Projekt
Hem med omtanke om människor,
klimatet och framtida generationer

Hem med omtanke om människor,
klimatet och framtida generationer
Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar människors hem och
livsmiljöer långsiktigt. Visionen är att vara ledande utvecklare och
förvaltare av attraktiva och hållbara hem och kvarter, med ansvar för att
människor trivs och känner sig trygga.  
Sveafastigheters bostäder är platsspecifika. Det börjar med att förstå
en plats genom att vara där olika tider på dygnet, lyssna in människor
som bor och vistas på platsen och tala med företag och organisationer
som verkar där. Genom lyhördhet till kommuners behov och nära dialog
med arkitekter och entreprenad byggs sedan hem och kvarter med ett
engagemang som sträcker sig utanför husväggarna.   
Sveafastigheter har mångårig erfarenhet av bostadsutveckling
med hållbarhetslösningar i framkant. Verksamheten har förmåga att
snabbt starta och genomföra projekt på avtalad tid, inom budget
och med säkerställd finansiering. Det finns erfarenhet av komplexa
stadsutvecklingsprojekt med en hög grad av samordning och samverkan
med andra aktörer i processens alla skeden, från tidigt planarbete till
genomförande och förvaltning.

Stockholm

FLORA

STOCKHOLM

Nominerad till
Årets Stockholmsbyggnad
2021!

FLORA

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 37
Snittstorlek: 49 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Inflytt: 2020

Flora är ett bostadsrättshus i Midsommarkransen.
På gatuplan finns en restaurang med en öppen och
välkomnande uteservering.
Fasaden är klädd i trä. Taket är klätt i sedum och örter,
som återskapar byggnadens gröna avtryck på platsen.
Lägenheterna är luftiga och ljusa tack vare de många
ljusinsläppen och höga takhöjden. Alla lägenheter har
fransk balkong. Lägenheterna mot gården får också stora
balkonger med söderläge och lägenheterna högst upp
i fastigheten har terrasser som sträcker sig längs hela
fasaden.

BARNBO
STOCKHOLM

BARNBO

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 38
Snittstorlek: 51 m2
Arkitekt: White Arkitekter
Byggstart: 2024

På Bjursätragatan i Rågsved ska Sveafastigheter utveckla
konceptet Barnbo, optimala bostadslösningar för hälsa,
utveckling och välbefinnande för barn.
Barnbo erbjuder en innovativ variation av lägenheter i
olika storlekar för en mångfald av familjekonstellationer. I
husets bottenvåning finns ett studierum gestaltat utifrån
barns olika behov som erbjuder studiero och organiserad
läxhjälp. Befintlig trafiksäker koppling till Snösätraskolan
utvecklas till ett naturstråk för barns jämställda
rörelserikedom och frihet.

HAGSÄTRA HUB
STOCKHOLM

HAGSÄTRA HUB

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 84
Snittstorlek: 55 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Planerad inflytt: 2024

Bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för
Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på
social hållbarhet. Byggnaden och gårdens utformning
främjar rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har
varit att hitta sociala samlingsytor för att skapa möten
mellan generationer och locka fler besökare till Hagsätra.
Idén bakom Hagsätra Hub präglades av att skapa ett unikt
boende inte bara för hyresgästerna utan som bidrar till hela
Hagsätra genom välkomnande lekytor för barn, trygga
utrymmen för läxläsning och flexibla gemenskapsytor.

HAGSÄTRA JUNIOR
STOCKHOLM

HAGSÄTRA JUNIOR

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 132
Snittstorlek: 50 m2
Arkitekt: Ettelva Arkitekter
Planerad inflytt: 2024

En bit från Hagsätra hub byggs Hagsätra junior med
närhet till Hagsätra tunnelbanestation. Projektet kommer
att omfatta 132 hyresrätter. En målsättning med projektet
är att på sikt delvis kan ombildas till bostadsrätter.
Projektet ligger med närhet till både Hagsätras parkstråk
och tunnelbana. Kvarteret kommer rama in en generös
innergård och mot gatan kommer det vare en levande
och upplyst bottenvåning med cykelverkstad.

HANSTAVÄGEN
STOCKHOLM

HANSTAVÄGEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 150
Snittstorlek: 53 m2
Arkitekt: White Arkitekter
Planerad inflytt: 2026

Längs Hanstavägen byggs ett nytt urbant stråk som
knyter samman Kista, Husby och Odde till en social
stadsmiljö rik på både möjligheter och möten. I området
bygger fyra byggherrar med blandade upplåtelseformer.
Sveafastigheter bygger ca 150 lägenheter, både
hyresrätter och bostadsrätter samt lokaler och förskola på
bottenvåningen. Närheten till naturen finns kvar i och med
Rogalandsparken.
Husets bottenvåningar är levande och innehåller bland
annat vårt förvaltningskontor för norra Stockholm som
Changers Hub också kommer ha sin verksamhet i.

