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Om Re Equity Fund

RE Equity Fund är ett företag med mångårig erfarenhet 
från fondförvaltning, fi nansiering,  fastighetsutveckling 
samt förvaltning. 

Vi fokuserar främst på utveckling samt långsiktigt 
ägande av olika typer av samhällsfastigheter, vård 
samt bostäder.

Vi jobbar med aktörer som är bäst i sin gren och 
samtidigt  har en lokal närvaro i aktuell kommun. Vi ser 
det som vår  skyldighet att i kommuner vi är aktiva i,  
även kunna skapa  möjligheter till nya arbetstillfällen. 

Vi brinner för hållbara modeller som ger befolkningen 
social  trygghet men även som har en positiv påverkan 
på miljön. 

Vi följer Agenda 2030 noggrant FN:s ”Sustainable 
development goals”. Vårt fokus ligger på nummer 7, 9, 
11, 13 och 17.

Vi bedriver alltid vårt skissarbete i nära samråd med 
kommunen för att säkerställa att rätt produkt passar 
in gestaltningsmässigt och för att möta marknadens 
krav. Denna fas gör vi mycket nogsamt innan vi går in i 
detaljprojekteringsskedet.

Vi inom RE Equity tänker att vi kan bidraga med 
vår projektutvecklingserfarenhet, tillgång till 
fi nansiering och med vår stora lyhördhet tillsammans 
med kommunen utveckla Barkarby till ett trevligt 
bostadsområde.

MAX QWARNSTRÖM   mq@re-eqt.com
+46 761 646 986    
Max är en entreprenör och har arbetat med investeringar 
inom fastigheter och infrastruktur globalt. Han lanserade 
tillsammans med Ralph en fastighetsstruktur med hållbara 
boenden. Tidigare arbetade han som investeringschef på 
en norsk investeringsgrupp, huvudsakligen med fokus på 
nordiska private Equitytransaktioner och fastigheter. Han 
har dessutom lång erfarenhet från att ha arbetat med 
fi nansiering.

RALPH TORGERSSON  rt@re-eqt.com
+46 730 799 950    
Civilingenjör från Chalmers. Tillbringat större delen av 
sitt arbetsliv jobbande för NCC, Atrium Ljungberg och 
som fastighetskonsult vid utvecklingsprojekt för AREIM, 
Hemsö samt i egen regi. Mångårig erfarenhet av att 
aktivt driva större utvecklingsprojekt med hyresgäster, 
konsultteam och entreprenörer. Allt ifrån köpcentrum, 
bostäder, skolor, kontor och parkeringshus.

ROLF ERENIUS
Rolf B Erenius, - 35 års erfarenhet av ledande befattningar 
inom design och byggledning. Mer än 30 års erfarenhet 
av stadsplanering och  detaljerad utvecklingsplanering. 
Enastående ledarskapsförmåga och bevisad 
framgångsrik ledning av företag och affärsrekord. Rolf 
har publicerat artiklar och forskningsstudier om planering 
och byggledning.

Ekonomi och Finansiering

RE Equity Fund har ett långtgående samarbete med en Engelsk fastighetsfond vid namn Roundshield Partners med 
ett förvaltat kapital om närmare 25 miljarder SEK. Utöver detta så har RE Equity fond goda samarbeten med Svenska 
banker och andra fi nansiärer.

Max har 10 års erfarenhet från de fi nansiella marknaderna med ett tydligt fokus på fastigheter de senaste 5 åren, 
både i Norden och globalt. Ralph, med bakgrund från NCC och Atrium Ljungberg, har mer än 30 års erfarenhet av  
fastighetsutveckling och drivande av byggnadsprojekt.

RE Equity Fund har idag två stycken fokusområden: Samhällsfastigheter och vårdboenden samt hyres-bostäder. Vår 
idé är att kunna skapa boenden och verksamhetslokaler till en överkomlig hyra, samtidigt som vi kan skapa boenden 
som uppfyller vissa hållbarhetsfaktorer och följa FN´s Agenda 2030-mål såsom att bidra till: Social hållbarhet - 
genom våra boenden skapa trivsamma bostäder som bidrar till socialt välbefi nnande. Ekologisk hållbarhet - Att 
använda naturens källor till energi.

