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ORGANISATION
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 
drygt 14 000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor.
Organisationen är indelad i fyra samverkande affärsområden, vilket 
ger oss styrkan och möjligheten att genomföra såväl små som stora 
projekt. Peab Bostad AB tillhör affärsområde Projektutveckling och 
omsätter ca 6,2 miljarder kronor per år. Peab Bostad består av sju 
regioner och byggstartade ca 2700 egenutvecklade bostäder 2017. 

NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE
Vi kallar oss gärna för Nordens samhällsbyggare. Det handlar både 
om att vi rent faktiskt är det största byggföretaget i Sverige. Men också 
att vi i vårt arbete utgår både från samhällets infrastruktur och från den 
humanistiska infrastrukturen, inte minst på det lokala planet. 
Vår kvantitativa storhet innebär trygghet eftersom det betyder att 
erfarenhet och kunskap förs vidare och appliceras på alla nya projekt. 
Både när det gäller mjuka och hårda värden. Vår bredd är vår styrka 
och ger oss möjlighet att projektanpassa våra organisationer för varje 
projekts behov, exempelvis samarbetar vi med vår Peabskola och med 
många av de olika bolag som ingår i Peabkoncernen.

HÅLLBARHET
Framtiden utmanar oss både vad gäller vår planet, nya krav på boende 
när våra behov förändras och inte minst den sociala hållbarheten som 
rör oss människor. Vi bygger för framtiden och är därför övertygade om 
att vårt hållbarhetsarbete måste omfamna och väva ihop alla dessa 
värden och aspekter. När vi säger hållbart samhällsbyggande innebär 
det därför att allt vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje 

med våra etiska riktlinjer 
samt ansvarsfullt och lång-
siktigt utformat. Vi bygger 
för framtiden och tillgodoser 
miljömässiga, ekonomiska 
och sociala aspekter. 

Vårt sociala samhällsenga-
gemang berör flera områden 
men med den röda tråden 
ungas utbildning, lokala 
samhällsbyggarprojekt och 
mentorskap. Några exempel vad Peab gör för samhällets sociala 
utveckling och som gör oss som en aktör inom bygg- och bostads-
branschen unika är: 

Peabskolan som grundades 
redan 2006. Tanken var att 
starta en skola där kvalitet 
var nummer ett och där vi 
ger tillbaka till samhälle och 
vår bransch. En inriktning 
redan från början var ”en 
andra chans”.  Elever där 
den som är beredd att 
kämpa men som inte har 
fått fullständiga betyg efter 
grundskolan, eller nyan-
lända som levt länge på 
försörjningsstöd och haft 
svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden, faktiskt 
får en andra chans som kan förändra resten av livet. Och glädjande 
tar många denna möjlighet och lämnar vår skola med en examen och 
goda betyg. Sedan starten har mer än 900 elever tagit examen. 

Ungdomar är vår framtid och mentorskap via stiftelsen 
Mentor Sverige en självklarhet för Peab. Peab är General Partner 
sedan 10 år och koncernen uppmuntrar medarbetare att engagera sig 

som mentor för ungdomar runt om i vårt land. Migration är en av 
våra viktigaste framtidsfrågor och som en stor samhällsaktör tar vi 
givetvis vårt ansvar. Peab har signerat en avsiktsförklaring med 
Arbetsförmedlingen att under 3 år ta emot minst 100 nyanlända i 
anställning eller praktik. Hittills har vi tagit emot cirka 70 nyanlända
vuxna praktikanter och av dem har hälften fått jobb inom Peab.

EKONOMISKA & MILJÖPERSPEKTIVET
Våra bostäder kommer att miljöcertifieras enligt 
Svanen. Vi utformar koncept och informerar 
våra kunder så att de har alla möjligheter att 
leva hållbart. Under byggnation jobbar vi aktivt 
med att minska våra koldioxidutsläpp,
effektivisera alla delar av vår verksamhet och 
utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Att 
ta tillvara den goda jorden är lika viktigt för oss 
som en enskild aktör som det är för staden. 
Vi kommer att lägga stor vikt på att optimera 
marken på bästa sätt och ge de boende 
goda förutsättningar att skapa rekreativa miljöer och en 
hållbar livsstil.

PEAB - Nordens Samhällsbyggare

Vi kallar oss gärna för Nordens samhällsbyggare. Det är stora ord men vi är det största 
byggföretaget i Sverige och vi har också en enorm bredd för att hantera utvecklingsområden 
och integrera de olika bolagen i vår koncern. Och att utveckla samhället och ge tillbaka 
är viktigt för oss på Peab.

Vår kvantitativa storhet innebär trygghet 
eftersom det betyder att erfarenhet och 
kunskap förs vidare och appliceras på alla 
nya projekt. 

