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 Mölndal är en snabbt växande och 
naturskön kommun strax söder om 

Göteborg, med såväl ett dynamiskt nä-
ringsliv som en intressant historia. Med 
sina 70 000 invånare är Mölndal den tredje 
största kommunen i Västra Götaland och 
har ett strategiskt läge i nära anslutning till 
de stora kommunikationslederna. Moderna 
bostadsområden samsas med vidsträck-
ta naturområden och idyllisk landsbygd. 
1700-talsslottet Gunnebo och den gamla 
industriella delen Kvarnbyn accentuerar 
Mölndals kulturella och sociala historia. 

Den nya stadsdelen Pedagogen Park 
kommer att ligga nära Mölndals innerstad, 

Var med och utveckla 
framtidens Mölndal

Ta chansen att sätta riktningen för hur 
nya stadsdelen Pedagogen Park ska se 
ut. Mölndals stad bjuder härmed in till 
en markanvisningstävling för tre kvarter 
i områdets södra entré. Syftet är att ska-
pa en blandad och hållbar stadsdel med 
plats för över 1 000 bostäder, nära  
13 000 kvadratmeter kontor och ett fler-
tal butiker och rekreationsområden.

handelsområdet 421 och Frölunda torg. 
Områdets kärna består i dag av delar av den 
gamla lärarhögskolan – vilket gett området 
sitt namn – och som i dag består av kontor 
och andra verksamheter. 

Och nu är det dags att ta nästa steg i 
Mölndals utveckling. Med markanvisnings-
tävlingen vill kommunen hitta aktörer som 
delar visionen om att utveckla bostäder 
och lokaler med hög kvalitet i kombination 
med långsiktiga miljöambitioner. Tävlingen 
gäller Kv. 19, 20 norr och 20 söder. Dessa 
ligger i områdets södra entré. Till grund för 
tävlingen ligger den detaljplan som vann 
laga kraft i mars 2020. 

– Det känns både spännande och roligt att 
vi nu inleder markanvisningen i området 
genom att gå ut med de första kvarteren. 
Stadsdelen Pedagogen Park har en enorm 
potential. Med sin storlek och sitt läge är 
området ett av de mest intressanta i Möln-
dal, säger Kristina Bodin, mark- och explo-
ateringschef på stadsbyggnadsförvaltning-
en, Mölndals stad.

Välkommen att delta!



Den framtida 
stadsdelen där det 
oväntade händer
Det spirar och gror, är levande och inbjudande. Här finns goda 
förutsättningar för att ses och mötas, för såväl företag som 
boende. Gemenskapen är tydlig på alla sätt och vis och en stor 
anledning till att man vill vara just här. Här trivs både gammal 
och ung tillsammans. Gränser suddas ut. Här finns även skolor 
och kommunal service. Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal är 
en blandstad, det märks: Att det är ett gammalt lärosäte känns 
inspirerande, en bra utgångspunkt till den växande stadsdelen 
Pedagogen Park. Den framtida stadsdelen där det oväntade 
händer – det är inte för inte som det är vår vision. I de planerade 
bostäderna bor man helt enkelt lite bättre, lite smartare och lite 
grönare. Till Stadsdelen Pedagogen Park är det lätt att ta sig. 
Fina cykelvägar, bra kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter på 
plats. Grönt, tillgängligt och välkomnande. Vi ses i den nya stads-
delen Pedagogen Park.

Vision framtagen av Mölndals stad och fastighetsutvecklaren 
Aspelin Ramm Fastigheter AB i samband med planarbetet.

Visionen utvecklades under parallella uppdrag till en mer 
konkret vision som beskrivs på sidan 11.
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Viktiga datum

Utskick av 
inbjudan

Koncept för 
bygglovs- 

handlingar 
skickas 

till staden

Sista dag för  
inlämning av 

anbud

Utvärdering

Tecknande av 
markanvis-
ningsavtal

Oktober 
2020

Senast april 
2021

15 december
2020 kl. 24.00

16 december 2020 –  
30 januari 2021

31 januari –  
28 februari 2021

Klara bygglovs- 
handlingar

Beslut i Bygg-
nadsnämnden

Överlåtelse- 
avtal tecknas

Laga kraft 
överlåtelseavtal

Senast maj 
2021

September 
2021

September
2021

Oktober
2021
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 Underlag och bilagor  
för markanvisningstävling
Denna inbjudan, med nedanstående bilagor, utgör underlag 
för markanvisning i stadsdelen Pedagogen Park 2020. Alla 
planhandlingar laddas ner från stadens hemsida:
www.molndal.se/markanvisning

Planhandlingar
l   DWG- Primärkarta/grundkarta
l   Granskningsutlåtande
l     Illustrationsbilder med  

illustrationsplan
l   Illustrationskarta
l   Planbeskrivning
l   Plankarta, 1A och 1B

Utredningar
l   Arkeologisk undersökning
l   Geotekniska utredningar
l    Gestaltningsprinciper för  

stadsdelen Pedagogen Park
l   Kollektivtrafikutredning
l   Luftutredning
l   Miljöteknisk undersökning
l   Omgivningspåverkan
l    SKA och BKA (social  

konsekvensanalys och  
barnkonsekvensanalys)

l   Solstudie, kompletterande
l   Skyfallsrapport
l    Skyfallsutredning,  

kompletterande PM
l    Stabilitetsutredning

l    Trafiktekniskt PM
l    Trädinventering och ekosystem- 

tjänstanalys
l    Gestaltningsprogram för allmänplats, 

Pedagogen Park

Blanketter och avtalskoncept
l   Avtal om parkeringsköp, koncept
l   Markanvisningsavtal, koncept
l   Blankett 1 – Bolagsredovisning
l   Blankett 2 – Projektbeskrivning
l   Blankett 3 – Rangordning av kvarter

Övriga dokument
l   Plan- och bygglovstaxan
l   Mölndals stads P-Policy
l   Markanvisningspolicy
l   Dagvattenstrategi
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Syftet med detta prospekt är att beskriva områdets 
förutsättningar, krav, poängkriterier samt den utvär-
deringsmetodik som kommer ligga till grund för be-
dömningen av inkomna tävlingsanbud. I detta kapitel 
”Bakgrund” ges läsaren en introduktion till bakgrun-
den och visionen för projektet Pedagogen Park.

Syftet med utvecklingen av Pedagogen Park är att ska-
pa en ny, blandad stadsdel med cirka 1 100 bostäder, 
12 800 kvadramtmeter kontor, en livsmedelsbutik och 
handelslokaler, förskola, äldreboende, tre nya parker 
samt parkeringsanläggningar och rekreationsområden. 
Flertalet torgbildningar ska skapas och Bifrostgatan får 
en ändrad karaktär från trafikled till stadsgata.

Byggnationen av Pedagogen Park är en del av arbetet 
med att utveckla centralorten Mölndal till en mer sam-
manhållen stad där stadsdelarna länkas samman och 
kopplingar till angränsande bostadsområden, grönom-
råden, Mölndals innerstad samt Göteborg stärks. Syftet 
är att stadsdelen ska utformas med höga krav på håll-
barhet som en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022.

Den strukturplan som ligger till grund för detaljplanen 
togs fram med hjälp av en arkitekttävling i form av 
parallella uppdrag 2016 där staden och fastighetsut-
vecklaren Aspelin Ramm Fastigheter AB beslutade att 
arbeta vidare med det förslag som Nyréns arkitekt-
kontor tog fram. Strukturplanen har tagit avstamp i de 
tidigare användningarna av området och stadsdelens 
identitet hämtar intryck både av den lärande miljö och 
av det odlingslandskap som funnits där.

Mölndal
Mölndal är en snabbt växande, naturskön kommun 
strax söder om Göteborg, med ett dynamiskt näringsliv 

och en intressant historia. Kommunen har drygt 70 000 
invånare och är den tredje största kommunen i Västra 
Götaland med ett strategiskt läge i nära anslutning till 
de större kommunikationslederna E6, E20/Söderle-
den samt Västkustbanan och Kust- till kustbanan. Här 
samsas moderna bostadsområden med vidsträckta 
naturområden och idyllisk landsbygd. Om du bor i 
Mölndal, Kållered eller Lindome har du nära till service 
och rekreation, samtidigt som storstadens utbud finns 
inom bekvämt räckhåll.

På de flesta håll är service i form av grundskola, 
barnomsorg och äldreomsorg väl utbyggd. Här finns 
ett sjukhus och flera moderna vårdcentraler.

