HYDROPARK KILEN

EN CRADLE TO CRADLE -INSPIRERAD SCIENCE PARK I RONNEBY
®

Vy från Nedre Brunnsvägen mot Hydropark Kilen

”När vår design främjar liv, då är tillväxten god. När vår avsikt är att förbättra våra barns hälsa eller
skapa ekologisk återhämtning eller öka samhällsnyttigt välstånd, då kan vi gå långt utöver att bara
mixtra med ett designparadigm som är antagonistiskt till liv och börja att omforma vår värld så att den
är i samklang med allt liv” WILLIAM MCDONOUGH

STEG ÖVER TID
1-2 år
En utställningslokal för lokala teknikdrivna företag etableras i den röda
ladan. Både tillfälliga och permanenta parker är skapade för att rena
jorden, ge identitet och engagera det lokala samhället.

Skapade värden:
Ekonomi:

INTENTIONER
- Kilen är ett inspirerande, inbjudande och hälsosamt kluster för vetenskap, natur och boende som ger mer tillbaka än det tar
- Kilen ska kontinuerligt skapa en positiv feedback till Ronneby genom att utnyttja lokala kvaliteter och möjligheter som delar i en global strategi
- Kilen utnyttjar ån och vattenmiljön för att stimulera ekonomisk tillväxt, ekologisk livskraft och skapa hälsosamma miljöer för alla

- Locka investerare genom att visa upp den befintliga potentialen i Ronneby
- Öka fastighetsvärdet genom att bygga och förstärka en identitet för området

Social
rättvisa:

- Dela kunskap och låta olika tekniker korsbefrukta varandra
- Området blir mer attraktivt för allmänheten genom att man lägger till träd, platser att sitta
på och upplevelser att njuta av

Ekologi:

- Rengöring av mark med fytoremidiering
- Användning av solceller för att generera ren energi för den röda ladan
- Återanvändning av befintligt material och bärande konstruktion i den röda
ladan
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Ronnebyån och den lokala floran och faunan utnyttjas för att skapa
rekreativa och ekologiska värden och driva upp fastighetspriserna. En
rad marknadsförande event sker i den röda ladan och skapar globalt
fokus på Ronneby som ett nav för grön teknik och hållbar utveckling.
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KILEN

- Ökad närhet till vatten kommer att höja fastighetsvärdet och ge identitet till Kilen
- Event i den röda ladan kommer att öka medvetenheten hos investerare
- Bättre hantering av regnvatten och översvämningssituationer kommer att minska driftkostnader

Social
rättvisa:

- Dela kunskap och låta olika tekniker korsbefrukta varandra
- Renare luft, mark och vatten ger förbättrad stadsmiljö

Ekologi:

- Att skapa livsmiljöer för vilda djur
- Att skapa biologiska korridorer för inhemsk flora och fauna
- Jord som blivit över från skapandet av den kompletterande åfåran utnyttjas för det gröna landmärket
”parkeringskullen”

5-6 år
Hydropark Kilen utvecklas utifrån C2C-inspirerade byggnadsprinciper
och innovativ finansiering som involverar viktiga lokala aktörer.
Internationell medvetenhet bildas som presenterar Hydropark Kilens
unika kvalitéer för arbete och boende i en hälsosam miljö.

Skapade värden:
Ekonomi:

- Utnyttja förbättrade fastighetspriser för att skapa förmånliga offentliga och privata partnerskap
- Intäkter från fastighetsförsäljningar och/eller leasing investeras i nya innovativa byggnader
- Stärk den lokala ekonomin genom att locka hyresgäster och investerare utifrån

Social
rättvisa:

- Förbättrade offentliga lokaler och allmänna utrymmen
- En offentlig idrottspark ökar hälsa och nöje

Ekologi:

- Respekt för naturen och materials cykler i alla faser av byggnation
- Utnyttja produktionen av metan, energi och matjord genom en biogasanläggning
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Bygg på den befintliga potentialen hos
intressenter...

