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Koltrasten
TÄVLINGSFÖRSLAG PEDAGOGEN PARK, KV. 20 SÖDER 

”Koltrasten adderar värden till Pedagogen Park 
genom ett varierat innehåll av lägenheter, en levande 
bottenvåning och rik gestaltning med tydliga uttryck 
för hållbarhet.
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”Det bästa vi vet är när ingen flyttar”
Det här tävlingsförslaget har tagits fram i samar-
bete mellan Stena Fastigheter, Radar arkitektur 
& planering, GORA art & landscape och Möln-
dals energi. Tillsammans har vi både en bred 
och spetsig kompetens och en stor gemensam 
erfarenhet av samhällsbyggande, vilket ger vårt 
tävlingsbidrag tyngd och kvalitet och som säker-
ställer utveckling, projektering, genomförande 
och långsiktig förvaltning av en plats från vilken 
ingen kommer att vilja flytta...
Vi vill vara medskapare av stadsmiljön kring 
Pedagogen Park och addera värden genom ett 
hus som innehåller en variation av lägenheter för 
olika typer av människor, med en levande bot-
tenvåning där lokaler blandas med gemensam-

ma ytor och med en rik gestaltning med tydliga 
uttryck för hållbarhet.
Genom att tänka till i varje detalj vill vi skapa 
lägenheter, hus och ett område som andas lång-
siktig hållbarhet. Vi har inspirerats av kommu-
nens vision och har låtit barnens perspektiv och 
möten över generationer ta plats tillsammans 
genom en gedigen utformad gård som bygger 
på möten, pedagogik och odling.
Vår idé bygger på en vision om en inkluderande 
plats där människor kan leva hållbart på riktigt 
under en lång tid. Det bästa vi vet är trots allt 
när våra hyresgäster stannar kvar och bygger 
trygghet och gemenskap med oss på Stena 
Fastigheter Göteborg.

Exploatörens namn: Stena Fastigheter Göteborg AB / Organisationsnummer: 556032-5127 / Önskat tilldelningsområde: Kv 20 Söder

Stena fastigheter accepterar alla av Mölndal stad 
uppställda grundförutsättningar:

• Detaljplanens bestämmelser
• Planbeskrivning + bilaga gestaltningsprin-

ciper
• Förhålla sig till utredningar som tillhör DP
• Parkeringsköp
• Fjärrvärme
• Accepterar krav på lokaler
• Fast pris på marken
• Energikrav
• Rutiner för val och riskbedömning av 

material

• Plan- och exploateringskostnader
• Ekonomi och organisation
• Minst 1 arkitektkontor /kvarter ska rita 

förslaget
• Förslagen utformas med respektfullt 

förhållningsätt till befintliga hus längs 
Kakelösagatan

• Radhus är äganderätt, flerbostadshus 
valfritt

• Markanvisningsavgift, viten och säkerheter
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Bilder från platsen, nu och i framtiden 

Platsanalys 

3.2 Gestaltning
   arkitekturens bidrag till helheten
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Förutsättningar från platsen

Gällande Dp:

• Största tillåtna BTA bostadsändamål är 2800 m².
• Entréer till bostadshus och lokaler ska vändas 

mot Bifrostgatan.
• Balkonger och burspråk får kraga ut max 1 m 

över Bifrostgatan och Frölundagatan,  fri höjd av 
3,5 meter, max 2 m över övrig allmän plats, fri 
höjd av 3,5 m. Skärmtak över entréer får kraga 
ut max 1 m över allmän plats, fri höjd av 3,5 m.

• Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på första 
bostadsvåning och medelmarknivå vid byggna-
den för angränsande gator får inte vara mer än 
1,3 m.

• Nockhöjd +25 m över angivet nollplan.
• Bostadsbebyggelse som vetter mot Bifrostgatan 

ska utföras sammanbyggda längs hela gatan 
och ha en utformning med vertikal indelning.

Utmaningar:

• Trafik och buller i söder och väster.
• Långsmal fastighet ger begränsad gårdsyta.
• Omgivande bebygglese med olika skalor- i väs-

ter och söder storskaligt, i öster småskaligt.

Möjligheter:

• Stor parkmiljö med grönska längs hela östsidan.
• Sol från öster, söder och väster.
• Entréläge till Pedagogen Park.

A) Arkitekturens bidrag till helheten

Vi tar avstamp i Mölndals stad och stadsdelen 
Pedagogen Parks unika karaktär. Den karatäriseras 
av en blandning av moderna, storskaliga kontors- 
och industrifastigheter, vilka samsas med idylliska 
bostadsområden och viktiga kommunikationsleder 
i nära anslutning till vild natur och nyanlagda parker. 
Vår byggnad ligger precis mellan dessa storheter 
och fastigheten är långsträckt från norr till söder 
längs med Bifrostgatan och kan på ett välgöran-
de sätt bidra med att överbrygga de omgivande 
skalorna och mjuka upp mötet mellan kontorsmiljön 
och de befintliga bostäderna. Vår gestaltning tar 
sin utgångspunkt i just det temat, att bidra med en 
byggnad som kopplar mellan det stora och det lilla, 
som tillför ett värde till stadsbilden och platsen och 
som visar omsorg till mötet med människor.  

Byggnadsvolymen följer Bifrostgatan, men bryts 
upp i flera delar mot gatan för att följa fastigenhe-
tens krökta form. De förskjutna volymerna relaterar 
både till gatan och till Pedagogen och förekommer 
också i en större skala i de nya kontorshusen i 
rostigt stål på andra sidan gatan. Mot gården och 
parken bryts huset upp ytterligare, med fler förskjut-
ningar, så att skalan närmar sig de mindre bostads-
husen på andra sidan parken. 

Förskjutningarna bidrar inte bara med att samverka 
och skapa ett mindre eko med kontoren tvärsöver, 
de bidrar också med att ge huset en variation och 
upplevelserikedom både för de som möter huset 
från söder, rör sig runt huset och för dem som 
bor i det. De hörn och vinklar som förskjutning-
arna åstadkommer ger också en extra kvalitet till 
bostadshuset i form av skyddade hörn från vind 
och ljud, till exempel vid entréläget, balkongen eller 

Framtida kontor, Wingårdhs Pedagogen, gamla lärarhögskolan Kappahl, Thomas Eriksson ArkitekterIntilliggande radhus

4. Vistelse, variation och kommunikation  

Skalaförhållande

1. Grundvolymen 

2. Knäck utifrån tomtens krökning

3. Solens och de omgivande 
skalornas inverkan
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

TorgTORG

GataGATA

Gata där planteringar som underlättar för infiltration av dagvatten
och kantparkeringar ska finnas.