RIKSBY

STOCKHOLM

RIKSBY

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 196
Snittstorlek: 60 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Byggstart: Ej fastställt

Sveafastigheter utvecklar entrékvarteret till den nya
stadsdelen Riksby i Bromma. Med promenadavstånd till
Brommaplan, Abrahams- bergs tunnelbana och vackra
Lillsjön ska Sveafastigheter utveckla ett så kallat
Framtidskvarter.
I Riksbys framtidskvarter blandas upplåtelseformer och
gemensamma ytor för att skapa gemenskap och fler möten
mellan människor. Sveafastigheter kommer bland annat
skapa ett kollektivhus, där alla har egna lägenheter med
stora gemensamma multifunktionella ytor i bottenplan.

NYTORPS GÄRDE
STOCKHOLM

NYTORPS GÄRDE

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 296
Snittstorlek: 57 m2
Arkitekt: Belatchew Artikekter
Planerad inflytt: 2028
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SJÖSTADSHÖJDEN
STOCKHOLM

SJÖSTADSHÖJDEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 128
Snittstorlek: 65 m2
Arkitekt: White Arkitekter
Planerad inflytt: 2028

Stockholm stad
utvecklar Sjöstadshöjden, en ny
stadsdel som knyter ihop Hammarby sjöstad och
Hammarbyskogen. Sveafastigheter är med och tar fram
detaljplanen tillsammans med sex andra byggaktörer.
Sveafastigheters
markanvisning
innehåller
i
samrådsförslaget 128 lägenheter, som kommer att
upplåtas med hyres- och bostadsrätter.
Projektet
har social hållbarhet i fokus och ett samarbete med
Fryshuset, där ungdomar är delaktiga i utvecklingen.

SÅGVERKSGATAN
STOCKHOLM

SÅGVERKSGATAN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 70
Snittstorlek: 46 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: 2025

Längs Sågverksgatan i Enskede har Sveafastigheter
markanvisning för att uppföra åtta trevåningshus med
garage i källare. Husen, bestående av 118 seniorbostäder
med gemensamhetsytor i bottenplan, får
en
platsanpassad vacker tegelarkitektur med sadeltak.

MÄLARÄNG
STOCKHOLM

MÄLARÄNG

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 138
Snittstorlek: 50 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: 2026

Mellan Bredäng och Mälarhöjden byggs den levande
och inkluderande stadsdelen Mälaräng. I samarbete med
Fryshuset och White Arkitekter bygger Sveafastigheter
hyreslägenheter med lägre hyror och trygg stadsplanering.
Ihop med lokala föreningar och verksamhetsutövare
utvecklas aktiviteter och mötesplatser som bidrar till
ökad gemenskap i området. Den sociala hållbarheten
präglar alla led när Sveafastigheter nu bygger ett stort
antal större lägenheter med lägre hyror än den normala
nyproduktionen så att fler har möjlighet att komma in på
bostadsmarknaden. Genom samarbetet kommer unga i
området att erbjudas jobb och praktik under byggnationen
och förvaltningen.

ÖSTBERGA
STOCKHOLM

ÖSTBERGA

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 150
Snittstorlek: 55 m2
Arkitekt: Urban Design
Planerad inflytt: 2027

Stockholm Stad utvecklar Östberga med nya bostäder,
parker och gångstråk för att binda ihop stadsdelen med
Årstafältet och andra närliggande områden, samt ansluta
området till tunnelbana.
Här har Sveafastigheter en markanvisning om ca 210
hyresrätter samt en förskola. Byggnaderna kommer
att ansluta med utsikt över parkstråket mellan
Östbergbackarna och Liseberg. I området vill vi jobba
med trygghetsskapande åtgärder. Detta görs bland annat
genom ett samarbete med den ideella föreningen Vi Tar
Plats. Föreningen är proaktiva i sitt arbete att möjliggöra
en meningsfull fritid för barn och unga i området.

BROMSTEN
STOCKHOLM

BROMSTEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 309
Snittstorlek: 57 m2
Arkitekt: White Arkitekter
Byggstart: 2025

Längs Ulvsundaleden har Sveafastigheter vunnit en
markanvisning. Här utvecklas Vårt Hem: kvarteret
där livskvalitet, gemenskap och hälsa står i centrum.
Kvarteret består av smarta yteffektiva hyreslägenheter
och hyrköpslägenheter. Gården blir en mötesplats
för de boende i kvarteret. På gården finns plats för
odling, lek och en delvis uppvärmd paviljong för
att gården ska användas och stärka grannskapet.
Vårt Hem är ett stadskvarter med ett gränssnitt mot
gatan: gemensamhetslokalen. Kvarteret blir ett nav
längs Frodevägen som rymmer ett cykelbibliotek.

