan varandra skapar minnen och en 
djupare och långvarig lycka. ”Sakerna vi verkligen minns 
har alltid någonting att göra med andra personer, så varför 
inte utgå från den principen i utformningen av design för 
att skapa fler ställen och möjligheter för människor att 
vara tillsammans och uppleva saker som de kommer att 
minnas” säger han i en intervju med IMAGINE.22

4.

PRIVAT ÄGANDE DELAT ÄGANDE
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CASE STUDY 1 - TEKNOLOGI
Borigo är en Dansk app som riktar sig mot att digital-
isera bostadsföreningar. De främsta målen med appen är 
att förbättra kommunikationen inom föreningen, främja 
god grannsämja, och bidra till delningsekonomin. Varken 
grannsämja eller delningsekonomi är nya företeelser, men 
skaparna av Borigo menar att deras app ger koncepten 
helt nytt liv med möjligheterna som ny teknologi erbjuder.

Borigo är en plats för de boende som underlättar vardagli-
ga bestyr som att betala räkningar, ha tillgång till och samla 
viktiga dokument tex kontrakt och stadgar, och hålla kon-
takt med bostadsföreningen. Utöver dessa grundläggande 
boendefunktioner kan de boende även använda appen 
till att boka gemensamma lokaler såsom konferenslokaler, 
övernattningsrum, gemensam bastu eller verkstad, samt 
hyra eller låna verktyg och olika transportmedel av varan-
dra.23

Borigo har dessutom en kommunikationsfunktion där de 
boende kan hålla kontakt med sina grannar via privata 
meddelanden, anslagstavlor, och event. Via appen kan gran-
nar därmed lätt bjuda in till gemensamma middagar, skapa 
olika intressegrupper, eller kontakta varandra gällande 
företeelser som en borttappad leverans eller blomvat-
tning. På så vis bidrar Borigo till ett modernt sätt att bygga 
grannsämja och stärka tillit grannar emellan.24

Grunden till Borigo startades av Mads Dreisig-Johansen 
som under sin universitetstid upplevde frustration över 
bristen på intern kommunikation i sitt studentboende, 
samt den pappersbaserade informationen som skickades 
ut till de boende emellanåt. Tillsammans med klasskam-
raten Asger Norskov Bak undersökte de bristerna i bost-
adsföreningar och tidigare misslyckade intranät-försök och 
som en del av deras masters studier bygger det som kom 
att bli den första plattformen för Boeigo, då under namnet 
8house.25

REFLEKTION OCH LÄRDOMAR FRÅN BORIGO
Borigo presenterar moderna lösningar till ökad grannsämja 
och samanhållning i en förening. En app som Borigo skulle 
sannolikt kunna fungera väl även i större skala, förslagsvis 
på kvartersnivå eller stadsdelsnivå, men skulle då behöva 
viss utveckling.

Genom att implementera en liknande app kopplat antin-
gen till Umeå Kommuns olika stadsdelar eller till de 
planerade service och mobilitetshubbarna är möjligheter-
na goda för ökat engagemang i gemensamma aktiviteter 
och öka delningsalternativen grannar emellan. För att göra 
användandet av service- och mobilitetshubbarna och de 
tjänster som de tillhandahåller (tex. bokning av gemensam-
ma ytor, uthyrning av föremål och mobilitetsalternativ, eller 
upphämtning av paket) så effektivt och smidigt som möjligt 
bör förslagsvis samma app ge tillgång till alla tjänster som 
kräver digital uppkoppling eller bokning och använda sam-
ma betalningssystem. Detta skulle optimera användarup-
plevelsen och sannolikheten att fler väljer att använda 
delningstjänster.

OMVÄRLDSBEVAKNING
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CASE STUDY II - MOBILITET
MoBo är ett innovationsprojekt som utvecklar nya bost-
ads och mobilitetsmöjligheter för. Konceptet är utvecklat 
av arkitektfirman Theory Into Practice (TIP) och erbjuder 
bostadskoncept och mobilitetslösningar för nybyggnad, be-
fintlig miljö och för kommuner.26 MoBo är en förkortning 
av Mobilitet och Boende och syftar främst till att erbjuda 
mobilitetslösningar i anslutning till boendet för att utveckla 
en ny typologi för boende och transport, ett ’nytt normalt’. 
Konceptet vilar på grundtanken att delningsekonomi och 
mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur.27 
Med hjälp av mobilitetstjänster ökar möjligheten för fler 
människor och varor att transporteras, men av färre for-
don vilket i sin tur öppnar upp ytor som kan användas på 
effektivare sätt för att skapa socialt hållbara samhällen med 
hög tillit och tillgång delade resurser.

Målet med MoBo projektet är att utforma bostäder utifrån 
en framåtblickande vision med hållbara mobilitetsalternativ 
och en jämlik tillgång till dessa tjänster, samt skapa en rätt-
vis fördelning av gemensamma ytor och kostnader.28

Bakom utvecklingen av MoBo finns ett team av arkitekter, 
stadsplanerare, forskare, mobilitetskonsulter och mobi-
litetsleverantörer som besitter kollektiv kunskap om vad 
som krävs för att skapa lösningar som möter användarens 
behov där livsmiljö och tjänster samspelar.29 Gruppen har 
arbetat tvärdisciplinärt för att bygga upp en kunskapsbas 
att dra innovativa lösningar från som även är realistiska och 
genomförbara. Genom en blandning teori och praktiska 
testbäddsprojekt har utformningen av MoBo konceptet 
tagits fram.

MOBO FÖR NYBYGGNAD
MoBo för Nybyggnad syftar till att skapa bostadsalternativ 
som är attraktiva och överkomliga för framtidens mål-
grupper.30 Genom att minska ytor för parkering ger Mobo 
Nybyggnad mer plats åt livet självt. Konceptstrategin är att 
skapa eller komplettera hållbarhetsmål med framtidstänk-
ande byggnadsdesign och mobilitetslösningar för alla. Ett 
MoBo hus utmärker sig genom de gemensamma ytorna 
som håller hög kvalitet och skapar mervärde i hemmet.31

MoBo Nybyggnad bidrar till:
• En attraktiv bostadsmiljö
• Modernt kunderbjudande och ett flexibelt tjänsteut-

bud
• Lägre klimatpåverkan
• Lägre byggkostnader
• Hållbar mobilitet för alla

MOBO FÖR BEFINTLIG MILJÖ
MoBo för Befintlig Miljö skapar ökat värde och nytänkande 
lösningar i den befintliga miljön. Genom att tillexempel ta 
fram mobilitetsförslag för existerande parkeringsanläggn-
ingar som är dyra i drift eller frigöra ytor till ny användning 
skapar konceptet väldesignade lösningar anpassade för 
framtiden.32

MoBo Befintlig Miljö bidrar till:
• Att stötta en hållbar livsstil
• Framtidssäkrad utformning
• Kapa kostnader
• Frigöra plats
• Hållbar mobilitet för alla

OMVÄRLDSBEVAKNING
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MOBO FÖR KOMMUNER
MoBo för kommuner har som syfte att stötta kommuner 
runt om i Sverige i utvecklingen av en mer hållbar framtid. 
Med förståelse för att det kan vara svårt för samhällsut-
veckling att totalt ställa om och vetskapen att det finns 
befintliga system och strukturer som bromsar erbjuder 
MoBo guidning till kommuner både inom juridik, planering-
sprocessen och design på vägen till framtidens städer.33

Mobo för Kommuner bidrar till:
• Attraktiv Stadsmiljö
• Förbättrade ekosystemtjänster
• Bra bostäder och hållbart resande till överkomlig 

kostnad
• Förbättrad folkhälsa
• Måluppfyllelse inom miljö och klimat

REFLEKTION OCH LÄRDOMAR FRÅN MOBO
MoBo konceptet är en välutvecklad framtidsutveck-
lingsstrategi baserad på noggrann undersökning av bo-
endebehov och mobilitetsfrågor och erbjuder därmed 
realistiska lösningar och utvecklingsmöjligheter till en 
ökad hållbarhet i framtidens städer. Det går att se många 
likheter mellan MoBo och visionen för Tomtebo Strand 
och de planerade hubbarna, framförallt gällande mobilitet-
stjänster.  