GATA1

GångfartsgataGATA2

StadsgataGATA3

CykelvägCYKEL

ParkeringsplatsP-PLATS

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

Centrumändamål ska anordnas i del av bottenvåning.C1

Centrumändamål ska anordnas med entré mot Bifrostgatan.C2

VårdD

Transformatorstation. Vid uppförande av fristående byggnad ska
taken vara vegetationsklädda.

E1

Handel varav minst 900 kvm livsmedelsbutik.H1

KontorK

ParkeringP

Parkering får anordnas under markP1

Parkeringsgarage under markP2

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

hållplats1 Byggnad med väntutrymme får uppföras,  4 kap 5 § 2

plantering1 Plantering ska finnas,  4 kap 5 § 2

plantering2 Plantering ska finnas som underlättar för infiltration av dagvatten,  4
kap 5 § 2

parkering1 Parkering ska finnas längs gata,  4 kap 5 § 2

c-plats1 Cirkulationsplats ska anordnas i korsningen
Bifrostgatan-Frejagatan.,  4 kap 5 § 2

vändplan1 Vändplan ska finnas.,  4 kap 5 § 2

hinder1 Farthinder av typen gupp eller liknande får inte finnas på grund av
risk för vibrationer för angränsande bebyggelse,  4 kap 5 § 2

Mark och vegetation
allé Befintlig trädallé ska bevaras. Beviljad dispens från Länsstyrelsen

krävs före en eventuell flytt/fällning av träd.,  4 kap 5 § 2

Skydd
skydd Bullerskydd ska uppföras i den mån det behövs för att gällande

riktvärden för buller vid bostadsbebyggelse uppfylls. ,  4 kap 12 § 1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största tillåtna bruttoarea (BTA) för bostäder inom hela
användningsområdet är 3850 kvm. Utöver angivet exploateringstal
får teknikutrymmen, källare, vind och balkonger uppföras.,  4 kap 11 § 1

e2 Största tillåtna bruttoarea (BTA) är 11 500 kvm för bostäder inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angivet exploatering får
teknikutrymmen, vind, källare och balkonger uppföras. Inom
kvarteret får även 200 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11
§ 1

e3 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 6 300 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, vind, källare och balkonger uppföras.,  4 kap 11 § 1

e4 Största tillåtna bruttoarea är 12 950 kvm (BTA) inom hela
användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering får
teknikutrymmen, parkeringsgarage och balkonger uppföras. Utöver
detta får centrumändamål om 550 kvm (BTA) uppföras.,  4 kap 11 § 1

e5 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 2 850 kvm och för
centrumändamål 2 350 kvm varav minst 900 kvm ska uppföras som
livsmedelsbutik. Utöver maximalt angiven exploatering får
parkering, teknikutrymmen, vind, källare, garage och balkonger
uppföras. Komplementbyggnader får uppföras till en största storlek
av 100 kvm med en högsta nockhöjd om 3,5 meter.,  4 kap 11 § 1

e6 Största tillåtna bruttoarea för centrum- och kontorsändamål är 800
kvm inom hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven
exploatering får teknikutrymmen, vind, källare och balkonger
uppföras.,  4 kap 11 § 1

e7 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 5 200 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, vind, källare och balkonger uppföras.,  4 kap 11 § 1

e8 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 4 900 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, vind, källare och balkonger uppföras. Utöver
detta får 100 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11 § 1

e9 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 10 050 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, vind, källare, parkeringsgarage och balkonger
uppföras.,  4 kap 11 § 1

e10 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 7 350 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, vind, källare och balkonger uppföras. Utöver
detta får 100 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11 § 1

e11 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 10 050 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, källare och balkonger uppföras. Utöver detta
får 200 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11 § 1

e12 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 10 200 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, källare och balkonger uppföras. Utöver detta
får 200 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11 § 1

e13 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 8 400 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, källare och balkonger uppföras. Utöver detta
får 200 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11 § 1

e14 Största tillåtna bruttoarea för bostäder är 8 000 kvm inom hela
användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering får
teknikutrymmen, källare och balkonger uppföras. ,  4 kap 11 § 1

e15 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 9 100 kvminom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, källare och balkonger uppföras. Utöver detta
får 280 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11 § 1

e16 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 2 100 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får parkeringsgarage och balkonger uppföras.,  4 kap 11 § 1

e17 Största tillåtna bruttoarea är 1 600 kvm. Utöver maximalt angiven
exploatering får teknikutrymmen, vind, källare, parkeringsgarage
och komplementbyggnader om högst 100 kvm uppföras.,  4 kap 11 § 1

e18 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 1 000 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får parkeringsgarage och balkonger uppföras.,  4 kap 11 § 1

e19 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 1 100 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får källare och balkonger uppföras.,  4 kap 11 § 1

e20 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 2 400 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, källare och balkonger uppföras.,  4 kap 11 § 1

e21 Största tillåtna bruttoarea för bostadsändamål är 2 800 kvm inom
hela användningsområdet. Utöver maximalt angiven exploatering
får teknikutrymmen, källare och balkonger uppföras. Utöver detta
får 120 kvm (BTA) centrumändamål uppföras.,  4 kap 11 § 1

e22 Ett växthus om minst 15 kvm ska uppföras inom
användningsområdet. Övriga komplementbyggnader får uppföras till
en största storlek motsvarande 15% av bostadsgårdens storlek,
dock högst 150 kvm och med en högsta nockhöjd om 3, 5 meter. ,  4
kap 11 § 1

e23 Komplementbyggnader får uppföras till en storlek av högst 100 kvm
och till en högsta nockhöjd om 3,5 meter.,  4 kap 11 § 1

e24 Kundvagnsgarage om högst 50 kvm får uppföras till en högsta
nockhöjd om 3,5 meter. Tak ska utformas vegetationsklätt.,  4 kap 11 §
1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan ,  4 kap 11 § 1

