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” 
MED RESPEKT FÖR PLATSEN OCH MED OMSORG KRING MATERIALEN 
 
I området Nya Munkebäck i Göteborg har 02Landskap mejslat fram moderna 
bostadsgårdar i gränslandet mellan offentligt och privat. De har gestaltat 
platsen med stor omsorg kring materialen och med respekt för människorna 
som vistas där. Peab Anläggning har sedan på bästa sätt förverkligat  
landskapsarkitekternas vision och gestaltning. Bara Mineraler har haft 
nöjet att leverera ett av gårdens strukturgivande element i form av  
prefabricerade tegelmurar. 
 
OMHÄNDERTAGET
 
”Där vardagen spelar roll” var utgångspunkten för 02Landskap när de fick  
uppdraget att gestalta och projektera det nya området längs Munkebäcks Allé i Göteborg. 
- Vi tycker att det är ett fint budskap och har försökt förvalta det under arbetets 
gång, berättar landskapsarkitekterna Sabina Richter och Lisbeth Andersson. 

De skulle alltså skapa något värdefullt för årets alla dagar och vägen framåt blev 
att inspireras av svenska natur- och kulturmiljöer. För att de sex delarna av 
området skulle förmedla rätt känsla lade de stor vikt vid att hitta naturliga, ärliga 
och hållbara material.
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”VI TÄNKER HÅLLBARHET I ALLT VI GÖR OCH NYA MUNKEBÄCK ÄR 
ETT TYDLIGT EXEMPEL PÅ DET. HÄR VAR DET VIKTIGT ATT ARBETA 

MED GEDIGNA NATURMATERIAL SOM ÅLDRAS VACKERT.” 

- Sabina Richter 
  02Landskap



ATT FÅ HUSEN ATT LANDA
  
Områdets genomgående stråk tilldelades karaktären ”Hagen” där man valde att 
arbeta med mindre träd och känsla av stenrösen. 
- Här kommer också tegelmurar in och användes för att vi ville få husen att landa i 
den här kulturmiljön. Vi anser att muren i detta fall tillhör husen men att de  
hjälper till att förtydliga gränsen mellan de privata uteplatserna och det  
offentliga stråket, säger Lisbeth. 
Det behövdes gedigna lösningar för att ta upp höjdskillnader och för att skapa 
informella sittplatser längs detta halvoffentliga stråk. Murarna blev ett genom-
gående tema som tydliggör stråkets riktning mot Munkebäcks torg. Tegel som 
material var ett självklart alternativ redan tidigt i den kreativa processen. 
För att få muren att samspela med fasaden var det mest naturligt att arbeta med 
tegel fortsätter Sabina. Från början tänkte vi på platsmurat men insåg efter hand 
i samråd med Peab Anläggning, att det skulle bli för dyrt och osäkert.  
Peab Anläggning som var med redan från början, efterfrågade en prefabricerad lösning. 



” SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA
  
Där startade diskussionerna mellan 02Landskap och Bara Mineraler och  
tillsammans hittade vi en lämplig väg för att anpassa modulsystemet för detta projekt.  

-Det är väldigt roligt att få jobba med leverantörer som kan sin produkt. 
Dessa murar är ett jättebra exempel på detta. Det märks att ni har varit måna 
om att det skulle bli bra och det är en hög nivå på produkten ni levererar – 
det känns väl omhändertaget, säger Sabina Richter.

Peter Bokelind, platschef på Peab Anläggning, tycker också att beställning 
och leverans av tegelmurarna från oss på Bara Mineraler gick bra. 
Murarna var jättefint gjorda och man ser verkligen att det är ett hantverk. 
Monterade på plats ser man också hur exakt de olika sektionerna passar ihop 
och hur linjerna i mönstret hålls, säger Peter.
I diskussion kring själva monteringen är han också nöjd med hur det fortlöpte. 
Det var inga problem att sätta dem på plats och det gick faktiskt enklare och 
snabbare att montera än vad vi hade räknat med. 
Peter resonerar kring prefabricerat kontra platsbyggt. En platsbyggd stödmur 
av tegel innebär hantering av flera komponenter och det innebär risker för oss. 

Jag tror det är svårt att få till samma hållbarhet som för de prefabricerade,  
säger han. Dessutom är projekt som detta beroende av att alla delar ska  
klaffa tidsmässigt. Färdiga murmoduler är ju tillverkade under tak och kan  
sedan sättas på plats när som helst under året, precis i det tidsfönster man har. 
  
Sabina och Lisbeth på 02Landskap berättar att det fanns en samsyn med 
beställaren redan från början och höga ambitioner för gårdarna. När sedan 
anläggningen tog vid fortsatte ett gott samarbete med Peab Anläggning.  

Samarbete mellan de olika parterna i processen är A och O och märks helt 
klart i slutresultatet, det har absolut blivit en miljö där vardagen spelar stor roll.

”MURARNA VAR JÄTTEFINT GJORDA OCH MAN SER  
VERKLIGEN ATT DET ÄR ETT HANTVERK” 

- Peter Bokelind 
  PEAB Anläggning
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