Som gammal kulturbygd finns det många unika 
miljöer i Mölndal. Gunnebo slott och trädgårdar samt 
Kvarnbyn är några av sevärdheterna.

Läge
Området har ett strategiskt läge med närhet till Möln-
dals innerstad, handelsområdet 421 och Frölunda 
Torg. Områdets kärna består av delar av den gamla 
lärarhögskolan, Pedagogen, som i dag är ombyggd till 
i huvudsak kontor och verksamheter. I direkt anslut-
ning till området finns busshållplats och ett välutbyggt 
cykelstråk. I söder gränsar området till Frölundagatan 
och verksamhetsområdet Jolen. I öster ligger Soläng-
ens villabebyggelse och i väster Fässbergs kyrkogård 
med angränsande villabebyggelse. I norr angränsar 
området till Bifrost som består av flerfamiljshus i 4-5 
våningar samt tillhörande parkeringsytor.

Bakgrund1.
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Flygfoto över området för Pedagogen Park.

PEDAGOGEN  PARK,  MÖLNDAL PLAN REVIDER  I  NG 2018-12-11 antagande
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STADSDELEN PEDAGOGEN PARK - ILLUSTRATIONER OCH SITUATIONSPLAN

Framtagen av White Arkitekter.

Framtagen av White Arkitekter.

Framtagen av White Arkitekter.

Framtagen av Wingårdhs. Framtagen av Wingårdhs.

Framtagen av Nyréns Arkitektkontor.

Framtagen av Nyréns Arkitektkontor.

Framtagen av Nyréns Arkitektkontor.

Framtagen av Nyréns Arkitektkontor.

1.1 Visionen

Historiskt har Pedagogen Park varit kvarteret för 
fakulteten för pedagogik inom Göteborgs universitet. 
Från mitten av 1970-talet var Pedagogen placerad 
i Mölndal och våren 2006 flyttades den till centrala 
Göteborg. Innan dess var området ett odlingsland-
skap. 

Inför planarbetet togs en vision fram för området till-
sammans med Aspelin Ramm Fastigheter AB. Visionen 
fick ligga till grund för den tävling med parallella upp-
drag som Staden genomförde 2016. Nyréns Arkitekt-
kontors förslag var det som staden gick vidare med. 

Mölndals stad och Aspelin Ramm  
Fastigheter ABs gemensamma vision:

Den framtida stadsdelen där det oväntade händer
Det spirar och gror, är levande och inbjudande. Här 
finns goda förutsättningar för att ses och mötas, för så-
väl företag som boende. Gemenskapen är tydlig på alla 
sätt och vis och en stor anledning till att man vill vara 
just här. Här trivs både gammal och ung tillsammans. 
Gränser suddas ut. Här finns även skolor och kommunal 
service. Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal är en 

blandstad, det märks: Att det är ett gammalt lärosäte 
känns inspirerande, en bra utgångspunkt till den växan-
de stadsdelen Pedagogen Park.

Den framtida stadsdelen där det oväntade händer- 
det är inte för inte som det är vår vision. I de planerade 
bostäderna bor man helt enkelt lite bättre, lite smartare 
och lite grönare. Till Stadsdelen Pedagogen Park är det 
lätt att ta sig. Fina cykelvägar, bra kollektivtrafik och 
parkeringsmöjligheter på plats. Grönt, tillgängligt och 
välkomnande. 

Vi ses i den nya stadsdelen Pedagogen Park.

Fördjupad och utvecklad vision
Nyréns Arkitektkontors vinnande förslag utgjordes 
av strukturplanen och i det förslaget ingick ett reso-
nemang kring pedagogik och odling. Nedanstående 
punkter ingår i grundtankarna kring strukturplanen.

Se fördjupad vision på nästa sida.
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Fördjupad vision –  
vinnande förslaget till 
strukturplanen
Nyréns Arkitektkontors vinnande förslag utgjordes av struktur-
planen och i det förslaget ingick ett resonemang kring pedagogik 
och odling. Nedanstående punkter ingår i grundtankarna kring 
strukturplanen.

l    Grunden för pedagogiken är det mänskliga mötet mellan ge-
nerationer, då kunskap förs vidare. 

l     Skolans miljö är en miljö som tål att användas, som ska hålla 
över tid och rymma barns utforskarglädje, så även i stadsdelen 
Pedagogen Park.

l     Pedagogik bygger också på ordning och struktur. Odlingsmo-
mentet är centralt i stadsdelens identitet för en hållbar livsstil, 
ett socialt liv utanför lägenheten och kunskapsspridning.

l     Växthus är mötesplatser och odlingar finns för både privat och 
gemensamt bruk. 

“Odla din kunskap”
Pedagogen Park är en grön stadsdel som sätter människan i 
fokus. En spännande mötesplats i ständig förvandling. För kun-
skapsintag, inspiration, glädje och gemenskap” Pedagogen Park 
är den gröna och tillåtande stadsdelen där du odlar din livsstil 
tillsammans med andra. I Pedagogen Park odlar du din trädgård, 
din kunskap, dina intressen, din vänskap och dina kontakter.
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Bebyggelsetruktur
Pedagogen Park är en långsträckt stadsdel, med själva 
verksamhetsområdet som tyngdpunkt i södra delen. 
Merparten av tillkommande bebyggelse är ordnad efter 
en traditionell kvartersindelning med mått för lämpliga 
bostadsenheter. Kvarteren är slutna mot Bifrostgatan 
för att bullerskydda gårdar och bakomliggande struktur 
men öppnar sig inåt mot solsidan i väster. Varje kvarter 
angörs från Bifrostgatan eller dess tvärgränder. Bebyg-
gelsen är 5-6 våningar mot Bifrostgatan och trappar 
sedan ner mot 4 respektive 2-3 våningars stadsradhus 
mot väster. Grönstråket i planområdets östra del, den 
som angränsar till Solängen, är viktig för hantering av 
dagvatten men fungerar också som en grön buffert 
mot befintlig villabebyggelse i Solängen. 

Gatustruktur
Gatustrukturen bygger på tre längsgående stråk med 
olika funktioner, karaktärer och utföranden. Bifrostga-
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tan som stadsstråket, det inre stråket som växtzonen 
och Stubbåkersgatan som kulturbäraren. 

Tvärgränderna bryter den långa linjen och skapar en 
silning genom stadsdelen mot kyrkogården och vidare 
ner mot Änggårdsbergen. Några av tvärgränderna 
korsar Bifrostgatan som gångvägar och fortsätter in 
i Solängen. De tre långa stråken och de många korta 
tvärgränderna integrerar Pedagogen Park i samman-
hanget och öppnar nya rörelsemönster och målpunk-
ter även för de som bor intill. Centrala funktioner i 
strukturen är Pedagogen (befintliga verksamheter) 
som stadsdelscentrum och stadsdelsparken som grön 
mötesplats.  

Park och bebyggelse
Grönstråket i planområdets östa del, den som an-
gränsar till Solängen, är viktig för att knyta ihop stads-
delen Pedagogen Park med befintlig villabebyggelse.
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I detta kapitel sammanfattas de grundförutsättning-
ar som gäller för området och markanvisningen. Här 
presenteras förutsättningar, resultatet från de utred-
ningar som gjorts, samt ställningstaganden och rikt-
linjer kring dagvatten, parkering, teknisk försörjning 
med mera. Fördjupning och mer information finns i 
planhandlingarna och tillhörande utredningar.

Detaljplanen för området benämns ”Stadsdelen Peda-
gogen Park” och vann laga kraft 2020-03-16. Planerad 
bebyggelse ska följa detaljplanens bestämmelser och 
intentioner. 

Planens syfte är att möjliggöra den vision som 
beskrivits under kapitlet Bakgrund. Utöver visionen 
finns det vissa förutsättningar som blir styrande för hur 
bebyggelsen ska och kan utvecklas. Dessa förutsätt-
ningar beskrivs även djupare inom de utredningar som 
bifogas handlingarna. 

Gestaltningsprinciper för Kv. 19, 20 norr och 20 söder
Gestaltningsprinciper för området togs fram under 
arbetet med detaljplanen. Dessa syftar till att skapa 
en gemensam bild av miljö, boende och verksamhet. 
Nedan beskrivs en sammanfattning av gestaltnings-
principerna för Kv. 19, Kv. 20 norr och Kv. 20 söder. 