5.5 Högsta nockhöjd är 5.5 meter ovan angivna plushöjder för GATA3,
4 kap 11 § 1

Placering
p1 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns till Bifrostgatan.,  4 kap 16 § 1

p2 Miljöhus/miljörum ska placeras i anslutning till Gata 2.,  4 kap 16 § 1

Utformning
f1 Entréer till bostadshus och lokaler ska vändas mot Bifrostgatan.,  4

kap 16 § 1

f2 Entréer ska finnas mot Bifrostgatan. Skärmtak över entréer får
kraga ut max en meter över allmän plats.,  4 kap 16 § 1

f3 Endast radhus. Attefallsåtgärder får inte genomföras.,  4 kap 16 § 1

f4 Balkonger och burspråk får kraga ut max en meter över Bifrostgatan
och Frölundagatan på en fri höjd av 3,5 meter och max två meter
över övrig allmän plats på en fri höjd av 3,5 meter. Skärmtak över
entréer får kragar ut max en meter över allmän plats på en fri höjd
av 3,5 meter.,  4 kap 16 § 1

f5 Vind får inte inredas.,  4 kap 16 § 1

f5 Vind får inte inredas.,  4 kap 16 § 1

f6 Entré ska placeras mot angränsande gata,  4 kap 16 § 1

f7 Minsta fria höjd över mark ska vara 3,5 meter. Pelare får uppföras.,
4 kap 16 § 1

f8 Utöver angiven maximal nockhöjd över nollplanet får teknikrum
uppföras till en höjd av tre meter.,  4 kap 16 § 1

f9 Skärmtak får uppföras.,  4 kap 16 § 1

f10 Entréer ska finnas mot Bifrostgatan. Skärmtak över entréer får
kraga ut max 2,5 meter över allmän plats.,  4 kap 16 § 1

f11 Femte våningen ska vara indragen minst 2 meter från Bifrostgatan.,
4 kap 16 § 1

f12 Översta våningen ska vara indragen minst tre meter mot öster.,  4 kap
16 § 1

f13 Minst tre entréer ska finnas från parkeringsanläggningen mot
Bifrostgatan för fotgängare. Entré får inte lokaliseras mot PARK.,  4
kap 16 § 1

Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på första bostadsvåning och medelmarknivå vid
byggnaden för angränsande gator får inte vara mer än 1,3 meter.,  4 kap 16 § 1

Bostadsbebyggelse som vetter mot Bifrostgatan ska utföras sammanbyggda längs hela gatan
och ha en utformning med vertikal indelning.,  4 kap 16 § 1

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan ,  4 kap 16 § 1

Utförande
b1 Marken får byggas under med parkeringsgarage.,  4 kap 16 § 1

b2 Grundläggning endast med vattenbeständig konstruktion till lägst 50
centimeter ovan angivna plushöjder för GATA3. Undantag får ges
för entréer, infarter och andra öppningar om erforderliga skydd mot
översvämning genom tekniska åtgärder utförs.,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas för parkering,  4 kap 13 § 3

n2 Parkering  får finnas. Plantering ska finnas.,  4 kap 13 § 1

n3 Bostadsgård inom användningsområdet ska som minst bestå av
50% vegetation eller ytor som möjliggör för infiltration av dagvatten.
Komplementbyggnader, frånsett växthus, ska uppföras med
vegetationsklädda tak.,  4 kap 10 §

n4 Marken är avsedd för plantering,  4 kap 10 §

n5 Inmätta träd markerade med       inom användningsområdet får inte
fällas.,  4 kap 10 §

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd mot störningar
m1 Friskluftsventiler ska placeras på byggnadens östra sida.,  4 kap 12 § 1

Riktvärde för vibrationer i bostadsrum får inte överskrida 0,4 mm/s vägd RMS.,  4 kap 12 § 1

Buller från spårtrafik och vägar ska inte överstiga:
-60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid exponerad sida för lägenheter under 35 kvadratmeter
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids (60 dBA ekvivalent ljudnivå) ska
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50
dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå.,  4 kap 12 § 3

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år ,  4 kap 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Gemensamhetsanläggning
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uteplatsen, och det möjliggör också till ljusinsläpp 
till bostäderna från flera olika håll.

Vår materialbearbetning hittar sina referenser i Pe-
dagogen Park och dess omgivning med plåt, tegel, 
trä och grönska som givna utgångspunkter. Upple-
velsen av en byggnad och en plats ligger mycket i 
dess sinnliga utförande där materialen spelar stor 
roll. Byggnaden är helt klädd med laserat/impreg-
nerat svart trä och bearbetat, oljat trä vid entréer, 
balkonger och uteplatser, vilket ger intimitet och 
värme, en känsla av välkomnande! Fasaden skall 
påminna om den skrovliga barken på ett träd med 
uthuggna delar i kärnträ vid entréer och balkonger. 
Husets sockel avviker från det mönstret genom 
det återvunna, slammade gråa teglet som blir 
våningshög där lokaler och miljörum är placerade 
för att synliggöra byggnadens innehåll. Det ger ett 
stadsmässigt uttryck till gatan.



RADAR ARKITEKTUR  
PEDAGOGEN PARK • 2020.12.15

Situationsplan 1:400 (A3)

0 155 2010 25

Bilder från platsen, nu och i framtiden 

3.1   Utomhusmiljöer
   pedagogik, odling och klimatanpassning
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A) Utomhusytor för gemenskap och delning 
Utemiljön är formad för att främja gemenskap, 
samvaro och en delning av tid och ting i vardagen. 
Man ses och möts kring de olika sociala ytorna, 
som bjuder på flera användningar. I blickfånget från 
gårdsentrén ligger växthuset, som också blir en 
varmt upplyst vinterträdgård under den mörka tiden 
på året. Även delningsboden lockar ut på gården 
efter jobbet. Där kan man byta saker med varandra, 
ha lappa-och-laga-dagar och förvara gemensamma 
verktyg och redskap. En yta för cykelfix finns också 
direkt utanför de stora glasade fönstren i cykelför-
rådet. 