ÅRSTAFÄLTET
STOCKHOLM

ÅRSTAFÄLTET

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 175
Snittstorlek: 48 m2
Arkitekt: Ej upphandlat
Byggstart: 2028

Årstafältet utvecklas till en tät och varierad stadsdel med
visionen “En plats för möten”- möten mellan människor,
mellan stad och park och mellan nytt och gammalt.
Sveafastigheters projekt ska bidra till att erbjuda varierade
miljöer och aktiviteter för alla åldrar i skapandet av
mötesplatser och en ökad täthet. Kvarterets utformning ska
förverkliga visionen för Årstafältet i alla sina delar, från de
stora penseldragen till de minsta byggstenarna. Det blir ett
kvarter där möten, delande och cirkulära flöden står i fokus,
både vad gäller form och innehåll.

SOCKENPLAN
STOCKHOLM

SOCKENPLAN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 80
Snittstorlek: 54 m2
Arkitekt: Müher och Folkar Arkitekter
Planerad inflytt: 2026

Sockenplan kompletteras med tre bostadshus. Byggnaderna
kommer fungera som en bullerskärm mot tunnelbanan och
trafik samtidigt som det skapar ett omgärdat torg.
Planteringar för dagvattenhantering och vattenytor kommer
att skapa ett rum i mötet mellan den höga bron och områdets
grönska. Under bron tas ett medvetet belysningskoncept
fram för att öka tryggheten.

HEMORT VÅRBERG
STOCKHOLM

HEMORT VÅRBERG

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 55
Snittstorlek: 49 m2
Arkitekt: White Arkitekter
Planerad inflytt: 2027

Inom konceptet Hemort i Vårberg görs tre riktade
insatser för att sänka trösklarna till skolframgångar,
arbetsmarknaden och den egna bostaden. Det är några
år kvar till byggstart men redan hösten 2022 erbjuds
barnen i stadsdelsområdet gratis läxhjälp i samarbete
med Lillholmsskolan.
På bottenplanet av Sveafastigheters hus skapas rum för
den lokala Vårbergshubben. En normvigdande hub för
lokala föreningar inom kultur och samvaro.
Sveafastigheter vill sänka trösklarna för unga vuxna att
komma in på bostadsmarknaden. Av de 55 lägenheterna
byggs 20-30 stycken som prisrimliga hyrköpslägenheter.

SOTHÖRNAN
STOCKHOLM

SOTHÖRNAN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 37
Snittstorlek: Ej fastställt
Arkitekt: Ej upphandlat
Planerad inflytt: 2024

Sveafastigheter bygger 37 bostadsrätter i Stockholm med
planerad inflytt år 2024.

VÅRHOLMEN
STOCKHOLM

VÅRHOLMEN

PROJEKTFAKTA:
Antal lägenheter: 78
Inflytt: 2017

Vårholmen består av 78 lägenheter med vidsträckt utsikt över
både Mälaren och Skärholmen som Sveafastigheter övertagit
från SBB.
Området ligger mitt i Vårberg centrum med närhet till service,
kommunikationer, förskola och gymnasium.

MEDSOLSBACKEN
STOCKHOLM

MEDSOLSBACKEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 63
Snittstorlek: 53 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Planerad inflytt: 2025

I Hässelby strand uppför Sveafastigheter ett nytt punkthus
som ansluter till de befintliga punkthusen högre upp på
Medsolsbacken.
Projektet skapar en ny årsring i området och tillskapar
både hyresrätter och ett LSS-boende om sex lägenheter.
Punkthusets bottenvåning inrymmer också en lokal
som tillskapar en vistelseyta med möjlighet att bidra till
gatulivet i området. De boende får kvaliteter i form av
stora ljusa lägenheter och utsikt över Mälaren.

JÄRINGE
STOCKHOLM

JÄRINGE

PROJEKTFAKTA:
Antal lägenheter: 47
Inflytt: 2007

47 hyresrätter i Järinge som Sveafastigheter övertagit från
SBB. Lägenheterna har närhet både till Tensta Centrum
och Hjulsta Centrum.
Naturbeläget med vidsträckt utsikt över både Spånga
och Tensta med närhet till både simhall, sporthall,
Tensta gymnasium och utomhusfotbollsplaner samt
utomhusfritidscenter med både löp-spår, terrängspår
och orientering.

Nacka

PRISMAN

CENTRALA NACKA
Natur + stad
=
Naturbant

PRISMAN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 174
Snittstorlek: 58 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
& Urban Design
Inflytt: 2022

Nacka växer med 6 000 bostäder och tunnelbanan ska vara
på plats 2030. I Nackas utveckling möter den myllrande
staden den rogivande naturen. Sveafastigheters Prisman
har 174 lägenheter för alla åldrar. Levande bottenvåningar
möter stadens puls och grönskande innergård gör plats
för samvaro. På taket samsas solceller som ger el till
huset med en gemensam takterrass och växtlighet.
Prisman är uppdelat i flera volymer med variation i färg och
byggnadshöjd. De hålls samman av långa balkonger och
ett metallnät som fungerar både som ljusgenomsläppliga
balkongräcken och som spaljé för fasadens klätterväxter.
Kombinationen av natur och stad bidrar till naturbana
Nacka.

