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PRESENTATION AV BOLAGET

/
  GENOMFÖRANDEKAPACITET



VARFÖR VI ANSER OSS LÄMPADE SOM 
FASTIGHETSUTVECKLARE AV NÖTSKRIKAN

Jag lägger en stor stolthet i  de bostadsmiljöer som vi 
utvecklar. Min målbild är al lt id att jag ska kunna åka 
runt med barn och barnbarn, peka på de projekt man 
byggt och med stolthet berätta om dom för barnen.

För mig är det även viktigt att lyckas med projekten med 
så pass hög kvalitet att man med glädje och trygghet kan 
lämna över ti l l  de boende och att man ti l lsammans har 
en stolthet som man delar.

Uppfyller man dessa två ovan nämnda så har man lyckats 
med kvalitet i  förhållande ti l l  kunders förväntningar.

De bostäder vi  byggt hitti l ls  har kommit upp ti l l  den 
nivån, men vi vi l l  ta det längre och ständigt förbättra 
oss. Med de goda förutsättningar som finns i  denna 
anvisning har vi  ytterl igare spänt musklerna och skruvat 
upp ambitionsnivån, inte minst gällande hållbarhet. 
Vårat förslag är något som jag tror att inte bara vi 
kommer känna stolthet inför. 

Jag har i  ol ika roller varit med och utvecklat Borås 
och i  egenskap av min roll  på Byggrådet är jag med 
och förvaltar stadens fastigheter. I  egenskap av 
fastighetsutvecklare kan jag använda all  den kunskap jag 
byggt upp genom åren. Något jag hoppas att få möjl ighet 
att göra på Nötskrikan

Peter Bloom    
Borås, 20220103

1.1 PRESENTATION AV BOLAGET

OM SAMARBETET

Samarbetet mellan Byggrådet Invest 
och RH Holding Fastigheter kombinerar 
yttersta kompetens inom byggnation, 
projektering och projektledning 
med solid ekonomisk stabil itet och 
affärsmässighet. Resultatet bl ir  al lt id en  
kvalitativ byggnad med höga ambitioner 
utfört i  en stabil  process. I  skrivande 
stund uppför vi  34 bostäder i  Bollebygd.

FÖRETRÄDARE FÖR BOLAGEN

Peter Bloom
Grundare och ägare av Byggrådet Invest 
AB
Bor i  Borås
Erfarenhet, sammanfattning:
Med en mer än 30 år lång erfarenhet 
från byggbranschens ol ika delar, al lt 
från snickare, arbetsledare/platschef 
ti l l  kommunal erfarenhet från plan- och 
bygglovshantering.
Roll  i  projektet: Projekt- och 
byggledning, 
 
Jonas Wollin
Ägare av Rudholm & Haak AB

Bor i  Borås
Erfarenhet sammanfattning:
Med över 30 års erfarenhet av 
försäljning, marknad och finansiering 
world wide, med flera styrelseuppdrag i 
al lt  från mindre ti l l  börsnoterade bolag.
Roll  i  projektet: Finansiering 

Bolagsuppgifter och kontaktpersoner

Byggrådet Invest AB
Katrinedalsgatan 13 B
504 51 Borås
Org. nr: 559097-4308
Kontaktperson: Peter Bloom
033-27 27 78 eller 0727-27 55 05
www.byggradetab.se

OM BYGGRÅDET INVEST AB:

Bygrådet Invest AB är ett lokalt företag som arbetar 
med fastighetsutveckling med affärsidén att utveckla 
attraktiva och hållbara flerbostadshus skräddarsydda för 
just den tomt och område projektet genomförs på.
Våra pelare för en långsiktig relation med marknaden är 
att hålla en hög kvalitet från arkitekt ti l l  s lutprodukt, 
detta gör vi  genom att långsiktigt samarbeta med 
speciellt utvalda partners för att få en hög kvalitet t i l l 
rätt pris och med det få en hållbar slutprodukt och nöjda 
kunder.

Ekonomisk ställning Byggrådet Invest AB

Byggrådet Invest AB hade 2020 följande siffror:
Til lgångar 3,1 milj.
Resultat 2,8 milj.

OM RUDHOLM & HAAK AB:

RUDHOLM & HAAK är en världsomspännande koncern som 
ti l lhandahåller service ti l l  texti l industrin med säten i  18 
länder varav 9 produktionshubar. Målet är produktion av 
produkter med minimal påverkan på miljön. RUDHOLM & 
HAAK är moderbolag ti l l  RH Holding Fastigheter AB.

Ekonomisk ställning RUDHOLM & HAAK AB

RH Holding Fastigheter AB hade 2020 följande siffror:
Til lgångar 50 milj.
Resultat 4,5 milj.
Rudholm Group Holding AB hade 2020 följande siffror:
Til lgångar 250 milj.
Resultat 32milj.

Årsredovisningar och kreditrapporter lämnas på begäran.

PROJEKT NÖTSKRIKAN AB

BYGGRÅDET INVEST AB

HUBERT INVEST AB

PETER BLOOM

RH HOLDING FASTIGHETER 

RUDHOLM & HAAK AB

RH HOLDING FASTIGHETER 

JONAS WOLLIN

50%AB

100%AB

100%AB

50%AB

100%AB

100%AB



1.2 ERFARENHET OCH REFERENSPROJEKT

LORENSBERG 3 (Gamla Wedbergs Blommor) 

Detta projekt gjordes ti l lsammans med Cernera och MPB 
Invest AB.
27 lägenheter i  bostadsrättsform med inflyttning 1/2- 
2020.

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Såhär uttrycker sig Bostadsrättsföreningen själva på 
deras hemsida, ett betyg gott som något:

”MED HJÄRTA I VARJE RUM

Lorensberg 3 består av 27 lägenheter om 2-4 r o k. 
I  bostäderna är det satsat på väl valda material och 
detaljer. Hållbarhet, kvalitet och funktion är saker som 
det inte tummats på. Tanken är att ditt hem ska vara en 
plats där hela l ivet får plats, både nu och i  framtiden. 
En plats med hjärta i  varje rum!”