MoBo skulle kunna vara en viktig inspirationskälla gäl-
lande utformandet av bostäder i anslutning till hubbarna. 
Förslagsvis skulle det även gå att planera micro-hubbar i 
varje bostadsområde där de tjänster som används mest 
till vardags tillhandahålls, såsom paketuthämtning, cykelför-
råd och förvaring och lättare möjligheter till cykelskötsel. 
Service- och mobilitetshubbarna skulle kunna fungera som 
testbäddar för att samla information kring vilka tjänster 
som används mest och vad som rimligen skulle behöva 
implementeras i bostadshusen.
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CASE STUDY III - DELADE YTOR
Cykelköket i Malmö är en organisation som erbjuder en 
cykelverkstad öppen för alla, ett koncept baserat på deln-
ingsekonomi.34 I verkstaden finns yta att arbeta på, verktyg, 
olja, och någon på plats redo att hjälpa till med kunskap. 
Du kan inte komma till cykelköket för att köpa en cykel 
eller lämna in din cykel på reparation, utan principen är att 
var och en fixar sin egen cykel med hjälp resurserna och 
kunskapen i verkstaden. Cykelköket drivs i stort sett en-
dast av volontärer. Ibland söker verksamheten finansiering 
eller får donationer från allmänheten.35

På cykelköket kan man antingen komma förbi för drop-in 
eller delta i organiserade kurser, allt från specifika work-
shops till en variation av olika cykelmekkurser. På cykelme-
kkurserna får deltagarna lära sig att smörja in kedjan, ställa 
in växlar och rikta in hjul. Tillfällena är 2.5 timmar och 
består av både en praktisk och teoretisk del.36 Cykelköket 
har även en mobil cykelverkstad som tas med ut på 
Malmös gator för att erbjuda hjälp till förbipasserande 
med att fixa upp deras cyklar.37 Utöver verksamheten på 
plats finns dessutom möjlighet att låna hem verktyg under 
en begränsad tid.38

Cykelköket Malmö var det första cykelköket i Skandina-
vien och grundades på ett initiativ av en grupp vänner 
som var och en för sig brukade reparera och meka med 
sina cyklar hemma i vardagsrummet. Då de alla kände att 
det skulle ha varit trevligt att ha en gemensam fysisk yta 
att fixa sina cyklar på skaffade de en gemensam lokal och 
slog ihop sina verktyg. Till en början lades stort fokus på 
miljömässig hållbarhet genom att ta vara på gamla cyklar 
och cykeldelar, samt att vara sparsam med resurser som 
olja. Med tiden har fokuset mer och mer skiftat till social 
hållbarhet som man uppnår genom kursverksamhet och 
kunskapsöverföring om cykelreparation. Det långvariga 
fokuset kring att lyfta cykelns roll i samhället och i den 
hållbara stadsplaneringen.39

REFLEKTION OCH LÄRDOMAR FRÅN 
CYKELKÖKET
Cykelköket är ett utmärkt exempel på delningsmöjligheter 
av ytor och föremål med viss bemanning. Då det redan 
finns ett cykelkök i Umeå bör den verksamheten förslags-
vis kontaktas i mån om att öka kunskapen om hur verk-
samheten bedrivs idag och vad det finns för möjligheter 
att utöka och effektivisera sättet och tiderna verksam-
heten bedrivs på.

Med ett en lokal som tillåter ett större fäste för cykelköket 
planerad i Plushubben ökar även möjligheterna för att 
bedriva en verksamhet riktad till fler individer med 
utökade öppettider. Förslagsvis bör man även imple-
mentera en portabel version av cykelköket, liknande en 
pop-up verksamhet som kan cirkulera på Tomtebo Strand 
och mellan de övriga hubbarna och därmed öka till-
gängligheten till verktyg och kunskap om cykelskötsel och 
underhåll.

OMVÄRLDSBEVAKNING
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DESIGNMÖJLIGHETER I DELANDE
Med ny innovation och användning av tjänster, i det här 
fallet delningstjänster och delningsmöjligheter i vardagen, 
skapas även ett behov för nya arkitektoniska uttryck gäl-
lande både byggnadsfunktioner och stadsutformning. Detta 
är något som man har tagit hänsyn till i detaljplaneringen 
av Tomtebo Strand vilket i hög grad har bidragit till hur 
stadsdelen har utformats. Detta skapar även möjligheter 
inom arkitekturen, framförallt i plushubbarna där ett ökat 
delande av tjänster och prylar innebär ett ökat delande av 
ytor, vilket öppnar upp för nytänkande arkitektur.40

I gestaltningsförslaget för plushubben har användarbehov 
och delningsmöjligheter vägts sammanför att hitta pro-
grammatiska lösningar på utformandet av hubben. An-

vändarbehoven har sammanfattats till transport, parkering 
och laddning, underhåll, återvinning, social hälsa, fysisk hälsa, 
leverans, tjänster, hushållsverktyg och leverans.

Majoriteten av dessa användarbehov innefattar även mö-
jligheter för delande och gemensamt nyttjande. De delbara 
användarbehoven har utifrån detta kategoriserats in i kat-
egorierna mobilitet, ytor, allmänna områden, föremål och 
tjänster, och teknologi. Dessa kategorier har använts under 
ytbehovsuppskattningen för de olika hubbarna och för att 
skapa en bättre uppfattning om hur byggnaden på bästa 
sätt kan programmeras samt hur de olika tjänsterna bör 
förhålla sig till varandra. (Se avsnitt Ytbehov och Användar-
program, sida 17)

ARKITEKTUR & STADSUTFORMNING
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- Fordon, både privat och kollektivt.
- Tillgång till parkering och laddning av fordon.
- Ytor för skötsel av utrustning.
- Källsortering, avfallshantering och återvinning
- Familj och vänner, grannar, föreningsliv
- Aktiviteter och ytor som främjar fysisk hälsa. 
- Leverans av paket, matvaror och övrig post.
- Matvaruaffärer, shopping och restauranger.
- Verktyg, trädgårdsredskap och städredskap.

MOBILITET
YTOR
OFFENTLIGA PLATSER
FÖREMÅL & TJÄNSTER
TEKNOLOGI

- Fordon och ytor kopplade till transport.
- Gemensamma ytor för underhåll & återvinning
- Offentliga ytor som främjar fysisk & social hälsa
- Privata och offentliga verksamheter/företag
- Områden som kan skötas digitalt (bokning, 
  betalning, kommunikation etc.)

ANVÄNDARBEHOV DELNINGSMÖJLIGHETER
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LÄGE
Tomtebo Strand är en planerad stadsdel som ligger norr 
om Tomtebo alldeles intill Nydalasjöns västra strand och 
med nära anslutning till E4 och Universitetsstaden, Umeås 
största arbetsplatsområde. Flygplatsen, centrum, och Umeå 
Central ligger knappt 4 km bort och Umeå Östra endast 
2 km bort. Tomtebo Strand är därför ett högt intressant 
läge för utveckling och tillväxt då området ligger väl inom 
5 km radie från både centrum och universitetsområdet 
och uppfyller kriterierna för visionen 5-kilometersstaden. 

