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Nu är utvärderingen för stadsdelen Pedagogen Parks södra entré klar och Mölndals 
stad har tecknat markanvisningsavtal med vinnande exploatörer. 

Stort tack för er medverkan i markanvisningstävlingen!

Vi har haft ett stort deltagande i tävlingen vilket är väldigt roligt. Vi har fått in många 
förslag som håller hög kvalité med koncept som tagit vara på platsens helhet. Detta 
har varit extra viktigt för Pedagogen Parks fortsätta utveckling. 

Vi är mycket glada över intresset 
som visats under tävlingen. 

Anbuden visar på stor variation, 
kreativitet och engagemang.

”

- Kristina Bodin 
Mark- och exploateringschef, Mölndals stad
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Markanvisningstävling för Pedagogen Park har legat ute för anbudsinlämning 
under perioden 21 oktober till 15 december 2020. Totalt lämnades 30 anbud in 
fördelat på kvarteren 19, 20 norr och 20 söder. 

Utvärderingen av anbuden har skett i tre bedömningssteg. I bedömningssteg 
ett prövades om anbuden uppfyllde samtliga grundförutsättningar, detaljplan, 
utredningar och formalia m.m. för inbjudan. De anbud som uppfyllde kraven gick 
vidare till bedömningssteg två. Andra bedömningssteget bestod av en ekonomisk 
och organisatorisk granskning. Syftet med granskningen var att säkerställa 
exploatörens möjligheter att genomföra projektet och utlovade utfästelser. 
Samtliga exploatörer i bedömningssteg två gick vidare till bedömningssteg tre. I 
sista steget bedömdes anbuden utifrån angivna utvärderingskriterier i inbjudan.   

Förbehåll i grundförutsättningar, detaljplan, utredningar, formalia m.m. hade 
medfört diskvalificering. Förbehåll i utvärderingskriterier gav noll poäng. I anbud 
som överskred angivet sidantal bedömdes endast max 7 A3 i enligt inbjudan. 

Efter genomförd utvärdering föreslogs tre vinnare: 

•	 Götenehus AB och SON Arkitekter
•	 Bergman & Höök Byggnads AB och MAF Arkitekter
•	 Stena Fastigheter Göteborg och Radar Arkitektur

för respektive kvarter 19, 20 norr och 20 söder. Markanvisade kvarter utgör cirka 7 
radhus och 74 lägenheter i flerbostadshus. Planerad upplåtelseform för vinnande 
anbud är äganderätt i kv 19 samt hyresrätter i kv 20 norr och kv 20 söder. 

Under utvärderingsprocessen fanns det flera förslag som särskilt utmärkte sig 
med b.la innovativa idéer kring hållbarhet, omsorgsfull gestaltning och spännande 
koncept. Dessa vill vi särskilt lyfta och följande får därav ett hedersomnämnande: 

•	 Nock Massiva trähus och Rundlöf Björling Arkitektur AB, kv 19
•	 Aspelin Ramm och Bornstein Lyckefors arkitekter, kv 20 norr 
•	 Westhouse och Tingdal arkitekter, kv 20 norr 
•	 New Co Bergdalen B/Järngrinden Ab/Mjöbäcks Entreprenad AB & Erséus 

Arkitekter och  Erséus Arkitekter, kv 19
•	 GBJ Construction AB och White arkitekter, kv 20 norr
•	 Bergman & Höök och Semrén och Månsson arkitekter, kv 20 söder

Samtliga förslag har utvärderats av en arbetsgrupp med sju representanter 
från stadsbyggnadsförvaltningen. Utöver denna grupp har representanter från 
stadsledningsförvaltningen samt externa energikonsulter deltagit. 

Sammanfattning
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Efter genomförd utvärdering 
föreslogs tre vinnare! 

GÖTENEHUS AB OCH SON ARKITEK TER

(KV 19)

Förslaget består av 7 radhus i trä och tegel som har 
utformats med en egen särprägel. Radhusen möter 
Bifrostgatan på ett stadsmässigt sätt, byggnaderna 
ligger förskjutna från varandra och har en högrest 
karaktär som kommer bidra till det varierade 
gaturummet och upplevelsen i ögonhöjdsperspektivet. 
Platsens förutsättningar har tagits till vara på ett 
bra sätt och mötet med bebyggelsen i Solängens 
görs på ett varsamt sätt. Förslaget presenterar fina 
gemensamma lösningar för de boende med växthus, 
köksträdgård och miljöhus.