Långbordet ger möjlighet för gårdsfest och kalas, 
med möjlighet att flytta ut i parken. Ros- och fjärils-
rabatten i norr uppskattas särskilt av de äldre, som 
kan sitta i skuggan av pergolan alldeles intill barnen 

som plaskar i ”vattenpölarna” efter regnet. Här skul-
le sittplatser och vattenlek kunna värmas upp för att 
förlänga säsongen för användning. Det finns även 
flera små platser där man kan dra sig undan i en 
egen lugnare oas. Lägenheterna med uteplats mot 
gården har också egna små gröna oaser, vända 
mot morgonsolen.   

Materialen är valda för att hålla över tid. Markteglet 
i varma nyanser är välkomnande, gediget och vack-
ert. Trädäcken är sköna att gå på, och samspelar 
fint med den omgivande grönskan. Gallerdurkarna 
är ett spännande inslag, som ger möjlighet för 
större växtbäddar och att kika ner på vad som 
kanske växer under. Den borstade betongen i norr 
ger möjlighet för att forma ”pölar” till vattenleken. 
Tillsammans med väl valda möbler förmedlar mate-
rialen en känsla av omsorg för detaljer och kvalitet 
i vardagen

B) Ekosystemtjänster 
Mångfunktionalitet är en nödvändighet när utrym-
met är begränsat – det är lika sant för framtidens 
tätare städer som för vår utemiljö. Därför integreras 
funktioner och kvaliteter, sida vid sida och i lager på 
lager, för att kunna rymma en mångfald av ekosys-
temtjänster på samma yta. Regnvatten leds från 
taket och tas omhand i planteringar. Bevattningen 
av växtbäddarna bidrar till en välmående växtlighet, 
som genererar en mängd ekosystemtjänster. En 
flerskiktad och artrik vegetation med blommande, 
fruktbärande och vintergröna perenner, buskar och 
träd är till glädje för de boende under hela året, 
och utgör samtidigt viktig födokälla och livsmiljö för 
pollinatörer och fåglar. Växtligheten bidrar också 
med doft- och ljudupplevelser – det är en utemil-
jö för alla sinnen. På gården och taket finns även 
inslag av insektshotell, fågelholkar och fjärilsrabatt. 

En rikedom av ekosystemtjänster främjar också en 
rik lekmiljö.  

C) Odling och pedagogik 
Leken är vårt sätt att lära oss – den är en av våra 
viktigaste hållbarhetsfrågor. Därför är leken integre-
rad i gestaltningen, genom uppenbara men även 
oväntade sätt. Små lekotoper där lek och landskap 
är sammanflätade ger möjlighet att uppleva års-
tidsväxlingar och få material till den kreativa leken. 
Kottar, pinnar och löv kan formas och utforskas, 
buskarna kan smygas igenom på vidare upptäckts-
färd ut i parken. 

I kvarter 20 söker man sig gärna utomhus för att 
dela tid och ting i vardagen. Utemiljön inspirerar 
kreativitet och leklust att spira och gro. Här er-
bjuds en mångfald av välkomnande och tillgäng-
liga mötesplatser för gemenskap och odling, 
upptäckande och vila, en grönskande förläng-
ning av det egna vardagsrummet. Bostadsgården 
och ytorna mot Bifrostgatan är gestaltade utifrån 
övertygelsen om att en rikedom av ekosystem-
tjänster också ger en rik vistelse- och lekmiljö, för 
människor i alla åldrar året runt. 

Kvarteret ligger mitt emellan det stadsmässiga 
stråket och den grönskande oas som parken har 
potential att bli, för boende i både de nya och de 
gamla kvarteren. Den långsmala formen för tankar-
na till ett slingrande vattendrag. Rörelsen leker sig 
fram i en variation av rumsligheter som omfamnas 
av grönska. Längs vägen finns ”öar” med plats för 
samvaro, odling, delning och egna lugna stunder i 
grönskan. Leken är integrerad i gestaltningen, lik-
som dagvattenhantering och pedagogik. En mjuk 
övergång mellan det gemensamma och privata 
åstadkoms genom uteplatserna som ramas in av 
planteringar. 
Mot Bifrostgatan är mötet mer omedelbart: ”mat-
tor” av marktegel i varma nyanser leder till entréer 
och smitvägar runt husen. Generösa planteringar 
med vintergrön och artrik vegetation, liksom cykel-
parkering och bänkar, bidrar till en upplevelse av 
Bifrostgatan som ett grönt och dynamiskt stadsrum 
i mänsklig skala. 

4. Vistelse, variation och kommunikation  
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Gemansamhetstorget - mellan delningsboden och 
växthuset

3.1  Utomhusmiljö fortsättning

3.2  Gestaltning
     arkitektonisk idé och konst

plettera vår gestaltning av utemiljön med fokus på 
lek, pedagogik, växtlighet och odling. Vi ser framför 
oss konst som både utsmyckar men som också 
fyller en funktion, som går att använda. GORA har 
varit verksam med egen verksamhet sedan 1989 
och det övergripande målet är att alltid eftersträva 
en meningsfull lösning, ett intelligent landskap, där 
den arkitektoniska och konstnärliga verksamheten 
är ett gemensamt fält av kunskap som appliceras i 
uppdraget. 

Vi vill i dialog med kommunen hitta rätt plats för 
placering av konsten. Vår önskan är att den ska 
vara just offentlig och skulle därför gärna låta den 
ta plats, antingen i utkanten av den egna tomten, 
mellan de två anvisade kvarteren alternativt mot 
bullerplanket till.

Gestaltningsdetaljer: 

B) Arkitektonisk idé
Den arkitektoniska idén är ett upplevelserikt, lekfullt 
och grönskande hus för vardagliga möten. Det ska 
vara ett hus som präglas av rekreation på gården 
och häng på de balkonger som lekfullt varierar över 
fasaderna: tighta och lite slutna för skydd mot vind 
och ljud mot gatan; djupa och öppna mot gården. 
Ett robust och innovativt hus som stolt visar sin 
långsiktiga miljöambition både genom träfasaden 
som döljer en stomme och en struktur som till 
huvudsak består av trä och genom den sågtandade 
taksiluetten som stödjer och optimerar lutningen av 
solceller. Men också genom pedagogiska verktyg 
både i husets entré och på gården som bland annat 
visar husets tappvarmvattenförbrukning. Huset är 
inte bara en bostad, här ska man också lära sig om 
förutsättningarna för vår gemensamma framtid och 
vad som krävs av oss för att skapa det – hållbart.  