LAGER

Anslut till olika funktioner och verksamheter för att
inkludera och förstärka befintliga kvaliteter...

Blanda med natur och vatten...

Hydropark Kilen byggt på symbios!

Flexibla, friska och digitalt fabricerade
hus, tillverkade av lokalt trä

BYGGNADER

GEOGRAFI
Ronnebyån har definierat landskapet under
århundraden genom att ständigt erodera och
omforma jorden

7-8 år
En C2C-inspirerad science park som visar upp både lokal och global
teknik för konstruktion, produktutveckling, energiproduktion och
vattenrening är etablerad. Hydropark Kilen kopplar lokala företag till
universitet och investerare över hela världen.

HISTORIA
Ronneby etablerades som en inlandshamn och
har sedan dess varit känt för sin vackra å och
spa-kultur

Skapade värden:
Ekonomi:

- Intäkter från fastighetsförsäljningar och/eller leasing investeras i nya innovativa byggnader
- Lokala företag utvecklar nya byggtekniker med exportpotential
- C2C-inspirerad byggnadskunskap hos ABRI och Ronnebyhus ger konkurrensfördelar

Social
rättvisa:

- Platser som främjar kunskapsutbyte, skapar bra arbetsplatser och erbjuder rum för
nöje och fritid
- Nya stadstorg och fickor med natur ökar variationen och kvalitén i det offentliga rummet

Ekologi:

- Respekt för naturen och materials cykler i alla faser av byggnation
- Biologisk vattenrening som ett forskningsprojekt som också kan främja spaverksamhet

EKONOMI
Idag finns en del av Ronnebys mest attraktiva
fastigheter längs Nedre Brunnsvägen

Prefabricerade träkomponenter som är enkla att
bygga, ändra och demontera

Digitala och flexibela konstruktionsprinciper gör
individuella och unika lösningar möjliga

Byggnader kan tillverkas digitalt på plats (t.ex.
genom 3D-utskrift) med lokala material och lokal
arbetskraft

Konstruktionssystemet möjliggör kontinuerlig
utveckling över tid

HYDROPARK

9-10 år

Genom att integrera Ronnebyån i Kilenområdet
utnyttjar vi vattnets alla positiva egenskaper

Vattnet är så rent att ett offentligt utomhusspa etableras på området,
som kopplar till Ronnebys kurortshistoria. En uppdaterad roadmap
produceras som beskriver de strategiska steg som tagits för att göra
Ronneby till den europeiska huvudstaden för kunnande inom hälsosamt
och flexibelt byggande och hälsovård.

Skapade värden:
Ekonomi:

- Ökad turism i Ronneby stärker den lokala ekonomin
- Investeringar utifrån och export av teknologiska insikter

Social
rättvisa:

- Alla kan njuta av spa-anläggningarna på området
- Offentliga idrottsaktiviteter utomhus

Ekologi:

- Vatten renas på området
- Fortsatt arbete för att öka den biologiska mångfalden och miljöns hälsa på Kilen

1100

Vatten är det element som
binder samman ekologi,
ekonomi och nöje
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1-2

Ronnebys kyrka har under åren utvecklats och förändrats för att passa behoven hos användare i
olika tidsåldrar. Flexibilitet är lika med värde över tid.

4-6

6-8

8-10

Vi inspireras av denna gradvisa övergång och använder denna princip för att styra utvecklingen
av de flexibla och sunda husen på Kilen.

Vy från Ronnebyån mot den röda ladan och centrala Ronneby

Inspirerad av
Cradle to Cradle®

www.ronneby.se/kilen

HYDROPARK KILEN

CRADLE TO CRADLE -INSPIRERADE HÄLSOSAMMA OCH FLEXIBLA BYGGNADER
®

Det långsiktiga målet är att göra Ronneby till den europeiska huvudstaden för hälsosamma och flexibla byggnadstekniker
Design för demontering

LES FOR DESIGN FOR DISASSEMBLY

*Precaution

1 Dokumentera
materialval
1.
Document materials
andoch

metoder
methodsför
fordemontering.
deconstruction.

material
utifrån
2.2 Välj
Select
materials
using the
försiktighetsprincipen.
precautionary principle.