Utvecklingen av Tomtebo strand kommer även att gynna 
Umeås tillväxt och bör därför ses som en viktig del för 
att uppnå tillväxtmålet Utifrån tillväxtmålet om 200 000 
invånare till 2050. Enligt tillväxtmålet planeras ett ökat 
invånarantal med 15 000 personer i Umeås centrala stads-
delar där Tomtebo Strand räknas ingå.41 Detaljplanen av 
Tomtebo Strand möjliggör för cirka 3 000 bostäder, totalt 
6 000 boende och 70 000 kvm verksamhetsmark med 
1500 arbetsmöjligheter i form av kommersiell service, 
kontor och verksamheter av olika slag.42

VISION
Visionen för Tomtebo Strand har tagits fram av kom-
munen, de inblandade kommunala bolagen och byggak-
törerna. Visionen är följande:
”Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, 
stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram 
i unikt samskapande och bli en internationell förebild för 
hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.” 43

För att kunna lättare kunna uppnå visionen för Tomtebo 
Strand har fem fokusområden identifierats:44

• En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus
• Aktiva och hållbara grön-och vattenområden
• Hållbar mobilitet med människan i fokus
• Hållbara och smarta miljölösningar
• Engagemang och delaktighet för hållbarhet och 

framgång

Dessa fokusområden har sedan brutits ned i mål med 
underliggande strategier och exempel på åtgärder. Åt-
gärderna ska leda till att strategier och mål uppfylls och 
strategierna har mätbara indikatorer för att möjliggöra att 
de kan följas upp och utvärderas.

TOMTEBO STRAND
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DETALJPLAN
Den presenterade detaljplanen är just nu (augusti 2021) 
i samrådsskedet där syftet är att samla in information och 
synpunkter, förankra förslaget och ta fram ett starkt beslut-
sunderlag. Det nuvarande förslaget på detaljplan kommer 
att justeras efter samrådet utifrån synpunkter och förslag.

Tomtebo Strand planeras att ha två in- och utfarter till 
omkringliggande vägar, en infart anslutande till Tomtebovä-
gen och den andra anslutande till Universitetsrondellen på 
E4:an. Med färre infarter till och färre bilvägar inne i områ-
det ska trafiken av av personbilar inne i stadsdelen minska 

och därav inte skapa onödig belastning på gatorna i om-
rådet. Målet mot minskad trafik möjliggörs ytterligare via 
placeringen av parkeringsanläggningarna. Parkeringshusen 
för privatägda fordon ligger alla i områdets ytterkant nära 
in-och-utfarterna och ligger inom en 300 meter radie till 
de flesta bostäder vilket ger ett verkligt gångavstånd på ca 
400 meter. Gatuparkeringen inom området är begränsad 
till parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Målet är att de tjänster och service som de boende kan 
tänkas behöva till vardags ska alla finnas så lättillgängliga på 
Tomtebo Strand att en privatägd bil inte ska behövas inom 
området.

300 m radie från busshållplatsen ger ett ungefärligt verkligt gångavstånd på 400 meter
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Enligt nuvarande planer kommer verksamheter att plac-
eras längs stadsdelens västra sida utmed E4:an. Detta 
kommer att minska bullret in till övriga delar av Tomtebo 
Strand där främst bostäder och serviceverksamhet kom-
mer att finnas. Ett flertal gångstråk och cykelvägar kommer 
att finnas i området som skapar förbindelse mellan stads-
delens centrala delar och cykel och gångvägar som kop-
plar till omkringliggande stadsdelar. En busslinje kommer 
att dras centralt genom Tomtebo Strand med en central 
hållplats vid torget och PlusHubben. För att kollektivtrafik 

ska räknas som tillgänglig bör hållplatsen ligga inom 400 
meters gångavstånd från utgångspunkten.

Kolbäcken som rinner genom området kommer att 
bevaras och de närmaste 50-150 metrarna till bäcken 
blir inte berörda av bebyggelse då området har ett högt 
naturvärde och fyller många ekosystemtjänster. Även de 
närmsta 100 metrarna till Nydalasjön kommer att förbli 
orörda då området omfattas av strandskyddet.  

Bildtext: 300 m radie från parkeringshusen ger ett ungefärligt verkligt gångavstånd på 400 meter
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45. Arup/RISE. Mobility Hubs of the Future: Towards a New Mobility Behaviour. 2020. 
     https://www.ri.se/sites/default/files/2020-12/RISE-Arup_Mobility_hubs_report_FINAL.pdf (Accessed 2021-07-07)

VAD ÄR EN HUBB?
För att underlätta ett hållbart vardagsliv kommer man att 
inrätta service- och mobilitetshubbar på Tomtebo Strand. 
Service- och mobilitetshubbar kan beskrivas som en fysisk 
samlingsplats av tjänster och ytor, samt förbindelse av 
mobilitetslösningar. Dessa hubbar kommer att innehålla 
funktioner som främjar delat ägande, gemensamhetslokaler 
och mobilitetslösningar. Hubbarna blir en viktig del av foku-
sområdena (se sida 10), framförallt punkterna 3-5 (Hållbar 
mobilitet med människan i fokus, Hållbara och smarta 
miljölösningar och Engagemang och delaktighet för håll-

barhet och framgång), och de tillhörande hållbarhetsmålen. 
För att dessa mål ska uppnås måste utbudet av tjänster 
som hubbarna erbjuder vara lättillgängligt och attraktivt för 
användarna.

Hubbarna kan delas upp i två kategorier – servicehubbar 
och mobilitetshubbar där den största skillnaden är hu-
vudsyftet av de tjänster som erbjuds i hubben – antingen 
serviceinriktade tjänster eller mobilitetsinriktade tjänster. 
Trots kategoriseringen av hubbarna kan en viss överlap-
pning av förekomma.

MOBILITETSHUBBAR
Mobilitetshubbar är inget nytt koncept i sig utan existerar 
redan inom större kollektiva mobilitetstjänster såsom flyg, 
tåg och buss där flygplatsen och tåg/busstationen har blivit 
till viktiga noder i samhället som fungerar som knytpunkter 
och mötesplatser som vi förhåller oss till i vardagen. Mobi-
litetshubbar fyller samma syfte fast på en mindre skala för 
fordon riktade till kortare resor, så som bil/elbil, lådcykel 
och cykel.

För att en mobilitetshubb ska vara så funktionell som mö-
jligt bör följande aspekter finnas med i åtanke i planering 
och utformning av hubben. Hubben ska: 45

• Locka användare att välja mer effektiva och miljövän-
liga  resemedel än den privatägda bilen och därmed 
skapa mer hållbara resvanor.

• Effektivt och smidigt förflytta människor från punkt A 
till punkt B

• Tillhandahålla önskad transportmedel vid önskad 
tidpunkt

• Vara integrerad i ett storskaligt transportnätverk 
(kommunalt och regionalt)

• Vara planerat som en del av en större stadsutveckling 
och framtida utformning

• Kunna anpassas till ändrade behov och förhållanden
• Använda infrastruktur och allmän yta effektivt
• Utformas som allmänt område som är tillgängligt utan 

konsumtion av användaren
• Vara av mänsklig skala och skapa en känsla av sam-

hörighet och gemensamt ägande.

