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Porten in.

Porten in är Pedagogen Parks två första bostadskvarter. 
Stadsdelens nya invånare kommer leva i en stadsdel 

präglat av grönt urbant liv. I norra och södra kvarteret växer 
gemenskap fram. Det grundades redan från start när de första 
nyinflyttade blev inbjudna att planera gården och felleshusen 
tillsammans med landskapsarkitekterna och byggmästarna. 
Till bygget används spillmaterial som blivit över på byggmäs-
tarens byggen, vilket ger en speciell karaktär. Därefter bildades 
gårdsförening som består av själorganiserade intressegrup-
per.

Sammanhållet men varierat 
Invånarna har fått sitt hem i ett unikt hörn av staden. Sida vid 
sida med dem som bor där sedan tidigare, levs ett liv med håll-
barhetsförtecken. De villainspirerade trähusen bildar  hörnet, 
entrén in i stadsdelen Pedagogen Park. De avslutar Solängens 
villaområde och påbörjar upplevelsen av den nya mänskli-
ga, lekfulla, men ändå moderna stadsdelen. Byggnadernas 
gestaltning ansluter till planprogrammets gestaltningsideal.  
Detaljerna är samtida och skarpa. Integrerade solceller klär 
taken och subtila träraster klär träfasaderna. En kulörmix 

följer gatan, avvägd för att passa till västra sidans orangea 
toner. Taklandskapet adderar en lekfullhet och variation längs 
gatan och ger byggnaderna resning. I bottenvåning omfamnas 
entrépartierna av återbrukat tegel och bänkar längs fasaderna 
byggs också av teglet. Här kan man sitta i solen och njuta. 

Gården – en trägård som ger plats 
Gården är en förlängning av bostaden och skall erbjuda plats 
för kreativitet, aktivitet och återhämtning. Här erbjuds hyres-
gästen samma kreativa möjligheter som villaägaren finner i 

trädgård. Vi skapar förutsättningar för spirande och lustfylld 
gårdskultur. Här mekar man med cykeln, grillar i den fantastis-
ka stora murade grillen eller kanske lär sig cykla. Trädgården 
låter - för här bor fåglar och insekter  i buskage, bland blom-
mor och i svenska träd. Vattnet tas om hand i öppna system 
och regnträdgårdar. Det samlas från taket och nyttjas till be-
vattning och cykeltvätt mitt på gården. Även konsten bejakar 
vattnet. Genom att koppla gårdsmiljöerna mot det gemensam-
ma parkrummet i öster, skapar vi lågar trösklar för samvaro i 
det publika parkrummet.  
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Visionen och planprogrammet är tydligt, alla 
delar ska bidra till visionen. För att få en sam-
manhållen karaktär utvecklade vi stadens 
principer för de två kvarteren. Hustyperna 
bygger på ”stora villor” med ett levande 
taklandskap och fin fasaddetaljering i trä. 

Landskapsarkitekterna tog fram en samlande 
idé samt visade en riktigt fin helhet med kom-
mande park. Arkitektkontoren ritade sedan 
sina respektive kvarter. Tillsammans bildar 
kvarteren en levande och varierad helhet som 
visar vägen till den nya stadsdelen, Porten in.

Ett gemensamt gestaltningsprogram-  ett sammanlänkande landskap

Gemenskapande ytor
Gården är en förlängning av bostaden och 
skall erbjuda plats för kreativitet, aktivitet 
och återhämtning. En gårdsförening bildas 
som bidrar till ett gemenskapen, medlem-
marna får vara med och planera gård och 
felleshus. Coachning ges för att t.ex. odling 
ska komma igång. Genom att koppla gårds-
miljöerna mot det gemensam parkrummet i 
öster, skapar vi lågar trösklar för samvaro i 
det publika parkrummet. 

Ekosystemtjänster
Gårdens gestaltning bygger på en estetik 
som ser skönhet i naturens egna processer 
och interaktion mellan människa, element 
och grönska. Man skall kunna läsa och 
förstå ekosystemtjänster och nyttan med 
gårdens olika delar. Öppna dagvatten-
lösningar, extensiva ängsytor eller vilda 
buskage ger låg skötselintensitet samtidigt 
som det stöttar biologisk mångfald, fågelliv, 
lek och kreativitet.  