3.3 Anslutningar mellan

material designas för att
vara lättillgängliga.

Minimera eller
eliminera
4.4 Minimize
or eliminate
kemiska anslutningar.
chemical
connections.

Använd
bultade,
skruvade
5.5 Use
bolted,
screwed
and

eller spikade
anslutningar.
nailed
connections.

.

Separeramechanical,
mekaniska-,
6.6Separate

elektriska-and
ochplumbing
va-system
electrical
(MEP) systems.

med
7.7 Designa
Design to
thehantverkaren
worker and
och
arbetsprocessen
labor
of separation. i
åtanke

Designa med
enkla
8.8 Minimize
or eliminate

strukturer
och former
chemical connections.

9 Utbytbarhet,
moduler,
9.
Interchangeability.

standardiserade
element
Modularity.

10 Säker
demontering
10.
Safe deconstruction.

T
c
a
u
r
b
t

Standarized elements

Fokusområden för byggnader

1 Hälsosamma material

2 Ren energi

3 Ökad biodiversitet

4 Hälsosam luft

5 Rent vatten

Material har värde och därmed kommer byggnader att
fungera som materialbanker för framtida generationer.
Design för demontering och smart hantering av biologiska
och tekniska näringsämnen under designprocesser kommer
se till att material behåller sitt värde längre än livslängden
på sina värdbyggnader.

Byggnader kommer att ge ren energi (med förnybart
ursprung) till sin omgivning och samtidigt dra nytta av
smarta system (smarta nät) för att säkerställa optimal
förbrukning. Utöver det kommer byggnader utformas utifrån
klimatfaktorer och till att stödja passiv energihushållning
och minskning av operativa energibelastningar.

Främjande av biologisk mångfald på plats kommer att
möjliggöra för att naturliga system integreras direkt med
den byggda miljön. Genom att skydda och återställa
biomassa och stödja biologisk mångfald kommer de nya
miljöerna att möjliggöra en framtid med tillgång till ren luft,
vatten och mat.

Byggnader kommer att hjälpa till att förbättra utomhusluftens kvalitet genom luftreningsteknik och samtidigt
erbjuda hälsosamma inomhusmiljöer tack vare effektiva
materialval.

Resurseffektiva system och produkter för att hantera
vattenförbrukning kommer att integreras i byggnader.
Byggnaderna själva kommer att arbeta i symbios med
sin omgivning för att hantera regnvatten och behandla
avloppsvatten.

Urban odling som social
aktivitet och inkubator för
lokalt engagemang och
områdets identitet

A OPTIMALT
B OPTIMIZERAR
C TOLERERAT
X INTE ACCEPTABELT
A OPTIMALT

Mikroklimat förbättras genom
aktiv användning av vegetation.
Vinden riktas över fotgängare.

INTE DEFINIERAT
B OPTIMIZERAR
KEMIKALIER

C TOLERERAT
X INTE ACCEPTABELT

Urban odling som social
aktivitet och inkubator för
lokalt engagemang och
genomområdets
optimala
identitet

INTE DEFINIERAT

Ex. Ökad materialkunskap med hjälp av materialpass

Ex. Optimering av energiförbrukningen med hjälp av
smarta nät och effektiv drift
Mångfald i arkitekturen
understödjer känslan av levande
stadsdel med varierande
aktiviteter och livsstilar

Urban odling som social
aktivitet och inkubator för
lokalt engagemang och
områdets identitet

RAMVERK

Ex. Ökning av den biologiska mångfalden och
Olika typer av vegetation stödjer
förbättrad dagvattenhantering
med hjälp av aktiva
djurliv och biologisk mångfald
rekreationselement såsom
våtmarker
samt ger
fina rekreationsmiljöer

KEMIKALIER
Ex. Förbättring av
inomhusluftens kvalitet
materialval med ABC-X klassificeringssystemet (val av sunda
material förbättrar inomhusluftens kvalitet)

Mikroklimat förbättras genom
aktiv användning av vegetation.
Vinden riktas över fotgängare.