Hela beskrivningen av gestaltningsprinciperna för Pe-
dagogen Park finns i bilaga: Gestaltningsprinciper för 
stadsdelen Pedagogen Park. 

Kv. 19
I kv. 19 ska ny bebyggelse uppföras i form av radhus 
i upp till tre våningar där den översta våningen ska 
vara indragen minst två meter mot Solängens villabe-
byggelse. Entréer till nya bostäder ska placeras mot 
Bifrostgatan med privata uteplatser mot parken i öster. 
Kv. 19 motsvarar 1100 kvm BTA.

Kv. 20 norr och Kv. 20 söder
Öster om Bifrostgatan, söder om befintlig cirkula-
tionsplats, ligger Kv. 20 norr och Kv. 20 söder. Här ska 
flerbostäder i 3-4 våningar uppföras. Mellan dessa 
bostäder och befintliga hus på Kakelösagatan finns 
ett parkstråk som skapar en tydlig gräns och avstånd 
mellan ny och befintlig bebyggelse, se illustration 

nedan. Där avståndet till Solängens villabebyggelse är 
kortare, ska den översta våningen vara indragen minst 
tre meter mot befintliga hus vid Kakelösagatan (se bild 
nedan). 

Bebyggelsen inom Kv. 20 norr och Kv. 20 söder ska ha 
sina entréer mot Bifrostgatan och privata uteplatser/
balkonger mot parkstråket. I bottenvåningen på det 
sydligaste huset mot Frölundagatan ska det byggas 
en lokal om cirka 120 kvadratmeter för exempelvis café 
eller butik. Kv. 20 norr motsvarar 2400 kvm BTA och Kv. 
20 söder motsvarar 2800 kvm BTA.

Bilden redovisar exempel på avstånd mellan föresla-
gen bebyggelse och befintliga bostadshus (gul linje) 
samt befintliga fastighetsgränser (blå linje).

Sektionen redovisar avtsånd 
mellan föreslagen bebyggel-
se  i Kv. 20 söder och Kv. 20 
norr, parkstråk och befintli-
ga bostadshus.  

2. Grundförutsättningar för en ny stadsdel
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Entré till området från söder
Mot västra sidan av Bifrostgatan mitt emot Kv. 19, 
20 norr och 20 söder ligger det område där Aspelin 
Ramm avser att bygga blandstad, Kv. 4, 5 och 6. En 
torgyta kommer ligga mellan Bifrostgatan och den 
tillkommande bebyggelsen på den västra sidan. Det 
är viktigt att tillkommande bebyggelse förhåller sig till 
torgplatsen på den västra sidan om Bifrostgatan och 
korsningen i söder som en entrépunkt till hela områ-
det. I Kv. 5 planeras det för byggstart i början på 2021 
och i Kv. 4 preliminärt hösten 2021.

Tillgänglighet och parkering
Tillgängligheten till och inom stadsdelen Pedagogen 
Park ska vara hög oavsett val av transportmedel. Det 
är av största vikt att skapa tydliga, trygga och väl ge-
staltade gaturum där fotgängare, cyklister och bilister 
enkelt och säkert ska kunna transportera sig.
Bland annat planeras för en förbättrad kollektivtrafik 
med nytt busshållplatsläge, utbyggnad av gång- och 
cykelvägar men även en kraftig reducering av antalet 
parkeringsplatser genom samutnyttjande av parkering. 

Gång och cykel
Mölndals stads mål är att öka cykelanvändandet och 
förbättra cykelinfrastrukturen. Längs Stubbåkersgatan 
finns separata cykelfält längs gatan. (Se situations-
plan).

l    Utmed Bifrostgatans östra sida planeras en cykelba-
na att byggas, som ett led i att utveckla Bifrostgatan 
till ett stadsstråk.

l    Cykelanslutning in till området söderifrån kommer 
ske via en gång- och cykelväg längs Frölundagatans 
norra sida och vidare in till Prästgårdsgatan. 

l    Korsningspunkten mellan Frölundagatan-Präst-
gårdsgatan-Gammagatan kommer byggas om för 
att skapa en säkrare och tydligare miljö för samtliga 
trafikslag. 

l    Längs det inre stråket kommer fotgängare och cy-
klister att prioriteras före biltrafik genom att stråket 
utformas som en gångfartsgata där bilar kör på 
fotgängare och cyklisters villkor.

l     Två nya kopplingar från Bifrostgatan planeras österut 
mot Solängen för att skapa fler alternativ och genare 
vägar mot Mölndals innerstad för fotgängare och 
cyklister.

 

Föreslagen beybyggelse inom Kv. 4. Bebyggelsen 
föreslås uppföras med cortenklädda fasader. 
Bottenvåningarna föreslås innehålla publika verk-
samheter.

PEDAGOGEN  PARK,  MÖLNDAL PLAN REVIDER I NG 2018-12-11 antagande
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Föreslagna cykelparkeringstal för Pedagogen Park

Föreslagna bilparkeringstal för Pedagogen Park

Bilparkering, P-tal
En parkeringsutredning har tagits fram för parkeringsbehovet inom Pedagogen Park, bilaga Trafiktek-
niskt PM, Norconsult. Denna redovisar parkeringsbehovet för hela området. Parkeringslösningarna 
baseras på samnyttjande där varje exploatör ska ha rätt till det antal parkeringar som parkeringstalet 
visar i nedan tabell.

Cykelparkering
Det ska vara enkelt att hämta och ställa ifrån sig sin cykel på ett säkert och torrt ställe i Pedagogen 
Park. För ett hållbart resande ska det vara lätt att ta cykeln och cykelparkering ska placeras tillgängligt 
i komplementbyggnader och vid entréer. Antal cykelparkeringar inom Pedagogen Park ska följa tabel-
len nedan. Ytterligare resonemang finns i bilaga Trafiktekniskt PM, Norconsult. 

Markanvändning Parkeringstal/1 000 m2 Tillägg för besöksparkering

Bostad 20 platser/ 1 000 m2 5 platser/ 1 000 m2

Kontor 10 platser/ 1 000 m2 2 platser/ 1 000 m2

Livsmedel: 3 platser/ 1 000 m2 9 platser/ 1 000 m2

Övrig handel 3 platser/ 1 000 m2 4 platser/ 1 000 m2

Äldreboende 10 platser/ 1 000 m2 0 platser/ 1 000 m2

Förskola 25 platser/ 1 000 m2 0

Markanvändning Parkeringstal/1 000 m2 Tillägg för besöksparkering

Bostad 7 platser/ 1 000 m2 0,6 platser/ 1 000 m2

Kontor 11 platser/ 1 000 m2 1 platser/ 1 000 m2

Livsmedel* 28 platser/ 1 000 m2 2 platser/ 1 000 m2

Övrig handel 21,5 platser/ 1 000 m2 2 platser/ 1 000 m2

Äldreboende 1 platser/ 1 000 m2 0,6 platser/ 1 000 m2

Förskola 10 platser/ 1 000 m2 4 platser/ 1 000 m2

   16



   17

Parkeringsanläggningar
För bilparkering gäller parkeringsköp. Parkeringsan-
läggningarna byggs ut av Aspelin Ramm Fastigheter 
AB, Pedagogen Park Parkering AB och platser hyrs 
direkt av dem. I syfte att öka samutnyttjande kommer 
samtliga parkeringsanläggningar vara gemensamma. 
Detta gäller både för bostäder och kontor. Besökspar-
keringar planeras till största del på allmän mark, det 
vill säga inte i parkeringsgarage (se bild nedan). 

Samtliga kvarter som säljs av staden ska använda sig 
av de parkeringsanläggningar som ska byggas öster 
om Bifrostgatan samt andra, i områdets södra delar, 
anvisade parkeringsanläggningar inom Pedagogen 
Park, se bild nedan. Antalet parkeringsplatser som 
finns att tillgå baseras på det behov som uppstår och 
korrelerar med mängd BTA i kvarterens respektive 
bygglovsansökningar.

l    Innan parkeringsanläggningarna färdigställs kom-
mer tillfälliga parkeringsplatser lokaliseras i Kv. 2, 3, 
4, 8 och 10 enligt bild nedan.

l    Aspelin Ramm Fastigheter AB uppför och bekostar 
parkeringsanläggningarna i enlighet med parke-
ringsutredningen. 

l    Avgiften för parkeringsköp är 130000 kr (exklusive 
moms) per parkeringsplats vilken ska erläggas innan 
bygglov beviljas. Utöver avgift för parkeringsköp ut-
går hyra för nyttjanderättshavaren med 1000 kronor 
per parkeringsplats och månad inklusive mervär-
desskatt beträffande parkeringsplatser utan ladd-
ningsstation och 1400 kronor per parkeringsplats 
och månad inklusive mervärdesskatt beträffande 
parkeringsplatser med laddningsstation för elfordon. 
Utöver hyran debiteras eventuell förbrukning av el. 
Hyresbeloppen ska under hyrestiden justeras med 
hänsyn till förändringar i Statistiska Centralbyråns 
konsumentprisindex (totalindex med 1980 som 
basår).

