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Riksbyggen i korthet

Det som skiljer Riksbyggen från andra bostadsutvecklare är att vi tar ansvar 
för förvaltningen av våra projekt efter att de boende har flyttat in, med målet 
att få förtroendet att förvalta föreningen under hela dess livstid. Det  gör att 
långsiktighet är en grund i allt vi gör – vi bygger helt enkelt rejält och stabilt 
redan från början, vilket alla tjänar på.

Vi har erfarenheten

Riksbyggen grundades 1940 och vi har utvecklat bostäder 

i hela Sverige sedan dess. Vi har lärt oss massor under de 

här åren om hur man ska bygga och sköta om. Men också 

att lyssna på hur människor vill ha det – för sådant ändras 

över tiden. Vi lyssnar hela tiden med alla våra medlemmar 

om hur de vill bo – idag och i framtiden. Lyhördheten gör 

vår erfarenhet ännu mer värdefull.

 

Vi är medlemsägda

Det betyder att de som köper en bostadsrätt av oss, är 

genom medlemskapet i föreningen också ägare i Riks-

byggen. Vi är ett kooperativt företag som jobbar för våra 

medlemmars bästa. Uppstår överskott som inte behövs 

för utveckling i verksamheten går det åter som utdelning 

till medlemmar.

 

Vi har en tydlig värdegrund

Som det kooperativa företag vi är, tror vi på samverkan 

och att lyssna på varandra. Vi tror på trygghet, vi vet att 

boendet är centralt för alla människor och att det ska 

kännas säkert. Vi tror också på långsiktighet, vi lever i våra 

bostäder i många år därför vill vi att värdet på de bostäder 

vi utvecklar ska vara beständigt.

Kortfakta om Riksbyggen:

 2 300 medarbetare

  350 000 boende

  20 000 förtroendevalda

  6 368 MKR nettoomsättning 2015

Ägare, andelsinnehav

Byggnads 21,5%

Kommunal 12,8%

Målareförbundet 3,6%

Elektrikerförbundet 1,8%

Övriga 0,8%

Folksam 6,5%

Den goda staden 0,7%

KF 2,5%

Lokalföreningar 6,5%

Intresseföreningar 43,3%

Vi är hållbara

När vi tar fram nya bostäder utgår vi från vad människor 

behöver och vill ha. Men vi ser också till hela samhällets 

krav på energieffektivitet, funktionalitet och hållbarhet. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på sidan 4.

Vi tar vårt samhällsansvar

Under alla år har Riksbyggen sett på bostäder utifrån ett 

brett perspektiv. Vi sätter alltid människan i centrum och 

vi ser alltid förbi bostäderna, vi vill att hela sammanhanget 

i de områden vi utvecklar ska fungera. Det betyder att vi 

engagerar oss i allt från hur gator och gångvägar planeras 

till hur kommunal service fungerar.
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Riksbyggens styrka ligger i att vi finns med hela vägen 

– från möjligheten att börja bospara hos oss till första 

spadtaget och hela vägen till den dagliga förvaltningen. 

Vi utvecklar bostäder med de boende och förvaltningens 

bästa för ögonen och våra förvaltare har fördelen av att 

redan känna till de bostäder de tar över ansvaret för. Vår 

verksamhet finns över hela landet, vi är ett kooperativt 

 företag och vi verkar tillsammans med våra förtroende-

valda, engagerade medarbetare och våra boende.

Bostadsrätten är kärnan

Att utveckla, förvalta och förbättra bostadsrätter är kärnan i 

Riksbyggens verksamhet. Vi bygger stora och små projekt, 

allt från mindre radhus till stora bostadsområden med 

hundratals lägenheter. Vi bygger för alla skeden i livet; 

mindre lägenheter för det första boendet, seniorbostäder 

och allt där emellan.

Bonum – Seniorboende i Bostadsrätt

Bonum erbjuder seniorboende i bostadsrätt med förenings-

gemenskap och möjlighet till individuella tjänster vid 

behov. Ett tryggt sätt att bo – i ljusa, moderna och lätt-

skötta lägenheter som är utformade så att man kan bo 

kvar hemma i många år, även om livet förändras när man 

blir äldre.