BERGMAN & HÖÖK BYGGNADS AB OCH MAF 
ARKITEK TER 

(KV 20 NORR)

Förslaget präglas av innovativa lösningar för 
resurshushållning och energieffektivitet. Husen, som 
är plusenergihus byggs som trähybrid delvis med KL 
trä. Gestaltningen har en traditionell stadsmässighet 
mot Bifrostgatan med ett tydligt taklandskap och 
portar som artikuleras i höjd och ramas in med 
återbrukat tegel. Bebyggelsen anpassas till den lägre 
skalan i öster. Förslaget innehåller flera innovativa 
idéer kring cirkularitet och delningskultur.

STENA FASTIGHETER GÖTEBORG OCH RADAR 
ARKITEK TUR      

(KV 20 SÖDER)

Förslaget präglas av övertygande koncept för 
långsiktig hållbarhet. Själva byggnaden har en 
robusthet och är tydlig i sin karaktär och gestalt, 
detta stämmer bra med grundtanken om platsen 
som en entrépunkt till hela Pedagogen Park från 
söder. Byggnaden hanterar mötet med Bifrostgatans 
stadsmässiga skala på ett fint sätt och anpassas 
för att möta upp den småskaliga bebyggelsen i 
öster. Utemiljön har ett tydligt fokus på gemenskap, 
t.ex. med ett gemensamhetstorg och delningsbod. 
Förslagets konstgestaltning har också en självklar och 
övertygande plats i projektet.
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BEDÖMNINGSSTEG 1:

Uppfyllda grundförutsättningar 

I första skedet, bedömningssteg 1, bedömdes om anbuden kommit in i 
rätt tid, att samtliga uppgifter och angivna blanketter var ifyllda samt om 
grundförutsättningarna var uppfyllda och att anbuden följde detaljplan, 
policydokument, utredningar med mera. Anbuden skulle upprättas på svenska och 
minst ett arkitektkontor per kvarter skulle rita anbuden.

Totalt lämnades 30 anbud (Bilaga A) in fördelat över kvarter 19, 20 
norr och 20 söder. Samtliga anbudsgivare lämnade in i rätt tid och har 
godkänt grundförutsättningarna samt villkoren för tävlingen. Förbehåll i 
grundförutsättningar, detaljplan, utredningar, formalia m.m. hade medfört 
diskvalificering. I anbud som överskred angivet sidantal bedömdes endast max 7 
A3 i enligt prospektet.

Under bedömningssteg 1 gjordes bedömningen att utesluta totalt 16 av de 
inkomna anbuden. Detta på grund av att minst ett av nedanstående grundkriterier, 
varav V och S är planbestämmelser och M är en grundförutsättning i prospektet, 
inte uppfyllts, se motivering Bilaga A. 

V) Vertikal indelning
Syftet med bestämmelsen om vertikal indelning handlar om att fasadens 
gestaltning ska bidra till att visuellt bryta upp längden på fasaden och bidra till en 
variation i gaturummet. Detta kan t.ex. vara en variation i olika fasadmaterial, färg 
och entré-utformning. De förslag som inte ansågs uppfylla denna bestämmelse 
hade exempelvis loftgångar jämnt fördelade mot Bifrostgatan eller en repeterad 
karaktär utan variation i vertikalledet.

S) Sammanbyggnad
Planbestämmelsen är att sammanbyggda byggnader mot Bifrostgatan skapar 
bättre ljudnivåer på innergårdarna då trafikbuller inte smiter in i öppningar mellan 
husen. För att uppnå en godtagbar gårdsmiljö beträffande buller från Bifrostgatan 
finns en bestämmelse om att byggnaderna ska vara sammanbygga mot 
Bifrostgatan.

M) Mötet med Solängen
En viktig aspekt var att förslagen skulle möta Solängen på ett respektfullt och icke 
påträngande sätt. Anbud uteslöts på grund av att mötet med Solängen bedömdes 
vara allt för påträngande, eller förhållningssättet inte tydligt redovisats. 

Totalt 14 tävlingsanbud gick vidare till bedömningssteg 2, Bilaga B. 

Bedömningssteg 1 2 3



7

Bedömning av radhusen, kv 19
I utvärderingen av radhuskvarteret så konstaterades att samtliga förslagen hade 
bekymmer med att uppfylla alla grundkriterierna. Därav gick flera anbud vidare till 
bedömningssteg 2, eftersom de justeringar som skulle behöva göras för att uppnå 
grundförutsättningarna bedömdes som förenliga med förslagens karaktär. Ett 
radhusanbud uteslöts p.g.a att allt för stora förändringar skulle behövas i förslagets 
karaktär för att uppfylla kravet om vertikal indelning. 