SERVICE- & MOBILITETSHUBBAR
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46. Umeå Kommun. Kvalitetsprogram Tomtebo Strand. Juni 2021. (Accessed: 2021-07-21)
47.  Trivector. Placering av mobilitetshubar Tomtebo Strand. 2019. (Accessed: 2021-07-26)

Med hållbarhetsmålen i åtanke spelar mobilitet en stor roll 
och Tomtebo Strand ska därför utformas så att de hållbara 
färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik är så lättillgängli-
ga att de blir det naturliga valet av färdmedel för resor 
inom området, samt till och från för att komplettera eller 
helt utesluta privat bilägande. Målet är att 75% av alla resor 
på Tomtebo Strand ska ske hållbart och därmed överträffa 
kommunens övergripande målsättning om 65% hållbara 
resor inom tätorten till 2025.46

Mobilitetslösningarna kommer därmed att bli en viktig 
del att inkludera i hubbarna som kommer att innehålla 
en bredd av mobilitetslösningar och tjänster, bland annat 
uthyrning och pooltjänster för cyklar, lådcyklar och elbil-
ar. Hubbarna kommer även innehålla cykelparkering och 
förvaring för de boende i stadsdelen, laddningsstationer 
för elcyklar och elbilar, samt bilparkering för poolfordon, 
besökare och boende. Bilpoolsparkering, laddningssta-
tioner och cykelparkering kan implementeras i de flesta 
typerna av planerade hubbar oberoende av hubbens plats, 
medan möjligheter för parkering av privatägda fordon 
kommer främst att tillämpas i mobilitetshubbarna, de två 
hubbar lokaliserade vid den östra och sydöstra infarten.
På Tomtebo Strand planeras det för totalt 2100 parker-
ingsplatser, varav 1500 är parkeringsplatser för de boende 
och 600 är parkeringsplatser för besökare och människor 
som arbetar i stadsdelen. 525 av dessa parkeringsplatser 
föreslås distribueras mellan övriga hubbar inne i stadsdel-
en.47 Poolfordonen som planeras är bilpool, cykelpool och 
lådcykelpool.

Behovet av antal bilpoolsbilar är beräknat utifrån en bil per 
50 lägenheter. Med totalt 3000 planerade lägenheter kom-
mer det att behövas 60 bilpoolsbilar på Tomtebo Strand, 
med en distribution av 7-8 bilpoolsbilar per hubb. Utöver 
hubbarna bör man även implementera 3-6 övriga bilpool-

sparkeringar på öppna ställen i stadsdelen. På så vis kan 
säkerställs att alla bilpooler är lättillgängliga för de boende 
och inom förslagsvis max 400 meters gångavstånd.

Behovet av antal lådcyklar är beräknat utifrån minst en 
lådcykel per 70 lägenheter. Med totalt 3000 planerade lä-
genheter bör minst 45 lådcyklar finnas på Tomtebo Strand, 
men man bör planera utifrån ett ökande behov och därför 
ge utrymme för upp till 60 lådcyklar. Cykelpoolen ska 
utöver lådcyklarna även innefatta vanliga cyklar samt andra 
typer av cykelkärror. Lådcykelpoolen planeras i etapp 1 
för Parkeringshusen samt Plushubben med möjlighet att 
expandera till övriga hubbar i kommande etapper. Be-
mannad poolfordonsservice kommer att finnas tillgänglig i 
Plushubben.

Utöver poolfordonen själva kommer hubbarna att erbjuda 
laddningsstationer för både elbilar och elcyklar. Bokningen 
av poolfordonen ska kunna ske dygnet via app, telefon 
eller hemsida – antingen på plats om lediga fordon finns 
tillgängliga eller från hemmet. Utformningen av hubbar-
na och fokuset kring mobilitetslösningar ger även goda 
förutsättningar att implementera elsparkcyklar om det 
är något som Umeå Kommun skulle välja att satsa på 
framöver.

Utöver hubbarna kommer kollektivtrafiken att spela en 
viktig roll för att uppnå goda mobilitetsmöjligheter och 
aktivt bidra till hållbarhetsmålen. Linje 8 kommer att löpa 
genom Tomtebo Strand och följa det centrala stråket med 
en hållplats vid Plushubben och det närliggande torget, och 
eventuellt en ytterligare hållplats i senare etapper. Bus-
slinjen kommer att finnas tillgänglig från Tomtebo Strand 
redan innan första inflyttningen i stadsdelen så att mö-
jligheterna till hållbart resande är goda redan från första 
början.
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SERVICEHUBBAR
Servicehubbarna är, som namnet antyder, mer inriktat mot 
övrig service och tjänster som behövs i vardagen med vi-
sionen att fungera som ett medel som möjliggör en hållbar 
livsstil inom områden utöver mobilitet. Det kan innebära 
delning av mobilitet, ytor, allmänna områden, föremål och 
tjänster. 

I kategorin mobilitet räknas mobilitetsalternativen och dess 
tillhörande behov och funktioner såsom parkering, beman-
ning, och laddningsmöjligheter för eldrivna fordon – både 
bil och cykel, vilket bidrar till uppfyllnad av målet gällande 
mer hållbara resealternativ. Parkering inkluderar allt från 
poolfordonsparkering (bil, lådcykel och vanlig cykel) till 
besöksparkering och parkering av privatägda fordon. För 
information om fördelningen av de olika typerna av park-
eringsplatser, se avsnittet Mobilitetshubbar på sida 12.

I kategorin ytor räknas främst delade ytor inomhus såsom 
delade verkstäder och föreningslokaler, mötesplatser och 
aktivitetsrum, övernattningsrum, återbrukningsstationer 
och avfallshantering. Delade verkstäder kan innebära be-
mannade ytor för verksamheter som cykelköket eller bok-
ningsbara verkstadsplatser i till exempel ett fab-lab. Även 
föreningslokaler är ytor som kan delas emellan föreningar, 
organisationer eller kanske till och med skolan. Genom 
att dela lokaler på följande vis kan man optimera tiden 
lokaler används och samtidigt minska ägandeskap av ytor, 
både privat eller av föreningar och verksamheter. Även om 
delade ytor är mest effektiva på större skala mellan fören-
ingar och verksamheter är även privatpersonen en viktig 
aktör. När vi eliminerar ytor så som privata verkstäder 

och vallarum i hemmet minskar även ytbehovet i bostäder, 
möjliggör effektivare sätt att hantera och planera urbana 
ytor, och på sikt minska stadsutbredning utan att begränsa 
tillväxt. 

Mötesplatser och aktivitetsrum kan bland annat innebära 
bekväma ytor där folk kan mötas för att samåka till jobb 
eller skola, eller hämtning/lämning av barn för samåkning 
till och från aktiviteter. Det kan även vara ett ställe där man 
möts för att byta tjänster eller föremål, tillexempel byte av 
tillagade matlådor, redskap eller städföremål. Detta skulle 
även kunna innebära gemensamma kök där grannar kan 
samlas och laga och äta mat tillsammans. Just ritualen kring 
att dela en måltid är en av de allra viktigaste byggstenar i 
hur folk samlas och skapar meningsfulla band till varandra. 
En studie från Oxford Universitet visar att ju mer folk äter 
tillsammans med varandra, desto mer sannolikt är det att 
individerna känner sig lyckliga och tillfredsställda med sina 
liv.48  Via samtalen som förs över måltiden och i handlingen 
att dela mat byggs gemenskap och en stärkt tillit emellanåt. 
Detta skulle bidra till uppfyllandet av målet av en socialt 
hållbar stadsdel på Tomtebo Strand. 