Tegelfasader med omsorgsfulla plåtdetaljer



1.2 ERFARENHET OCH REFERENSPROJEKT

RAMNAVÄGEN 37 - BORÅS

Detta projekt består av två hus, ett med 7 lägenheter 
som hade inflytt under 2019 och ett med 8 lägenheter 
som det var inflytt strax innan årsskiftet. 
  
Båda husen utgjordes av bostadsrätter

Hus två görs ihop med Rudholm Group Holding AB. 

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Byggnationen av de två husen var ett utmanande projekt 
då de byggdes i  en stor höjdskil lnad och huset f ick 
arkitektritas med en stor omsorg och tanke för att 
kunna passa in i  detta unika område. Detta hus är ett 
tvi l l inghus ti l l  det som byggdes för ca 2 år sedan på 
granntomten. Bägge husen är väldigt populära med sitt 
unika läge i  Borås. Lägenheterna såldes i  s in helhet innan   
t i l lträdesdagen. 

Huset är byggt av platsgjuten betong med enstaka 
utfackningsväggar i  trä. Bakre delen av huset bär en 
putsad fasad medans främre delens fasad utgörs av 
fasadskivor. De inklädda sidorna på balkongerna med 
en glasad front ger intrycket av att vara en byrå med 
utdragna lådor.
På taket f inns det exklusiva takterrasser som är privata 
för de översta lägenheterna.

Ramnasjön; ett mycket populärt boende insprängt i  terrängen



1.2 ERFARENHET OCH REFERENSPROJEKT

ÅLLEBERGSGATAN 5 - BORÅS

Detta projekt gjordes ti l lsammans med samma 
investerare som första huset på Ramnasjön.
7 lägenheter i  bostadsrättsform med inflyttning 1/5- 
2020.

BESKRIVNING AV PROJEKTET

På en ödetomt där vi  f ick en direktanvisning av 
Borås Stad byggdes detta vackra hus med en touch av 
Sydeuropa med den vita putsade fasaden och loftgångar 
ut t i l l  det separerade trapphuset, vi lket gör detta ti l l 
ett unikt hus i  en av Borås entréer.

Huset är r itat av samma arkitekt som ritade tvi l l inghusen 
vid Ramnasjön och även detta hus är utformat för att ge 
bästa möjliga boende och estetik för just denna tomt.
Huset består av 7 lägenheter i  bostadsrättsform, det är 
två 2:or och fyra 3:or och en takvåning på 4 rok med en 
större terrass i  sydväst-läge. 

Fastigheten ramar in och blir  ett trevligt bl ickfång vid 
infarten mot Borås från Varberg och Växsjö-hållet.

Ållebergsgatan, Omsorgsfull  förtätning i  känsl ig miljö. 



1.3 PROJEKTORGANISATION

Nedan redovisar vi  den planerade organisationen för 
NÖTSKRIKAN. Vi har med omsorg satt ihop en organisation 
som besitter rätt kompetens för just detta projekt.  

Exploatör: BYGGRÅDET INVEST AB – Projektägare och 
projektledare

Finansiär: RUDHOLM & HAAK AB

Arkitekter: 
MARCUS ABRAHAMSSON ARKITEKTUR & NAVJORD ARKITEKTUR

Konstruktion: Stiba

Brandskydd: Prevcon

Totalentreprenör: SJUHÄRADS BYGG I BORÅS AB genom 
Anders Gren

Övriga konsulter inom landskap, buller, vvs, el, belysning 
etc. knyts t i l l  projektet och väljs med omsorg just för 
detta specifika projekt i  senare skede. 

ARKITEKTER

I  och med valet av arkitekter har vi  säkerställt en bred 
kompetens som spänner från den l i l la skalan i  interiörer 
ti l l  den stora skalan i  stadsplanering. Detta gör att 
vi  tar ett helhetsgrepp om projektet från förståelsen 
av sammanhanget i  staden ti l l  vackra och funktionella 
bostäder med högt värde för brukaren. 
Med lång erfarenhet av bebyggelse i  kulturhistorisk 
värdefull  miljö (Karlskrona kulturhus, Ansgars 
församlingshem, bebyggelse i  Lidingös vi l lastad etc.), 
utformningen av publika rum och närmiljöer ( Inre 
hamnen, Hyll ie stadsdelspark etc.), samt flertalet 
genomförda bostadsprojekt, är arkitekterna väl rustade 
att ta sig an utformningen av bebyggelsen på Nötskrikan 
och säkerställa ett projekt med gestaltning, närmiljöer 
och detaljering som både boende och besökare känner sig 
stolta över och inspirerade av under lång tid framöver.

Marcus Abrahamsson

• Ca 10 års professionell 
erfarenhet av byggnadsprojekt, 
projektering, gestaltning, interiörer 
och landskap.

• Expertis i  gränslandet mellan 
byggnad och interiör och mellan 
byggnad och landskap.

Flerbostadshus

Väsjön, Sollentuna 
110 Lägenheter
Status: Bygglov
Beställare: Lindbäcks 

Farsta Gård, Stockholm
120 Lägenheter
Status: Markanvisning
Beställare: HSB & Folkhem

Barkarbystaden, Järfälla
500 Lägenheter och Handel
Status: Markanvisning
Beställare: Folkhem

Blackeberg, Stockholm
75 Lägenheter
Status, Byggstart
Beställare: HSB

Högvattnet, Lidingö
2 Vil lor i  kulturmiljö
Status: Markanvisning
Beställare: Enåsen AB

Offentl iga Platser

Inre Hamnen, Norrköping
Broar, Kajmiljöer, Restaurang, Publikt bad mm
Status: Byggstart
Beställare: Norrköpings Kommun

Hyll ie, Malmö
Hyll ie Stadsdelspark, Paviljonger, Växthus, Restaurang
Status: Etapp 1 av 5 byggd
Beställare: Malmö Stad

Årstaberg, Stockholm
Årstabergsparken, Skärmtak, Utsiktstorn, Lek
Status: Färdigställt
Beställare: Exploateringskontoret

Johan Navjord

• Ca 10 års professionell 
erfarenhet av byggnadsprojekt, 
projektering, gestaltning 
och stadsplanering.
• Expertis i  gränslandet mellan 
stad och byggnad, byggnads-
gestaltning samt byggnation 
i  förhållande ti l l  kulturhistoria.