Gröna vallen
Byggordning C

Parkeringshus 5
Byggordning A

Parkeringshus 4
Byggordning B

Tillfälliga 
parkeringar

Läge för eventuella tillfälliga parkeringar 
som kan nyttjas fram till de permanenta 
parkeringsanläggningarna är färdigställda

Preliminär planering av 
parkeringsanläggningar.
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Geotekniska förutsättningar
GeoVerkstan Sverige AB har genomfört en stabilitets- 
samt övergripande geoteknisk utredning över planom-
rådet och de geotekniska förhållandena bedöms som 
goda generellt.

De geotekniska utredningarna samt stabilitetsutred-
ningen kan läsas i sin helhet och är bilagor till plan-
beskrivningen och detta prospekt. Där finns också en 
beskrivning av förslagen grundläggning.

Markföroreningar 
Structor Miljö Väst AB har genomfört en översiktlig 
miljöteknisk undersökning över planområdet och har 
kommit fram till följande: Uppmätta föroreningshalter 
i jordprover inom planområdet är genomgående låga 
och ligger under eller i nivå med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden vid känslig markanvändning 
(NV-KM). Markföroreningar bedöms inte utgöra några 
risker för människor eller miljön vid den planerade 
markanvändningen. Markföroreningar bedöms således 
inte vara begränsande för den planerade användningen. 

Den miljötekniska utredningen kan läsas i sin helhet 
och är en bilaga till planbeskrivningen och detta pro-
spekt.

Luftmiljö
Resultatet av luftmiljöutredningen i samrådsskedet 
visade att riktvärdena för mindre känslig markanvänd-
ning (MKN) överskreds i delar av planområdet. Inför 
antagandet av detaljplanen förtydligades luftmiljö-
utredningen (2018-11-06) utifrån den tänkta etapput-
byggnaden av området. Den byggnadsordning som nu 
föreslås gör att det inte kommer vara möjligt att ha det 
täta gaturum längs Bifrostgatan år 2021 som tidigare 
var utgångspunkten. Utbyggnadsordningen har anpas-
sats för att klara luftmiljökraven. 

Stadens bedömning är att utbyggnad av Kv. 19, 20 
norr och 20 söder som första etapp klarar luftmiljökra-
ven, varför staden väljer att starta med dessa kvarter i 
markanvisningstävlingen. 

Vatten, avlopp och dagvatten
Pedagogen Parks vision innebär att en grön stads-
del ska växa fram. Detta ger incitament för att skapa 
öppna dagvattenlösningar som bidrar till den gröna 
upplevelsen. En vatten-, spill- och dagvattenutredning 
är gjord för området. Utredningen föreslår bland annat 
en öppen dagvattenhantering i form av tre större park-
områden, krav på gröna innergårdar som möjliggör för 
infiltration, vegetationsklädda tak samt ytor för biofil-

ter/regnträdgårdar inom hela stadsdelen Pedagogen 
Park. 

Dagvattnet inom den egna fastigheten ska fördröjas 
innan det avleds till allmän dagvattenledning. Fördröj-
ningsanordningar inom kvartersmark ska anläggas 
och bekostas av exploatören. Exploatören ska följa 
Mölndals stads dagvattensstrategi och Svenskt vat-
tens rekommendationer gällande dimensionering av 
VA-system.

Skyfall
Området har en skyfallsproblematik. Staden har tagit 
fram nivåer på föreskrivna höjder för gata (allmän 
platsmark) och reglerat detta i plankartan. Staden har 
också inom ramen för förprojekteringen tagit fram 
nivåer på färdigt golv utifrån genomförd skyfallsut-
redning och höjdsättning av gator utifrån denna. De 
föreslagna golvnivåerna kommer att utgöra underlag 
till kommande projektering och bygglov för respekti-
ve kvarter inom området. Nivåerna redovisas i bilaga 
höjdsättning till planbeskrivningen. Noggrann avväg-
ning behöver göras utifrån förutsättningar i respektive 
kvarter. Se fördjupade skyfallsutredning och planbe-
skrivning. 

2.1 Tekniska förutsättningar 
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Avfall 
Exploatörerna ansvarar för att anordna erforderlig 
avfallshantering på egen fastighet. Vid uppförande 
av nya byggnader i stadsdelen Pedagogen Park ska 
det uppföras miljöhus-/rum för insamling med full 
sortering, det vill säga restavfall, matavfall, pappersför-
packningar, plastförpackningar, metallförpackningar, 
tidningar och glas. Utöver det även farligt avfall i form 
av batterier ljuskällor etc. 

Det föreslås att exploatören vid nybyggnad även upp-
för miljöhus/rum som rymmer återbruksmöjligheter. 

Två återvinningsstationer (ÅVS) finns i områdets när-
het; På Lammevallsgatan och i Fässbergs by. 

Byggnader i trä
Trä/träråvara som används inom byggnaderna ska 
vara PEFC- eller FSC-märkta eller motsvarande och 
från ett certifierat skogsbruk. I första hand används 
närodlat virke, det vill säga PEFC-märkt trä med korta 
transportsträckor och i andra hand utomnordiskt FSC-

märkt trä. Tropiska träslag 
och tryckimpregnerat 
virke får ej användas med 
undantag av kiselimpreg-
nerat virke. 

Lokaler
Verksamhetslokal om 
minst 120 kvadratmeter 
(BTA) ska tillskapas i 
bottenplan för fastigheten 
benämnd Kv. 20 söder. 

Minsta miljöbelastning 
inom byggprocessen
Rutiner ska finnas för val 
och riskbedömning av 
material så att de färdiga 

byggnaderna utgör minsta möjliga miljöbelastning. 
Materialen i byggprocessen bör i största möjliga ut-
sträckning komma från förnyelsebara resurser. 

Fjärrvärme och fjärrkyla
Samtliga fastigheter som markanvisas ska anslutas till 
fjärrvärmenätet som finns i området. Fjärrkyla är inte 
utbyggt i dagsläget.

Energi
Flerbostadshus och radhus som markanvisas ska 
utformas för att uppnå låga primärenergital. Kravet 
är max 65% av gällande BBR för radhusen respektive 
max 56% av gällande BBR  för flerbostadshusen. Detta 
i syfte att åstadskomma byggnader med låg energian-
vändning.

El, tele och opto
El-, tele- och optokablar finns utbyggt i angränsande 
områden såväl som inom området. Befintlig optosta-
tion inom Kv. 20 söder kommer att flyttas innan tillträde.

Ett antal nya transformatorstationer kommer behöva 
skapas för att försörja den nya bebyggelsen i stadsde-
len Pedagogen Park med el. Tre lägen föreslås utanför 
kvarteren inom stadens fastigheter och tre lägen före-
slås inom Aspelin Ramms fastighet.

Buller och vibration
För bostäderna närmast Frölundagatan och Bifrostga-
tan med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA kan fasa-
der och fönster med extra god ljudisolerande förmåga 
komma att krävas.

Bostäder som planeras närmast Bifrostgatan och 
Frölundagatan beräknas få ljudnivåer över gällande 
riktvärde (60 dBA). Riktvärdet för bostäder om högst  
35 m2 (65 dBA) klaras för samtliga bostäder. Lägen-
heter (större än 35 kvadratmeter) som beräknas få 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA måste få tillgång 
till en ljuddämpad sida. Flertalet av bostäderna som 
beräknas få ljudnivåer över riktvärdet beräknas också 
kunna få tillgång till ljuddämpad sida (om lägenheterna 
planeras med en ur bullersynpunkt bra planlösning).

Uteplatser som planeras på gårdar mellan husen be-
räknas få ljudnivåer under gällande riktvärde. Uteplat-
ser med ljudnivåer över gällande riktvärde kan fungera 
som komplement till en uteplats med ljudnivå under 
gällande riktvärde.