Återbrukningsrum ger de boende möjlighet att lämna in 
använda föremål som sedan kan hämtas upp och återan-
vändas av en annan granne. Återbrukningsmöjligheter kan 
antingen vara permanenta lösningar och rum som finns i 
hubbarna eller pop-up lösningar som cirkulerar i stadsdel-
en och runt om I Umeå Kommun, likt funktionen av Pop-
Up Återbruk som drivs av Stockholm Vatten och Avfall.49  
Tillfällen för inlämning och upphämtning av återbruk borde 
finnas minst en gång i kvartalet. 
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48. MAGINE. Exploring the brave new world of shared living. Space 10. 2019. 
     https://space10.com/collection/imagine-exploring-the-brave-new-world-of-shared-living/ (Accessed: 2021-07-20)
49. StockholmVatten och Avfall. Pop Up Återbruk.  2020.
     https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/vara-kontor-och-anlaggningar/popup-aterbruk/ (Accessed: 2021-07-22)



Avfallshantering är en delad yta som ska finnas tillgängligt 
för alla boende på Tomtebo Strand och bör därför im-
plementeras i både bostadsfastigheter och inom kvar-
teren. Hubbarna kan fungera som ett utrymme där vissa 
av dessa lösningar finns. Avfallshanteringen bör innehålla 
lösningar för inlämning och upphämtning av grovavfall av 
mindre storlek, elektronikprylar och visst miljöfarligt avfall. 
Avfallslokalerna bör förslagsvis samförläggas med hubbar-
na som innehåller parkering för privatägda fordon då detta 
minskar behovet att ta bil till återvinningsstationen. Gen-
om att tillhandahålla goda möjligheter för avfallssortering 
bidrar man till målet att det ska vara hög sorteringsgrad i 
stadsdelen.50 

I kategorin Allmänna Områden räknas de mer hälsorien-
terade behoven, det vill säga social hälsa och fysisk hälsa. 
Till social hälsa hör mötesplatser där boende kan träffas 
och umgås som mötesplatser för samåkning, delade kök, i 
föreningsverksamheten, i skolan och på restauranger eller 
cafés. Till fysisk hälsa hör lösningar som parker och gym där 
människor kan motionera och ta del av naturupplevelser. 
Även mobilitetslösningar som innebär fysisk aktivitet, tex 
cykelpoolen kan tillgodoräknas i fysisk hälsa. Många av de 
aktiviteter och lösningar som främjar social och fysisk hälsa 
kan även räknas med i andra kategorier då hälsoförmåner 
automatiskt tillkommer på ställen där människor träffas 
och delar upplevelser. 

Till kategorin Föremål och Tjänster hör leverans av olika 
slag, kommersiella tjänster och hushållsverktyg/redskap. 
Leverans innebär lösningar som är riktade mot att effektiv-
isera utkörning av produkter från e-handel samt matlever-
ans via leveransboxar. Leveransboxar samlar utkörning till 
en destination vilket minimerar både koldioxidutsläpp och 
kortar ner körsträckor markant. Det bör förslagsvis finnas 
leveransboxar av olika typer – kalla leveransboxar för mat-
varor, varma leveransboxar för takeout och delivery via 
tjänster som Foodora eller Wolt, och normaltempererade 
boxar för vanliga paket.

Kommersiella tjänster inkluderar centrumverksamhet 
som omsätter pengar och bedrivs i vinstsyfte. Detta gäller 
exempelvis restauranger och cafés, matvarubutiker eller 
annan typ av butik/uthyrning. 

Till kategorin hushållsverktyg räknas föremål som verktyg, 
trädgårdsredskap, städföremål, och tillgång till tvättstuga. 
Detta är föremål som, för de flesta, inte används dagligen 
och dessutom kan vara ganska dyra att införskaffa själv, 
speciellt för studenter eller familjer med låg inkomst. Dessa 
faktorer gör sådana föremål möjliga att på ett effektivt sätt 
dela sinsemellan. På Tomtebo Strand bör det därför finnas 
möjlighet att boka verktyg och redskap via en verktyg-
spool som sen kan levereras via leveransboxarna. Förslags-
vis bör det även finnas möjlighet för grannar att digitalt 
kontakta varandra för att låna eller byta föremål och 
tjänster. De planerade mötesrummen kan användas som 
en säker fysisk plats där dessa transaktioner kan äga rum. 

Teknologi är en kategori som är svår att separera från de 
övriga kategorierna då tekniska lösningar och innovation 
har en central roll i all utveckling. I kontexten mobilitet-
shubbar bör man implementera tekniska lösningar i allra 
högsta mån för att systemen ska vara så framåtblickande 
som möjligt och kunna anpassas till vidareutveckling. Appar 
används redan till inom bokningsbara tjänster och utrym-
men som poolfordon, övernattningsrum, tvättstuga, eller 
för att hämta ut paket. Då hubbarna kommer att innehålla 
många lösningar som används till vardags bör teknologin 
utvecklad kring dessa tjänster vara så smidig och effektiv 
som möjligt för att underlätta och öka användandet av 
dessa hållbara tjänster. Förslagsvis bör alla tjänster och all 
kommunikation samt betalning kunna skötas via en och 
samma app. Precis som att hubbarna samlar alla tjänster till 
samma fysiska app bör det finnas möjlighet att samla den 
tillhörande teknologin på en och samma digitala plattform. 
För de som inte har tillgång till smartphones bör det 
finnas andra möjligheter att använda samma tjänster, till 
exempel via tillträdeskort med chipfunktion eller digitala 
skärmar med inloggningsfunktion och bokningsmöjligheter 
i koppling till bland annat leveransboxar, poolfordon, eller 
gemensamhetslokaler som går att boka. 

15.50. Umeå Kommun. Kvalitetsprogram Tomtebo Strand. Juni 2021. (Accessed: 2021-07-21)
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TILLGÄNGLIGHET TILL HUBBARNA
För att hubbarna ska fylla sitt avsedda syfte att tillhandahål-
la mobilitetslösningar som kompletterar eller helt uteslut-
er det privata bilägandet samt att effektivisera vardagen 
genom att erbjuda tjänster och service som boende 
förlitar sig på i vardagen krävs det att dessa hubbar ligger 
tillgängligt för alla boende på Tomtebo Strand. 

Tillgängligt avstånd anses vara ca 5 minuter promena-
davstånd vilket motsvarar 400 meter. I stadsmiljö beräknar 
man att 300 meter i plan motsvarar ungefär 400 meter i 
realavstånd – en ökning beroende på kvartersutfFormnin-
gen och gatuplanering.  
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17.

PROCESS
En stor del av uppdraget Tomtebo Strand i Samhällsbygg-
nadsstudion har varit fokuserat kring att ta fram program-
förslag och räkna på tillhörande ytbehov för de olika hub-
barna. Programförslagen och ytbehoven är översiktliga och 
berör alla hubber planerade på Tomtebo Strand. Förslagen 
är delvis baserade på underlagsmaterial tidigare framtaget 
av Umeå Kommun och syftar till att skapa ett samman-
hållande bild av de olika tjänsterna som hubbarna skulle 
kunna erbjuda och hur dessa tjänster skulle komplettera 
varandra och användarbehoven i stadsdelen. Programfunk-

tionerna har sammanställts diagrammatiskt i plan för att 
visa hur de olika tjänsterna förslagsvis skulle kunna förhålla 
sig till varandra. Denna typ av bubbeldiagram skulle även 
kunna vara ett sätt att i tidigt gestaltningsstadie ta fram en 
byggnadsform. En komplett lista av varje enskild program-
funktion är även framtagen samt uträkningar på uppskattat 
ytbehov. Förhållandena av ytbehovet för de olika deln-
ingskategorierna (mobilitet, delade ytor, offentliga platser, 
föremål och tjänster, och lägenheter) har sedan samman-
ställts procentuellt för att få en bättre bild av huvudsyftet 
med varje enskild hubb.

YTBEHOV & ANVÄNDARPROGRAM

P-HUS

<50m2 <100m2 <150-300m2 >400m2

BOSTÄDER - 0%

FÖREMÅL & TJÄNSTER - 0%

OFFENTLIGA PLATSER - 2%

YTOR - 12%

MOBILITET - 87%

Digitala bokningssystem för tjänstens funktion.

Hushållsverktyg, Leveranser, Handel, Restauranger etc.