SOLHUSEN
NACKA

SOLHUSEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 118
Snittstorlek: 61 m2
Arkitekt: Urban Design
Planerad inflytt: 2025

Intill Orminge Centrum ska Sveafastigheter bygga ca
120 hyresrätter varav 25 som trygghetsbostäder, vilket
innebär att minst en i hushållet ska vara 65+.
Solhusen ligger vid ett område som ska rustas upp
av kommunen med bryggor m.m. På bottenvåningen
kommer Sveafastigheter tillföra ett cykelcafé och en
gemensamhetslokal.

GAMLA LANDSVÄGEN
NACKA

GAMLA LANDSVÄGEN

PROJEKTFAKTA:
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Antal lägenheter: 90
Snittstorlek: 46 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: 2024

Sveafastigheter vill uppmuntra till ökad användning
av cykel och kollektivtrafik framför användning av
egen bil. Hyresgästerna kommer att erbjudas tillgång
till cykelpool med bland annat lådcyklar, elcyklar och
reparationsverkstad.
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Ektorp Gamla Landsvägen

APELVÄGEN
NACKA

APELVÄGEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 30
Snittstorlek: 51 m2
Arkitekt: Link Arkitektur
Inflytt: 2020

Där Apelvägen och Björnvägen förlänger Älta har
Sveafastigheter uppfört bostäder där kompisar enkelt kan
bo tillsammans. Sveafastigheter kommer, efter individuell
prövning, hyra ut alla lägenheter till personer som, av olika
skäl, har svårt att ordna bostad på egen hand.
Fyra hus om två våningar, grupperade två och två.
Lägenheterna nås via entrébalkonger som i söderläge
är breddade för att utgöra trevliga uteplatser. Mot väster
orienterar sig istället rymliga balkonger och uteplatser.
Fasaderna är klädda i puts och trä.

BJÖRNVÄGEN
NACKA

BJÖRNVÄGEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 6
Snittstorlek: 38 m2
Arkitekt: Link Arkitektur
Inflytt: 2021

På Björnvägen har Sveafastigheter
uppfört
en
gruppbostad med sex nyproducerade lägenheter.
Gruppbostaden uppförs som ett LSS-boende som
kommunen hyr. LSS-boendet har gemensamma ytor för de
boende och personal.
Byggnaden ligger längs med Björnvägen intill kanten av
ett skogsparti vilket bidrar till en gemytlig bostadsmiljö.
Fasaden består av en träpanel i brunsvart kulör och taken
täcks av ört-sedummatta och svart plåt. Lägenheterna nås
både via den gemensamma entrén på huvudbyggnaden
och genom personliga entréer kopplade till varje lägenhet.

DISCUS

CENTRALA NACKA

DISCUS

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 457
Snittstorlek: 60 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Planerad inflytt: 2028

Discus är ett nytt landmärke i Nacka Stad, som med sin
karaktäristiskt oregelbundna silhuett blir en symbol för
den växande storstadsregionen.
Kvarteret kommer att rymma en blandning av
verksamheter i hjärtat av den nya kollektivtrafiknoden,
mitt på tunnelbanestationen i Nacka Stads nya centrum.
Discus planeras till omkring 30 våningar och kommer att
rymma 400 lägenheter av olika storlekar med varierande
upplåtelseformer, samt olika typer av verksamheter, vilket
gör kvarteret till en aktiv och levande plats.

Uppsala

RUDBECKIA
UPPSALA

RUDBECKIA

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 75
Snittstorlek: 58 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Inflytt: 2021

I den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala finns
Sveafastigheters första kollektivhus, Rudbeckia. 42 fullt
utrustade lägenheter där de boende delar på 400 kvm
gemensamma ytor. Hemmet börjar redan när man kliver
innanför entrédörren och möts av den inbjudande,
gemensamma, entrévåningen. Där finns gemensamt
kök, matsal, hobbyrum, vardagsrum samt tvättstuga. På
taket finns, förutom solceller och sedum, en gemensam
takterrass med milsvida utsikt. Kollektivhuset är fyllt av
gemenskap. Här bor man själv, tillsammans med andra.

MURGRÖNAN
UPPSALA

MURGRÖNAN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 33
Snittstorlek:
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Inflytt: 2021

Intill Kollektivhuset Rudbeckia har Sveafastigheter byggt
33 hyresrätter. Som boende i Murgrönan är man en del av
det nya området Rosendal. Lägenheterna är i varierande
storlek från ettor på 28,5 kvm till fyror på 88 kvm. Den
grönskande gården delas med kollektivhuset vilket bjuder
in till gemenskap.
Murgrönans tak pryds av solceller som värmer upp
fastigheten och sedum som ger hem åt insekter och
fjärilar. Huset ligger med gångavstånd till centrum men
om man har behov av andra mobilitetslösningar så ingår
medlemskaps i en bilpool i hyran.

