ECOpark Kilen
Intentioner
Att skapa hälsosamma, hållbara och förnyelsebara byggnader
och miljöer i en unik symbios mellan företag och boende, på en
gemensam yta med blandad användning.

Greenscape
Activityscape
Waterscape

Att skapa en layout och en design som bygger på förutsättningarna i den gröna och blå biodiversiteten; ett grönblått landskap
som fungerar som länk mellan bebyggd miljö och invånare och
som rymmer en mångfald av flöden av vatten, luft, mat, energi
och aktiviteter.

Inre hamn

Mål

One-stop-shop-marknad

Produkter, material och system är 100 % säkra för människa
och natur

Vattenenergianläggning

• Använda biologiska material
• Skapa en nordisk standard för hälsosamma, hållbara & förnyelsebara
byggnader
• Designa för demontering

Biopark
Paviljonger för kulturverksamheter och
nystartade företag

Återvinna vatten och de dagliga biologiska näringsflödena till
100 %

Resecentrum

• Använda biologiskt avfall för att genom pyrolys skapa syntesgas, bioolja
och biokol (gödning)
• Återanvända vatten i cirkulerande system för toalettspolning,
trädgårdsskötsel, tvätt och kylsystem

Långsam gångstig
Övergång till stationen

Waterscape
(Vattenlandskap)

Snabb cykelväg
Torg
Stilla platser
längs med ån

Greenscape (Grönt landskap)
Den röda ladan/C2C-labb
och showroom

• Gröna väggar och tak, odlingsbara små trädgårdar och gemensamma
stadsträdgårdar
• Våtmarker som skyddar mot effekter av klimatförändringarna
• Lokala växter och sällsynta växter
• Nya habitat och en större diversitet

Växthus - restaurang - odling

Kilen kommer att öka Ronnebys befolkning med 20 % på 10 år
• Involvera människor i ECOpark Kilen genom resursfördelning, delat ägande
och hälsosamt boende
• Diversitet och olika ägandeformer
• Matgemenskaper, trädgårdsföreningar, nätverkande etc.
• Utbyta kunskaper
• One-stop-shop-marknad (lokal produktion)
• Ett utökat C2C-labb och showroom, en fyr och föregångare inom C2C
• Lösningar för en 100-procentig användning av sunda material och ny
återanvändning av biologiska näringsämnen i byggnaderna.

Livsmedelsbutik och parkering
Bilpool och biluthyrning
Grön parkering
Stadsodling/trädgårdar

Regnträdgårdar
Walkscape
(Promenadlandskap)
Bro över ån
Kupolen,
en mötesplats
för Innovationer
Waterscape

Hus med flexibel användning,
boende och arbetsplatser

Mat/produkter

CO2

Activityscape (Aktivitetslandskap)

Biologiskt avfall

Stadsodling

Scandinavian Top Atlethic Center

CO25%

Aktivitetspark

Pyrolys

Biokol
(Gödsel)
Bioolja

CO250%

Rötkammare
Kriterier
Tekniska och

- Materialhälsa

biologiska

- Materialrevitalisering

näringsämnen

- Förnyelsebar energi
- Vattenförvaltarskap
- Social Rättvisa

Materialpass

Användning/underhåll

Tvätta kläder

Genomsläppliga ytor

ing

ECOpark Kilen kommer att bli den nya gröna, hälsosamma och aktiva stadsdelen där innovationer
och socialt liv blomstrar. Utvecklingen öppnar upp för en hälsosam livsmiljö, affärsmöjligheter och
platser för sociala möten och fritidsaktiviteter. Goda förbindelser och promenadmöjligheter genom
området kopplar samman Ecopark Kilen både med ån, stadskärnan och Brunnsparken. Goda
tågförbindelser, innovativa företag och hälso- och turistinitiativ skapar också kopplingar till resten av
världen. Utvecklingen av ECOpark Kilen kommer att berika omgivningarna och bidra med förhöjda
värden till de som bor och vistas i Ronneby.