”Peabskolans Språkintroduktion där 
vi utbildar nyanlända ungdomar.
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Med naturen som inspiration

Det är med glädje som vi nu medverkar i denna prekvalificering för ytterligare ett nytt område 
vid Maria Station. Genom vår stora lokala närvaro och kännedom om den lokala marknaden 
har vi varit med och skapat nya stadsdelar tillsammans med Helsingborgs stad. Vi ser fram 
emot ännu ett gott samarbete. I detta projekt vill vi arbeta extra mycket med samspelet mellan 
den befintliga gröna miljön och få in naturen på husknuten. 
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UPPLÅTELSEFORM
Vårt förslag omfattar bostadsrätter. I vårt flerbostadshus varierar 
lägenheterna i storlek från 1-4 rok. Lägenheterna varierar i olika 
storlekar för att möta olika målgruppers behov.

GESTALTNING
Val av material och färger tar sin utgångspunkt i närheten till det
angränsande naturområdet och Gyhults Gård. De höga uppvuxna 
träden i grönområdet och historien bakåt i tiden fungerar som 
inspiration och utgångspunkt för material och färgval. Vårt hus kommer 
att harmonisera med den vackra gröna naturen i närområdet samtidigt 
som det kommer att möta den urbana miljön som finns vid Maria 
Station.

Våra fasader utformas i ett mörkt hårdbränt slaget tegel 
(”Helsingborgstegel”) med en ljusare sandfärgad fog och samspelar
med de putsade fasaderna på Gyhults Gård. 

Fasaden bryts upp av stora fönster och balkonger som tar in grönskan 
runt om. Den gröna färgen blir kopplingen mellan de gröna värdena 
och modern arkitektur. 

För att skapa en spännande karaktär till vårt projekt och till gatu-
rummet kommer entrepartier att utformas med genombrutet mönster 
som löser upp gränsen ute / inne. Det skira mönstret ger spännande 
ljus mot gatan kvällstid och dagtid får dagsljuset bryta igenom in i 
trapphuset och skapa en lekfullhet.

”HUS I PARK”
Vi önskar utforma husen med stora balkonger och terrasser så att 
de boende kan känna att de lever ”bland trädtopparna”. 
Balkonger, takterrasser och uteplatser tänker vi oss mot söder eller 
väster för maximalt utnyttjande av sol och värme. Balkonger och 
terrasser skyddas av ett genomsiktliga räcke som gör det möjligt att ta 
in den omgivande grönskan. - Här skall det verkligen kännas att man 
bor i kanten av en park och ett naturområde. Ledordet är ”Hus i park”.

Eftersom den omgivande markytan som är tomtmark är knapp 
säkerställs balkongutformningen så att möjligheter till odling i direkt 
anslutning till bostaden blir möjlig.

Fönster Dörrar

Inspirerande genombrutna mönster.

Balkonger utformas så att möjligheter till odling säkerställs.

Material och fäger valda med 
utgångspunkt i angränsande
naturområdet, Gyhults gård.”



Hem för klimatsmart boende

I valt projekt på Islaggen vill vi göra det 
enkelt och självklart att leva hållbart.”

CYKEL, KOLLEKTIVTRAFIK OCH BIL
Vi vill uppmuntra de boende i vårt kvarter att leva hållbart och vi ser 
användning av kollektivtrafik som en viktig del av detta. För att 
uppmuntra de boende att använda kollektivtrafiken kommer vi att 
placera realtidsskärmar i våra entréer som visar när bussar och tåg 
avgår från närmsta hållplats. 

Vi ser också användning av cykel 
som en viktig del av en hållbar livsstil 
och vill främja användandet. I vårt 
projekt tycker vi att det är viktigt med 
tillgänglig och trygg cykelförvaring. 
Cykelparkering kommer att ske på 
gården dels undertak och dels i 
cykelställ. Det kommer att finnas ett 
antal bredare platser där lådcykel kan 
parkeras. Vi kommer även att ha en 
cykelverkstad med cykelpump och 
andra serviceverktyg.

Bilen är, trots sitt stationsnära läge, ett behov för många. De flesta vill 
skydda sin bil från väder, vind och åverkan. I valt projekt vill vi prova en 
variationsrik lösning för parkering som även bidrar till gaturummet.

GESTALTNINGEN AV MARKEN RUNT HUSEN 
I Kv. Islaggen är kommunens önskan en så hög exploatering som 
möjligt. Den mark som blir kvar skall utformas omsorgsfullt med öppna 
dagvattenlösningar, växtlighet och lösningar som främjar biologisk 
mångfald.

BYGGRÄTTEN
Vi har valt att för denna prekvalificering välja intresseanmälan för 
fastigheten Islaggen 1.
 
Byggrätten avgränsas idag mot öster av landskapet/åkermarken varför 
vi ej tycker att kravet på minimal utnyttjad byggrätt med minst 75% BTA 
är förenligt med de goda kundvärden och närmiljö som vi vill skapa. 
Även om all parkering teoretiskt förläggs under mark och byggrätten 
ovan mark nyttjas till detta krav anser vi att detta är för högt vår 
bedömning är att 60%-65% är ett mer rimligt nyttjande.

ÖVRIGT
Ett fullföljande av Marköverlåtelseavtal gäller under förutsättning att vi 
får ett godkännande av koncernledningen för Peab AB.