Kv. TRYFFELN
UPPSALA
Vinnare av

Uppsala kommuns
Arkitekturpris
2021!

”En fest
för ögat”

NORBY

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 71
Snittstorlek: 65 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Inflytt: 2019

I området Norby i Uppsala, vid infarten till Tryffelvägen, har
Sveafastigheter byggt två hus med vardera tre våningar.
Fasadliven är förskjutna för att bostäderna ska få fönster
i flera väderstreck. Husen är ritade för att passa in i
den omgivande villabebyggelsen och de kommande
radhusen på Tryffelvägens förlängning. För att få husen
att harmonisera med den nära naturen är taken klädda
med grön sedum och fasaden delvis i trä. Mot väster
vänder sig stora balkonger och uteplatser.

CYKELKUNGEN
UPPSALA

CYKELKUNGEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 99
Snittstorlek: 61 m2
Arkitekt: Cord Siegel Arkitekter
Inflytt: 2020

I Östra Sala backe i Uppsala ligger Cykelkungen - ett unikt
hus som driver utvecklingen inom mobilitetslösningar.
Cykelkungen har ett p-tal 0, de vill säga inga
parkeringsplatser för bilar men desto fler för cyklar.
Det finns verkstadsutrymme med cykelpumpar och
förvaringsplats. Via en cykelpool finns möjlighet att låna
en eldriven lådcykel för att underlätta ärenden. Till den
som inte vill cykla finns elbilspool att tillgå på gården.
De 99 hyresrätterna har en blandad utformning och
karaktär. På bottenplan finns etagelägenheter med
radhuskänsla och längst upp finns vindslägenheter med
utsikt.

SVANEN
UPPSALA

SVANEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 58
Snittstorlek: 42 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Inflytt: 2021

I Uppsalas nya stadsdel Rosendal har Sveafastigheter
byggt Svanen. 58 hyreslägenheter med till största delen
lägenheter om 1 – 2 rum och kök. Projektet består av en
sammanhängande volym med en generös takterrass med
utsikt över gatan och innergården. Fasaderna är klädda av
sinuskorrugerad plåt och värmebehandlat trä. Ett fokus i
projektet har handlat om mobilitetstjänster och att arbeta
bort bilberoendet. Därför tillhör inga parkeringsplatser
fastigheten men parkering finns i närliggande p-hus. I
stället finns ett stort antal cykelparkeringsplatser med
tillhörande cykelverkstad i huset.

ULLERÅKER
UPPSALA

ULLERÅKER

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 159
Snittstorlek: 50 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Planerad inflytt: 2026

Sveafastigheter utvecklar ett nytt bostadsområde i
Ulleråker med hyresrätter och 3 000 kvm lokalyta för
uppstart av matvaruhandel.
Träden som står på den blivande bostadsgården flyttas
och återplanteras i kvarteret vid färdig byggnation.
Förhoppningen är att använda solceller på taken för att
försörja fastighetselen.

ÖSTRA SALA BACKE 3
UPPSALA

Östra Sala Backe 3

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 93
Snittstorlek: 60 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: 2025

Sveafastigheter ska tillföra bostäder om 10 000 m2
BTA med rimliga hyror. Målsättningen är att bostäderna
ska vara hållbara ur såväl ekonomiskt perspektiv som
miljömässigt och socialt.

Upplands Väsby

DRABANTEN
UPPLANDS VÄSBY

Gemenskap,
rörelse &
guldkant på livet!

DRABANTEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 28 bostadsrätter + 75
hyresrätter+ 54 vårdbostäder + 8 lokaler.
Snittstorlek: 77 m2
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter
Inflytt: 2021

Drabanten är spektakulär. Tre guldskimrande huskroppar
som vävs samman av gröna och sociala ytor. Det är
ett urbant kvarter mitt i Upplands Väsby med totalt 157
lägenheter i form av hyresrätter för 65+, bostadsrätter
för 55+ samt ett vård- och omsorgsboende. Det finns
bemannad reception, gym med relaxavdelning, restaurang
och takterrass med orangeri.
I Drabanten är det lätt att umgås genom de sociala ytorna.
I Drabanten kan man som par bo inom samma kvarter men
i olika bostadslösningar. Den ena partnern kan exempelvis
bo i en av hyresrätterna, medan den andra kan bo på vårdoch omsorgsboendet.