Återlämning/demontering

ol

Aktiviteter

Turistinformation

Master plan

Öka biodiversiteten med 100 % varje år de kommande 10 åren

Co

Anknytningar

Bioenergianläggning

Trädgårdsskötsel

n
Vatte

Toaletter

Biltvätt
Vattenrening

Inspirerad av
Cradle to Cradle®

www.ronneby.se/kilen

RÖDA LADAN/C2C-LABB

MARKNADSPLATSEN Marknadsplatsen kommer att bli den nya mötesplatsen som kopplar samman Ronneby tätort med

Den röda ladan utgör det första steget för att initiera en ny affärsmodell i Ronneby, skapa
en symbios mellan dagens och framtidens intressenter och stärka den kunskap som finns i Ronneby redan idag. Vi vill skapa en ny
plattform för öppna nätverk i ladan, där det gemensamma målet för alla medverkande personer och företag är att skapa produkter,
kunskap och konsulttjänster för mänsklig och ekologisk hälsa. Att använda produkter och teknologi som är 100 % säker för
människor och natur i ECOpark Kilen blir ett koncept som kan användas i framtida utvecklingar av fler C2C-områden i Skandinavien.
Runt ladan och labbet kommer det att utvecklas en restaurang och ett café. Den lilla paviljongen i norra Kilen kan hyras ut till kulturoch affärsverksamheter.

skapa nya ekologiska strukturer
plantera träd och natur
fytoremidiering
skapa koppling till
vattnet med mark,
växter, bryggor

övergången till
stationen öppnas

ECOpark KILEN. Området kommer att byggas upp med små mobila torgbutiker och innehålla en “one-stop-shop-marknad” som
inbjuder till rörelse och fokuserar på lokalt producerad, ekologisk mat och samverkan. Få en hälsosam frukost på vägen till jobbet
på morgonen, lämna din hybridbil på laddningsstationen. På vägen hem i rusningstrafiken kan du köpa en ekologisk take-awaymiddag eller de råvaror du behöver på marknaden.

uppsamling av regnvatten
stationsområdet
görs grönare

fler vattenaktiviteter

ny koppling till Blekan

utökad matproduktion

växthus

vattenkraft

stadsodling

rening av
luft & vatten

GREENSCAPE

WATERSCAPE
ACTIVITYSCAPE
2015

växthus med café
och restaurang

nätverk “Röda ladan”
C2C labb
företag
”one stop food”-marknad
vid stationen
DHL lämnar området

pyrolys
syntesgas,
biokol & biogas

ny parkering
för bilpool och elbilar

HUSEN

Alla byggnader designas för flexibel användning och kan byggas med olika system där byggnadens komponenter kan
monteras ned för återanvändning i en ny byggnad eller för att skapa nya komponenter. Husen kan byggas i massivt trä eller i en
kombination av stålstomme och trä i öppen panel eller modulsystem. Formerna kan förknippas med Skandinavisk byggnadstradition
men på ett modernt sätt.
Byggnaderna planeras så att de skapar en öppen känsla gentemot utemiljön, vilket bidrar till att aktivera och använda landskapet.
Byggnadernas orientering skapar utrymme för vyer genom landskapet mot ån och vattenlandskapet och ger optimala förutsättningar
för solinstrålning till solpaneler på taken. Mellan byggnaderna ges utrymme för intima trädgårdar, med olika teman, som är öppna
för allmänheten. Det finns områden med stadsodling och aktivitetsparker som bidrar till en social och hälsosam fritid. Kupolen,
center för innovationer, skapar en innovativ typ av inomhusmötesplats vars motsvarighet inte funnits i Ronneby tidigare. Ett rum att
besöka på promenaden genom området. Ett rum för möten och kulturella aktiviteter.
Den stora flexibla byggnaden som möter industribyggnaderna i södra delen av området kan rymma många olika typer av funktioner.
STAC är en möjlighet, de skulle i sådana fall synas bättre och vara en del av hälsoaktiviteterna i ECOpark Kilen.

återanvändning
av spillvatten

bostäder med mixad
användning/delade
utrymmen

expansion av idrottscentret
STAC
kupolen, center för
innovationer

2025
växthus som mötesplats för olika åldrar

DE TRE LANDSKAPEN

Kilens utemiljö kommer att utvecklas med inspiration av tre typer av vegetationszoner som
finns i Blekinge. ”Waterscape” - nära till ån - består av en variation i topografin, våta och torra zoner och en mångfaldig vegetation.
”Activityscape” är Kilens trädgård - där stadsodlingen, bostadshusen, företagsverksamheten och de flesta av aktiviteterna ryms.
Sedan kommer också ”Greenscape” med banken mot järnvägen där träden tillåts växa tätt. Du är välkommen att promenera, cykla,
springa, arbeta, handla och odla i alla dessa landskap.

ALoCo / Tyréns / Merrild / Sack-Nielsen
Inspirerad av
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