I plankartan finns en bestämmelse om skydd och 
där kommer staden uppföra bullerskydd (Se bilaga i 
Trafiktekniska PM).Samverkan krävs mellan staden 
och exploatören för att hitta en gemensam lösning för 
bullerskärmning och åtgärder främst för bebyggelsen 
inom Kv. 20 södra. 

Omgivningspåverkan 
Riskanalys avseende vibrationer före byggstart på an-
visad mark ska i samband med markarbeten upprättas. 
Riskanalys ska uppfylla de krav som anges i svensk 
standard SS 02 52 11 ”Vibration och stöt – Riktvärden 
och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av 
pålning, spontning, schaktning och packning”.

I syfte att skapa en gemensam samordning för hante-
ring av de frågor som berör markvibrationer, buller och 
eventuella skador med anledning av utförda arbeten 
samt förenkla boendes kontaktväg under byggtiden 
ska samtliga exploatörer som är verksamma inom 
Pedagogen Park anlita samma konsult för samordning, 
Afry (se PM Omgivningspåverkan, ÅF).
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Ledningsrätt, servitut och  
gemensamhetsanläggningar 
För att säkerställa detaljplanens genomförande ska ex-
ploatören upplåta utrymme för erforderliga ledningar, 
nätstationer, med mera inom kvartersmark, till förmån 
för berörda ledningsägare. Respektive ledningsägare 
ansvarar för och bekostar att säkerställa sina anlägg-
ningar med nyttjanderätt eller servitut. Inga gemen-
samhetsanläggningar bedöms behöva bildas inom Kv. 
19, 20 norr och 20 söder.

Fastighetsbildning
Staden har ansökt om fastighetsbildning avseende 
Kv. 19, 20 norr och 20 söder. Avsikten är att lantmäte-
riförrättningen ska vara genomförd innan köpeavtal 
upprättas för respektive kvarter. Exploatören bekostar 
all ytterligare fastighetsbildning inom respektive mark-
tilldelningsområde.  

Ekonomi/försäljning
Markpriset grundar sig på en marknadsvärdering och 
är satt utifrån de krav som ställs i detta prospekt. Rad-
hus ska upplåtas med äganderätt medan det är valfritt 
att välja upplåtelseform för flerbostadshus.  

Flerbostadshus
Bostadsrätt – 8 800 kr/kvm ljus BTA 
Hyresrätt – 3 800 kr/kvm ljus BTA 

Radhus
Äganderätt – 9 200 kr/kvm ljus BTA

Samtliga ovanstående markpriser är exklusive anslut-
ningsavgifter, plan- och bygglovsavgifter och parke-
ringsköp. Överlåtelse av marktilldelningen kommer 
först att göras när exploatören redovisat handlingar 
som styrker genomförandet. 

Markpriserna ska regleras med konsumentprisindex 
(KPI) från oktober 2020. 

I det fall upplåtelseform ändras från hyresrätt till 
bostadsrätt inom 10 år från tillträdet utgår tilläggskö-
peskilling på mellanskillnaden. Utöver tilläggsköpeskil-
ling har Mölndals stad rätt att kräva ett vite på  
1 000 000 kr. 

Plan- och exploateringskostnader
Exploatören står för samtliga projekterings- och utred-
ningskostnader för sitt projekt samt för de åtgärder som 
krävs för att ett markanvisningsavtal och överlåtelseav-
tal ska kunna träffas mellan exploatören och staden. 

Exploatören bekostar bygglovs- och planavgifter, lag-
fartskostnader, egna förrättningskostnader samt övriga 
tillstånd med mera. Mölndals stad kommer inte att 
betala ut någon ersättning för dåliga grundläggnings-
förhållanden. 

Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga 
bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken, 
både inom den egna fastigheten och för eventuella 
gemensamma kvartersanläggningar. Kostnader för 
eventuella tomtuppfyllnader, bortschaktning av jord-
massor, grundförstärkningar, markföroreningar (upp till 
200000 kr), pålning och bullerskydd med mera betalas 
av exploatören. 

Mölndals stad ansvarar för och bekostar all utbygg-
nad av gator och annan allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. Detta ingår i det markpris som 
exploatörerna erlägger i samband med tecknande av 
överlåtelseavtal. 

Anslutningsavgifter, logistik och etablering
Exploatören ansöker om och bekostar samtliga an-
slutnings- och anläggningsavgifter för VA, dagvatten, 
el, fjärrvärme, opto och övrig teknisk försörjning. För 
vidare information om taxor och avgifter ska respektive 
ledningsägare kontaktas. Exploatören står för samtliga 
kostnader för logistik- och etableringslösningar, inklu-
sive eventuella bygglovsavgifter. 

Organisatoriska- och ekonomiska förutsättningar
Exploatören ska ha organisatoriska förutsättningar att 
genomföra projektet. Exploatören ska kunna redovisa 
minst 2 referensprojekt av likvärdig storlek med gott 
resultat som denna har genomfört. 

Exploatören ska kunna uppvisa ekonomiska förut-
sättningar att kunna genomföra det aktuella projektet 
och uppfylla god kreditrating vid riskbedömning. För 
bedömning av det ekonomiska kvalificeringskravet 
kommer kreditupplysning för exploatören att inhämtas. 

2.2 Fastighetsrättsliga-, ekonomiska- och 
organisatoriska förutsättningar
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Nedan beskrivs hur marktilldelningen kommer att 
gå till. Först ska grundförutsättningarna i kapitel 2 
uppnås. Därefter bedöms de tävlandes åtaganden 
utifrån utvärderingskriterierna, som beskrivs nedan 
med tillhörande poäng.

Eftersom Mölndals stad eftersträvar variation och 
mångfald kan en exploatör endast tilldelas högst två av 
möjliga kvarter. 

Utvärderingskriterier
Kriterierna utgår ifrån visionen samt principer för att 
uppnå social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. 

Det står exploatören fritt att välja mellan de kriterier 
som presenteras. Hur exploatören följer de kriterier 
som den redovisat ska beskrivas i en slutrapport som 
begärs efter att området byggts ut. Frångår explo-
atören det som denne åtagit sig i anbudsgivningen 
kommer vite att tillämpas. I framtida markanvisningar 
kan detta vara en grund för diskvalificering. 

Visionsbilder från området

3. Utvärderingskriterier för tävlingen
V

isionsbild W
ingårdhs arkitekter
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Uppföljning:

A)  Fotodokumentation av de gemensamma
utomhusytorna och beskrivning av dessa.

B)  Fotodokumentation och beskrivning på
hur den biologiska mångfalden stärkts och
bidrar till ekosystemtjänster.

C)  Fotodokumentation av pedagogiska ele-
ment inom fastigheten om hur olika åldrar
bidrar till interaktion och lek med mera.

D)  Dokumentation på dagvattenslösningar
som  befäster att de uppnått kraven.

Gemensamt för hela områdets utemiljöer är en 
genomtänkt gestaltning med gedigna material och 
en omsorg kring detaljer. Likaså blir grönskan ett 
sammanhållande inslag. Detta förankras genom 
bostadsgårdarna och de offentliga grönytorna. 

Kriterierna nedan bedöms utifrån hur väl exploatörerna 
uppfyller kravet (uppfyllt, väl uppfyllt):

A) Utomhusytor för gemenskap och delning
Exploatören ska visa på ett koncept som främjar
gemenskap och hållbarhet genom delningsekonomis-
ka åtgärder t.ex. gemensamma utomhusytor för olika
åldrar, lek, odling m.m. samt utrymmen för att dela
verktyg, trädgårdsredskap m.m. Max 2 poäng

B) Ekosystemtjänster
Exploatören ska genom konceptuell gestaltning av
bostadsgårdar visa hur de stärker ekosystemtjänster
och den biologiska mångfalden. Detta kan t.ex. vara
insektshotell, fågelholkar eller grönska som går att
interagera med.  Max 2 poäng

C) Odling och Pedagogik
Exploatören ska visa på olika sätt att främja odling med
koppling till pedagogik och möten mellan människor.
Ett exempel kan vara naturpedagogiska tillägg för barn
genom olika interagerande aktiviteter och odlingsytor
som främjar möten. Max 2 poäng

D) Dagvatten
Exploatören behöver visa på innovativa, gröna lösning-
ar för att hantera dagvatten. Här premieras lösningar
som beaktar den sociala dimensionen. Max 2 poäng

TOTALT 8 POÄNG

3.1 Utomhusmiljöer – 
pedagogik, odling och klimatanpassning
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Stadsdelen Pedagogen Park avses bli en dynamisk 
stadsdel med blandad bebyggelse beträffande ska-
lor, utseende och innehåll. Grundförutsättningar
redogörs för i bilagan gestaltningsprinciper för 
stadsdelen Pedagogen Park. 