Odling och pedagogik
Genom att bereda plats för kreativitet, hob-
bies och gårdsliv, skapas kontaktytor där de 
boende kan inspirera och lära av varandra. 
Man lär sig av varandra, och man möts 
grannar emellan, över generationsgränser 
och grannskapsgränser.
 
Dagvatten
Vi ser dagvattnet som en resurs som vi 
vill nyttja på plats. Från att droppen faller 
på tak eller hårdgjorda ytor nyttjas den för 
bevattning av planteringsytor eller gröna tak, 
vidare till gård och gata där vattnet skapar 
synliga värden i form av lek.

Arkitekturens bidrag till helheten
Porten in är ett unikt hörn av staden. De 
villainspirerade trähusen är ritade för att 
ligga just där- och bilda hörnet, möta villor-
na och samtidigt påbörja upplevelsen av 
den nya mänskliga, lekfulla och intressanta 
stadsdelen.  

Arkitektonisk idé
Kvarterets längd bryts ner till en upplevel-
se av flera huskroppar, sammankopplade 
i bottenvåning. Med hjälp av takens form 
ges liv och karaktär, skalan är stadsmäs-
sig men husen urbana villor. Träfasaden 
ges subtila detaljer och detaljering.

Konst
Att gestalta och förtydliga vattnets väg 
och möjligheter är en intressant ingång för 
konstnärlig utsmyckning som konstnären 
tillsammans med landskapsarkitekter och 
arkitekter hittat fram till och som utforska 
en till dimension av visionen av Pedago-
gen park. 

Solcellssystem
Vi kommer skapar ett plusenergihus, dvs 
ett hus som producerar mer el än det 
nyttjar och har över 100% täckningsgrad.
Vi lagrar energin antingen med Jämtels 
”Dela vattenavtal”, i jorden över året, 
övernatten i batteri. 

Brukarperspetivet och individuell mätning 
av värme och tappvatten
En digital förvaltningsmodell samlar in 
data och kommunicerar mätta värden på 
ett smart och roligt sätt för att uppmuntra 
individen till besparingar. Man får poäng 
som kan användas t.ex. till gratis elladd-
ning av cykel eller bil. 

Klimatskärmens genomsnittliga 
luftläckage
Vi har räknat fram att vi klarar att uppnå 
kravnivån. Vid projektering och byggnation 
beaktar vi genomföringsdetaljer. Under 
bygget trycktestas husen.

Tvättställs- & duschblandar
Ja 

Återbruk och klimatpåverkan
Tillsammans med vår träkonstruktör har vi 
tagit fram en byggsystem som minimerar 
spill eftersom den projekteras och produ-
ceras industriellt, vilket också skapar goda 
möjligheter för framtida demonterbarhet 
och cirkulära materialflöden. Flexibla  
planlösningar där man kan bo med 
kompis. I största möjliga utsträckning 
återanvänder vi schaktmassor till gården. 
Vid entréer och murade bänkar används 
återbrukat tegel. Gårdshus och växthus 
kommer byggas av byggspill från detta 
bygge  

Brukarens resurs-hushållningsmöjlighet-
Byggmästaren, som senare också blir 
förvaltare, kommer samarbeta med ett 
återvinningsföretag och gårdsföreningen 
för att utveckla “framtidens cirkulära 
miljörum, där fokus ligger på att minska 
resursbehovet och ta till vara resurser på 
plats. Delning och kompostering är delar i 
detta system. Vi skapar också yteffektiva 
lägenheter som gör att boende kan bo på 
liten yta. 

Träbyggnadsteknik
Vi skapar en trähybrid, en kombination av 
olika trätekniker med absolut minimerade 
inslag av betong. Den består av KL-trä i fa-
sad, bjälklag, lägenhetsskiljande bärande 
väggar och självklart i fasad. Övriga lägen-
hetsskiljande väggar görs av lättbyggnad, 
vilket är bra för att klara ljudkraven. Vi 
samverkar med en expert inom träkon-
struktion och ljud i träkonstruktioner.