Huset innehåller varierade lägenhetsstorlekar, 
gemensamma sociala ytor både invändigt, på 
gården och även på taket. Generösa balkonger och 
uteplatser underlättar för ett hållbart vardagsliv. Bal-
kongerna, som vi har försett med en fast bänk och 
en egen odlingslåda, bidrar till och bjuder in till ett 
möte mellan de boende och folklivet på gatan. En 
generös och synlig entrépunkt från gatan relaterar 
till den framtida torgytan vid de nya kontorshusen 
på andra sidan gatan. Entrén är transparent och 
genomgående och ger förbipasserande en glimt av 
husets gemensamma utrymmen och den grönsk-
ande gården. 
Bottenvåningen är inbjudande och levande och 
innehåller en lobby som hanterar platsens nivåskill-
nad, ett miljörum som nås från gatan, en tvättlounge, 
ett cykelrum som öppnar sig mot gården och en 
stor lokalyta med plats för uteservering mot gatan.
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Fasad, framsida 1:200 (A3)

MATERIAL, FASAD

Exempel på konst för regnupp-
samling

Växthus av återvunnet glas Äldre trädstammar för lek Sandgult marktegel

Växtbäddar under gallerdurk Grönskande gårdsrumTrädäck med grönska under

Slammat tegel 

Oljat trä - kärnan

Svart trä - barken Sedum 

Solceller och sedum

Ribbor i trä

Balkonger gestaltade med omsorg

Entréplatsen, synlig och generös

Taket erbjuder möjligheter för gemensamma ytor 
för exempelvis odling

REFERENSER LANDSKAP

Stora fönster och glaspartier ihop med balkongerna 
gör byggnaden genomsiktlig, vilket skapar samhö-
righet mellan in- och utsida. En byggnads upplevel-
se och utförande ligger i dess detaljrikedom, i mötet 
mellan mark och sockel, mellan vägg och fönster/
dörr, i takfoten och i takavslutet. Gedigna detaljer 
utförda med omsorg i tåliga material borgar för en 
upplevelserik vardagsmiljö.

C) Konst 
Stena Fastigheter har valt att samarbeta med 
konstnären Monika Gora, som driver GORA art & 
landscape i denna markanvisning. GORA utforskar 
kontinuerligt gränserna och samspelet mellan natur 
och kultur, koncept och objekt, konst och arkitektur. 
GORAS konst utgår i mångt och mycket från det 
offentliga rummet och vårt koncept bygger på att 
konsten ska verka som en förlängning och kom-

Odlingen är en mer ordnad möjlighet till kreativi-
tet och pedagogik för både vuxna och barn, och 
är dessutom värdefulla mötesplatser i utemiljön. 
Förutom växthuset finns det odlingsmöjligheter 
intill växthuset, samt i vindskyddat läge på taket. 
Dessutom finns det i söder en odlingsplats som är 
dedikerad till barnen, med en mysig sitthörna och 
lägre odlingspallar, omgivna av fruktbärande buskar 
och ätbara växter. Intill finns spännande trädgrenar 
och stammar att klättra på, kanske från de träd som 
tagits ner från platsen inför byggnationen. 

D) Dagvatten 
En stor del av regnvattnet tas omhand av de delvis 
gröna taken. Överskottsvattnet och vattnet på mar-
ken leds till och tas omhand i de generösa växtbäd-
darna. Över vissa bäddar rör man sig på gallerdurk, 
vilket möjliggör ännu större permeabla ytor: en nivå 
till vattnet och en nivå till människan. Regnvattnet 

används även som en lekfull resurs, då lekinslagen 
till stor del kretsar kring vatten och upplevelsen av 
det: det droppar, rinner och smattrar från de höga 
”näckrosorna”, vattnet kan slussas i rännor till växt-
bäddar, samlas och plaskas i ”vattenpölar”. Vattnet 
samlas också i regnskördartunnor som kan kopplas 
till vattenpumpen för att användas till både lek och 
bevattning av den egna odlingen. 
En lösning som vi gärna skulle vilja testa inom 
fastigheten är att nyttja regnvattnet till att spola 
toaletterna. Dels för en effektiv dagvattenhantering 
men framför allt för att minska nyttjandet av dricks-
vatten. Detta har vi på Stena Fastigheter inte provat 
tidigare men ser det som ett bra innovationsprojekt.
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3.3 Energieffektivitet

Stena, Mölndal Energi och Radar arkitektur för långsiktig hållbarhet

5 

Möjlighet till gemensam takterrass 
med odling i solläge

Entrélobbyn tar upp 
nivåskillnaden mot gatan  

Solceller lutade 
mot solen

Inom Stena Sfären pågår en mängd innovations-
projekt där våra fastigheter och primärt nyproduk-
tionen agerar pilotprojekt för test av nya lösningar 
och material. Ambitionen är att hitta lösningar som 
främjar ett sparande av resurser, leder till en ef-
fektiv energiförbrukning och minskar vår och våra 
hyresgästers användning av växthusgaser.

A) Solcellssystem
Stena Fastigheter förbinder sig till att installera 
en solcellsanläggning där solelsproduktionens 
täckningsgrad överstiger 75% av fastighetselen på 
årsbasis. 

B) Brukarperspektiv och individuell mätning
Stena Fastigheter vill öka förståelsen för energian-
vändning och i förlängningen klimatpåverkan hos 
våra hyresgäster.  Vi kommer därför att installera 

IMD (indivuduell mätning och debitering) för tapp-
varmvatten där våra hyresgäster kommer att kunna 
följa den egna förbrukningen via ”Mina sidor”. Vi tror 
dock på att alla blir bättre tillsammans och vill därför 
använda oss av så kallad gamification för att få alla 
boende att jobba för en sänkt förbrukning för hela 
huset.  Ett koncept för detta skulle kunna vara att 
använda olika färger på belysningen i entrén bero-
ende på hur stor förbrukningen av tappvarmvattnet 
totalt är. Beroende på vilka nivåer grannskapet når 
kommer en miljöbonus att delas ut.        