Området som nu markanvisas är med sin synlighet och 
sitt entréläge vid korsningen Bifrostgatan-Frölunda- 
gatan viktigt för hela stadsdelen Pedagogen Park. 

Den tillkommande bebyggelsen bär ett extra ansvar för 
att med sin gestaltning tillföra värden till stadsbilden 
och platsen där de står.

Kriterierna nedan bedöms utifrån hur väl exploatörerna 
uppfyller kravet (uppfyllt, väl uppfyllt):

A) Arkitekturens bidrag till helheten
Förslaget ska på ett innovativt och medvetet sätt
förhålla sig till omgivande gator, platser och stadsrum,
liksom omgivande befintlig och tillkommande bebyg-
gelse (på västra sidan om Bifrostgatan.) Max 3 poäng

B) Arkitektonisk idé
Förslaget ska uppvisa en intressant arkitektonisk idé
med tydlig koppling till de ledord som ligger till grund
för stadsdelens vision såsom lekfullhet, detaljrikedom,
pedagogik och innovation. Max 3 poäng

C) Konst
Exploatören ska visa ett koncept på konstgestaltning
som syftar till att tillföra värde till det offentliga rummet
kring den kommande bebyggelsen. Konstnären ska ha
erfarenhet av konstgestaltning i offentlig miljö.
Max 2 poäng

TOTALT 8 POÄNG

Uppföljning:

A)  Fotodokumentation och beskrivning om
hur förslagen tagit form i den fysiska miljön.

B)  Fotodokumentation och beskrivning om
hur förslagen tagit form i den fysiska miljön.

B)  Fotodokumentation och beskrivning av
konstprojektet. Konstnärskompetens upp-
visas genom dokumentation för relevant
utbildning och beskrivning av erfarenhet av
konstgestaltning i offentlig miljö.

3.2 Gestaltning 
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Området Pedagogen Park ska bli ett energieffektivt 
område där energilösningar som främjar både ett 
sparande av våra resurser och bidrar till ett ökat 
medvetande kring energiförbrukning premieras.

I enlighet med Mölndals miljömål så ska:  
l  Alla verka för att utsläppen av växthusgaser minskar.
l  Effektiv energianvändning och användning av förny-

bara energikällor prioriteras.
l  Alla agera så att energieffektivisering vid nybyggna-

tion, energieffektiviseringar i egna byggnader och
verksamheter implementeras. (Utsnitt ur Mölndals 
miljömål 2022, antagen i kommunfullmäktige april 
2014 s. 3-5; 15 -16)

A) Solcellssystem
Exploatören ska förbinda sig till att installera en
solcellsanläggning på respektive byggnad där sol-
elsproduktionens täckningsgrad överstiger 75% av
fastighetsselen på årsbasis (inklusive eventuell el till
varmvattenuppvärmning). Max 3 poäng

B) Brukarperspektivet och individuell mätning
av värme och tappvarmvatten
I syfte att öka brukarens energi- och kostnadsmed-
vetenhet vid användning av tappvarmvatten ska varje
lägenhets tappvattenförbrukning mätas och debiteras,
så kallad individuell mätning (IMD). Exploatören ska
visa på koncept för visualisering av individuell mätning.
Max 2 poäng

C) Klimatskärmens genomsnittliga luft-
 läckage
Ett lågt luftläckage minskar värmeförlusterna, höjer ef-
fektiviteten på ventilationssystemet och minskar risken
för fuktproblem. Exploatören ska visa på att klimatskär-
mens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskill-
nad understiger 0,25 (l/s m2). Max 1,5 poäng

D) Tvättställs- och duschblandare
Exploatören ska visa att tvättställs- och duschblandare
är av energiklass A. Max 1,5 poäng

TOTALT 8 POÄNG

Uppföljning:

A)  Exploatören skall redovisa tänkt effekt av
Standard test conditions (STC) och place-
ring av solcellssystem.

B)  Exploatören skall visa typ av system för
mätning och debitering med innovativ visu-
alisering av varmvattenanvändningen.

C)   Följs upp och verifieras genom mätning av
luftläckaget i en lägenhet per byggnad med
”Blower Door Test” eller motsvarande.

D) Följs upp vid färdig byggnad.

3.3 Energieffektivitet
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Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga 
krav på hållbarhet som en del i stadens vision, Vi-
sion Mölndal 2022. Befintliga material bör ses som 
en råvara som kan tas tillvara. Genom att renovera, 
återbruka eller återvinna det befintliga, kan nya 
miljöer och produkter skapas. 

I enlighet med Mölndals miljömål ska avfallet behand-
las enligt följande rangordning: 
1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3.  Återvinning
4. Materialåtervinning 
5. Annan återvinning, till exempel energiutvinning
6. Deponi
(Utsnitt ur Mölndals miljömål 2022, antagen i kom-
munfullmäktige april 2014 s. 3-5; 15 -16). 

Kriterierna nedan bedöms utifrån hur väl exploatörerna 
uppfyller kravet (uppfyllt, väl uppfyllt):

A) Återbruk och klimatpåverkan
Exploatören ska visa på koncept för återbruk inom 
byggnation och efter byggnation i form av avfallsmini-
mering i förhållande till konventionella byggnadsmeto-
der och materialval. Max 3 poäng

B) Brukarens resurshushållningsmöjligheter
Exploatören ska visa på innovativa koncept som utö-
kar de boendes möjligheter att återbruka, återvinna, 
källsortera, kompostera och resurseffektivisera. Till 
exempel genom trevliga sopsorteringsrum och enkla 
lösningar för sortering inom bostaden med mera.  
Max 2 poäng

C) Träbyggnadsteknik
Att bygga i trä kräver mindre energi än byggande i be-
tong och man slipper de koldioxidutsläpp som sker vid 
tillverkning av cement. Exploatören ska visa på bygg-
nader som till huvudsak består av träbyggnadsteknik i 
stomme och struktur. Max 3 poäng

TOTALT 8 POÄNG 

Uppföljning:

A)     Återbruk av material ska listas och redovi-
sas genom att visa på hur klimatpåverkan 
minimeras jämfört med konventionella 
metoder. Om redovisning av en livscykel-
analys (LCA) görs ska den tas fram i enlig-
het med svensk standard. I samband med 
bygglov och tecknande av överlåtelseavtal 
följs detta upp.

 
B)      Fotodokumentation och beskrivningar av 

innovativa lösningar som främjar de boen-
des möjligheter till att resurseffektivisera 
ska redovisas. 

C)     Träbyggnadstekniken verifieras genom 
intyg från exploatören rörande konstruk-
tionsbyggbeskrivning och materialvalslista. 
I samband med bygglov och tecknande av 
överlåtelseavtal följs detta upp.  

Återbruk och resurshushållning3.4
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I stadsdelen eftersträvas en miljö som främjar del-
aktighet och variation. Genom att låta människor 
påverka sin boendesituation, ge dem möjlighet till 
praktik eller arbetsplats och erbjuda låga hyresni-
våer nås fler målgrupper. För detta krävs särskilda 
insatser.

