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Miljö och hållbarhet i Brf Aftonfalken, Barkarbystaden 

Byggnadsfirman Viktor Hanson bygger hus med omtanke om både miljö och människors hälsa. Det 

blir hälsosamma byggnader med hög miljöprestanda och här i Barkarbystaden planerar vi för att 

Svanenmärka våra hus i Brf Aftonfalken. 

Det innebär att vi använder material och produkter som är godkända enligt Svanens kriterier och att 

de material som används är noga utvalt för att innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som 

möjligt. Det ger en mer hälsosam inomhusmiljö för alla som ska bo och leva i husen och även en 

bättre arbetsmiljö för oss som bygger husen. Uppföljning av produkter och inbyggda material sker 

löpande genom projektets olika faser med projektering, inköp och produktion. Loggbok förs för alla 

produkter som byggs in. 

Byggnadernas energianvändning kommer att vara lägre än dagens myndighetskrav. Genom att bygga 

med god kvalitet och bra funktion ger vi byggnaderna bästa förutsättning för en lång livslängd. Det 

kommer att bli en god ljudmiljö i lägenheterna och vi projekterar för att det ska bli bättre än gällande 

myndighetskrav. Fjärrvärme är det primära uppvärmningssättet och husen ansluts till kommunens 

fjärrvärmenät. Fjärrvärme ger minskad miljöpåverkan lokalt och globalt genom effektiv produktion 

med till största delen förnybara bränslen. 

Husen kommer att ha mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system) och 

lägenheterna utrustas med energieffektiva vitvaror. Det blir individuell mätning av tappvarmvatten 

och hushållsel, för att ge alla boende en ökad medvetenhet om den egna förbrukningen. Alla 

lägenheter får en stabil tillgång till bredband genom att de är anslutna med fiber. 

I alla lägenheter kommer det att finnas kärl för källsortering och matavfallskvarn i köket. 

Inom kvarteret blir det sopsugsinkast för mat- och restavfall samt ett miljörum för insamling av övrigt 

avfall. Att en stor del av avfallet transporteras bort via sopsug gör att behovet av tung trafik i 

närområdet minskar.  

 

I kvarterets garage kommer det att finnas cirka 85 parkeringsplatser för bil, varav flera med möjlighet 

till elbilsladdning. Det kommer även att finnas gott om cykelförvaring.   

Den gröna innergården utformas för rekreation och med goda förutsättningar för människor, djur 

och växter att trivas.  

 

Byggnadsfirman Viktor Hanson 

 
 