Aktivitetrer som främjar hälsa och välmående, fysisk och social 

Delade ytor så som verkstäder, återvinning, gemensamhetslokaler

Mobilitetstjänster samt tillhörande parkering/laddning

BYGGNAD: 4-5 VÅNINGAR
Behov beräknat på 2.5 boende per lägenhet i området
      PLAN 1
• LÅDCYKELPOOL
      1 lådcykel/50 Lägenheter = 16 platser
      WxD = 1,15m x 2m = 2,3m2 + Omkringliggande yta
      2,3m2/plats = 36,8m2  ~ 40m2

• MÖTESPLATS SAMÅKNING 
      Loungearea med fotöljer och bord, 35m2

• FÖRVARING 
      2,5-5m2/förvaringsutrymme, 20 platser = 150m2

• ÅTERVINNINGSCENTRAL
      Beräknat för 50 lägenheter 
      WxD = 3,5m x 7m = 25m2

      PLAN 2,3 & 4
• BILPOOL
      1 bil/50 Lägenheter = 16 platser mellan P-hus och Plushubben
      25m2/plats = 400 m2 (200m2 i p-hus)
• PARKERING & BESÖKSPARKERING
      >16 platser : 25m2/plats = >400 m2 (ca 900m2)
• LADDNINGSSTATIONER 
      8 platser : 25m2/plats = 200m2   

      ÖVRIGT
• SOLCELLER
      Energiförsörjning via solceller (fasadsystem eller tak)

P-HUS
YTFÖRDELNING
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P-HUS
&

HUBB

<50m2 <100m2 <150-300m2 >400m2

BOSTÄDER - 0%

FÖREMÅL & TJÄNSTER - 30%

OFFENTLIGA PLATSER - 19%

YTOR - 6%

MOBILITET - 45%

Digitala bokningssystem för tjänstens funktion.

Hushållsverktyg, Leveranser, Handel, Restauranger etc.

Aktivitetrer som främjar hälsa och välmående, fysisk och social 

Delade ytor så som verkstäder, återvinning, gemensamhetslokaler

Mobilitetstjänster samt tillhörande parkering/laddning

      PLAN 2 & 3
• BILPOOL
      1 bil/50 Lägenheter = 16 platser mellan P-hus och Plushubben
       25m2/plats = 400 m2 (200m2 i p-hus)
• PARKERING & BESÖKSPARKERING
      >16 platser : 25m2/plats = >400 m2

• LADDNINGSSTATIONER 
      8 platser : 25m2/plats = 200m2   

 PLAN 4 & 5
• KOMERCIELL LOKAL 
      Cafe, uthyrning, etc, ca 800m2

• COWORKING SPACE
      10m2/arbetsplats
      30 arbetsplatser = 300m2 + 200m2 Gemensamt utrymme
      ÖVRIGT
• SOLCELLER
      Energiförsörjning via solceller (fasadsystem eller tak)
     

P-HUS/HUBB
YTFÖRDELNING

BYGGNAD: 4-5 VÅNINGAR
Behov beräknat på 2.5 boende per lägenhet i området
      PLAN 1
• LEVERANSBOX (MATKASSAR, LEVERANS ETC)
      40 luckor: WxDxH = 1.9m x 0.62m x 2.2m 
      1,2m2 + Omkringliggande yta (ca 25m2)
• LÅDCYKELPOOL
      1 lådcykel/50 Lägenheter = 16 platser
      WxD = 1,15m x 2m = 2,3m2 + Omkringliggande yta
      2,3m2/plats = 36,8m2 + Omkringliggande yta (ca 60m2)
• MÖTESPLATS SAMÅKNING 
      Loungearea med fotöljer och bord, 40m2

• FÖRVARING 
      2,5-5m2/förvaringsutrymme, 20 platser = 150m2

• ÅTERVINNINGSCENTRAL
      Beräknat för 50 lägenheter 
      WxD = 3,5m x 7m = 25m2
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HUBB

<50m2 <100m2 <150-300m2 >400m2

BOSTÄDER - 53%

FÖREMÅL & TJÄNSTER - 1%

OFFENTLIGA PLATSER - 29%

YTOR - 4%

MOBILITET - 13%

Digitala bokningssystem för tjänstens funktion.

Hushållsverktyg, Leveranser, Handel, Restauranger etc.

Aktivitetrer som främjar hälsa och välmående, fysisk och social 

Delade ytor så som verkstäder, återvinning, gemensamhetslokaler

Mobilitetstjänster samt tillhörande parkering/laddning

• ÅTERVINNINGSCENTRAL
      Beräknat för 50 lägenheter 
      WxD = 3,5m x 7m = 25m2

• PORTABEL CYKELVERKSTAD 
      Pop-up cykelverkstad från plushubben på innergård
      50m2 

      PLAN 2
• FESTLOKAL/FÖRENINGSLOKAL
      ca 600m2

      PLAN 3-5
• LÄGENHETER
      Privata bostäder samt övernattningsrum, ca 1200m2

     

SRVICEHUBB 01
YTFÖRDELNING

BYGGNAD: 4-5 VÅNINGAR
Behov beräknat på 2.5 boende per lägenhet i området
       PLAN 1
• LEVERANSBOX (MATKASSAR, LEVERANS ETC)
      40 luckor: WxDxH = 1.9m x 0.62m x 2.2m 
      1,2m2 + Omkringliggande yta (ca 25m2)
• DELNINGSBOXAR 
      (bytesföremål, köksredskap, verktyg etc)
      1,2m2 + Omkringliggande yta
• CYKELPARKERING UTE & INNE
      80 cyklar (60 i förråd, 20 utomhus)
      Förråd = 60m2  Ute: 25m2

• CYKELDUSCH
      25m2

• BILPOOL
      1 bil/50 Lägenheter = 8 platser/hubb
      25m2/plats = 200 m2

• MÖTESPLATS FÖR TJÄNSTEBYTEN
      (skjuts till aktiviteter, matlagning etc)
      Loungearea med fotöljer och bord, 40m2
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HUBB

<50m2 <100m2 <150-300m2 >400m2

BOSTÄDER - 55%

FÖREMÅL & TJÄNSTER - 1%

OFFENTLIGA PLATSER - 27%

YTOR - 2%

MOBILITET - 15%

Digitala bokningssystem för tjänstens funktion.

Hushållsverktyg, Leveranser, Handel, Restauranger etc.

Aktivitetrer som främjar hälsa och välmående, fysisk och social 

Delade ytor så som verkstäder, återvinning, gemensamhetslokaler

Mobilitetstjänster samt tillhörande parkering/laddning

• ÅTERVINNINGSCENTRAL
      Beräknat för 50 lägenheter 
      WxD = 3,5m x 7m = 25m2

• KOLLONITRÄDGÅRD 
      10-15 kolonilotter på innegård 
      5m2-10m2/lott =100m2-150m2

• LÅDCYKELPOOL
      1 lådcykel/50 Lägenheter = 16 platser
      WxD = 1,15m x 2m = 2,3m2 .  2,3m2/plats = 36,8m2 ~ 40m2

     PLAN 2
• GEMENSAMHETSLOKAL
      kök och utrymme för gemensamma middagar - ca 400m2

      PLAN 3-5
• LÄGENHETER
      Privata bostäder samt övernattningsrum - ca 1200m2

SRVICEHUBB 02
YTFÖRDELNING

BYGGNAD: 4-5 VÅNINGAR
Behov beräknat på 2.5 boende per lägenhet i området
  PLAN 1
• LEVERANSBOX (MATKASSAR, LEVERANS ETC)
      40 luckor: WxDxH = 1.9m x 0.62m x 2.2m 
      1,2m2 + Omkringliggande yta (ca 25m2)
• DELNINGSBOXAR 
      (bytesföremål, köksredskap, verktyg etc)
      1,2m2 + Omkringliggande yta
• CYKELPARKERING UTE & INNE
      80 cyklar (60 i förråd, 20 utomhus)
      Förråd = 60m2  Ute: 25m2

• CYKELDUSCH
      25m2

• BILPOOL
      1 bil/50 Lägenheter = 8 platser/hubb
      25m2/plats = 200 m2

• MÖTESPLATS FÖR TJÄNSTEBYTEN
      (skjuts till aktiviteter, matlagning etc)
      Loungearea med fotöljer och bord, 40m2
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PLUS-
HUBB

<50m2 <100m2 <150-300m2 >400m2

BOSTÄDER - 26%

FÖREMÅL & TJÄNSTER - 16%

OFFENTLIGA PLATSER - 15%

YTOR - 19%

MOBILITET - 24%

Digitala bokningssystem för tjänstens funktion.