Vi tar ansvar från första lyan till 
äldreboendet

StegEtt

StegEtt är ett boendekoncept från Riksbyggen som hand-

lar om att bygga små men yteffektiva ettor och tvåor som 

är smart planerade, i bostadsrätt.

Vi har mer än bostadsrätter

Vi är också långsiktiga aktörer som ägare av ett eget 

bostadsbestånd, och utvecklar hyresrätter åt oss själva 

och andra fastighetsägare. Dessutom utvecklar vi vård- 

och trygghetsboende för äldre genom ett  koncept med 

kooperativa hyresrättsföreningar. Riksbyggen är också en 

ledande aktör på marknaden för offentlig och kommersiell 

fastighetsförvaltning. 

Riksbyggen är idag en av Sveriges främsta bostadsutvecklare. Vår framgång 
bygger på en grundsyn om att alltid sätta människan i centrum. Det betyder 
att vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi 
utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv. 
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Hållbarhet & 
ekologi

Riksbyggens vision är att vara den 
ledande samhällsutvecklaren för 
hållbara och attraktiva boendemiljöer 
och för att kunna få till en bra 
styrning i vår nyproduktion med 
avseende på ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet har vi tagit fram 
ett verktyg för hållbarhetsstyrning i 
byggprojekt. 
Tanken med hållbarhetsstyrningen i byggprojekt är att vi 

redan i ett tidigt skede bestämmer vilken nivå projektet 

ska nå upp till hållbarhetsmässigt och med hjälp av verk-

tyget arbetar vi sedan vidare med att sätta detaljerade mål, 

aktiviteter och krav under processens gång. Detta säker-

ställer att vi får med oss hållbarhetsfrågorna hela vägen 

från planering till inflyttning. 

Verktyget omfattar områdena Energi, Innemiljö, Material, 

Möjlighet att påverka, Att skapa kollektiv nytta, Samver-

ka med vår omgivning, Utveckling av samhället, Mobili-

tet, Ekosystemtjänster samt Etablering.  Verktyget bygger 

på befintliga certifieringssystem men är även kompletterat 

med andra viktiga aspekter av hållbarhet.

Det finns tre olika nivåer i verktyget:

Bra - Motsvarar krav från myndigheter alternativ praxis i 

den mån det finns 

Bättre - Motsvarar höga krav på hållbarhetsfrågor

Bäst – Motsvarar mycket höga krav som ger projektet en 

hög hållbarhetsprofil   

Certifiering

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO14001 vil-

ket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom 

miljöområdet, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår 

fastighetsförvaltning.  All nybyggnation är dessutom cer-

tifierad enligt Miljöbyggnad med lägst betyg silver vilket 

innebär att det ställs höga krav på byggnadens energief-

fektivitet, inomhusmiljö och materialval. 

Ekosystemtjänster –  

att ta tillvara det naturen bjuder på

Med ekosystemtjänster menar vi nyttor som naturen 

skapar för oss alla – det handlar om att tillvarata markens 

fulla potential samtidigt som vi kan addera värden som 

lokal hantering av dagvatten, rening av vatten och luft 

samt rekreation i naturen för fler. 

När vi tar oss an en markanvisning mäter vi alltid vad 

naturen bidrar med på just den platsen, och se hur vi kan 

agera för att minst bidra på samma sätt när vårt område 

är färdigt, men helst hitta en nivå där vi når ett bättre 

resultat när vi är färdiga. Utöver vårt verktyg med ekosys-

temtjänster arbetar vi med gröntrivselfaktor - ett sätt att 

kvalitetssäkra trivsel, grönska och biologisk mångfald på 

gårdarna.

I kvarteret Diana har vi gjort en första analys vilket resulterade i följande: 

Under förutsättning att de föreslagna åtgärderna genomförs ökar ekosystemtjänstvärdet med 53% 

(minst 0% för godkänt). 

De föreslagna åtgärderna är: 
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Social 
hållbarhet

På Riksbyggen har vi tagit fram en 
definiton över vad social hållbarhet 
innebär för dem som bor hos oss.  
Den hjälper oss att både fysisk 
planera våra bostader men också i 
vårt arbete med att stötta de boende 
när de väl är på plats:
De boende har möjlighet att påverka. 

