LKFs Xplorion blir i princip ett bilfritt boende. Ett samarbetsprojekt med EC2B, Future by Lund och Byggnadsfirman Otto
Magnusson ska göra det smidigt för våra hyresgäster.
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Mobilitetstjänsten EC2B etableras i det
bilfria boendet Xplorion
LKFs fastighetsprojekt Xplorion på Brunnshög i Lund har ett stort fokus på
energieffektivitet, med ambitionen att så få produkter och så lite material
som möjligt användas under produktionen. Huset byggs som passivhus för att
minimera energiförlusterna. El produceras lokalt med solceller och lagras i
batterier i källaren.
Genom att planera Xplorion som ett bilfritt boende reduceras också

materialåtgången då man minskar behovet av parkeringsplatser. I stället
utformas fastigheten för att underlätta ett bilfritt liv, med t.ex. bredare hissar
som rymmer en lådcykel, loftgångar med plats för cykelparkering etc. EC2B:s
tjänstekoncept är en viktig del i att underlätta det bilfria boendet.
EC2B är en hållbar mobilitetstjänst för fastigheter med syfte att förenkla de
boendes vardag och bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. EC2B innebär
en mix av mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, mm
samlade i ett integrerat erbjudande som görs tillgängligt via en app.
I ett gemensamt projekt med stöd från innovationsprogrammet Viable Cities
kommer nu LKF, EC2B, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Future by Lund
att utveckla, anpassa och demonstrera mobilitetstjänsten i Xplorion. Den
digitala tjänsten kommer vidareutvecklas i en samskapande process med
potentiella användare och utifrån de boendes upplevelser och användning i
Xplorion. Målet är att utveckla tjänsten för spridning till fler fastighetsägare
och ytterligare städer.
- Vi ser fram emot att nu utveckla EC2B-tjänsten för LKFs Xplorion” säger
EC2B:s VD Björn Wendle.
- I projektet finns en intressant mix av aktörer som tillsammans har
omfattande kompetens inom både fastighet och mobilitet. Jag är övertygad
att vi ska kunna skapa ett bra innehåll av mobilitetstjänster för LKF:s
hyresgäster.”
- I Xplorion testar vi hur vi kan göra våra framtida byggnader mera hållbart
och hur vi kan underlätta ett hållbart liv för våra hyresgäster. En tjänst som
EC2B passar perfekt i det tankesättet, säger Dennis Kerkhof,
byggprojektledare hos LKF.
- Xplorion är vårt innovationsprojekt, det känns naturligt med kreativa,
digitala lösningar som är anpassade för våra hyresgästers framtida boende.
Det ska vara lätt att bo hållbart på Xplorion, både socialt och miljömässigt,
säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare hos LKF.
Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable
Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som
finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inflyttning i Xplorion
är planerad till oktober 2020 och kommer att ge boende för 54 hushåll.
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Om projektpartners
EC2B Mobility AB är sedan 2017 ett helägt dotterbolag till Trivector Traffic AB.
EC2B-tjänsten har utvecklats med stöd från flera olika finansiärer, däribland
Trivector Traffic, Climate- KIC (en europeisk innovationsplattform), EU:s
Horizon 2020 via projektet IRIS och Naturvårdsverket.
LKF är ett kommunalägt fastighetsbolag och vår vision är en framtid med fler
och bättre hem. Hemmet är en viktig del av människans vardag och de som
trivs med sitt boende är oftast mer nöjda med sina liv. Bra bostäder gör Lund
mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta
att utvecklas.
Byggnadsfirman Otto Magnusson AB bygger på förtroende sedan 1928, med
värderingar för framtiden och vänder oss till kunder i hela öresundsregionen.
Vi vill bidra positivt till samhället och Agenda 2030 och bidrar till att uppfylla
LKFs ambitioner med hållbara mobilitetslösningar på Brunnshög.
Future by Lund är en innovationsplattform som verkar för smarta och hållbara
lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där. Future by
Lund koordineras av Lunds Kommun och är en del av näringslivskontoret.
Arbetet finansieras av Vinnova, Lunds kommun och deltagande partners.

Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, bildades 1947 och har sedan dess varit ett
helägt kommunalt bolag.

LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd,
Dalby och Revinge. Totalt äger och förvaltar vi cirka 9 500 bostadslägenheter,
vilket innebär att nära 20 000 lundabor har sitt hem hos oss.
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