Byggnad i  kulturhistorisk miljö

Karlskrona kulturhus
6 000m2 Bibliotek, konsthall,  blackbox, besökscenter
Status: Pågående projektering
Beställare: Karlskrona kommun

Ansgar församlingshem, Aalborg, Danmark
Församlingshem, möteslokaler, café, kontor
Status: Tävling 2018
Beställare: Ansgars menighed

Göteborgs Universitetsbibliotek
Bibliotek, studentcentrum, café, kontor
Status: Tävling 2019
Beställare: Akademiska hus

Högvattnet, Lidingö
2 Vil lor i  kulturmiljö
Status: Markanvisning
Beställare: Enåsen AB

Lorensberg 11:7, Göteborg
12 Lägenheter
Status: Planförslag
Beställare: Joint venture med Development Partner

Smedjan, Andra Långgatan, Göteborg
39 lägenheter, varav 4 i  varsamt restaurerad byggnad.
Status: Bygglov
Beställare: 4D Bygg

Flerbostadshus

Kaj 16, Göteborg
35 000m2. 120 lägenheter, kontor, centrumverksamhet
Status: Projekteringsfas
Beställare: Vasakronan

Nieuw Zuid, Antwerpen, Belgien
70 lägenheter
Status: Färdigställt
Beställare: Triple Living



1.4 KVALITETS- OCH MILJÖPROFIL

VÅRT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE

I  al l  vår verksamhet är vårt främsta mål att skapa en 
sund boendemiljö och arbetskl imat för människan.

Byggrådets arbete syftar t i l l  att förebygga och skydda 
vår l ivsmiljö från skadliga organismer. Med detta mål 
följer helt naturl igt att vi  i  vårt dagliga arbete också 
vi l l  värna om vår yttre miljö och natur. Uppgiften kan 
måhända synas svår med tanke på art av verksamhet. 

Ändå har vi  lyckats sätta fokus på en positiv miljötrend 
inom företaget. Våra redskap är ett målmedvetet arbete, 
kontinuerl ig utveckling av våra förebyggande metoder 
och gedigna tekniska kunskaper. Vårt redskap i  processen 
att ständigt bl i  bättre är att fånga upp goda idéer och 
förverkliga dem. Källan är vår egen personal, kontakt 
med special ister och vetenskap, och inte minst t ips från 
våra kunder. Alla dessa idéer fångas upp och bearbetas i 
vårt interna kvalitetssystem. Detta är en viktig källa för 
vår tjänsteutveckling samt översyn av våra verktyg och 
vår utrustning. Vi arbetar exempelvis kontinuerl igt med 
att förändra fordonsparken. Målet är att samtliga fordon 
ska vara så miljöekonomiska som möjligt.

BYGGRÅDET:

Ett projektledningsföretag inom bygg- och 
fastighetsbranschen och vårt kvalitets- och miljöarbete 
innebär för oss ett åtagande att uppfylla kunders och 
samhällets krav samt en ständig förbättring av vårt 
kvalitets- och miljöarbete ständigt förbättras:

• Att klargöra våra uppdragsgivares krav och 
förväntningar på slutprodukten.

• Att vi  följer och överträffar gällande lagstiftning och 
andra krav.

• Att miljömedvetenhet skall  genomsyra all  verksamhet 
och vara ett kännetecken för al la medarbetare.

• Att vi  erbjuder tjänster och lösningar som bidrar 
ti l l  en kvalitativ och hållbar utveckling för 
nuvarande och kommande generationer. Byggrådets 
miljöarbete är främst fokuserat på miljökonsekvenser 
av uppdragsverksamheten – de miljöeffekter 
som uppkommer i  kunder eller egna projekt och 
verksamheter som en följd av utformning, material 
mm.

• Att miljöarbetet säkerställs genom 
kompetensutveckling ti l l  ökad miljömedvetenhet 
hos alla medarbetare och att denna genomsyrar al l 
verksamhet.

• Byggrådet skall  i  den egna verksamheten främja 
resurshushållning för minskad miljöbelastning.

• Att vi  effektiviserar och förenklar våra 
arbetsuppgifter och rutiner.

• Att våra uppdragsgivare känner igen oss, så att det vi 
gör – som individer och företag – är en god referens 
för fortsatta affärer.

KVALITETS- OCH MILJÖMÅL

Vi skall  med hjälp av vårt kvalitets- och miljömaterial 
uppfylla kundens förväntningar och uttalade krav på 
kvalitets och miljö, t i l lgodose samhällskrav samt kunna 
genomföra vårt eget arbete effektivt.

Hur vi  förbättrar oss:

För att säkerställa att projektledningsprocessen fungerar 
på avsett sätt och att uppdragsgivarens krav på kvalitet 
på beställd produkts innehåll,  utförs internrevision samt 
uppföljning av genomförda projekt efter projektavslut.

Behandling avvikande produkter:

Uppstår problem med av oss levererade produkter skall 
projektledaren omgående:

- Rapportera ti l l  uppdragsgivaren.
- Rapportera ti l l  närmsta chef (projektchefen) (kopia ti l l 
uppdragsgivare, ev. med kommentarer).
- Projektledaren undersöker orsak ti l l  avvikelsen, enl. 
nedanstående checklista:

• Har uppdragsgivare sakskäl i  s in reklamation (vid 
reklamation)?

• Brist i  information ti l l  uppdragsgivare?
• Är det brist i  vårt kvalitets- och miljöarbete?
• Är det projektledaren som brustit (mänskliga faktorn)?

Kvalitets- och miljöplanering:

Vår strävan skall  vara att nå rätt kvalitet i  al la våra 
moment. Ett bra verktyg för detta är att upprätta en 
handlingsplan enligt vår – Kvalitets- och miljöplan.
Genom en riskanalys skall  fastställas att uppsatt 
kvalitets- och miljömål i  projektet uppfylls.

I  kvalitets- och miljöplan identif ieras betydande 
miljöaspekter sam klarlägga miljökonsekvenser och 
kvalitetskrit iska moment som föreligger i  aktuella 
projekt.