De som bor i en bostadsrättsförening eller i våra hy-

reslägenheter ska ha kunskap om hur det är att bo hos 

Riksbyggen.  Våra föreningar ska ledas på ett aktivt, 

tydligt och demokratiskt sätt. När det gäller hyreslägen-

heter arbetar Riksbyggen i samarbete med Hyresgäst-

föreningen. När det gäller våra bostadsrättsföreningen 

erbjuder vi exempelvis utbildningar för de olika rollerna 

som ingår i en styrelse och ger stöd för att skapa bra 

mötesformer. 

 

De boende ska tillsammans kunna skapa en 

gemensam nytta.  

När vi bygger bostäder ser vi till att skapa fungerade 

mötesplatser där de boende kan träffas och umgås. Vi 

kommer bland annat att bygga en bro mellan bostads-

rättsföreningen – och hyresrätternas innergård, vi tror 

på att uppmunta till möten. 

Dela saker och tjänster

Vi stöttar också våra föreningar så att de kan dela både 

saker och tjänster med varandra. Vi vill uppmuntra de 

boende till lösningar som exempelvis en gemensam 

verktygspool, ett gemensamt bibliotek och kanske kan 

det också vara aktuellt med gemensamma mobilitets-

lösningar där föreningen exempelvis kan dela på en 

el-lådcykel. 

 

Riksbyggen och de boende samverkar med 

omgivningen. 

Miljön runt föreningarna samt Riksbyggens egna 

fastigheter ska vara inbjudande och trygg. För att de 

boende ska känna sig trygga i samhället och i sin om-

givning arbetar vi med trygghetsplanering i alla projekt, 

exempelvis genom jobba extra med belysning för att 

ljussätta så bra som möjligt. 

Riksbyggen är med och utvecklar samhället. 

När Riksbyggens producerar nya bostäder tänker vi till, 

våra bostäder ska bidra till att skapa en mer socialt håll-

bar stad.  Riksbyggen tar samhällsansvar på flera olika 

sätt och därför är det viktigt för oss att de entreprenörer 

vi upphandlar gör detsamma. 

Bra - Motsvarar krav från myndigheter alternativ praxis 

i den mån det finns 

Bättre - Motsvarar höga krav på hållbarhetsfrågor

Bäst – Motsvarar mycket höga krav som ger projektet 

en hög hållbarhetsprofil   
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Diana  
– en del av en 
större helhet
Med undantag för några enstaka solitärbyggnader, som 

exempelvis S:a Helena kyrka, karaktäriseras centrala 

Skövde av slutna kvarter i ett rutnät som håller samman 

byggnader från vitt skilda tidsepoker till en helhet. I den 

fördjupade översiktsplanen för centrala Skövde anges 

generella riktlinjer om att stadskärnan ska ha kvar sin 

tydliga rutnätsstruktur från 1760 års stadsplan och att 

utveckling i centrala Skövde ska värna om stadskärnans 

kvalitéer.

Med kvarteren Apollo och Motorn samt kommande be-

byggelse på Arenaområdet och utmed Badhusgatan finns 

möjlighet att låta denna sammanhållna struktur expande-

ra norrut i takt med att Skövde nu växer till en betydligt 

större stad – till gagn för stadsliv, fotgängare och cyklister.

Kvarteret Diana är en viktig pusselbit i sammanhanget 

och bör infogas i det större mönstret, med en tydligt ur-

ban karaktär och med en gestaltning som både är samtida 

och inordnar sig i den större helheten. Där Staketgatan 

tidigare avgränsat centrum, med Apollo och Motorn som 

solitärer på norrsidan, ser vi hur man genom att fylla den 

lucka i stadsbilden som Diana idag utgör istället kan låta 

gatan bli en del av ett expanderat centrum.

Med detta som utgångspunkt faller det sig naturligt att 

inte bara hålla kvartersformen mot Staketgatan och Lö-

gegatan: Genom att utgå från kringbyggda gårdar skapar 

vi också trivsamma utemiljöer för de boende i kvarteret, 

med en stegvis övergång från det privata (= den egna 

lägenheten och balkongen), via det halvprivata (= den ge-

mensamma gården som delas med grannarna) och det of-

fentliga rummet utanför. Gårdarna är öppna mot Garpa-

parken för att släppa in ljus, rymd och luft, men avgränsas 

samtidigt från parken av att de ligger på en högre nivå. 