C) Klimatskärmens genomsnittliga luftläcka-
ge
Vårt hus kommer att ha en klimatskärm vars genom-
snittliga luftläckage vid 50Pa tryckskillnad kommer 
att understiga 0,25(l/s m2).

D) Tvättställs- och duschblandare
Samtliga tvättställs- och duschblandare kommer att 
vara av energiklass A. Detta är standard inom Stena 
Fastigheter vid nyproduktion.

Tvärsektion 1:200 (A3)

Längdsektion 1:200 (A3)

Vi vill se till att man når full effekt i de åtgärder som 
sätts in för att området Pedagogen Park ska bli 
ett energieffektivt område. Dock får inte särskilda 
åtgärder inom energiområdet full verkan om inte 
byggnaderna byggs att passa med de system de 
ansluts till. Här finns en hävstångseffekt att nyttja ur 
ett hållbarhetsperspektiv.
Långsiktig hållbarhet kräver ett vidgat perspektiv. 
Ska det bli riktigt bra kräver det att byggnader och 
energisystem samverkar. Stena Fastigheter har 
därför valt att gå samman med Stena Recycling och 
Mölndal Energi i ett samverkningsprojekt där målet 
är att prova nya lösningar för ökad energieffektivitet 
med syftet är att uppnå effekter som också kommer 
till gagn för energisystemet som helhet.
Vår syn på lösningen är alltså att skapa en infra-
struktur som hjälper alla. Vi har delat in det i två 

spår: elförsörjning och värmeförsörjning. Elförsörj-
ningslösningen bygger på återbrukade batterier 
från elfordon när de inte längre kan nyttjas, de har 
då ca 70% av sin kapacitet kvar. Genom att bygga 
ett batterilager, Battery Loop, och integrera med 
byggnadens elsystem kan vi lagra den el som ska-
pas från våra solceller. Detta hjälper inte bara oss 
på Stena Fastigheter att vara hållbara, den lagrade 
elen kan även hjälpa det gemensamma elnätet att 
integrera mer hållbar energi.
En byggnad med batteri kan minska sina effektuttag 
när nätet är ansträngt och användas för att stabilise-
ra nätet när det behövs. Vi underlättar för helheten 
av befintligt nät genom att tillföra nya byggnader 
med speciella egenskaper.
En stor fördel med Battery Loop är att vi när bat-
terierna helt har tagit slut enkelt kan ersätta dessa 

med nya återbrukade batterier. Detta samtidigt 
som vi via Stena Recycling kan ta tillvara på ändliga 
resurser i återvinning. På så vis kan vi fortgående 
skapa ett bredare värde och underlätta cirkulära 
flöden. 
På samma sätt som för energisystemen för el vill 
Stena Fastigheter ta ytterligare ett steg i arbetet 
med hållbar uppvärmning. Fjärrvärmen i Mölndal är 
redan fossilfri och här kommer arbetet att foku-
seras på att anpassa byggnaderna och fjärrvär-
mecentralerna till lägre temperaturnivåer. Lägre 
temperaturnivåer ger en högre systemeffektivitet i 
fjärrvärmesystemet och bidrar ytterligare till högre 
resurseffektivitet. Byggnaderna och deras utform-
ning är starten av fjärrvärmesystemet och sätter 
därför villkoren för, och är nyckeln till, hela syste-
mets prestanda. 

Sänkta temperaturnivåer i fjärrvärmesystemet 
bidrar till ökad systemeffektivitet på många sätt, till 
exempel genom lägre värmeförluster, dvs mindre 
förbrukning av råvaror, ökad lokal fossilfri elproduk-
tion eller ökad användning av spillvärme på sikt. 
Även på uppvärmningssidan kan byggnaderna 
bidra till effektutjämning genom att utrustas med 
styrutrustning. I detta fall är det byggnadskonstruk-
tionen som utgör lager, precis som uttjänta batterier 
utgör lager för elsystemet.
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3.4  Återbruk & resurshushållning

Gemensamhesyta mellan del-
ningsboden och växthuset
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B) Brukarens resurshushållningsmöjligheter
Vi har valt att rita in ett trevligt, upplyst miljörum 
innehållande elva fraktioner som nås både från 
in- och utsida. Miljörummet ska upplevas som en 
trevlig och trygg plats dit man vågar skicka ner sitt 
barn med återvinningen. Genom att jobba med 
bra belysning och effektiv ventilation hoppas vi 
kunna åstadkomma en miljö som får de boende 
att stanna upp. Vår målsättning är att det ska vara 
enkelt att leva hållbart.
I utformningen av de gemensamma ytorna kom-
mer det även att finnas ytor för delning genom 
bytesrum eller verkstad. Vi kommer även i dialog 
med de boende se över önskade mobilitetsåtgär-
der som tillexempel elcykelpool. 
Bostäderna kommer att utrustas med samma 
lösning för källsortering som vi tillhandahåller till 
alla nyproduktionsprojekt på Stena Fastigheter. 

Inom Stena Fastigheter arbetar vi aktivt med 
hållbarhet.  Vi har samlat vårt hållbarhetsarbete 
under en plattform som vi valt att kalla We Care. 
Med den arbetar vi på fyra olika nivåer; i hemmet, i 
huset, i kvarteret och i staden.

A) Återbruk och klimatpåverkan 
Stena Fastigheter har som mål att minska sina totala 
CO2-utsläpp med 50% till 2030. Att jobba med 
återbruk och klimatpåverkan är därför centralt för 
oss. Vi delar Mölndals syn på att befintliga material 
bör ses som en råvara som kan tas tillvara. Gällande 
återbruk inom byggnation likväl som hanteringen 
av avfall arbetar Stena Fastigheter tätt tillsammans 
med övriga bolag inom Stena Sfären som Stena 
Metall samt Stena Recycling. Tillsammans vill vi 
bidra till en långsiktig hållbarhet baserad på ett 
cirkulärt förhållningssätt.