A) Medskapande
Exploatörer ska tidigt i processen förbinda sig till att 
involvera framtida boende. Ett exempel kan vara ett 
koncept som bygger på att låta dem vara med och 
påverka planlösningar, allmänna ytor kring husen eller 
plats för lådcyklar.  Max 1 poäng

B) Låga hyresnivåer
Exploatörer förbinder sig till en låg hyresnivå.  Normhy-
ran vid tillträdet ska inte överstiga 1 450 kr/kvm boarea 
(BOA) och år. Hyresnivån avser en 3:a på 77 kvadrat-
meter som normhyra, enligt Boverkets definition med 
1991 års beräkningsmetod. Hyresnivån ska fastställas 
i en överenskommelse mellan hyresvärd och hyres-
gästorganisation enligt 12 kap. 55c§ jordabalken (så 
kallad presumtionshyra). Därefter får inte hyrorna öka 
mer än hyrorna i genomsnitt på orten. Kraven gäller i 
15 år.  Max 4 poäng

C) Arbetsmarknad och praktik
I samband med utbyggnation av området premieras 
exploatörer som tillvaratar kunskap och arbetskraft 
från personer som av någon anledning hamnat utanför 
arbetsmarknaden. Syftet är att hjälpa sårbara målgrup-
per som exempelvis äldre, ungdomar och långtidsar-
betslösa att komma in på arbetsmarknaden. Exploatö-
ren ska uppvisa ett tydligt koncept, gärna i form av ett 
samarbete med exempelvis arbetsförmedlingen.  
Max 1 poäng

D) Kommunalt reserverade bostäder
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Mölndal 
bland personer som av olika anledningar har ett akut 
behov och som staden har ett särskilt ansvar för. 
Exploatörer  ska  erbjuda  Mölndals stad att hyra en 
lägenhetsvolym som motsvarar minst 10% av aktu-
ellt tilldelningsområde. Lägenheterna ska erbjudas i 

antingen kommande tilldelningsområde eller redan 
befintligt bestånd i Mölndal. Lägenheter som erbjuds 
i andra stadsdelar ska inte alla vara samlade inom 
samma fastighet och ska ha bruksvärdesförhandlad 
hyra. Uthyrningen ska inte vara tidsbegränsad och om 
stadens hyresgäst sköter sina åtaganden under minst 
12 månader får Mölndals stad överlåta förstahandskon-
traktet till denne.  
Max 2 poäng

TOTALT 8 POÄNG

Uppföljning:

A)    Inlämning av rapport som beskriver hur de 
boende har deltagit och tillåtits påverka ut-
formningen av sina bostäder med mera. 

B)    Överenskommelse mellan hyresvärd och hy-
resgästorganisation ska bifogas slutrapport.  

C)     Exploatören ska i samband med slutrapport 
uppvisa dokumentation i form av exempelvis 
anställningsavtal som styrker genomförandet.  

D)     Dokumentation som redovisar vilka eller vil-
ket  bestånd som reserveras till kommunala 
bostäder.

Boendekvalitet, låga hyresnivåer  
och arbetstillfällen

3.5
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Under detta avsnitt beskrivs hur Mölndals stad bedö-
mer inkomna anbud och tidplan. Urvalet görs i steg 
där föregående steg måste vara uppfyllt för att gå 
vidare i processen.

Anbuden bedöms i tre steg utifrån:

1. Uppfyllda grundförutsättningar
Först bedöms om anbudet kommit in i rätt tid, att 
samtliga uppgifter och bilagor är ifyllda samt om grund-
förutsättningarna är uppfyllda och att anbudet följer 
detaljplan, policydokument, utredningar med mera. 

Minst ett arkitektkontor per kvarter ska rita anbudet. 
Med arkitektkontor avses en juridisk person registrerad 
för arkitektverksamhet, som i huvudsak bedrivs i kon-
sultform. Registreringsbevis ska lämnas in.

Språket är svenska. Samtliga anbud och avtal ska  
upprättas på svenska. 

2. Organisatoriska- och ekonomiska    
kvalificeringskrav
Därefter bedöms om exploatören har organisatoriska 
och ekonomiska förutsättningar för att genomföra pro-
jektet.
 
3. Uppfyllda utvärderingskriterier 
Uppfyller flera exploatörer grundkriterierna för ett  
tilldelningsområde utvärderas respektive exploatörs 
anbud utifrån utvärderingskriterierna. För varje utvärde-
ringsområde ges möjlighet att tilldelas poäng. Den som 
får flest poäng tilldelas området. Om flera exploatörer 
får samma antal poäng tilldelas området det anbud som 
Mölndals stad finner mest unikt och bäst bidrar till att 
uppfylla helhetsvisionen för stadsdelen Pedagogen Park. 

4. Utvärderings- och urvalsprocessen 
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Blankett 1 
Här lämnas grunddata om exploatörens bolag i syfte 
att bedöma exploatörens ekonomiska och organisato-
riska förmåga att genomföra projektet. Om Blankett 1 
saknas kommer anbudet inte att utvärderas. 
Till Blankett 1 ska exploatören bifoga registrerings-
bevis, senast fastställd årsredovisning och eventuell 
delårsrapport för bolaget, samt för eventuellt tillhöran-
de berörda moderbolag inom koncernen.  

Blankett 2
Exploatören anger vilket tilldelningsområde anbudet 
avser. Lämnas anbud på flera områden ska separat 
Blankett 2 upprättas för varje kvarter. Blanketten ska 
kortfattat beskriva projektidén för tilldelningsområ-
det, visa att grundförutsättningarna är uppfyllda och 
redovisa vilka utvärderingskriterier exploatören avser 
uppfylla och på vilket sätt. 

Exploatörer som avser uppfylla utvärderingskriterierna 
ska redovisa koncept för dessa kriterierna nedan:

Ritningar, skisser, visionsbilder och konceptidéer får 
bestå av max 7 sidor i A3. 

Anbudet ska minst innehålla följande dokument:
l      En situationsplan
l      En beskrivning och illustration av konceptidé
l      En visionsbild
l      Två sektioner och två fasader
l       Mängd BTA uppdelad i enlighet med planen på 

funktioner antal lägenheter och lägenhetsstorlekar. 
l      Blankett 1 och 2
l       Minst två referensprojekt ska redovisas som gäller 

projekt av likvärdig storlek. 
l       Areorna ska vara redovisade i enlighet med de-

taljplanen.

Blankett 3 – Rangordning av kvarter
Önskar en exploatör skicka in anbud på mer än ett 
tilldelningsområde ska denna blankett fyllas i för att 
rangordna kvarteren. 

Frågor under anbudstiden
Eventuella frågor ställs via formulär på www.molndal.
se/markanvisning under rubriken ”Stadsdelen Pedago-
gen Park”. Frågorna kommer att besvaras löpande fram 

till deadline för inlämnande av anbud. I de fall frågan 
kan vara intresse för flera publiceras den anonymt 
tillsammans med övriga tävlingshandlingar.  

Inlämning av tävlingsanbud
Anbud och samtliga tillhörande blanketter ska vara 
inlämnade till Mölndals stad senast den 15 december 
2020 kl. 24.00. Försenade anbud kan komma att exklu-
deras. 

Anbuden ska lämnas in digitalt digitalt genom att bifo-
ga efterfrågade handlingar i mail till markanvisning@
molndal.se. Vid behov kan försändelsen behöva delas 
upp i fler meddelanden vilket ska märkas i rubriken. 

Innehåll tävlingsanbudet4.1
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Detta avsnitt beskriver markanvisningsprocessen 
och dess genomförande.  

Markanvisningsavtal
Markanvisning kommer att tilldelas den exploatör som 
uppfyller grundförutsättningar och får flest poäng i ut-
värderingen för respektive tilldelningsområde. Tilldel-
ning av markanvisning ger exploatören under  
12 månader ensamrätt att förhandla om marköverlå-
telse. Överlåtelse sker först när redovisat anbud och 
förutsättningar säkerställts. 

När beslut tagits om vilken exploatör som ska tilldelas 
mark tecknas markanvisningsavtal med exploatören. 
Genom inlämning av markanvisningsanbud till Möln-
dals stad godkänner exploatören bifogat utkast till 
markanvisningsavtal, bilaga ”Markanvisningsavtal – 
koncept”

Markanvisningsavtal kommer att tecknas med den 
aktör som:
l       Accepterat de projektspecifika krav som gäller för 

markanvisningen
l       Accepterat utformning och innehåll i tävlingshand-

lingarnas markanvisningsavtal
l       Bedömts uppfylla de kvalificeringskrav som gäller 

för anvisningen

Markanvisningsavgift
Vid markanvisningsavtalets undertecknande ska 
exploatören erlägga en markanvisningsavgift på 15% 
av uppskattad framtida köpeskilling. Markanvisnings-
avgiften ska avräknas köpeskillingen när köpekontrakt 
tecknas. Vid eventuellt avhopp återbetalas inte mark-
anvisningsavgiften. 

Om överlåtelseavtal inte har tecknats inom 12 månader 
från tecknandet av markanvisningsavtalet på grund 
av skäl som exploatören råder över, har staden rätt att 
återta marktilldelningen och behålla hela den erlagda 
markanvisningsavgiften. Staden har även rätt att återta 
marktilldelningen och behålla markanvisningsavgiften 
om exploatören avviker från de åtaganden som anges 
i markanvisningsavtalet. I båda de ovanstående fallen 
har staden sedan rätt att tilldela marken till en annan 
exploatör.