KVALITETSPLAN

Varje medarbetare inom Byggrådet bidrar t i l l  att skapa 
nöjda kunder. Vi gör det ti l l  exempel genom ett snabbt 
och korrekt bemötande, genom professionellt genomförda 
tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter 
kundernas behov.

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vi lja 
att al lt id utveckla våra tjänster och arbetssätt för att 
bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta 
kundnöjdhet kan vi följa hur vi  lyckas med detta och 
samtidigt lära oss hur vi  kan bli  ännu bättre.

Vår kvalitetspolicy:

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter 
och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders 
behov ska Byggrådet bibehålla och förstärka förtroendet 
hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste 
konkurrensmedel, vi lket innebär att varje medarbetare 
måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett 
korrekt sätt och leverera tjänsten i  rätt t id.

MILJÖPLAN

Byggrådet arbetar kontinuerl igt med att minska 
störningarna på miljön från verksamhet och produkter. 

Det gör vi  bland annat genom:

• att utveckla projekt med miljön i  fokus
• effektivare användning av råvaror och energi
• minskning av mängden avfall

Byggrådet arbetar med sitt miljöansvar i  hela 
verksamheten. Genom information och utbildning av 
personalen strävar vi  efter att skapa ett individuellt 
engagemang så att anställda utför sina uppgifter på ett 
miljömässigt korrekt sätt.

Vår miljöpolicy:

Byggrådet´s produkter och tjänster ska anpassas ti l l 
och utföras med optimal säkerhet för yttre och inre 
miljö. Varje förändring i  produkt eller tjänst ska vägas 
mot konsekvensen för miljön. I  valet mellan två i  övrigt 
l ikvärdiga produkter/tjänster skall  al lt id den med minsta 
risk för miljön väljas. I  samtliga fall  ska Byggrådet följa 
ti l lämpliga lagar och andra krav som organisationen 
berörs av och som kan relateras ti l l  våra miljömål.
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KÖPESKILLING FÖR FASTIGHETEN NÖTSKRIKAN



2 KÖPESKILLING

BYGGRÅDET INVEST AB anger köpeskil l ing om 7 100 kr/
kvadratmeter för bostäder och 6 300 kr/kvadratmeter för 
centrumverksamhet.

Ljus BTA Centrumverksamhet: 205 m2
Ljus BTA Bostäder: 1 650 m2

TOTALSUMMA FÖR MARKOMRÅDET:

13 006 500 kr
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PROJEKTFÖRSLAG



3.1 PROJEKTIDÉ

NÖTSKRIKAN PÅ LUGNET - OMRÅDET OCH STADSRUMMET

Lugnet är en karaktärsfull  stadsdel och dess självklara 
fokuspunkt är Gustav Adolfskyrkan och platsen som 
omsluter den. Bebyggelsen är mångfacetterad och många 
tidsåldrar f inns representerade. Ändå finns det något 
som inger en känsla av sammanhang och enhet. De större 
institutioner som omsluter P.A. Halls terrass samsas med 
mer småskalig bebyggelse och ger en variation i  skala 
och intryck. 

Tidigare kartmaterial vittnar om att de tidiga 
intentionerna för mötet med kyrkan, när man kommer 
från stadens centrum, var kyrkan som fondmotiv med två 
strålgator på var sin sida om kyrkan. Den ena strålgatan, 
Gustav Adolfsgatan går rakt över den markanvisade 
tomten och fortsätter mot Lugnets vattentorn. Detta 
förklarar det abrupta namnbyte av gatan i  korsningen vid 
församlingshemmet. Denna tidiga stadsbyggnadsprincip 
ställer den ti l ltänkta byggnaden mitt i  en viktig historisk 
siktl inje som ställer höga krav på mötet i  s ikten längs 
Gustav Adolfsgatan.

Kyrkans ramverk, eller scenografi  om man så vi l l,  består 
av större offentl iga byggnader såsom kulturhus, skola, 
församlingshem och delar av stadshuset. Att addera 
den saknade pjäsen i  ramverket kring kyrkan kräver 
ödmjukhet inför kontexten men samtidigt mod att skapa 
en byggnad värdig sin plats i  detta pärlband. En byggnad 
som hanterar det komplexa urbana sammanhanget och 
historiska kontexten men som blickar framåt och blir 
en självklar och kontemporär del av ensamblen kring 
huvudrollen på scenen - Kyrkan.



3.1 PROJEKTIDÉ - UTFORMNING

KARAKTÄR

Området och stadens centrala delar 
består av en mängd byggnader från olika 
tidsåldrar men med en sak gemensamt - hög 
arkitektonisk verkshöjd. Byggnaderna kan ses 
som kontinuerl iga fortsättningar av varandra 
och delar många karaktärsfulla detaljer och 
materialhantering. 

FASADER OCH MATERIAL

Områdets byggnader och speciellt de byggnader 
kring Gustav Adolfskyrkan består t i l l  stor del 
av murade fasader med en kulörpalett som rör 
sig mellan rött och brunt. Teglet används ofta 
för att skapa reliefverkan i  fasaden som fångar 
det nordiska ljuset och gör, de annars samlade 
fasaderna, l ivfulla i  s läpljuset.

Fasadkompositioner är t i l l  stor del hål i  mur 
med klassiska proportioner. Avvikande detaljer 
så som balkonger, burspråk och entrépartier 
skapar spännande inslag och dynamik i 
gestaltningen. Plåtdetaljer på tak, omfattningar 
och fönsterbleck återfinns i  stor utsträckning. 
Stora träkarmar- och detaljer omfattar entréer 
och större glaspartier. Lägre socklar och 
fasadmarkeringar är ofta i  ljusare grå sten eller 
betong.

ETT FÖRSLAG SOM SPEGLAR 

Den nya byggnaden på Nötskrikan kommer bli  en 
ti l l  naturl ig länk i  det historiska pärlbandet på 
platsen. Byggnaden låter sig inspireras av den 
befintl iga byggnaderna och speglar omgivningens 
material itet, kompositioner och detaljering. 
Men byggnaden upplevs samtidigt som en 
kontemporärt t i l lägg som blickar framåt. 

