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EN NYTT HÄLSOSAMT OCH GLATT OMRÅDE I RONNEBY
Ronneby centrum
Skärsjön
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Malmö
Ronneby - Stockholm
55 minuter
5 timmar 26 minuter
5 timmar 43 minuter
Ronneby - København
2 timmar 55 minuter
2 timmar 35 minuter

Södra Sverige:
ett lokalt centrum nära Malmö och Köpenhamn

Regionen:
Östersjön och gröna områden i och omkring Ronneby

Kilen:
mellan ån, järnvägen
kringliggande gator

Ronneby:
Projektområdet kopplar samman stadens centrum med
Brunnsparken

Resecentrum:
den framtida entrén till Kilen
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Det gröna stråket:
Grönskan längs ån kopplar
centrum till Brunnsparken
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Kilen 2014

Cefur och C2C showroom är viktiga tillgångar för att ytterligare utveckla Kilen. En visuell mötesplats
för innovation och ett flexibelt arbetsutrymme för lokala entreprenörer visar på värdet och styrkan av
Ronneby som huvudstad för en hälsosam och trevlig byggd miljö baserad på flexibel användning. Denna
mötesplats på området fungerar som en plattform för nya innovationer och entreprenörskap. Som en
symbol för förändringarna föreslår vi något som sticker ut - en lätt och mycket flexibel tryckluftsstruktur
som formar det utrymme som krävs. Den skyddar användarna från väder och vind och kan anpassas till
olika typer av verksamheter. Den fria formen väcker uppmärksamhet och står för förändringen av Kilen.

Kilen 2017

Platsen ger utrymme för nya lokala initiativ. Genom att bjuda in lokala entreprenörer att starta nya initiativ
stimuleras entreprenörskap. En C2C-inspirerad vision kommer att bidra till en lokal ekonomisk utveckling.
Med sitt läge intill tågstationen, entrén till Kilen och Ronneby kommer denna att fungera som Ronnebys
visitkort. Genom att initiera denna utveckling med tillfälliga konstruktioner (t.ex. växthus och lador som
kan tas isär och byggas upp någon annanstans) kommer ny social och ekonomisk trafik att lockas till
området tack vare den minimala kapitalrisken. Genom att visa upp C2C-inspirerat byggande på området
kommer attraktionskraften hos turism, företagande och boende inriktat på hälsa och hållbarhet stärkas.

Kilen 2024

En utvecklingsmetod som drivs av efterfrågan möjliggör en flexibel anpassning av utvecklingen på
Kilen. Med tiden kommer flexibla byggnader att ersätta de tillfälliga strukturer, vilket möjliggör en
flexibel planeringsprocess som verkligen adresserar de behov av bostäder, sociala initiativ och lokalt
entreprenörskap som finns. Kopplingen mellan staden och Brunnsparken kommer att vara stark och en
bra infrastruktur integrerar det nya hälsosamma kvartalet med övriga Ronneby. Järnvägen fungerar som
en förbindelse istället för en barriär.

Inspirerad av
Cradle to Cradle®

www.ronneby.se/kilen

KOMPONENTER

MÅL
Regionen attraherar boende och besökare
Människor känner en koppling till naturen
Hälsosamma livsstilar och inomhusklimat/byggnader
Socialt engagemang

Hälsa & Lycka
(det individuella)

A

Sysselsättning; att stärka den lokala ekonomin
Konnektivitet
Ekologisk, ansvarsfull och lokal matproduktion
Innovation & utbildning
Social mångfald

Aktivitet

Entreprenörskap (Innovation, C2C, turism (spa),
hälsovård och sport)
Lokalt matprogram
Delad ekonomi
Samarbete mellan företagspark och utbildning
Flexibel planering, byggnader och infrastruktur

Kultur & Ekonomi
(Samhället)

A

Trevlig miljö för boende, arbete, fritid etcetera
Gröna områden för fritid och mötesplatser
Hälsosam matproduktion
Funktionell grönska (vattenrenande, naturens kretslopp som resurs)
Tillför och förbättra biologisk mångfald
A

A

Arter & Ekosystem
(Livet)

Effektivt användande av resurser: energi, material etc.
Förnybar energi (positivt energinetto)
C2C material: hälsosamma + i slutna kretslopp
Vattenhantering

A

Integration av ån i området
Integration av gröna områden på Kilen
Utomhusrekreation (uppleva naturen)
Växthus med flexibel användning (vinterträdgårdar,
bar/café, marknad/affärer etc.)