Överlåtelseavtal
När förutsättningarna fastlagts tecknas överlåtel-
seavtal vilket reglerar marköverlåtelse, ersättningar 
samt övriga villkor och åtaganden för exploateringens 
genomförande. Innan överlåtelseavtal tecknas kommer 
markanvisningsavtalet att följas upp. 

Exploatören ska innan överlåtelseavtal tecknas 
bland annat redovisa: 
l       Godkänt bygglov eller tillräckligt långtgångna av 

staden godkända bygglovshandlingar
l       Redogörelse för hur exploatören ska uppfylla de 

utfästelser som den åtagit sig
l       Undertecknat avtal för parkeringsköp

Efter avslutad byggnation kommer överlåtelseavtalet 
att följas upp. Skulle en exploatör inte genomföra det 
som denna har åtagit sig i anbudsgivningen kan detta 
vara en grund för diskvalificering i framtida markanvis-
ningar. Vite kommer även tillämpas. 

Byggnadsskyldighet
Efter överlåtelseavtal tecknats ska byggstart ske och 
byggnationen färdigställas senast 12 månader respek-
tive 24 månader från datum för undertecknande. Med 
byggstart avses att bygglov beviljats och att startbe-
sked har erhållits. Med färdigställande avses att all 
byggnation ska vara avslutad i enlighet med detaljplan, 
gestaltningsprinciper, tecknat överlåtelseavtal, samt att 
slutbesked har erhållits. 

Exploatören får ej innan byggnadsskyldigheten 
uppfyllts överlåta marken utan stadens skriftliga 
medgivande. Om exploatören inte uppfyller byggnads-
skyldigheten eller om exploatören överlåter marktilldel-
ningsområdet innan byggnadsskyldigheten är uppfylld, 
har staden rätt till återköp. Se under rubrik ”Säkerhet, 
viten och uppföljning av projektet”. 

Huvudmannaskap
Staden är huvudman för allmän plats som gator, torg 
och parker inom planområdet vilket innebär att staden 
ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av 
dessa. 

Exploatören svarar för alla kostnader som hör till 
utveckling, drift och underhåll av kvartersmark. Vidare 
svarar exploatören för de kostnader som hör samman 
med kopplingen av byggnationen inom kvartersmark 
till allmän plats och förbinder sig att ingå i erforderliga 
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter. 

Samordning och etablering
Eftersom flera kvarter markanvisas samtidigt blir det 
viktigt att finna ett sätt för samarbete. Exploatörerna 
ansvarar tillsammans för den samordning som krävs 
i området. Om behov uppstår förbehåller sig staden 
rätten att upprätta gemensamma logistikregler vil-
ka exploatörerna måste förhålla sig till. Staden kan 

5. Genomförande
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komma att kalla exploatörerna till gemensamma möten 
om logistikfrågor för exempelvis ytor, vägar, kranar, 
säkerhet med mera.

I de fall etablering behövs på allmän plats krävs po-
listillstånd. Tillståndet kan sökas på: www.polisen.se/
tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

I syfte att skapa en gemensam samordning för hante-
ring av de frågor som berör markvibrationer, buller och 
eventuella skador  anledning av utförda arbeten samt 
förenkla boendes kontaktväg under byggtiden ska 
samtliga exploatörer som är verksamma inom Peda-
gogen Park anlita samma konsult för samordning, Afry. 
(Se PM Omgivningspåverkan, ÅF).

Återkoppling
När markanvisningsavtal tecknats med vinnarna kom-
mer resultatet av utvärderingen skickas till samtliga 
anbudsgivare via e-post.  

Slutrapport
Mölndals stad ska ges möjlighet att granska bygglovs-
handlingar och kommer att kräva en slutrapport efter 
avslutad byggnation avseende projektets genomför-
ande i förhållande till urvalskriterier samt åtaganden 
i markanvisningsavtal/överlåtelseavtal. Resultatet av 
uppföljningen kan komma att beaktas av staden vid 
kommande markanvisningar. I de fall exploatören brutit 
mot det som överenskommits i överlåtelseavtalet kom-
mer vite att tillämpas på 15% av erlagd köpeskilling. 

Säkerhet, viten och uppföljning av projektet
I händelse av att exploatören frångår inlämnat bebyg-
gelseförslag i sitt anbud utan skriftligt godkännande 
och inte skyndsamt genomför rättelse, har Mölndals 
stad rätt att kräva vitesbelopp på 15 % av köpeskil-
lingen. Om exploatören inte startat eller färdigställt 
byggnationen av tilldelningsområdet enligt avtalade 
tider ska exploatören erbjuda Mölndals stad att köpa 
tillbaka markområdet för 90 % av köpeskillingen. 

För rätta fullgörandet av exploatörens åtaganden enligt 
överlåtelseavtalet ska exploatören ställa säkerhet till 
ett värde av 15 % av köpeskillingen form av moderbo-
lagsgaranti, bankgaranti eller annan av Mölndals stad 
godkänd säkerhet. Denna säkerhet ska vara staden 
tillhanda innan överlåtelseavtalet tecknas. 

Säkerheten återlämnas när villkoren i överlåtelseavta-
let blivit uppfyllda och slutrapport blivit godkänd. 

Allmänna villkor vid markanvisning
Denna markanvisning är tidsbegränsad till 12 måna-
der från markanvisningsavtalets undertecknande. Om 
avtal om marköverlåtelse rörande exploateringen inte 
kan träffas inom tidsbegränsningen har staden rätt 
att återta markanvisningen och behålla den erlagda 
markanvisningsavgiften samt tilldela marken till annan 
exploatör. Staden kan medge en förlängning. En förut-

sättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit 
projektet och förseningen inte beror på exploatören. 
Staden har rätt att återta en markanvisning under den 
angivna perioden om det är uppenbart att exploatören 
inte avser eller förmår att genomföra projektet i den 
takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisning-
en, eller om staden och exploatören inte kan komma 
överens om villkoren för en marköverlåtelse. Återta-
gen markanvisning ger inte exploatören rätt till någon 
form av kompensation. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra.

l       All projektering som exploatören genomför samt 
utredningar inför byggnation bekostas av denne  

l       Markanvisning får ej överlåtas utan stadens skrift-
liga medgivande. Detta gäller även överlåtelse till 
närstående företag eller inom koncern. 

l       Om tidigare markanvisningar inte genomförts av 
exploatören, och detta inte berodde på staden, kan 
detta vägas in i stadens bedömningar om exploatö-
ren kan bli aktuell för markanvisning. 

l       Stadens vid varje tillfälle gällande riktlinjer, policys, 
taxor och planer avseende samhällsbyggande ska 
följas. Upplysning om aktuella styrande dokument 
lämnas i detta prospekt för markanvisning.  

l       En förutsättning för markanvisning är att kommun-
styrelsen i Mölndals stad godkänner markanvis-
ningsavtalet och beslut om att godkänna avtalet 
vinner laga kraft. 

Exklusivt tolkningsföreträde
Mölndals stad har exklusivt tolkningsföreträde avseen-
de alla inlämnade handlingar, material och uppgifter. 
Mölndals stad har rätt att förkasta markanvisningsan-
bud som innehåller reservationer. Vidare förbehåller 
sig staden rätten att avbryta markanvisningsförfaran-
det vid lågt deltagande eller om anbuden ej uppnår 
Mölndals stads förväntningar.



Frågor under anbudstiden 
Eventuella frågor ställs via formulär på 
www.molndal.se/markanvisning under 
rubriken ”Stadsdelen Pedagogen Park”.

Frågorna kommer att besvaras löpande fram till deadline för 
inlämnande av anbud. I de fall frågan kan vara av intresse för 
flera publiceras den anonymt tillsammans med övriga tävlings- 
handlingar.

Medverkande
Styrgrupp:
Kristina Bodin, Mark- och exploateringschef (samordnare)
Bo Rydström, Bygglovschef, Kommunarkitekt
Elisabeth Östman, Planchef

Ansvariga handläggare:
Carl-Fredrik Beijer, Mark- och exploateringsenheten
Frida Forsman, Planenheten
Christina Gredenhag, Bygglovsenheten
Alexandra Romanov, Planenheten

Visionsbilder framtagna av White Arkitekter 
om inget annat anges.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra.