Förslaget ska framstå som ett harmoniskt inslag 
i  stadsrummet men ska också få besökare i 
området att bl i  nyfikna och överraskade när de 
kommer nära. Inslagen som den transparenta 
bottenvåning med sin inbjudande gest samt 
växthusen som lyser som lanternor på taken får 
människor att upptäcka byggnaden på långt håll 
och när de väl är nära byggnaden upptäcker 
de hela tiden nya detaljer och intressanta 
materialhanteringar. Precis som i resten av 
Lugnets byggnadsstruktur. 



MÖTET MED PLATSEN

Det nya kvarteret är en viktig pusselbit som en 
del av ett publikt sammanhang. Det storskaliga 
urbana rummet ställer höga krav på hur den nya 
bebyggelsen förhåller sig t i l l  s itt sammanhang. 
Förslaget visar här på fem strategier för 
att svara upp och fysiskt koppla ihop sig 
med övriga byggnader runt PA Halls terrass. 
Bebyggelsen bildar den sista länken i  den kedja 
av byggnader som omgärdar detta urbana rum. 
Samtidigt har bebyggelsen två andra situationer 
att ta i  beaktning nämligen den intimare 
Torstensonsgatan och den norra sträckningen av 
Gustav Adolfsgatan.    

1 - EN VÄLKOMNANDE GEST
Bottenvåningen har givits en lätt konkav veckning 
som speglar den diagonal som Gustav Adolfsgatan 
tidigare utgjort. Den gesten skapar en 
x plats och får gatans krökning att naturl igt 
samspela med byggnadens gestaltning. 
Den platsbildning på förgårdsmarken som bildas 
skapar en naturl ig mötesplats. 

2 - ETT ANPASSAT TAKLANDSKAP
I  det befintl iga taklandskapet skulle 
platta tak särskilja sig negativt. Genom 
detaljplanens ti l låtelse av viss bebyggelse 
ovan angiven totalhöjd har vi  med växhus 
skapat ett taklandskap som bättre passar in i 
sammanhanget. Genom att växthusen placerats 
i  gatans längdriktning skapas en heirarki 
i  bebyggelsen som accentuerar det större 
stråket medans skalan tas ner in mot den mer 
intima Torstensonsgatan. På så sätt förstärks 
Detaljplanens intentioner med nedtrappad 
bebyggelse. 

3 - ETT INDRAG AV VOLYM
Ett l itet indrag av fasaden på Torstensonsgatan är  
t i l lsammans med taken en del av strategien att 
trappa ner bebyggelsen mot denna gata och skapa 
ett småskaligare sammanhang på gångfärdsgatan.  

4 - ETT MULTIFUNKTIONELT TAK
I  enlighet med detaljplanens intentioner skapas 
funktioner på taket. Taken blir  byggnadens krona 
och här satsar förslaget på en manifesation av 
hållbarhet genom växtl ighet och solceller. 

5 - EN HELHET SOM SPEGLAR SAMMANHANGET

1 - EN VÄLKOMNANDE GEST

4 - ETT MULTIFUNKTIONELLT TAK3 - ETT INDRAG AV VOLYM

2 - ETT ANPASSAT TAKLANDSKAP
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5 - EN HELHET SOM SPEGLAR SAMMANHANGET



STRATEGI

Det nya bostadskvarteret stakar ut en riktning 
mot en hållbar framtid. Kyrkan mitt emot 
sätter tonen av en gedigen byggnadstradition 
med sina dryga 100 år. Hur behoven ser ut om 
ytterl igare 100 år är svårt att s ia om. Men vi 
vet att redan 2045 ska vi  vara kl imatneutrala. 
För att komma dit måste det vi  börja bygga 
kl imatneutralt redan idag. Det l i l la bostadshuset 
med sina 12 lägenheter vi l l  vara i  framkant i 
den omställningen. Men vad krävs egentl igen för 
kl imatneutralt byggande? Länge har svaret varit 
att bygga i  trä. Fler och fler röster hörs om att 
det inte helt stämmer. Trä är bra i  jämförelse 
med annat, inte minst betong. Men även trä 
ska användas i  sådan l iten utsträckning som 
möjligt. Samtidig l igger bara ungefär hälften av 
byggnadens kl imatavtryck i  byggnadsskedet och 
resten vid användandet. Vi måste därför planera 
för vårt byggande ur två tidsperspektiv samtidigt. 
I  fortsatt projekteringsskede siktar vi  på att 
uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Si lver.

BYGGNADSSKEDET OCH BRUKARSKEDET

Vi har satt samman en byggnad och ett 
byggsystem som använder så kl imatneutrala 
strategier och material som möjligt givet 
de förutsättningar som projektet givits av 
detaljplanen. Vår strategi består av sex enkla 
punkter, tre för byggnadsskedet och tre för 
brukarskedet:

BJÄLKLAG
Detaljplanens förutsättningar 
medger inte höjd nog att bygga 
med träbjälklag, därför har 
platsgjutna bjälklag i  ”ECO 
BETONG” Från SweRock blivit 
valet som har ett lägre avtryck 
genom bland annat användning 
av slagg från stål industrin. 

LÄGENHETSKILJANDE OCH 
BÄRANDE INNERVÄGGAR
Korslaminerat trä med utreglad 
vägg

UTFACKNINGSVÄGG
Masonite beams ”Klimatvägg” 
byggd i  lättbalk av trä 
räknas som marknadens bästa 
yttervägg när det kommer ti l l 
kl imatpåverkan genom minimal 
materialåtgång, köldbrygga och 
spil l

ISOLERING
Isovers produkt Kretsull. 
Kretsullen är en av marknadens 
bästa isolering utifrån en 
EPD - Environmental Product 
Declaration

FASADBEKLÄDNAD
Återbrukat tegel från 
Brukspecial isten

FÖNSTER/DÖRRAR
Smartwins exceptionella 
fönster som är marknadens 
enda passivhuscertif ierade 
produkt med hög grad av 
design. Partierna kommer som 
aluminiumbeklädda träfönster.  

BYGGSYSTEMET FÖR NÖTSKRIKAN
RÄTT MATERIAL UTIFRÅN GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR

BYGGNADSSKEDET: 

1, Bygga så stora delar av projektet som möjligt i 
trä i  stället för betong. Men ändå använda så l ite 
trä som möjligt.  