Garpaparken får därigenom ett avslut – en tydlig gräns, 

där parken tar slut och möter staden, istället för att som 

idag lite luddigt flyta ut och övergå i en parkeringsplats.

Öppenheten mot parken, med fönster där det lyser och 

lägenheter där människor vistas under dygnets mörka 

timmar, bidrar också till ökad trevnad och trygghet för 

dem som rör sig längs parkrummets gång- och cykelstråk.

Möjlig expansion av centrum
DIANA
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Vy från Garpaparken
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Gestaltning med 
utgångspunkt 
i platsens 
förutsättningar
Med sitt centrala läge, där tusentals människor passerar 

dagligen, har vi varit angelägna om att ge kvarteret en 

stadsmässig karaktär. Formspråket anknyter såväl till den 

befintliga bebyggelsen i kvarteren Diana och Apollo som 

till husen på andra sidan Staketgatan. Mot Staketgatan 

rymmer gatuplanet butiks- och kontorslokaler som även 

är uppglasade en bit in på Lögegatan samt över gång- och 

cykelstråket från Garpaparken. Balkongerna är indragna 

för att inte dominera gaturummet och kan glasas in. Mot 

gården och mot Lögegatan utförs de översta våningsplanen 

med generösa terrasser i söder och väster.

Förslaget tar sin utgångspunkt i befintliga marknivåer och 

använder dem genom halvplansförskjutningar i entreer och 

parkeringsdäck till att skapa en varierad bebyggelse med 

väl definierade bostadsgårdar kring det gång- och cykel-

stråk som ansluter Garpaparken mot Lögegatan. Skalan 

är anpassad efter omgivningarna och våningsantalet följer 

kommunens utredningsskiss: Fem våningar mot Staketga-

tan samt nedtrappat i öster mot kv. Apollo, en åttavånings-

del i väster mot kv. Motorn samt sex våningar mot norr 

och nordost. Mot parken och den föreskrivna torg-/plats-

bildningen dras bostadshuset ned förbi parkeringsdäcket, 

möter marknivån i parken och bildar en sammanhållen 

helhet med gym-lokalerna i kvarteret Apollo.

Bostadgårdarna utformas för gemenskap och aktivitet, med 

avskärmade och vindskyddade sittplatser i soliga lägen, 

lekplatser och gräsytor. Fruktträd, odlingslådor och av-

gränsade blomsterängar tillför grönska och variation under 

sommarhalvåret. En välvd gångbro länkar samman de 

båda bostadsgårdarna och därifrån leder en trappa ner mot 

parken.

Torgytan i skärningen mellan den nya gång- och cykelvä-

gen genom kvarteret och det befintliga stråket mot cen-

trum utformas som en amfiteater med gradänger i slänten 

upp mot den norra bostadsgården och bidrar till den 

förädling av Garpaparken som nämns i samrådsförslaget 

för fördjupad översiktsplan för centrum.

Volymstudie från Staketgatan/Lögegatan
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Situationsplan
skala 1:500
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Rum för hela 
livet
I detta skede redovisar vi principlösningar för lägenhe-

ternas placering och utformning, med fönster åt flera 

håll, balkonger, utblickar osv, för att visa att vi med vald 

utformning kan säkerställa dessa kvaliteter. Utformning 

i detalj görs i senare skede, i dialog med kommunen och 

efter noggrann analys av marknadens behov och önske-

mål.

Social hållbarhet

För oss som tror på ett integrerat samhälle är det själv-

klart att det blir bäst när vi inte delar in människor i kate-

gorier och skärmar av dem från varandra utan istället låter 

dem mötas i vardagen. Enligt Riksbyggens devis Rum för 

hela livet rymmer förslaget därför såväl bostadrätter som 

hyresrätter och bostäder för allt ifrån unga singlar som 

flyttar till sin första egna lägenhet och pensionärspar som 

lämnar villan för ett bekvämare boende till barnfamiljer. 

Trafik- och parkeringslösning

För att inte låta gaturummet domineras av infarter till 

parkeringsdäcken och för att inte slösa bort värdefull yta 

i gatuplan till nedfartsramper har vi istället utgått från 

tomtens naturliga förutsättningar och angör p-däcken 

inifrån kvarteret: Stadsrummets trevnad och funktion 

prioriteras före bilarna. Samtidigt är bilarna en del av 

samhället och inte något fult som måste gömmas undan. 