Medskapande
Vårt mål är att skapa en inspirerande 
boendemiljö där gemenskap växer och där 
det finns utrymme att låta intressen spira. 
Genom att bilda en gårdsförening och 
utveckla gårdshusen och gården tillsam-
mans med boende, kan vi bidra till en sorts 
co-living inom hyressegmentet.  

Låga hyresnivåer
Vi förbinder oss till hyran. 

Arbetsmarknad & praktik
Bergman & Höök avser att teckna avtal 
med Mölndals Stad om ”Social Hänsyn 
vid upphandling”. Bergman & Höök har 
vid flertalet tillfällen och på olika projekt i 
rollen som entreprenör tagit emot prakti-
kanter där byggherren har haft avtal om 
social hänsyn med Göteborgs stad. 

Kommunalt reserverade bostäder
Vi accepterar ovanstående förutsättning-
ar. Vi anser att vårt kvarter har bra förut-
sättningar till att inkludera människor.

3.1 Utomhusmiljö 3.2 Gestaltning 3.3 Energieffektivitet 3.4 Återbruk 3.5 Boendekvalitet
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1. MÖTA SKALAN OCH KNYTA SAMMAN
Urban front mot Bifrostgatan med stadsmässig karaktär. 
En lägre sida möter villaområdets lägre skala. Det gröna rummet knyter 

samman omgivningen.

1. PORTEN IN 
Det nya kvarteret markerar starten på en stadsmässig Bifrostgata 
och blir entrépunkt till området Pedagogen Park.

1. 

2.

3.

3. SAMMANHÅLLEN VARIATION 
En gemensam volymbehandling präglar kvarteren, med artikulerat 
taklandskap och sammanhållen men varierad färgskala.

I Pedagogen Park vidareutvecklar 
vi en ytsmart och energieffektiv 

hustyp som vi utvecklar vidare 
med lokal elproduktion, lagring och 
träbyggnadsteknik. Vi skapar ett plu-
senergihus med passivhuslösning 
som producerar mer energi än egna 
behovet. Integrerade solceller på 
taken och långsiktig lagring i mark 
eller vindkraft och dygnslagring i 
batteri. Mätning sker individuellt. 

KONSTRUKTIONSRITNING 
PÅ TYPPLAN. (BLÅ KL-TRÄ, GUL 
LÄTTVÄGGAR, RÖD BETONG)

SEKTION AA
ENERGISYSTEMET 
SKALA 1:200 [A3] 

Vi skapar en trähybrid som vi gör 
en livscykelanalys på. Att vi valt att 
göra en hybrid beror på att vi gör 
anpassningar för att klara ljudöver-
föring och på så sätt skapa en god 
boendemiljö. Fokus ligger på KL-trä, 
som används  i fasad, bjälklag och 
bärande stomme. För att minska 
ljudöverföring byggs  lägenhetskil-
jande väggar som lättväggar, och 
hiss och trappa av betong. Fasaden 
kläs i trä och detaljer och avslut 
utformas så att byggnaden ges en 
samtida känsla.

SITUATIONSPLAN, 
SKALA 1:2000 [A3] 
NORRA OCH SÖDRA KVARTERET I SITT SAMMANHANG
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ILLUSTRATIONSPLAN
SKALA 1:400 [A3] 
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1. Äng
2. Odling 
3. Äng/odling
4. Hundrastgård
5. Plats för bollsport
6. Lekbuskage
7. Allmänningen
8. Fågelholkar
9. Insektshotell
10. Verkstad
11. Framtidens cirkulära miljörum
12. Orangeri
13. Grill
14. Takterrass
15. Regnträdgård
16. Besöksparkering

Funktioner

Gata, gård & park
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I vårt förslag är Bifrostgatan en ny 
grön stadsgata som ger plats för 

möten, gång- och cykel, och  grönska 
i form av  regnträdgårdar. Cykelgara-
gen placeras synligt i små entrébygg-
nader närmast gatan. 