2, Arbeta med cirkulära material genom 
återbruk. Detta görs i  tre tydliga exempel och 
vid vidarebearbetning av projektet eftersträvas 
att hitta fler. 

Betongen: Vid användande av betong kommer 
projektet att välja leverantörer som   arbetar 
med återvunnen ballast och återvunnen armering. 

Isoleringen: Ytterväggar och tak kommer att 
använda sig av produkten Kretsull  från Isover. 
Produkten har marknadens lägsta EPD genom att 
t i l l  100% bestå av återvunna produkter. 

Teglet: Teglet kommer att levereras av 
Bruksspecial isten som är special iserade på 
återbruk av tegel. Metoden sparar ca 1 ton 
koldioxid per 30m2 fasad. 

3, Utvärdera ingående produkter och material 
som ingår i  byggnaden utifrån dessa parametrar:

Mycket hög andel förnyelsebara råvaror

Återvinningsbara och återanvändbara      
material prioriterade

Ny miljövänlig teknik, t ex LED-belysning

Fokus på lågvärdig energianvändning

Minskat behov av köpt el

Miljövänliga material med mycket låga 
emissioner, giftfritt byggande. 

Miljövänliga ytbehandlingar

Minimerat underhåll  innebär låg miljöpåverkan på 
lång sikt

Tvättmaskin och torktumlare - al la lägenheter

Massiva inredningar - kök, badrum och garderober 
för ökad l ivslängd

Massiva innerdörrar - för ökad l ivslängd

Väggar

Byggdetaljer vägg

Läs mer och se fler byggdetaljer på www.masonitebeams.se.

Y07100

Y08100

Y06100

Y01400

Y09100

Y02010

Y02013

Y05201

Y01500

Illustrationen visar olika byggdetaljer för väggkonstruktioner. 
På följande sidor finner du samtliga byggdetaljer som finns 
markerade i bilden.
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BRUKARSKEDET

1, Skapa ett välisolerat byggnadsskal som 
sänker behovet av uppvärmning. Klimatskalets 
tjocklek, och val av fönsterleverantör har 
tagits fram för att i  möjl igaste mån optimera 
det totala U-värdet i  fasaden. Genom att välja 
en fönsterleverantör som idag kan räknas ti l l 
ett av världens bästa fönster med extremt låga 
U-värden minimeras risken att byggnaden inom en 
snar framtid kan anses ha för oisolerade fönster.
  
2, Tekniska system som minimerar användandet 
av el har prioriterats, nedan l istar vi  fyra 
stycken punkter. Vid vidarebearbetning av 
projektet eftersträvas att hitta fler.   

Värmeåtervinning av frånluften genom FTX

Bergvärme som används ti l l  fr ikyla under 
sommaren. Det är ett al lt  större problem med det 
allt  varma klimatet att hålla nere temperaturen 
om sommaren, inte minst i  ett utsatt läge som 
kvarteret har mot söder. Genom att ta kyla från 
borrhålen om sommaren värms berget upp inför 
de kallare månaderna. Förutsättningarna finns 
för fjärrvärme, men vårt förslag som byggs för 
att vara hållbart en lång tid framöver blickar 
förbi t idshorisonter då fjärrvärmens tid är förbi. 
Fjärrvärme är som bekant ett energislag som 
förutsätter eldning av icke cirkulära material.

VÄXTHUS PÅ TAKET
Genom gemensamma och egna 
växthus på taket kan hållbar 
odling ske för de boende. 

HOBBYRUM FÖR REPARATIONER
Här kan de boende laga sin cykel 
eller l imma en trasig möbel, en 
god förutsättning för minskat 
sl it  och släng. 

LADDSTATIONER 
Varje parkering har sin egen 
laddstation, t i l lsammans med 
systemet för att bruka bilarnas 
batterier t i l l  hushållsel är 
steget taget mot mindre 
användande av fossi la bränslen

CYKELPARKEING
Extra god ti l lgång ti l l 
cykelparkeing inomhus på 
markplan gör cykeln ti l l  det 
naturl iga valet för de boendes 
lokala resande. 

BIOTOPTAK
För att skapa rätt miljöer 
och betingelser kan man 
komplettera med stenrösen,
dödved och insektshotell.
Ett biotoptak kan hantera 
dagvatten lokalt istället för att 
låta det belasta dagvattennätet. 

GRÖNA FASADER
Området innehåller redan ett 
antal gröna fasader. Förslaget 
bygger vidare på denna 
karaktär.  

ATT BO I NÖTSKRIKAN
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN HÅLLBAR LIVSSTIL

Solpaneler som producerar el

Tekniskt system som ti l låter bilarnas batterier 
att jämna ut behovet av el under den del av 
dygnet där mest el används i  samhället. Detta 
minskar trycket på elnätet

3, Ge förutsättningar för en hållbar l ivssti l.  

Odling av grödor genom stora växthus på taket

Hobbyrum för reparationer och utbyte av verktyg

Laddplatser vid varje parkeringsplats

Bilpoolsparkering som minskar bilbehovet 

Bra ti l lgång ti l l  cykelparkering
 
4, Stärka Biologisk mångfald och 
spridningssamband från Lugnet/Vil lakvarteren 
och Stadsparkerna

Ett biotoptak utformas som en levnadsplats 
för att gynna växter och djur och bland annat 
återskapa deras ursprungliga l ivsmiljöer. För 
att skapa rätt miljöer och betingelser kan man 
komplettera med stenrösen,
dödved och insektshotell.

Gröna Fasader med klätterväxter stärker 
l ivsmiljön för fåglar och insekter. 