BEDÖMNINGSSTEG 2 : 

Organisatoriska- och ekonomiska kvalificeringskrav

I andra skedet, bedömningssteg två, bedömdes exploatörernas organisatoriska 
och ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet och utlovade 
utfästelser. Samtliga anbud i steg två gick vidare till bedömningssteg tre, Bilaga B. 

BEDÖMNINGSSTEG 3:

Uppfyllda utvärderingskriterier

I sista skedet, bedömningssteg tre, utvärderades anbuden utifrån de 
utvärderingskriterier som redovisats i kapitel 3, sida 21-26 i ”Inbjudan till 
markanvisningstävling”. Sammanfattningsvis bedömdes anbuden efter mervärde 
för: 

•	 Utomhusmiljöer,
•	 Gestaltning,
•	 Energieffektivitet,
•	 Återbruk och resurshushållning samt 
•	 Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen

Flera kriterier bedömdes utifrån hur väl exploatörerna ämnade att uppfylla kraven. 

Mölndals stad har gjort en genomgång av samtliga anbud som gått vidare till 
bedömningssteg 3 och räknat samman poängen för respektive anbud. Resultatet 
av samtliga anbuds poäng redovisas i bilaga C. 

Förbehåll i utvärderingskriterierna exkluderades och medförde 0 poäng. 
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NOCK MASSIVA TRÄHUS OCH RUNDLÖF 
BJÖRLING ARKITEK TUR AB 

(KV 19)

•	 Ett gott exempel på ett samarbete där projektet 
delas i helhet mellan byggbolag och arkitekt.

•	 Gestaltning med en unik särprägel.
•	 Trots individuella äganderätter finns i förslaget 

ett utarbetat förslag för kollektiva lösningar och 
goda möjligheter för boendemedverkan.

ASPELIN RAMM OCH BORNSTEIN 
LYCKEFORS ARKITEK TER

(KV 20 NORR)

•	 Projektet har genomsyrats av ett helhetstänk 
med utförliga och välarbetade lösningar.

•	 Genom sin unika lösning av cykelentré 
och verksamhetslänk har man skapat en 
mötesplats mellan två separata stadsvillor.

Under utvärderingsprocessen fanns det flera förslag som 
särskilt utmärkte sig med b.la innovativa idéer kring hållbarhet, 
omsorgsfull gestaltning och spännande koncept. Dessa vill vi 
särskilt lyfta och de får därav ett hedersomnämnande. 

8

Efter genomförd 
utvärdering föreslogs 6 st. 

hedersomämnanden!

Hedersomnämnande
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NEW CO BERGDALEN B/JÄRNGRINDEN AB/
MJÖBÄCKS ENTREPRENAD AB & ERSÉUS 
ARKITEK TER OCH ERSÉUS ARKITEK TER 

(KV 19)

•	 Utmärker sig med en mycket omsorgsfull 
gestaltning med en unik och tydlig karaktär 
samt ett genomtänkt förhållningssätt till den 
omgivande bebyggelsen och Bifrostgatans 
stadsmässiga karaktär.

GBJ CONSTRUCTION AB OCH WHITE 
ARKITEK TER

(KV 20 NORR)

•	 Ett projekt med ett särpräglat 
hållbarhetskoncept med stort fokus på 
träbyggnadsteknik.

BERGMAN & HÖÖK OCH SEMRÉN OCH 
MÅNSSON ARKITEK TER

(KV 20 SÖDER)

•	 Ett projekt som präglas av innovativa 
energilösningar och ett utvecklat koncept för 
gemenskapslösningar.

WESTHOUSE OCH TINGDAL ARKITEK TER

(KV 20 NORR)

•	 Med sitt innovativa karaktärsdrag med två 
vertikala trappväxthus synliggörs en grön profil 
i området.

•	 Återbrukat tegel visar på ett bra 
förhållningssätt till återbruk.

H
E

D
E

R
S

O
M

N
Ä

M
N

A
N

D
E



10

Markanvisningsavtal
Samtliga anbudsgivare som erbjudits marktilldelning har valt att teckna 
markanvisningsavtal vilket innebär att tre exploatörer tecknat markanvisningsavtal 
för sammanlagt cirka 7 radhus och 74 lägenheter i flerbostadshus. 

Förutsättning för markanvisningsavtalens giltighet är att kommunstyrelsen i 
Mölndals stad godkänner avtalen och att besluten vinner laga kraft. 