Gården är en förlängning av bostaden 
där plats ges för kreativitet och 
odling. Den kommer finplaneras 
tillsammans med de boende. Gården 
avgränsas med genomsläppliga 
häckar mot parken.

Genom att koppla gårdsmiljöerna 
mot det gemensam parkrummet i 
öster, vill vi visa hur man kan skapa 
låga trösklar för samvaro i det publika 
parkrummet. Här kan man skapa olika 
attraktioner som drar olika människor 
med olika intressen. Det kan handla 
om öppna samlande ytor för lek, 
bollspel eller pick-nick, spännande 
lekmiljö och kojbyggardunge eller 
plats för utökad odling, hundrastgård 
eller bollplan. Får vi båda kvarteren 
så kan de vara med och bidra till den 
gemensamma parken.
 

A

A
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Gårdslivet

1. Skiss på ett av 
gårdshusen, som 
kan både vara 
cykelverkstad, 
orangeri, festlokal 
och verkstad och 
agera mötesplats 

2. Plats för vatten-
insamling och 
vattenlek 

3. ”V” Konstnärligt 
verk om cirkulärt 
vatten. 

4. Framtidens cirku-
lära miljörum är 
både en fysisk och 
digital plattform för 
delande som kom-
mer att utvecklas 
med Ragnsells och 
gårdsföreningen.
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Gården är en förlängning av bostaden och skall erbjuda plats för 
kreativitet, aktivitet och återhämtning. Här erbjuds hyresgästen 

samma kreativa möjligheter som villaägaren finner i trädgård, garage 
och hobbyrum. Ytor och stödfunktioner för stök och hobbies, såsom 
renovering av möbler, bygga koja, meka med cykel eller bygga 
skateramp. Gårdshusen får en nyckelfunktion i att stötta gårdsliv och 
kreativitet och lägger tillsammans med gården grunden till en form av 
co-living. Gårdshusen planeras med hyresgästerna-
Hyresgästerna bjuds in till en gårdsförening som möjliggör engage-
mang, gemenskap och inkludering över tid.  Föreningen arrangerar 
gemensamma aktiviteter efter lust och tradition, samt ansvarar för 
delning och samutnyttjande.
En digital plattform möjliggör delning av privata ägodelar, gemensam-
ma verktyg, lokal försäljning och kommunikation grannar emellan.
Gårdshusen innehåller olika stödfunktioner och faciliteter, såsom 

arbetsbänk, utekök, låneverktyg, växthus och odlingsfunktioner 
stöttar gårdsliv och möjligheten att odla sina intressen. Genom att 
starta en gårdsförening kring odling och gårdsliv kan vi initiera en 
växande rörelse som själv brukar, designar och förvaltar utemiljön. 
Våra landskapsarkitekter har erfarenhet av detta och kommer ställa 
upp som coacher i starten. Men andra kulturer och intressen odlas 
också, med en stor fantastisk grill växer en gemensam grillkultur fram, 
cyklarna ges bra förutsättnigar till tvätt och reparation. enom att koppla 
gårdsmiljöerna mot det gemensam parkrummet i öster, skapar vi lågar 
trösklar för samvaro i det publika parkrummet. Här kan man skapa 
olika attraktioner som drar olika människor med olika intressen. Det 
kan handla om öppna samlande ytor för lek, bollspel eller pick-nick, 
spännande lekmiljö och koj byggardunge eller plats för utökad odling, 
hundrastgård eller bollplan.

2.

1.

3.