3.1 PROJEKTIDÉ - HÅLLBARHET
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3.3 PLANER

1:121:6
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3.3 PLANER
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3.3 PLANER
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3.4 YTOR & SAMMANSTÄLLNINGAR

TYP               ANTAL          STORLEK         SAMMANLAGD STORLEK
                      
LÄGENHETER
1 RoK:               0                      -                      -
2 RoK:                0                       -                        -
3 RoK:               2                       70                     140
3 Rok:                2                       76                     152
3 RoK:                2                       84                     168
4 RoK:                2                       117                    234
5 RoK:                2                       115                  230
5 RoK:                1                       130                 130
6 RoK:             1                       168                    168

TOTALT ANTAL  12

TOTAL BOA                                                         1222              

LOKALER

LOKAL 1                               93   93
LOKAL 2                              91   91

TOTAL LOA                         184

TOTAL BOA + LOA                                                 1406

BTA - MÖRK

KÄLLARE                               710   710

BTA - LJUS

PLAN 0                                 443    443               
PLAN 1                                        460   460                
PLAN 2                                 460    460               
PLAN 3                                 242      242                                                        
PLAN 4                                 207   207                
PLAN 5                                 43   43

BTA LJUS TOTAL                                               1855

BTA  MÖRK & LJUS TOTAL                                      2567

BOA & LOA / BTA (LJUS)                                         0,76
BOA & LOA / BTA TOTAL                                         0,55

TYP                ANTAL          
                      
CYKELPARKERING

INOMHUS   32 - 66%
UTOMHUS    26 - 33%

TOTALT:    58

NORM BOSTÄDER - 25 CYKLAR / 1000 m2 BTA = 46 PLATSER
NORM HANDEL - 12 CYKLAR / 1000 m2 BTA = 2 CYKLAR

NORM TOTALT ANTAL = 48 CYKELPLATSER. 

BILPARKERING  13

NORM BOSTÄDER - 7 BILAR / 1000 m2 BTA = 13 PLATSER



3.5 FASADER

FASAD MOT SÖDER
1:200

FASADKONCEPT

Fasaderna har inspirerats av sammanhangets 
karaktär både i  form av fasadordning, 
material itet och detaljer. Platsen har en lång 
historia och genom att spegla denna historia i  en 
byggnad som tar avstamp i en klassisk arkitektur 
med moderna inslag skapas en karaktär som 
både blickar framåt och bakåt i  t iden. En vacker 
byggnad som ska hålla över tid har varit mottot. 

Fasadordning
Området består t i l l  stor del av byggnader med 
offentl iga funktioner och karaktär. Genom att 
skapa en speglande rigid fasadordning som 
påminner om dessa byggnader stärks mötet 
med det publika urbana rummet. Motsatsen 
skulle vara en byggnad som allt för mycket bär 
karaktären av ett bostadshus 

Materialitet
Texturer och materialval utgår helt från områdets 
karaktär. Det återbrukade teglet bygger in en 
extra dimension som subtilt  skapar ett historiskt 
samband bakåt i  t iden.  

Detaljer

Relief i  den murade fasaden hämtar inspiration 
från den äldre tegelbebyggelsen väster om 
kyrkan.

Uppglasade partier med träomfattningar återfinns 
på flera av Bäckänggymnasiets fasader.

En sockel i  granit med avfasad kant spelar med 
kyrkans och stadshusets detaljering.

Fasade bröstningar med falsad plåt spelar med 
stadshusets fönsterdetaljer.

Trä i  den indragna bottenvåningen spelar med 
många av områdets träentréer.

Sockelvåning i  avvikande kulör spelar med många 
av områdets socklar.

Avvikelser i  fasadordningen, så som en balkong 
över hörn och l iknande uppbrott från det rigida 
speglas i  området som innehåller många exempel 
på denna typ av lekfullhet. 

Exempel på detaljer som hämtats från omgivningen



3.5 FASADER

FASAD MOT NORR
1:200

FASAD MOT ÖST
1:200

FASAD MOT VÄST
1:200



3.6 FASADUTSNITT

FASAD MOT SÖDER
1:100

ÅTERVUNNET TEGEL - BRUNRÖTT
MED LJUS FOG

TEGELOMFATTNING - 
INTRYCKT

TEGELOMFATTNING -
UTTRYCKT

TEGELRELIEF SOM
MARKERAR TAKFOT

KARMAR LIKA 
FALSAD PLÅT

BELYSNING I 
VÄXTHUS

VÄXTHUSTERRASS

TEGELRELIEF SOM 
MARKERAR SOCKEL

RÄCKE MED SOLPANELER

VÄXTHUS MED SEMITRANSPARENTA
SOLPANELER

FALSAD PLÅT - 
ANODISERAD ALUMINIUM

PORTAR OCH LAMELLER I  TRÄ

GRANITSOCKEL MED 
FASAD KANT

BAKBELYSTA SKYLTAR

BELYSNING I  INDRAG

FASADBELYSNING

FRANSKA BALKONGER

VÄXTHUSSTRUKTUR I  
TRÄ, KLÄDD MED PLÅT LIKT 
ÖVRIGA PLÅTDETALJER

ÅTERVUNNET TEGEL - BRUNRÖTT
MED MÖRK FOG I SOCKEL

TÄTT RÄCKE I  TEGEL FÖR MINDRE INSYN

SMIDESRÄCKE LIKA FALSADE PLÅTAR

FASADGRÖNSKA

BIOTOPTAK 

BALKONGER MED RÄCKEN
LIKA FRANSKA BALKONGER 

FASAD MOT VÄST
1:100



SEKTION B-B
1:200

3.7 SEKTIONER

SEKTION A-A
1:200



3.8 UTFORMNING AV NÄRMILJÖN

FÖRGÅRDSMARK

Infi ltrationsbäddar förstärker förgårdsmarkens 
rumslig platsbildning och öppnar sig i  förlängningen 
av det naturl iga sättet att röra sig mellan kyrkans 
huvudentré och byggnadens entréer.

Markbeläggningen blir  en naturl ig sömlös 
fortsättning på befintl ig markbehandling och låter 
planteringsbäddarna definiera förgårdsmarken. 
Genom att använda samma markbeläggning förstärks 
upplevelsen att byggnaden ti l lhör det publika rummet 
och sammanhanget kring PA Halls terrass.