Genom att erbjuda en smart lösning under den 
egna diskbänken med utrymme för flera olika fack 
blir det enkelt att göra rätt i vardagen.
Stena Fastigheter har även ingått ett samarbete 
med det digitala elbolaget Tibber där vi erbjuder 
alla våra hyresgäster förmånliga priser att köpa 
grön el producerad av vindkraft.

C) Träbyggnadsteknik 
Som ovan nämnt har Stena Fastigheter som mål 
att minska sina totala CO2-utsläpp med 50% till 
år 2030. Ett viktigt steg i detta arbete är att se 
över hur vi bygger våra hus. Projektet är tänkt att i 
huvudsak uppföras med träbyggnadsteknik i både 
stomme och struktur. För att åstadkomma kvalita-
tiva bostäder och samtidigt få in de antal våningar 
som detaljplanen medger (4) så har vi förslaget 
ritat in samverkans bjälklag (betong+KL-trä) som 

Inom Stena Sfären pågår en ständig utveckling av 
nya produkter baserade på återbrukade material. Vi 
på Stena Fastigheter är ofta initiativtagare, speciellt 
i våra nyproduktionsprojekt där vi även agerar som 
testarena för färdiga produkter.  Inom Pedagogen 
Park vill vi självklart nyttja detta. Vilka material eller 
produkter återstår att se under en projektering men 
vi har tidigare jobbat med bland annat återvunnen 
aluminium som fasadmaterial, markisolering av 
återvunna vitvaror samt fallskydd för lekplatser av 
återvunnet gummi. 

Innovationsprojektet med Battery Loop som vi 
beskriver under avsnitt 3.3 uppstod genom ett 
samarbete inom Stena mellan Stena Recycling och 
Stena Fastigheter och är även det, med återbru-
kade batterier från elfordon, en viktig pusselbit i 
vårt koncept för återbruk och klimatpåverkan inom 
Pedagogen Park. 

Fasad, baksida 1:200 (A3)

bygger ca 320mm, det ger generösare rums-
höjder. Vi vill i dialog med kommunen diskutera 
om vi kan bygga bjälklagen helt i trä och i så fall 
överskrida tillåten nockhöjd utan att vi tillför fler vå-
ningar men bibehåller den generösa rumshöjden. 
Vår tanke är att samverkanbjälklagen kombineras 
med bärande väggar i KL- trä.

För att uppnå långsiktig hållbarhet måste vi jobba 
tillsammans med våra leverantörer och entreprenö-
rer. I vårt arbete med upphandling och inköp, som 
är vårt sätt att styra hur hållbart ett projekt - om-
byggnad som nybyggnad, faktiskt blir fokuserar vi 
på:

Cirkularitet
• Fokus på att hitta material som är återvunna
• Överblivet material i våra projekt ska återbrukas
• Minska avfall i våra projekt
• Vitvaror yngre än 5 år ska återbrukas

CO2-beräkning av alla våra större projekt, vilket 
inkluderar all vår nyproduktion

Gentemot leverantörer och entreprenörer ställer vi 
följande krav: 

• Miljövarudeklarationer via EPD (environmental 
product declaration)

• Byggvarubedömningen
• Ökad spårbarhet av material vid större projekt
• Krav på hållbara transporter

Detta arbetssätt är självklart något som vi kommer 
att applicera på Pedagogen Park, ett projekt som vi 
ämnar miljöcertifiera och vår önskan är att i samråd 
med kommunen utvärdera vilken certifiering som 
lämpar sig bäst. Pågående trähusbyggnation certi-
fierar vi med Svanen vilket vi ser som ett potentiellt 
alternativ. 

Parken Befnintliga radhus
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På Stena Fastigheter arbetar vi aktivt med hållbar-
het. Vi har samlat vårt hållbarhetsarbete under en 
plattform kallad We Care, med denna arbetar vi på 
fyra olika nivåer; i hemmet, i huset, i kvarteret och 
i staden.
Målet är att skapa ett välmående samhälle där 
bland annat trygghet, delaktighet och identitet är 
viktiga parametrar, vår önskan är trots allt att våra 
hyresgäster ska vilja stanna kvar hos oss länge. 
Inom ramen för vår relationsförvaltning driver vi 
flertalet initiativ i våra områden som mätbart har 
ökat tryggheten, sysselsättningen och trivseln i 
våra kvarter.
De lägenheter vi föreslår i Pedagogen Park har 
ljus och utblickar från flera håll, alla har en balkong 
eller uteplatser, ibland fler och alla större lägenhe-
ter har minst hälften av boenderummen mot öster 
och parken för att klara buller. Vi vill fortsättnings-
vis undersöka möjligheten att skapa en uthyr-

ningsbardel i 4:orna för att öka möjligheten till ett 
levande generationsboende.

A) Medskapande
Genom dialog och medskapande får vi på Stena 
Fastigheter feedback och insikter om vardagsliv, 
näringsliv och föreningsliv. Samtal som bidrar till 
goda relationer, trivsel och trygghet. Att skapa 
denna form av dialog även innan inflyttning är något 
vi gärna gör, både med framtida hyresgäster, andra 
byggintressenter och med olika delar av staden. Vi 
vill att medskapande ska vara något som handlar 
om mer än val av material och ytskikt i bostäder, det 
ska märkas i området i stort. 
I arbetet med Pedagogen Park ser vi detta som en 
självklarhet.

B) Låga hyresnivåer
Vi delar Mölndals stads uppfattning om att det 
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1. Organisation

Bolaget som tävlar om markanvisningen är Stena 
Fastigheter Göteborg. Inom Stena Fastigheter 
Göteborg finns inte byggprojektledning utan inom 
koncernen Stena Fastigheter finns i stället Stena 
Bygg. För nyproduktionsprojekt anlitar Stena Fastig-
heter Stena Bygg. Stena Bygg ansvarar således för 
projektledningen under projektering, upphandling 
och byggnation.
Vid slutbesiktning lämnas projektansvaret åter över 
till Stena Fastigheter där fastigheten blir en del av 
en av våra Fastighetschefers ansvar med en ansva-
rig förvaltare. Under projektets gång jobbar Stena 
Fastigheter Göteborg och Stena Bygg gemensamt 
i projektgrupp samt styrgrupp för att säkerställa att 
projektet når uppsatta mål. 