SEKELPORTEN
UPPLANDS VÄSBY

SEKELPORTEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 144
Snittstorlek: 60 m2
Arkitekt: Odinviken Arkitekter
Byggstart: 2022

I Upplands Väsby bygger Sveafastigheter 144 hyreslägenheter
i klassisk stil. Det finns en växande efterfrågan på
arkitekturstilar från nyrenässansen, jugend, nationalromantik
och 20-talsklassicism. I detta projekt möts efterfrågan
genom att blicka tillbaka över svensk arkitekturhistoria och
identifierar de specifika element som ligger till grund för dess
upplevda skönhet.
Husets fasadindelning med inbjudande lokalytor skapar ett
attraktivt och levande gaturum där människor vill vistas. Detta
skapar en tryggare och livligare miljö för de boende.

Västerås

NEPTUN
VÄSTERÅS

Certifierad

Miljöbyggnad
Guld

1210 kvm
solceller!

NEPTUN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 121
Snittstorlek: 57 m2
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter
Inflytt: 2018

Sveafastigheter har i nära samarbete med Västerås stad
och Mälardalens Högskolan genomfört ett innovativt
och nytänkande projekt i Västerås nya stadsdel Öster
Mälarstrand. Projektet Neptun byggdes som Sveriges
största plusenergihus och är certifierad enligt
Miljöbyggnad Guld. Det innebär att Neptun producerar
mer el än vad det gör av med Neptun nominerades till
Årets Bygge och har utsetts till Framtidens Fastighet.
Dessutom belönades Neptun med Årets Hållbarhetspris
2018 av Västerås stad.

HYDRAN
VÄSTERÅS

HYDRAN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 96
Snittstorlek: 44 m2
Arkitekt: 4 arkitektur & form
Inflytt: 2020

På Öster Mälarstrand i Västerås har Sveafastigheter
byggt trygghetsboendet Hydran. Ett hus som präglas
av gemenskap och som dessutom är byggt med
plusenergilösningar. Hydran vänder sig till personer som
är 65+ som vill skapa ett hem där social samvaro och
närhet till service står i centrum. På bottenvåningen finns
en gemensamhetslokal med kök och samvaroytor som
möjliggör gemensamma aktiviteter. Sveafastigheters
trygghetsvärd finns tillgänglig för att hjälpa hyresgästerna
samt anordna aktiviteter utifrån önskemål.
Hydran har Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion,
vilket Sveafastigheter tilldelades Kundkristallen för 2022.

FOCKEN
VÄSTERÅS

FOCKEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 196
Snittstorlek: 65 m2
Arkitekt: 4 arkitektur & form
Inflytt: 2017

På Öster Mälarstrand i Västerås tornar de fyra byggnaderna
upp sig, med olikfärgade fasader och oregelbunden
arkitektur. Alla lägenheter, förutom enrummarna,
har möblerbar balkong eller uteplats. De sju översta
våningarna har en vacker sjöutsikt mot Mälaren.
Gården fylls av gräsytor, med odlingslådor och plats
för lek. Det finns en damm som fångar upp dag- och
dräneringsvatten. Dammen tar hand om föroreningar på
plats genom att vatten pumpas upp till dammen där de
sakta infiltreras ner i marken. På gården finns ett staket av
stockar, där stockarna och insektshotell som ger hem åt
insekterna – ett sätt att öka den biologiska mångfalden. I
garaget finns elbilspool.

NAJADEN
VÄSTERÅS

NAJADEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 69 hyreslägenheter
+ 29 ägarlägenheter
Snittstorlek: 55 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: 2023

Vid Öster Mälarstrand i Västerås bygger Sveafastigheter
Najaden, två bostadshus med hyreslägenheter och
ägarlägenheter. Najaden byggs intill Västerås Stads
parkeringshus Dockan.
I utformningen av Najaden kommer Sveafastigheter
använda kunskap och erfarenhet som erhållits av att
ha planerat, genomfört och förvaltat några av Sveriges
mest energieffektiva bostadshus. Projektet kommer att
omfattas av låga värmeförlusttal, solceller på byggnadens
tak och Miljöbyggnad Silver. Najaden byggs med
klimatförbättrad betong och en slimmad konstruktion,
som kapar koldioxidutsläppet från byggnationen rejält.

OXBACKEN
VÄSTERÅS

OXBACKEN

PROJEKTFAKTA:
Antal lägenheter: 125
Snittstorlek: 55 m2
Arkitekt: Archus
Planerad inflytt: 2025

I Oxbacken centrum, beläget endast 500 meter från
Västerås stadskärna, ska Sveafastigheter utvecka 125
hyreslägenheter. Boende kommer ha har direkt tillgång till
livsmedelsbutik, vårdcentral och restauranger i området.
Det kommer även ske utveckling av parkeringshus, kyrka,
torg och gröna ytor. Lägenheterna blir yteffektiva med
terrasser och fokus på sociala ytor.
I ett mycket centralt och attraktivt läge kommer Oxbacken
att upplevas som en ny entré till stadskärnan och en
förlängning av innerstaden.

