EDEN, MALMÖ
I stadsdelen Hyllie i Malmö växer nya bostads- och kontorsfastigheter fram. Med sitt strategiska läge, nära Malmös
stadskärna och Öresundsbron ett stenkast ifrån sig är Hyllie
ett attraktivt område för nybyggnation.

I stadsdelen Hyllie i Malmö växer nya bostads- och kontorsfastigheter fram. Med sitt
strategiska läge, nära Malmös stadskärna och Öresundsbron ett stenkast ifrån sig är
Hyllie ett attraktivt område för nybyggnation.
Ett av de många projekt som är under uppförande är Eden, ett kontorshus.
Entreprenören MVB har fått i uppdrag av Kungsleden att färdigställa byggnaden i andra
kvartalet 2021. Huset är Kungsledens första nyproduktion samt dessutom första gången
som företaget tillämpar sitt eget koncept Symbiotic Building.
Symbiotic Building kan implementeras
i både nybyggda och befintliga hus och
innebär att aspekter inom fyra områden ska
uppfyllas:
Hälsa – byggnaden ska vara bra för
människors välmående och främja
kreativitet, effektivitet och prestation.
Service – byggnaden ska ha en communitykänsla och erbjuda service som underlättar
livet, så som paketleveranser, catering,
mötesrum med mera.
Intelligent och smart teknik – byggnaden ska
erbjuda innovativa lösningar så som digitala
verktyg för intern kommunikation, sensorer
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I bakgrunden ser vi eden tar form.

som visar lediga ytor, temperaturindikatorer,
växter som renar luften, teknik som
uppmuntrar till rörelse, ytor för att testa ny
teknik med mera.

endast av reglar runt fönster samt en
specialtillverkad skena som hammarband
och syll.
Den inre yttervägsstommen bär den

Naturnära – naturen ska vara nära även
inomhus, främst i de gemensamma zonerna.
Även ljud, ljus, dofter och material ska
imitera naturen.
Första spadtaget togs november 2019.
Inflyttning beräknas till andra kvartalet
2021. Byggnaden kommer att certifieras
enligt LEED (minst guldnivå) samt The Well
Building Standard.
Europrofil blev tidigt inblandade i
projektet och fick i uppdrag att leverera
både produkter och lösningar. Eftersom
ytterväggsuppbyggnaden på detta projekt
skiljer sig en del mot en traditionell
utfackningsvägg har Europrofil tillsammans
med entreprenören MVB fått skapa nya
lösningar.
Bland annat består den innersta ytterväggen
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yttre genom denna specialframtagna
ytterväggssyll/hammarband.
Som material till fasaden har man valt att
byggnaden skall prydas av en fasad i skiffer
som levererats av Nordskiffer.
Byggnaden har dessutom runda hörn
vilket krävde nytänkande hos Europrofils
utvecklingsavdelning. Till projektet har

man tagit fram en ny typ av VFL (ventilerad
fasadläkt) som gör det möjligt att bygga
fasaden kring runda hörn.
Europrofil genomförde med hjälp av MVB alla
mängdberäkningar för inner- och yttervägg.
Eftersom det är en tidskrävande process
att skapa underlag och färdiga ritningar
för utfackningsväggar föddes en idé om att
bygga en programvara för konvertering.
På Europrofil utvecklade man ”in-house”
ett verktyg som konverterar ritningar i
BlueBeam till färdiga ritningar. Detta sparar
mycket tid och minimerar risken för fel.
Steget mellan ritning och färdig vägg är nu
ett steg mindre. Idén till programmet kom
under projektets gång, men kan givetvis
användas framöver till andra byggnader och
konstruktioner.
Som alltid samarbetar Europrofil tätt med
lokala återförsäljare runt om i Sverige. I detta
fall med XL Bygg Hans Anders i Ystad.
en av våra absoluta styrkor, att vi kontrollerar
en stor del av kedjan från produktutveckling till
Fredrik Malm är kundansvarig på Europrofil. färdig produkt.”
”Det är både spännande och utmanade med
den här typen av projekt. Det är roligt när vi
Ronnie Speychal är VD på Europrofil. Han är
kan ta fram nya lösningar tillsammans med
stolt över att Europrofil får vara leverantör till
kunden. Då får vi omedelbar feedback och kan
Projekt Eden.
snabbt göra förändringar för att göra eventuella ”Det som extra roligt med den här typen av
förbättringar.
projekt är att det ger oss möjligheten att visa
Sen är även leveranserna en utmaning på den
vår fulla potential. Vi har ett modernt och brett
här typen av projekt. Vi måste leverera exakt
sortiment, och vi är inte rädda för att ta fram nya
rätt mängd när det behövs. Inte för mycket och lösningar tillsammans med kunden. Det känns
inte för lite. Det kräver tät relation med kunden, kul att få visa att vi är innovativa och tillfört
transportörer och vår egen produktion. Det är
värde på många nivåer. Till Eden-projektet tog vi
fram helt nya produkter för fasaden och för de
svängda hörnen, men också nya digitala verktyg
som hjälper till att effektivisera projekt.”