2. Roller - se figur

3. Befattning och erfarenheter

Ansvarig Projektchef: Micael Janson

Micael har 40 års erfarenhet av projekt, projek-
tutveckling och stadsutveckling. Projekten har 
innehållit allt från lab, undervisningslokaler, kontor 
och bostäder. Från 2010 och framåt har arbetet i 
huvudsak handlat om stadsbyggande och bostäder. 
Micael har i rollen som nybyggnadschef på Famil-
jebostäder och Projektutvecklingschef på Stena 
Fastigheter arbetat med både markanvisningar och 
byggnation på egen mark. Bland exemplen kan 
nämnas: 
• Uggleberget, stadsdel i Nya Hovås (ca 360 lgh 
HR)
• Sisjödal, naturnära i Askim (ca 250 lgh HR)
• Fjällbo Park bostäder i parkmiljö (ca 75 lgh HR)
• Däckshuset, vid Sannegårdshamnen, bästa bygg-
nad i Göteborg 2016 (50 lgh HR) 
• Majstångsgatan, nybyggt landshövdingehus i 
Majorna (63 lgh HR)

Exploatörens organisation

krävs särskilda insatser för att skapa en mer jämlik 
bostadsmarknad för fler. Vi ser dock tyvärr inte som 
möjlighet att leverera en byggnad som ur andra 
aspekter uppnår en så pass hög hållbarhet som 
också klarar en relativt låg intäkt över tid. Stena 
Fastigheter lovar inte några låga hyresnivåer i den-
na markanvisning. 

C) Arbetsmarknad och praktik
Inom ramen för Stena Fastigheters relationsför-
valtning arbetar vi aktivt med arbetsmarknad och 
praktik, inte minst för boende inom Stena Fastig-
heters egna områden. Vi är övertygade om att vi 
genom att hjälpa människor in i arbete också kan 
bygga trygga miljöer. Som exempel arbetar Stena 
Fastigheter genomgående med ferierarbetare för 
ungdomar som bor i våra fastigheter och i flera fall 
har dessa feriearbeten eller praktiker lett till fast 

Normalplan 1:200 (A3)
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Stena Fastigheter Aktiebolag
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Cecilia Fasth, VD

Stena Fastigheter Göteborg
- Ansvariga för markanvisningen

- Framtida fastighetsägare och  
  förvaltare av fastigheterna i  
  Pedagogen Park.

- Beställare gentemot Stena  
  Bygg

Agneta Kores, VD

Bodil Löfmark, 

Fastighetsutvecklingschef

Patricia Bielinski Jerlin,

Fastighetsutvecklare

Styrgrupp

Agneta Kores
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Bodil Löfmark
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Pedagogen Park

Micael Jansson

Emelie Spelmans

Patricia Belinski Jerlin

Kommande Fastighetschef

Stena Bygg
- Ansvariga för projektledning,  
  projektering, upphandling av  
  TE m.m.

- Kontrakterade av Stena Fastig 
  heter Göteborg för genomför 
  andefasen bygglov – färdig 
  ställd byggnad

Martin Gidenstam, VD

David Berkow, Avd.chef

Micael Jansson, Projektchef

Emelie Spelmans, Bitr Projektchef
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Susanna Ringnér  
arkitekt SAR/MSA  UA

Åsa Hultgren 

arkitekt SAR/MSA  HL

Lina Gillefalk  

landskapsarkitekt LAR/MSA

Monika Gora, konstnär

Innehåll och ytor: 
Koltrasten har en variation av läghetstorlekar i spannet 1, 2, 3, till 4 RoK i spannet 30-90 m²med en jämn 
fördelning, totalt innehåller huset 34 lägenheter. På bottenvången finns en lokal och gemensamhetsytor 
i form av tvättlounge, cykelrum, barnvagn- och rullstolsförråd samt teknik- och miljörum. På taket finns 
teknikutrymmen och möjlighet till mer gemensamhetsutrymmen. Ytan är fördelad på följande vis: 

Sammanlagd BTA   2800 m² BTA
(för bostadsändamål)

Bostäder    1889 m² BOA
Kommersiell lokal   120 m² LOA
Gemensamhetsytor  125m² BIA

P cykel  20 pl./ 1000 m² ca 56 pl.
P cykel, besök 5 pl./ 1000 m² ca 14 pl.

Cykelplatser för de boende sker till största del invändigt och cykelplatser för besökande sker vid entréer 
och på gård.

anställning inom bolaget. Vi arbetar även med ar-
betsmarknadsåtgärder där vi tillsammans med våra 
entreprenörer initierar lärlingsprogram med syfte 
att generera framtida anställningar. Tillsammans 
med arbetsförmedlingen har vi anordnat träffar i 
våra områden för att möjliggöra enklare möten mel-
lan arbetssökande i våra områden och potentiella 
arbetsgivare.

D) Kommunalt reserverade bostäder
Stena Fastigheter kommer att erbjuda Mölndals 
Stad att hyra en lägenhetsvolym som motsvarar 10% 
av aktuellt tilldelningsområde. Uthyrningen kommer 
inte att vara tidsbegränsad och om stadens hyres-
gäst sköter sina åtaganden under minst 12 månader 
får Mölndals stad överlåta förstahandskontraktet till 
denne.

Uppdragsansvarig arkitekt: Susanna Ringnér

Susanna har 20 års erfarenhet som arkitekt med 
huvudsaklig inriktning mot arbete med bostäder, 
kontor och offentliga byggnader. Under Susannas 
yrkesverksamma tid som arkitekt har hon arbetat 
15 år på Wingårdhs arkitektkontor samt drivit egen 
verksamhet. Hon har erfarenhet av arkitektarbete 
och byggnadsprojektering i alla skeden ifrån första 
idéskiss till genomförd byggnad och miljö. Under 

sin anställning på Wingårdhs projekterade hon 
bostadshuset ”Däckshuset” i Göteborg åt NCC och 
Familjebostäder som 2016 blev utsett till årets bästa 
byggnad i Göteborg.

Vi känner oss trygga i vår projektorganisation och 
ser en stor fördel i att ansvarig Projektchef och 
Uppdragsansvarig arkitekt jobbat ihop tidigare i ett 
så pass framgångsrikt projekt som Däckshuset.