Effektiva/nollenergi byggnader
Lokala källor för förnyelsebar energi
Koldioxidpositiv utveckling / roadmap
C2C byggnader och material
Program för material i slutna kretslopp
Vattenprogram (återanvändning, rening)

Material & Energi
(Materia)

Plats

Den hälsosamma staden: hälsovård och spa
Sport, fritid, cykling, promenader
Matproduktion och matmarknad
Flexibla policys: Engagemang av lokala invånare
och entreprenörer
Socialt program för unga och äldre på Kilen

Kontext

Tid

Transport
Pedestrian
Fotgängare
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Car
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Car

Trein

2014

Car

Vi föreslår att hela området utvecklas på ett
sätt där fotgängare och cyklar prioriteras
framför bilar. Kollektivtrafiken finns nära och
bör främjas. Enligt idén om att dela föreslår vi
också att en bilpool med elbilar för invånarna
införs i kvarteret. Vanliga bilar bör endast
användas som ett andrahandsalternativ. För
att främja användningen av elbilar kommer
det att finnas särskilda parkeringsplatser för
dem nära ingångarna till byggnaderna.

P
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Matproduktion
För att på bästa sätt utnyttja områdets
möjligheter föreslår vi småskalig matproduktion vid och på byggnaderna i området.
Produkterna kan antingen bearbetas i köket
på caféet eller säljas på en bondens marknad.
Till exempel skulle vi kunna introducera
växthus där tomater och fisk kan produceras
i en sluten krets av näringsämnen. Fekalierna
från fisken används som gödsel för tomaterna
och värmen i växthuset används för att
värma vattentankarna. Dessutom kommer
den koldioxid som produceras av fisken ge
näring till växterna.
Kompost

Vattenbuffert

Bevattning

Matmarknad

Organiskt avfall

Biodiversitet
För att kunna öka den biologiska mångfalden
måste vi först städa området från de giftiga
resterna det har från sin industriella historia.
Detta kommer att ske genom fytoremidiering:
Den förorenade jorden kommer att
rengöras under en naturlig process genom
användandet av olika växter. Varje växt har
speciella egenskaper. De inhemska växterna
fungerar samtidigt som hem för små arter av
djur, vilket stäkrer deras livsmiljö. En sådan
utveckling kommer att leda till en ökning
av den biologiska mångfalden, inte bara på
grund av vatten- och markbehandling, utan
också med hjälp av gröna tak, utvidgning av
parkytan och byggnadsytor som ger skydd
åt djur och växter.

Helianthus
annuus
(solros)

Salix spp.
(vide/pil/sälg)
Absorption av
föroreningar:
Cr-Krom
Pb-Bly
Hg-Kvicksilver
Se-Selen
Ag-Silver

Absorption av
föroreningar:
Cu-Koppar
Pb-bly
Mn-Mangan
Se-Selen
Zn-Zink

Agrostis
castellana
(gräs spanskven)

Brassica juncea
L.
(raps)
Absorption av
föroreningar:
Cu-Koppar
Pb-bly
Mn-Mangan
Se-Selen
Zn-Zink

Absorption av
föroreningar:
As-Arsenik
Pb-Bly
Zn-Zink

FASE 1: nuvarande situation
otillgängligt område

FASE 2: mellansteg
området renas

FASE 3: slutskede
området kan användas igen

Energi
Den föreslagna utvecklingen bidrar till hög
livskvalitet i Ronneby. Därför är nya byggnader
mycket effektiva. Synergier mellan de olika
funktionerna och verksamheterna i området
kommer användas och utnyttjas. Den
nödvändiga energin måste produceras lokalt
av nu tillgängliga medel. Därför föreslår vi
en mix av olika kompletterande energikällor
tillgängliga året runt - en kombination av
solceller, biogas, vattenkraft och vindkraft.
Dessutom kommer en bergvärmepump att
komplettera systemet.

Sol

Vind

Vind

Högisolerande

Sol

Passiv solenergi
Vatten

Biomassa

Geotermik

Vatten

Biomassa

Geotermik
Wind
Vindkraft

Vatten
Spaanläggningen - Floden - Östersjön: Ronneby
är nära kopplat till det livsviktiga elementet
vatten. Dessutom är vi alla beroende av
rent vatten med dricksvattenkvalitet. I vår
strategi föreslår vi att införa en ekologisk
avloppsrening som en del av parken. Med
en sådan ”levande maskin” kan vi garantera
att endast vatten med dricksvattenkvalitet
lämnar tomten. De växter och djur som
hjälper till att rena vattnet ökar den biologiska
mångfalden och påverkar mikroklimatet på
ett positivt sätt. Ett annat sätt att använda sig
av vatten visas upp genom vattenskärningslabbet och vattenskärningsindustrin. I deras
ansats blir vattnet ett ännu mer sofistikerat
medel i en bransch som tar efter naturen.

Wind

Biomass
Biomassa

Geothermal
Geotermik

Biomass

Water
Vattenkraft

Solpaneler till energi och varmvatten

Geothermal

Water

Lager och filtreringsbassäng

Kanal eller bassäng

3

Återanvändning av filtrerat vatten i publika utrymmen

6

Dräneringskanal
Filtrering

Vattenspegel

1
4

7
Dike
Utsläpp av vatten

Cirkulation and vattenanvändning

Wadi

2
5
Infiltration till grundvattnet
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