KONTAKTUPPGIFTER
Anders Klasson
Distriktschef Peab Bostad AB BU Skåne
tel. 0733-37 38 89
anders.klasson@peab.se

Sara Norén
Affärsutvecklare Peab Bostad AB Region BU Skåne
tel: 0733-37 48 15
sara.noren2@peab.se

Adress: Peab Bostad AB, Box 22364, 250 25 Helsingborg
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På hårdgjorda ytor vill 
vi använda oss av 
genomslälppliga material 
exempelvis gräsarmering.

Att utforma planteringsytorna som 
raingardens (regnträdgårdar) med 
extra regntåliga / torktåliga växter, 
med djupa rötter fördröjer och infiltrerar 
dagvattnet i området och främjar också 
den biologiska mångfalden.



Gröna värden

I takt med att vi bor närmare och fler tillsammans ökar behovet av att hitta lugn och trivsamma 
platser där vi kan finna stillhet och återhämtning. Natur och naturliv får allt större betydelse för 
vårt välmående och medvetenhet kring vikten av gröna värden ökar för varje dag. 

GRÖNA VÄRDEN
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GRÖNT BÅDE PÅ VÄGGAR OCH TAK
För att skapa gröna miljöer längs med husets sockel kommer vissa delar av bottenvåningen 
få sina väggar i levande grönska. På de låglutande taken på cykelparkeringen kommer det att 
finnas sedumtak som bidrar till grönska men också bidrar till ett ökat växt och djurliv. 

GÅRD MED MIKROKLIMAT
Som en trygg rygg mot den nya bebyggelsen reser sig våra hus och bildar stadsmässiga gaturum.
Gården ligger skyddat bakom och bryter vinden. Gården delas in i mindre rum med olika funktioner 
med plats för lek, umgänge och återhämtning.  På vår gård kommer det även att finnas möjlighet för 
de boende att odla själv samt att ta del av skörden från gårdens vackra äppelträd. Träden ger ett 
bättre mikroklimat och ger blomsterprakt på våren, skugga sommartid och skörd på hösten.

FOKUS PÅ BIOLGISK MÅNGFALD
För att främja den biologiska mångfalden i närområdet och tillåta det omkringliggande 
grönområdet att integreras med bostadsgården kommer komplementbyggnader på gården 
att förses med insektshotell och i en skyddad del av trädgården kommer det att finnas 
förutsättningar för ett igelkottsbo.

Exempel på grönvägg samt sedumtak.

För oss är det viktigt att vi ger våra boende förutsättningar att kunna leva hållbart. För att kunna sluta 
den ekologiska cirkeln på vår gård kommer vi att samla upp regnvatten i behållare på gården som sedan 
kan användas till bevattning av växter och träd. Vi kommer även att använda dagvatten som inslag i vår 
gestaltning med små uppsamlingsytor som bildar vattenspeglar och vattenvägar vid regn. Genom att 
använda vatten som en del av gestaltningen förändras gården och tillför värden på ett lekfullt sätt.

Exempel på insektshotell samt installation för igelkott. Exempel på hur vatten kan återanvändas och bidra till gestaltningen på bostadsgården.



Referensobjekt

Vi utvecklar projekt anpassade för den unika platsen för att harmoniera med befintliga miljöer. 
Nedan visas ett antal exempel på projekt som visar vår variation och bredd.

REFERENSOBJEKT
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TÅGABORG, HELSINGBORG – BRF HJALMAR
Där gymnastiksalen tidigare låg ligger idag de tre huskropparna tillhörande 
nyproducerade Brf Hjalmar som består av 42 lägenheter. Fasaderna är i ett brunrött tegel 
som är det vanligaste fasadmaterialet i kvarteret. 

För att ge mer variation är det också inslag av lättare material som trä, plåt och skivmate-
rial. Varje lägenhet har en stor och lite avskild balkong för att öka den privata känslan. På 
markplan är det privata uteplatser som ger mer plats för umgänge, odlingar m.m. För att 
förstärka den privata känslan omgärdas uteplatserna av en lägre mur eller häck.

SOLVÄNDAN 1, BRUNNSHÖG LUND
Här har vi traditionella lägenheter i kombination med 
radhus-på-radhus, bostäder på våning 1 och 2 eller 
3 och 4 för att skapa variation i målgruppen. 

Populärt bland köparna är även innergården som 
blir prunkande med växtlighet både vertikalt och 
horisontellt. Dagvatten tas omhand på ett kreativt 
sätt och används senare för bevattning. Växtlighet 
med frukt, bär och odlingslådor för fritt nyttjande. 
På gården och förråd har vi plats för olika biotoper 
och taken är gröna.

BRF MIMERS GÅRD, KULLAVÄGEN
Vi är väldigt stolta över vårt projekt Mimers Gård 
som ligger vid Kullavägen i Helsingborg.
Ett gediget tegelhus i 4-5 plan ritat av lokala 
arkitektkontoret JKAB. 

70 lägenheter fördelade på tre huskroppar 
kringbyggda runt en innergård och med lokaler 
mot Kullavägen. 70 nöjda kunder bor här.