Hushållsverktyg, Leveranser, Handel, Restauranger etc.

Aktivitetrer som främjar hälsa och välmående, fysisk och social 

Delade ytor så som verkstäder, återvinning, gemensamhetslokaler

Mobilitetstjänster samt tillhörande parkering/laddning

• GEMENSAMHETSLOKAL - MUSIK/UNDERHÅLLNING  
      Musiksal med anpassningsmöjligheter - Samverkan till skola, ca 500m2

• FRITIDSBANK
      Uthyrning av fritidsutrustning, ca 500m2

• MÖTESPLATS SAMÅKNING 
      Loungearea med fotöljer och bord, ca 60m2

• INFART TILL BILPOOL/GÄSTPARKERING

  PLAN 2
• BILPOOL/GÄSTPARKERING
      1 bil/50 Lägenheter = 16 platser mellan P-hus och Plushubben
      25m2/plats = 400 m2 (200m2 i plushubben)
• GÄSTPARKERING
      >400m2 i plushubben
• ÖVERNATTNINGSRUM/LÄGENHETER
      Gemensamma övernattningsrum för omkringliggande bostäder
      PLAN 3
• GÄSTPARKERING
      >400m2 i plushubben
• ÖVERNATTNINGSRUM/LÄGENHETER    

PLUSHUBBEN
YTFÖRDELNING

BYGGNAD: 3-4 VÅNINGAR
Behov beräknat på 2.5 boende per lägenhet i området
      PLAN 1
• LEVERANSBOX (MATKASSAR, LEVERANS ETC)
      40 luckor: WxDxH = 1.9m x 0.62m x 2.2m 
      1,2m2 + Omkringliggande yta
• BEMANNAD LÅDCYKELPOOL
      1 lådcykel/50 Lägenheter = 16 platser
      WxD = 1,15m x 2m = 2,3m2 + Omkringliggande yta
      2,3m2/plats = 36,8m2 + Omkringliggande yta
• CYKELPARKERING UTE & INNE
      100 cyklar (80 i förråd, 20 utomhus)
      Förråd = 80m2  Ute: 22m2

• CYKELDUSH
      Självservice i anslutning till garage ca 20m2

• CYKELKÖK 
      Cykelverkstad - Kombination bemannad/allservice, ca 300m2

• MAKERSPACE  
      Verkstad med anslutning till Cykelköket, ca 150m2
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GESTALTNINGSFÖRSLAG

ÖVERSIKT
Gestaltningsförslaget är en mer djupgående studie av 
Plushubben och syftar till att skapa en levande bild av vad 
Plushubben skulle kunna vara, hur den används, och hur 
de olika funktionerna samspelar med varandra och den 
direkta omgivningen på Tomtebo Strand. 

Bottenplanen i Plushubben är tillhandahåller programmer-
ing som tillhandahåller delning av tjänster och lokaler och 
syftar till att koppla till det närliggande torget, skolan, och 
centrumfunktionen i de närliggande lokalerna.

Den övergripande gestaltningen består av fyra kubforma-
de volymer av varierande höjd roterade 45 grader diag-
onalt mot stadsdelens planerade gatunät. Detta genererar 
en vävande form med naturliga gårdsfickor mot väster 
och öster. Fickorna som vetter mot väster bildar naturlig 
separation av den invändiga programmeringen och ger 
möjlighet till separata entréer till de olika enheterna från 
den intilliggande gatan. Gårdsfickorna som vetter mot 
öster och den närliggande skolan är något större än en-
téerna och är planerad som allmän grönyta eller eventuell 
förlängning av den närliggande skolgården. 

INVÄNDIG PLANERING - PLAN I
Med entré från torget ligger musiksalen och cykelköket. 
Musiksalen är tänkt som en delningslokal mellan den 
närliggande skolan som har tillgång till lokalen under dagtid 
och kvällsdriven aktivitet såsom musikskola eller replokal 
för lokala band och musikgrupper. I musiksalen bör det 
finnas en större samlingssal med utrymme för skolklasser 
att samlas och ha gemensam undervisning samt ett flertal 
mindre ljudisolerade studiorum för enskild undervisning. 
Musiksalen bör tillhandahålla utrustning som instrument, 
mikrofoner, förstärkare, högtalare och inspelningsutrust-

ning. Musiklokalen kan öppnas upp mot torget och an-
vändas som en mindre scen för event och framträdanden 
både av den skolan och annan kvällsdriven aktivitet. Detta 
skapar ett höjt samspel mellan torget och aktiviteterna 
som bedrivs i plushubben och bidrar därmed till en livlig-
are stadskärna på Tomtebo Strand. I anslutning till scenen 
och torget finns en torgtrappa med sittplatser som kan 
användas vid publika framträdanden eller till vardags likaväl. 
Trappan leder även upp till en takterrass ovan. 
I syfte att skapa lösningar för delningsmöjligheter mellan 
skolan och den övriga stadsdelen är en musiksal en för-
delaktig lösning då det inte innebär en lika stor säkerhetsri-
sk och ansvarsfråga som till exempel delning av en trä- och 
metallverkstad. 

Den andra entrén mot torget tillhör cykelköket. Gen-
om att erbjuda större lokaler till cykelköket i Umeå ges 
möjlighet för verksamheten att expandera och motivera 
privatpersoner till ett mer hållbart resande genom att dela 
verktyg och kunskap om cykelreparation. Även cykelköket 
kan öppnas upp mot torget och bedriva utökad verk-
samhet under sommarhalvåret. Tack vare kopplingen till 
torget kan man även genomföra event samt göra verk-
samheten mer synlig för de boende på Tomtebo Strand. 
Verksamheten bör vara bemannad men främst i syfte av 
tillhandahållande av kunskap om cykelreparation och viss 
hjälp. Utöver drop-in verksamhet skulle cykelköket skulle 
förslagsvis kunna erbjuda kurser i cykelskötsel och repara-
tion, erbjuda hemlån av verktyg, och bedriva pop-up verk-
samhet runt om i Umeå med en enklare portabel struktur 
som kan förflyttas via cykel.

I anslutining till cykelköket ligger ett Makerspace där privat-
personer kan boka plats och redskap för kreativa projekt. 
Med tanke på digital utveckling och ökat intresse för
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tekniska redskap bör ett makerspace, utöver en enkla-
re redskapspool, tillhandahålla teknisk utrustning såsom 
3d skrivare, laserskärare, och cnc maskiner, samt yta för 
tillämpande av projekten. Cykelköket och Makerspacet har 
separata entréer från gatan/torget men har invändig sam-
mankoppling för tillgång till gemensam verktygspool. 