Tyresö

Kv. AMARYLLIS
TYRESÖ

AMARYLLIS

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 241
Snittstorlek: 58 m2
Arkitekt: Link Arkitektur
Planerad inflytt: Ej fastställt

Upplåtelseformer kommer att vara hyresrätter och
bostadsrätter. Bebyggelsen kommer att bilda ett
bullerskydd för befintlig bebyggelse i området samt
parkmarken och boulebanorna innanför Kv Amaryllis.
Bostäderna kommer att byggas i hus om tre till fem
våningar och fasaderna utföras i varierande kulörer och
glans för att skapa variation på bebyggelsen.

WÄTTINGE
TYRESÖ

WÄTTINGE

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 301
Snittstorlek: 44 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Planerad inflytt: 2025

Projektet som planeras i anslutning till Tyresö centrum intill
Farmarstigen, öster om Granängsringen, innehåller totalt
sju byggnader med varierande karaktär och framförallt
bostadsrätter. Tyresö kommun lyfter fram vikten av
att Sveafastigheter främjar den sociala hållbarheten i
området, inte minst genom etableringen av ett nytt torg
invid de sju fastigheterna.
Materialvalen är ljusa och naturnära och ska samspela
med naturen i omgivningen. Huset med soltrappan
uppe på taket kläs i trä. Området ska också innehålla en
cykelverkstad i anslutning till ett cykelrum.

Enköping

Kv. MYRÄNGEN
ENKÖPING

KV MYRÄNGEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 100
Snittstorlek: 60 m2
Arkitekt: Voten Arkitekter
Inflytt: 2019

I Myrängen i Enköping har Sveafastigheter utvecklat 100
hyresrätter som flyttades in 2019. Myrängen har utformats
med barnfamiljer och låga hyror i fokus. Gården är, räknat
per boyta, den största som bolaget utvecklat hittills och
här finns plats för både lek, grillning och samvaro. Skogen
runt husknuten i samverkan med pergola, plaskdamm och
lummiga häckar på gården skapar ett lugnt och trivsamt
område. Gestaltningen harmoniserar med den omgivande
naturen och husen är klädda i naturmaterial som puts, trä
och sedumtak.

KV FRUÄNGEN 1
ENKÖPING

FRUÄNGEN 1

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 74
Snittstorlek: 67 m2
Arkitekt: Voten Arkitekter
Inflytt: 2022

I Enköping fortsätter Sveafastigheter uppföra bostäder i
det nyexploaterade området Älvdansen som har skogen
ända in på husknuten. Den gröna gården anster hamoniskt
till naturen medan tågstationen angränsar till andra sidan
av stadsdelen, för den som vill ut på en längre tur.
I Fruängen 1 bygger vi 74st yteffektiva hyreslägenheter
och en förskola för fem avdelningar.
Putsfasaderna skiftar i varierande varma färger och entréer
och komplementhus kläs i träfasad för att skapa en härlig
och gemytlig småstadskänsla. En inbjudande omgivning
för barnlek och gemensamma sociala aktiviteter.

KV FRUÄNGEN 2
ENKÖPING

Permaodling
för biologisk
mångfald!
FRUÄNGEN 2

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 103
Snittstorlek: 67 m2
Arkitekt: Voten Arkitekter
Planerad inflytt: 2023

Sveafastigheter fortsätter att växa i Enköping. Intill kv
Fruängen 1 byggs Fruängen 2 med 103 st yteffektiva
lägenheter med en grön gård med plats för personliga
möten och umgänge. Putsfasaderna skiftar i varierande
varma färger och entréer och komplementhus kläs i träfasad
för att skapa en härlig och gemytlig småstadskänsla.
Närhet till såväl Enköpings city, natur som tågstationen.

Vallentuna

KRISTINEBERG
VALLENTUNA

KRISTINEBERG

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 174
Snittstorlek: 52 m2
Arkitekt: Kjellgren Kaminsky Architecture
Planerad inflytt: 2025

Kristineberg är en ny stadsdel som kommer att omfatta cirka
1 800 bostäder tillsammans med skolor, förskolor och ett
stadsdelscentrum. Till byggnationen har Sveafastigheter
initierat en studie om hur olika materialval påverkar
koldioxidutsläppet och den biologiska mångfalden. Läs
mer på sveafastigheter.se/tra-vs-betong

Vaxholm

PRÄSTGÅRDEN
VAXHOLM

PRÄSTGÅRDEN

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 38
Snittstorlek: 47 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: 2026

Sveafastigheter utvecklar tillsammans med BIG
Vaxholm ett kollektivboende om ca 38 lägenheter på
prästgårdstomten i Vaxholm.
Den gamla prästgården kommer att restaureras och
gemensamhetslokaler, storkök samt två övernattningsrum
för gäster kommer att inrymmas här. Även en publik
lokaldel som kyrkan ska ha möjlighet att hyra kommer att
finnas i den gamla prästgården.