4.
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Ytor & Lägenhetsfördelning

4 RoK, 70 m2

3 RoK, 65 m2

3 RoK, 55 m2

2 RoK, 45 m2

2 RoK, 35 m2

1 RoK, 30 m2

   Totalt

  0 st    0 % 
  0 st     0 %
18 st  45 % 
  3 st   8 %
14 st 35 % 
  5 st 13 %
40 st   100 %

KV NORRA
Bostäder, BTA  2 400 m2

Bifrostgatan - ny grön urban gata
Framtidens Bifrostgata visar 
upp en helt ny grön upplevelse 
för gående, cyklister, kantade av 
regnträdgårdar och platser att sit-
ta. För att främja hållbar mobilitet 
och cykelkultur läggs cykelförrå-
den synliga i entréläge. Entréer 
markeras. stadsmässigt.

Gårdarna
Gården är en rik miljö för intressen 
och möten vars gestaltning bygger 
på en estetik som ser skönhet i 
naturens egna processer. 

Koppling till parkrummet
Genom att koppla gårdsmiljöerna 
mot det gemensamma park-
rummet i öster, skapar vi lågar 
trösklar för samvaro i det publika 
parkrummet. 
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1. TYPPLAN 
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G
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1. Typplan

För både kvarter norr och söder använder vi 

samma typplaner och konstruktionslösning. 

Vi har ritat yteffektiva lägenheter, som 

möjliggör mindre resursförbrukning, och 

erbjuder ettor och mini-tvåor om 35 kvm, tvåor 

och mini-treor om 55 kvm, och tre-fyra rum 

på sjuttio kvm. Detta upplägg har arkitekterna 

för Södra kvarteret testat i sitt referensobjekt 

Kvarnliden i Varberg. 

2. Funktionsplan

På entréplan ersätts en lägenhet med utrym-

me för frd, miljörum, tvättstuga, övernatt-

ningsrum etc (delas gemensamt). 

ENTREPLAN

2. FUNKTIONSPLAN

PLAN 2 OCH 3 PLAN 4SKALA 1:1500 (A3)
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3. Lägenhetsfördelning

Vi har valt att fokusera på resurseffektiva små 

lägenheter, men ritat dem med avskiljbara 

rum. Några större lägenheter möjliggör för 

barnfamiljer att bo kvar.

PRINCIPSEKTION AA, 
SKALA 1:400 [A3] 



Fasadpanelen på Kv. 20 bygger på en 
enkel princip där råspont ligger som 

grund på samtliga fasader. På denna 
monteras sedan läkt i olika standarddi-
mensioner för att skapa ett dekorativt 
och lekfullt, men samtidigt klassiskt, 
uttryck.

Den genomgående stående läkten läg-
ger sig på vissa ställen ner för att bilda 
en spaljé, en krok eller liknande. Fasa-
derna ämnar att vara interaktiva, och att 
fylla dem med liv genom att exempelvis 
montera insektsholkar ska vara enkelt. 
Färgsättningen går i jordiga toner med 
inspiration från naturen, och tillsam-
mans med det råa träet får fasaden ett 
taktilt och detaljrikt uttryck.

Mot den grönskande gården vetter bal-
konger och terrass. Genom slutna fron-
ter i trä och sidor av glas ger balkonger-
na de boende ett insynsskydd framifrån 
samtidigt som de har möjligheten möta 
grannarna i närliggande lägenheter eller 
på gården via sidorna. 

På taken monteras integrerade solceller, 
huvar och andra detaljer utförs i svart 
plåt. 
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Gestaltning

ELEVATION AA - MOT BIFROSTGATAN I VÄST 
SKALA 1:200

ELEVATION BB - MOT PARKEN I ÖST 
SKALA 1:200

Både norra och södra kvarteret följer 
gemensamma gestaltningsprinciper 

som skall ses som en lokal fördjupning av 
planprogrammets intentioner. På så sätt 
åstadkommer vi en varierad men samman-
hållen stadsbild längs båda kvarteren.  

Närheten till Solängens villaområdet präglar 
den hustypologi vi tagit fram, där villorna möts 
med ihopkopplade urbana villor. 
Åt Bifrostgatan ges byggnaderna en resning 
med hjälp av lanterniner, medans vi gestaltar 
dem för att hålla nere höjden mot gården.

Portar artikuleras i höjd och ramas in med 
återbrukat tegel. Cykelförråd placeras synligt 
från gatan i entréläge.