Utvärderingsgrupp
Samtliga förslag har utvärderats av en arbetsgrupp med sju representanter 
från stadsbyggnadsförvaltningen. Utöver denna grupp har representanter från 
stadsledningsförvaltningen samt externa energikonsulter deltagit. 

Genomförande
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Bilaga A

Tävlande anbud
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Bilaga B

Anbud vidare till 
bedömningssteg 2 och 3
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Bilaga C

Genomgång av poäng för 
utvärderingskriterier
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BJC GROUP  

(KV 19) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  8 poäng

Gestaltning        5,5 poäng

Energieffektivitet       5,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      5,5 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   2 poäng

         Totalt: 26,5 poäng
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BJÖRLING ARKITEK TUR AB

(KV 19) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  8 poäng

Gestaltning        5 poäng

Energieffektivitet       6 poäng

Återbruk och resurshushållning      8 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   2 poäng

         Totalt: 29 poäng

GÖTENEHUS AB  

(KV 19) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  8 poäng

Gestaltning        7 poäng

Energieffektivitet       6 poäng

Återbruk och resurshushållning      6,5 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   2 poäng

         Totalt: 29,5 poäng
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BOE T BOSTAD UT VECKLING AB 

(KV 20 NORR) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  6 poäng

Gestaltning        5 poäng

Energieffektivitet       5,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      6,5 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   8 poäng

         Totalt: 31 poäng
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BERGMAN & HÖÖK BYGGNADS AB 

(KV 20 NORR) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  5 poäng

Gestaltning        7 poäng

Energieffektivitet       5,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      7 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   8 poäng

         Totalt: 32,5 poäng

NE W CO BERGDALEN B/JÄRNGRINDEN AB/MJÖBÄCKS ENTREPRENAD AB 

(KV 19) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  6 poäng

Gestaltning        7 poäng

Energieffektivitet       6,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      4 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   2 poäng

         Totalt: 25,5 poäng
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NE W CO BERGDALEN B/JÄRNGRINDEN AB/MJÖBÄCKS ENTREPRENAD AB 

(KV 20 NORR) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  5 poäng

Gestaltning        5 poäng

Energieffektivitet       7,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      2,5 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   8 poäng

         Totalt: 28 poäng

LEDSTÅNGEN STOCKHOLM AB  

(KV 20 NORR) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  6 poäng

Gestaltning        6,5 poäng

Energieffektivitet       7 poäng

Återbruk och resurshushållning      8 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   4 poäng

         Totalt: 31,5 poäng

B
IL

A
G

A
 C

 -
 G

E
N

O
M

G
Å

N
G

 A
V

 P
O

Ä
N

G
 F

Ö
R

 U
T

V
Ä

R
D

E
R

IN
G

S
K

R
IT

E
R

IE
R

WESTHOUSE AB/HAMMARVIKEN FÖRE TAGSUT VECKLING AB/HAMMARVIKEN 
FASTIGHE TER AB/POR MI CUENTA GROUP AB  

(KV 20 NORR) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  8 poäng

Gestaltning        6 poäng

Energieffektivitet       6,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      8 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   2 poäng

         Totalt: 30,5 poäng
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SVERIGEHUSE T FASTIGHE TER AB/SVERIGEHUSE T I  GÖTEBORG AB

(KV 20 NORR) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  7 poäng

Gestaltning        5 poäng

Energieffektivitet       8 poäng

Återbruk och resurshushållning      7 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   4 poäng

         Totalt: 31 poäng

SVERIGEHUSE T FASTIGHE TER AB/SVERIGEHUSE T I  GÖTEBORG AB

(KV 20 SÖDER) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  8 poäng

Gestaltning        5,5 poäng

Energieffektivitet       8 poäng

Återbruk och resurshushållning      7 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   4 poäng

         Totalt: 32,5 poäng
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BERGMAN & HÖÖK BYGGNADS AB 

(KV 20 SÖDER) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  5 poäng

Gestaltning        6 poäng

Energieffektivitet       5,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      7 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   8 poäng

         Totalt: 31,5 poäng
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STENA FASTIGHE TER GÖTEBORG AB/ STENA FASTIGHE TER AB

(KV 20 SÖDER) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  8 poäng

Gestaltning        8 poäng

Energieffektivitet       6,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      8 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   4 poäng

         Totalt: 34,5 poäng
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BOE T BOSTAD UT VECKLING AB 

(KV 20 SÖDER) 

Utomhusmiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning  6 poäng

Gestaltning        5 poäng

Energieffektivitet       5,5 poäng

Återbruk och resurshushållning      6,5 poäng

Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen   8 poäng

         Totalt: 31 poäng