Salem

SÖDRA HALLSTA
SALEM

SÖDRA HALLSTA

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 216
Snittstorlek: 60,5 m2
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Planerad inflytt: 2024

Kvarteret erbjuder en bredd av upplåtelseformer med
hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret består av
främst tre olika typologier, stadshusen, parkhusen och
skogshusen.
Taklandskapet i kvarteret levandegörs med varierade
materialval som förstärker områdets karaktär. Taken förses
med gröna ytor och solceller för dagvattenfördröjning
och energiutvinning.

Haninge

NÄCKROSEN
JORDBRO, HANINGE

40% mindre
koldioxutsläpp!

JORDBRO

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 368
Snittstorlek: 55 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: 2024

Sveafastigheter kommer att utveckla 368 attraktiva
hyreslägenheter för olika behov och med olika funktioner.
Olika fasadmaterial såsom trä, puts och plåt används
i projektet för att framhäva kvarteret. Genom att arbeta
med en optimerad stomme, klimatförbättrad betong i
grundplatta, platsgjutna källarväggar och undergjutningar
samt återvunnen armering byggs Näckrosen med 40
procent mindre koldioxidutsläpp än om traditionella
metoder hade använts.
Inom vårt kvarter ska Sveafastigheter uppföra en
förskola samt 12 st integrerade LSS bostäder med en
gemensamhetslokal. De blandade boendeformerna
bidrar till social hållbarhet.

Flen

GÅRDSJÖ STRAND
FLEN

GÅRDSJÖ STRAND

PROJEKTFAKTA:

Antal lägenheter: 232 st inklusive
LSS-boende, hyresrätter, äganderätter,
äldreboendelägenheter & radhus.
Snittstorlek: 60 m2
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
Planerad inflytt: Etapp 1 med 50 bostäder
2025.
Vid natursköna Gårdsjöstrand i Flen bygger
Sveafastigheter bostäder med närhet till
vattnet och strandpromenaden. Med fasader i trä, tegel och
puts kommer bostäderna att harmoniera väl med nuvarande
bebyggelse i området.
Bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott av
lägenheter i Flen. Här kan människor i alla åldrar få en chans
att bo i ett område med god tillgång till service och publika
kommunikationer, promenadavstånd till centralstationen och
pendlingsavstånd på mindre än en timme till Stockholm. Det
kommer byggas LSS-boende, hyresrätter, ägarlägenheter
och radhus. En förskola ligger precis vid tomten.

Nykvarn

STRÖPSTA
Nykvarn

STRÖPSTA

PROJEKTFAKTA:
Antal lägenheter: 178
Planerad inflytt: 2022

Intill milsvida skogar, rena vatten och öppna landskap
utvecklar Sveafastigheter kvarteret Ströpsta. Här byggs
178 lägenheter i ett lugnt område med närhet till naturen.
Projektet är förvärvat från SBB.
Ströpsta har goda kommunikationsmöjligheter och en närhet
till Nykvarns Centrum.

KAFFEBRYGGAREN
Nykvarn

KAFFEBRYGGAREN

PROJEKTFAKTA:
Antal lägenheter: 144
Byggår: 1967

Kaffebryggaren består av 144 lägenheter omgivna av villor
och gröna parker. Sveafastigheter har övertagit husen från
SBB. Husen ligger med gångavstånd till affärer, restauranger,
skolor och utmärkta kommunikationer.
Lägenheterna är byggda med modern design. Alla lägenheter
har fräscha parkettgolv i laminat, helkaklade badrum med
golvvärme och vit köksinredning.

Brandbergen

SÖDERBY
Brandbergen

SÖDERBY

PROJEKTFAKTA:
Antal lägenheter: 403
Inflytt: 2022

Vid Brandbergens centrum byggs 403 hyresrätter i olika
storlekar. Ett välkommet tillskott med närhet till service och
kommunikationer. Projektet består av tre kvarter om sex hus
med lägenheter om 1 till 4 rum och kök. Mellan husen finns
upphöjda gårdar som hyresgästerna delar med varandra.
Gårdarna blir trygga platser att träffa sina grannar och plats för
barnen att leka utan trafik.
Lägenheterna värms upp med radiatorer samt mekanisk från
och tilluft med värmeåtervinning. Det innebär att 90 % av den
värme som kommer från lägenheterna kan återanvändas.

Vinnare av
Kundkristallen 2022.
Här bor Sveriges
nöjdaste hyresgäster i
nyproduktion.

Vinnare av
Uppsala kommuns
Arkitekturpris
2021.
71 hyresrätter väl
inpassade i ett
villaområde.

Sveafastigheter.se
info@sveafastigheter.se
010-722 38 00
Fannys väg 5
131 54 Nacka