Vägg i vägg med makerspacet ligger en fritidsbank som 
tillhandahåller lån utrustning för olika typer av utomhusak-
tiviteter beroende på säsong. En fritidsbank på Tomtebo 
Strand, och framförallt i plushubben är av högt värde då 
det bidrar till delningsekonomin i stadsdelen samtidigt som 
det stärker den sociala hälsan då det uppmuntrar och en-
gagerar till gemensamma utomhusaktiviteter. Med Nydalas-
jön i nära anslutning till Plushubben finns det även ett stort 
intresse och möjlighet för diverse aktiviteter oberoend av 
årstid. Fritidsbanken bör därför erbjuda utrustning riktad 
specifikt aktiviteterna som finns tillgängliga i området, 
såsom skidor, skridskor och pulkor under vinterhalvåret 
och kayaker, paddleboards, badleksaker och volleyballs 
under sommarhalvåret. 

Den sydligaste entrén längs plushubbens västra sida leder 
till en lobby med ett flertal delningstjänster som även 
fungerar som entré till bostäderna ovan. I anslutning till 
lobbyn finns bland annat leveransboxar för paket, matvaror 
och utkörning av mat från restauranger. Leveransboxarna 
för matvaror och utkörning bör vara kylda eller värmda 
beroende på typen av leverans. I lobbyn finns även en be-
mannad reception för poolfordonstjänster där kunder vid 
behov kan få hjälp med bokning eller svar på andra frågor 
gällande poolfordonen. I samma del av plushubben finns 
både cykelpool, lådcykelpool, och bilpool. Lobbyn fungerar 
även som en mötesplats för samåkning med poolfordon 
eller till och från aktiviteter.

Runt hörnet vid den korsande gatan ligger entren till ett 
cykelgarage för de boende och parkerhingshuset ovan. 
Cykelgaraget har plats för 80 cyklar och enskilda förråd 
att hyra. I anslutnign till cykekgarraget finns även en yta för 
enklare cykelskötsel, såsom tvätt, luftpump, och en varuau-
tomat med cykeltillbehör, till exempel extra slang, ventiler, 
sadelskydd etc. Parkeringshuset ovan tillhandahåller park-

ering för bilpool och gästparkering för besökande, samt 
laddningsstationer för elbilar. 

INVÄNDIG PLANERING - PLAN II
Det finns både utvändig och invändig koppling till plan 2. 
Torgtrappan bredvid musiksalen ansluter till en takterrass 
med ett café och sittplatser som blickar ut över torget. 
Caféet kan även nås via det invändiga trapphuset och 
hissen som ligger i anslutning till cykelköket nedan. Med 
tanke på anslutningen mellan de två verksamheterna skulle 
caféet förslagsvis kunna drivas av eller i samarbete med 
cykelköket för att öka verksamhetens inkomst och därmed 
öka möjligheten att bedriva gratis verksamhet och lån av 
verktyg i själva verkstadsdelen. Ett café skulle även gynna 
området då det skulle bidra till ökad aktivitet kring torget 
och göra plushubben till ännu mer av en destination där 
folk vill samlas och umgås. 

Via trapphuset och hissen i lobbyn finns ytterligare en 
anslutning till plan 2 där det finns privata bostäder (totalt 
10 lägenheter fördelat mellan plan 2 och 3) och ge-
mensamma köksytor. Trots att de privata bostäderna har 
privat kök finns de gemensamma köksytorna främst i syfte 
att tillhandahålla möjlighet för gemensamma måltider och 
matlagning - inte bara för de boende utan även som en 
lokal som kan nyttjas av vänner och grannar i området. 
Genom att skapa möjligheter för möten över mat stärks 
den sociala hållbarheten mellan de boende på Tomtebo 
Strand då det skapar möjligheter till att lära känna grannar 
mer djupgående och därmed öka tillitet i stadsdelen - en 
viktig komponent för att få delningsekonomin att fungera. 

Samma trapphus kopplar även till parkeringshuset där 
både poolfordon och cykelförråd ligger. Detta skapar en 
nära tillgång till poolfordon (lådcykel, elcykel och bil) och 
privatägd cykel vilket skulle minska behovet av att pri-
vatägd bil för de boende. 

INVÄNDIG PLANERING - PLAN III
Samma planering och tjänster återfinns på våning 3 med 
fler lägenheter, gemensamt kök och parkering för poolfor-
don.

CENTRUMVERKSAMHET

SKOLA
BOSTÄDER
TORG
PARKER
MOBILITET

PARKERING (BILPOOL & GÄSTER)

PLUSHUBBEN
ÖVERSIKT
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DELNINGSLOKAL MUSIK - 470m2

CYKELVERKSTAD - 280m2

MAKERSPACE - 150m2

FRITIDSBANK - 470m2

TVÄTTSTUGA - 20m2

LEVERANSBOXAR - 50m2

LOBBY/MÖTESPLATS - 150m2

LÅDCYKELPOOL - 120m2

CYKELSKÖTSEL - 20m2

CYKELGARAGE - 80m2

PARKERING - 150m2

Musiksal med syfte att fungera som delningslokal mellan den närlig-
gande kommunala skolan och uthyrningslokal för kvällsdriven aktivitet 
så som musikskola, replokal, eller framträdanden. Musiksalen kan öpp-
nas upp mot torget och forma en scen för publika framträdanden. 

Bemannad delningslokal med funktion inspirerat av cykelköket. Verk-
staden kan öppnas upp mot torget för att expandera verksamheten 
under sommarhalvåret. 

Makerspace som tillhandahåller verktyg och yta för kreativa projekt 
på plats. Lokalen ligger i anslutning till cykelverkstaden för delad be-
manning och användande av verktyg vid behov.

Uthyrning av fritidsutrustning och föremål så som kanoter, tält, skidor, 
skridskor, pulkor med mera. Verksamheten är bemannad.

Tvättstuga tillgänglig för lägenheterna och övernattningsrummen på 
våningarna ovan.

Leveransboxar för paket, matvaror och post. Totalt 40 luckor. 

Delad yta som fungerar som en mötesplats för samåkning och entré 
till lägenheterna och övernattningsrummen ovan.

Uthyrning av cykel och lådcykel med parkering inomhus. Uthyrningen 
sker digitalt via app men är bemannad för möjlighet att få hjälp och 
svar på frågor direkt på plats

Utrymme för lättare cykelskötsel så som tvätt och luftpump.

Cykelparkering för de boende i området med utrymme för 80 cyklar. 
Eventuellt i kombination med förråd eller förvaring. 

Infart och ramp till gästparkering och bilpoolsparkering ovan.
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ENTRÉ 
TRAPPHUS
TOALETT
BOSTÄDER
FÖREMÅL & TJÄNSTER
ALLMÄNNA OMRÅDEN
YTOR
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PARKERING - 400m2

TAKTERASS - 400m2

CAFÉ - 250m2

BOSTÄDER - 75m2-125m2/LGH

GEMENSAMT KÖK - 100m2

ästparkering och bilpoolsparkering. Tillgång till ladd-stationer.

Takterass i anslutning till fiket på samma plan. Öppen allmän yta via 
trappen/sittplatserna som ansluter till torget på markplan.

Caféverksamhet som förslagsvis drivs via samma verksamhet som
cykelköket. 

Privata lägenheter eller övernattningsrum för de omkringliggande
bostadsrättsföreningarna eller hyresrätterna. 

Utökat gemensamt kök för lägenheterna för möjligheten att laga mat 
och äta tillsammans.
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PARKERING - 400m2

BOSTÄDER - 75m2-125m2/LGH

GEMENSAMT KÖK - 100m2

ästparkering och bilpoolsparkering. Tillgång till ladd-stationer.

Privata lägenheter eller övernattningsrum för de omkringliggande
bostadsrättsföreningarna eller hyresrätterna. 

Utökat gemensamt kök för lägenheterna för möjligheten att laga mat 
och äta tillsammans.
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GESTALTNINGSFÖRSLAG
PLUSHUBBEN 
ENTRE TILL MUSIKSKOLA, CYKELKÖK & TORG
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