GÅRD

En grusad gång ger en mjuk anvisning om 
rörelsemönstret på gården och binder samman 
bostadsentré, komplementbyggnad och ingångarna 
ti l l  gården. Gången är inbäddad i  gräsplantering 
med ängsgrönska för ökad biologisk mångfald och 
i  denna växtl ighet ti l låts mindre platsbildningar 
f inna sig t i l l  rätta. Inslag av armering f inns både 
i  grusbeläggningen och gräset för att ge en mjuk 
övergång mellan gång, grönska och platsbildning som 
även definieras av mindre väl placerade träd. Detta 
skänker en rofylld helhet ti l l  platsen. 

Gränserna mellan allmän plats och gården definieras 
av en mur med en portal mellan bostadshus och 
komplementbyggnad i  öst och med ett genomsiktl igt 
staket i  väst.

PARKERING

All bi lparkering (13 platser varav en bilpool) placeras 
i  källarutrymme och frigör därmed maximal yta ti l l 
gård, umgänge, biologisk mångfald och ökat antal 
cykelparkeringar. Cykelparkeringarna placeras 
lätti l lgängligt från byggnadens och gårdens entréer. 
32 cykelplatser placeras skyddat från väder och vind 
i  komplementbyggnad och 26 placeras utomhus i 
passagen mot norr.

BELYSNING

Belysningen skall  utformas som en naturl ig del av 
arkitekturen och utemiljöerna. De ska leda boende 
och besökare ti l l  lokalernas och bostädernas entréer. 
Bottenvåningen mot Gustav Adolfsgatan lyser 
upp förgårdsmarken och platsen som bildas med 
hjälp av armaturer i  nischerna som skapas av 
bottenvåningarnas trälameller. Belysningspollare  
ramar in och definierar byggnadens entrérum. 
På dessa vis skapas en trivas och trygg miljö vid 
byggnadens entréer. 
Skyltar bakbelyses och ger ett urbant intryck i 
gatubilden. Takterrasserna med deras växthus 
kommer lysas upp som lanternor och gör byggnaden 
ti l l  ett landmärke på långt håll  även när det mörknar 
ute. På gården belyses entréer för orientering och 
planteringar för att förstärka platsbildningarna 
även på kvällstid. Belysningen planeras för att vara 
rogivande, trygg, platsbildande och orienterande. 
Extra omsorg för att belysningen inte skall  blända, 
både utifrån och inifrån, kommer ges stor vikt i  den 
vidare belysningsstrategin.
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ÅTERVINNING

26 CYKELPLATSER

32 CYKEL-

PLATSER

HÅRDGJORD YTA
Den hårdjorda ytan framför 
byggnadens entréer bildar en 
förlängning av det offentl iga 
rummet och knyter byggnaden 
ti l l  dess sammanhang.

VÄXTBÄDDAR
Växtbäddar skapar gröna 
inslag i  gatubilden, stöttar 
upp dagvattenhanteringen och 
definierar byggnadens offentl iga 
rum. 

GRUSAD GÅNG 
Den grusade gången är det 
orienterande elementet på 
gården. Den ger upplevelser för 
boende och besökares sinnen.

ÄNGSGRÖNSKA
Ängsgrönskan ger ett naturl igt 
inslag i  den annars ordnade 
miljön och hjälper ti l l  att stötta 
den biologiska mångfalden.

ARMERAT GRÄS
Det armerade gräset ger en 
mjuk övergång mellan den 
naturl iga grönskan och de 
ordnade platserna. 

PLATSER GENOM LJUS
Belysningen ger ett harmonisk 
inslag om kvällen, orienterar 
och skapar platser i  platsen.  



I  den viktiga sträckningen av Gustav Adolfsgatan l igger den nya bebyggelsen. Bottenvåningen har givits en lätt konkav veckning som speglar 
den diagonal som Gustav Adolfsgatan tidigare utgjort. Den gesten skapar en välkomnande plats och får gatans krökning att naturl igt 
samspela med byggnadens gestaltning. Genom växthusen som placerats på taken i  gatans längdriktning skapas en hierarki i  bebyggelsen som 
accentuerar det större stråket medans skalan tas ner in mot den mer intima Torstensonsgatan. På så sätt förstärks Detaljplanens intentioner 
med nedtrappad bebyggelse.   
Taklandskapet som skapas med växthusen blir  också en fokuspunkt i  vandringen uppför Gustav Adolfsgatan, med blicken lyft vandrar den 
mellan kyrkans tinnar och torn och den nya bebyggelsen på Nötskrikan. 

3.9 VYER



I  rörelsen på Gustav Adolfsgatan från nordost l igger bebyggelsen och skär av det som förut 
varit en diagonal i  den äldre stadsplanen. Förslaget har här placerat en omsorgsfullt gestaltad 
komplementsbyggnad som hamnar i  bl ickfånget. Genom att förlägga infarten ti l l  garaget inom 
byggnadsvolymen undviks att denna viktiga axel mynnar ut i  en infartsramp. Lyfter man blicken ser man 
kyrkan genom och bakom det solcellsbeklädda växthuset; en intressant sammanflätning av dåtid och 
framtid.    

3.9 VYER



Den intima Torstensonsgatan med sina småskaliga kvalitéer får 
med förslaget en stärkt karaktär. Samtidigt anvisas genom taket 
att ett sammanhang med större skala f inns längs med Gustav 
Adolfsgatan. Lägenheterna på bottenplan l igger på ett förhöjt 
bjälklag som liknar många av de andra bostadshusens karaktär.
Granitsockeln spelar med Kyrkans socklar och horisontella band.  

3.9 VYER



I  bl icken in mot stadens centrum spelar den nya bebyggelsen mot den långsträckta kyrkan. I  detaljeringen av byggnadens fasad 
har den långsträckta accentuerats för att skapa en gestalt som speglar och tar emot rörelsen som kommer ske på det publika 
golv som PA Halls terrass utgör. Kopplingen från kyrkans entré via den grusade angöringen får ett svar i  den välkomnande plats 
som bostadens och lokalernas entréer utgör. Lamellerna i  trä skapar en mer homogen karaktär på håll,  men allt eftersom 
man närmar sig byggnaden så visar sig transparensen i  glaspartierna upp sig mer och mer. Förslaget ämnar ge flanören olika 
kvalitéer i  s in gestalt beroende på om man betraktar byggnaden från långt håll  el ler nära.      

3.9 VYER
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