Fytoremidiering är en
process som renar
förorenad mark med hjälp
av träd och växtlighet

Mångfald i arkitekturen
understödjer känslan av levande
stadsdel med varierande
aktiviteter och livsstilar

Mikroklimat förbättras genom
aktiv användning av vegetation.
Vinden riktas över fotgängare.

- Kilen skall bygga på befintliga kvaliteter i Ronneby

Ex. Optimera vattenhantering genom olika scenarion
för återanvändning av regnvatten.

Olika typer av vegetation stödjer
djurliv och biologisk mångfald
samt ger fina rekreationsmiljöer
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Mångfald i arkitekturen
understödjer känslan av levande
stadsdel med varierande
aktiviteter och livsstilar

Fytoremidiering är en
process som renar
förorenad mark med hjälp
av träd och växtlighet

Olika typer av vegetation stödjer
djurliv och biologisk mångfald
samt ger fina rekreationsmiljöer

Pollution

- Leva, bo och spendera fritiden kopplat till natur och vatten
- Företag inom teknik, kunskap och hälsa

Mikroklimat förbättras genom
aktiv användning av vegetation.
Vinden riktas över fotgängare.

Exempel på hur man kan använda naturen för att skapa identitet, engagemang, ett bra mikroklimat och för att rena förorenad jord
Mångfald i arkitekturen
understödjer känslan av levande
stadsdel med varierande
aktiviteter och livsstilar

Fytoremidiering är en
process som renar
förorenad mark med hjälp
av träd och växtlighet

Fytorem
process
förorena
av träd

Sportpaviljong med utbildning om människors hälsa
Teknikkluster som visar upp grön teknologi från till
exempel Tarkett, Waterjet Lab och ECOScience

Cefur Showroom
Ankomstbrygga för båtar
”Parkeringskullen” skapar ett grönt och
trevligt landmärke. Växthus utnyttjar
utrymmet längs med järnvägen
Flexibla och självförsörjande hus för
en sund livsstil nära vatten
Tillverkarnas paviljong – en testbädd och ett
showroom för ny flexibel byggnadsteknik

Offentligt tillgängligt spa
Biogasanläggning

Kilen efter 10 års utveckling enligt ramverket. Skala 1:750

HABITATSEKTIONER

Synergi mellan mänsklig
aktivitet och djurliv

Avstånden mellan byggnaderna är optimerade
för sol, vind och mänsklig interaktion.

Buskar och träd av olika
höjd ökar mångfalden av
habitat.

Dagvattenbanker ger en
grön buffert för att förhindra
översvämningar.

Kanterna på ån är
noggrant utformade för
att skapa olika kvalitéer
för människor, växter
och djur.

Mångfald i arkitektur och landskap.
Byggnader och vegetation stödjer
en levande stadsdel.

Olika typ
djurliv oc
samt ge

Innergård med
vindskyddande
mikroklimat

Mjuka, sluttande bevuxna
banker skapar habitat för
vattenlevande organismer och
hjälper till att avlägsna
föroreningar från åvattnet och
dagvattenavrinning.

“Parkeringskullen” samlar all parkering i området samtidigt som den
bildar ett landmärke vid infarten till
stadskärnan. Kullarna skapar också
en utkiksplats.
En gångbro förbinder
staden över järnvägen.

Sektioner som belyser infrastruktur och livsmiljöer för människor, djur, insekter och växter. Skala 1:400

GXN / SLA / WM+P
Inspirerad av
Cradle to Cradle®

www.ronneby.se/kilen