Istället för slutna fasader mot de nödvändiga p-däcken 

väljer vi istället att öppna upp dem, med en glasad entré 

vid gångtunneln under Staketgatan för tillträde till de 

allmänna p-platserna samt genom insyn och ljusinsläpp 

mot gång- och cykelstråket genom kvarteret. Genom 

denna transparens ökar också tryggheten både för dem 

som befinner sig inne i parkeringshuset och för dem som 

rör sig utanför.

Halvplansförskjutningen av parkeringsdäcken ger en mer 

yteffektiv lösning än med ramper mellan hela vånings-

plan.

Buller

Staketgatan är en relativt hårt trafikerad gata varför 

bullerfrågan måste beaktas noga i fortsatt planering. 

Lägenheterna i utsatta lägen utförs därför genomgående 

med möjlighet att förlägga sovrum mot gårdssidan samt 

med möjlighet att glasa in balkongerna om det visar sig 

nödvändigt.

Plan 1
Parkering, förråd

Plan 2
Parkering, förråd
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Plan 3
Parkering, bostäder, 

gemensamhetslokal

Plan 4
Kontors-/butikslokaler, 

bostäder, entreer
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Plan 8
Bostäder

Plan 5-7
Bostäder
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Plan 11
Bostäder

Plan 10
Bostäder

Plan 9
Bostäder

Förslaget i siffror:
Kontor/handel 700 m² (BTA)  5 lokaler

Bostäder 11 120 m² (BTA)  inkl trapphus

Hyresrätter 5 940 m² (BTA) 70 lägenheter 

Bostadssrätter 5 180 m² (BTA) 52 lägenheter

     = 122 lägenheter 

  

Byggnadshöjd mot Staketgatan  c:a 16,2 m över 

     referenspunkt i rondell
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Sektion A  1:200

BOSTÄDER

P-DÄCK
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Fasad mot söder (Staketgatan)  1:200
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Fasad mot väster (Lögegatan)  1:200

Fasad mot väster (Lögegatan)  1:40018



Fasad mot norr  1:200
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Fasad mot öster  1:200

Fasad mot öster  1:400
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Sektion B  1:200

BOSTÄDER

P-DÄCK
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Brf Guldstjärnan
Hus 1. Lgh nr 5112, 5122, 5132

2 rok, 53,5 m2

Exempel-
lägenheter

Exempel på lägenheter med goda 
planlösningar ur Riksbyggens tidigare 
produktion: Öppna planlösningar, 
rumssamband, ljusföring och utblickar 
är kvaliteter vi eftersträvar i alla 
bostäder.
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Brf Guldstjärnan

Hus 1. Lgh nr 7111, 7121, 7131

3 rok, 81 m2

B
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. . . . . .

.

.

SOV 1
15 kvm

SOV 2
7  kvm

VARDAGSRUM
18,5 kvm

KÖK
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G G G G

G

G
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K/F

K/F

BALKONG
ca 7,5 kvm

BALKONG
ca 10 kvm

TT

Brf Ljuspunkten

 RUM OCH KÖK   
   LG  5  LG   LG  1
 B  LG  2  LG   LG  
   LG  51  LG  55  LG  5  LG  

 2015 11 2
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Brf Guldstjärnan
Hus 1. Lgh nr 5111, 5121, 5131

4 rok, 97 m2
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Referensprojekt

Här ser du ett urval av våra senaste  
referensprojekt.

Brf Viva, Göteborg
 Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring 

hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. 

Som boende här har du alla ingredienser du behöver 

för att förgylla livet – utan att tumma på resurserna. 

Brf Liljedal, Kungälv
I Kungälvs centrum längs Strandgatan har Riksbyggen uppfört

brf Liljedal som tydligt visar att det går att kombinera stad och 

småskalighet. 

Brf Stenunge Allé, Stenungsund
Den högsta byggnaden i Stenungsunds centrum är den tredje

etappen av fyra vid Hakefjorden. Byggnaderna knyter an till

övriga centrum samtidigt som de öppnar upp sig mot havet.  
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