Vi bygger bostäder åt hela befolkningen och åt personer i olika livssituationer, gammal som ung, hög och lågavlönad. 
Vi tror på samverkansmodeller där vi i alla projekt arbetar med lokala partners för att även kunna skapa nya 
arbetstillfällen. För förvaltning och byggnation använder vi oss av partners, vilket gör det möjligt för oss att arbeta 
och äga både mindre fastigheter som större. Med mångårig erfarenhet från upphandling och projektutveckling tar vi 
fullt byggherreansvar för att tids-, kostnads-och kvalitetssäkra och säkerställa leverans till hyresgäst.

Team RE-Equity

Information
RE Equity Management i samarbete med 
dess moderbolag och fi nansiär RE Equity 
Fund.

Bolagets namn och organisationsnummer

RE Equity Social AB
RE Equity Fund AB, 559165-5021
RE Equity Management, 559275-6224

Adress

Katarina Bangata 13
116 39 Stockholm

Webbsida

www.re-eqt.com

Email

info@re-eqt.com

Kontaktperson RE Equity

Max Qwarnström
Mail: mq@re-eqt.com

Kontaktpersoner EGA

Erik Giudice
VD, EGA
eg@erikgiudice.com
Tel: 076 044 40 25

www.erikgiudice.com
Tel: +46 761 646 986

Om Erik Giudice Architects

För denna markanvisning har vi gått ihop med Erik 
Giudice Architechts, ett internationellt arkitektkontor 
baserat i Stockholm och Paris. EGA fokuserar på 
fysiska miljöer i alla skalor och skapar allt från bostäder, 
kontor och offentliga byggnader till stadsplanering 
och offentliga rum. De bjuder även gärna in till dialog 
i den offentliga arkitekturdebatten och arbetar ofta 
med research i egna workshops tillsammans med 
beställare och kommuner.

EGA söker sammanhang i en vidare mening och 
ser varje projekt som en unik möjlighet att genom 
innovativ planering och design skapa ekologiskt 
såväl som socialt hållbara miljöer. Deras projekt 
utgår ifrån ett grundligt analysarbete som befäster 
strategiska val utifrån platsens specifi ka förhållanden. 
I gestaltningsprocessen arbetar de med avancerade 
projekteringsmetoder som garanterar platsens 
arkitektoniska, funktionella och tekniska kvalitéer. 

EGA och deras medarbetare kombinerar kreativt och 
konceptuellt tänkande med effektiv handläggning 
under samtliga skeden, från första skiss till färdigt 
projekt. De har en etablerad kompetens inom hållbart 
byggande. Kontorets förmåga att fi nna nyskapande 
lösningar på komplexa urbana och arkitektoniska 
frågor har uppmärksammats och resulterat i ett fl ertal 
tävlingsvinster och utmärkelser både i Sverige och 
internationellt.

Om Betonmast

Vi samarbetar med Betonmast som har stor erfarenhet 
av olika typer av byggnader och bostäder
Betonmast arbetssätt bygger på fem fundament:
Vi är drivande, engagerade, steget före och ser en stor 
glädje i att lyckas.
Vi når våra mål tillsammans – utan prestige. I 
Betonmast fi nns ingen internkonkurrens mellan de 
olika projekten. Alla gynnas av att vi hjälper varandra.
Projektet är alltid i centrum. Det skapar stora värden 
både för våra kunder och för oss.
Fokus på lönsamheten hjälper oss att vara tätt på i 
våra projekt. Utan lönsamhet skulle vi inte kunna 
bedriva verksamhet.
Stolthet känner vi när vi lämnar över ett lönsamt 
projekt till en nöjd kund.

PRESENTATION
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KVARTER 7, KONCEPT OCH PLATSANALYS

Kvarter 7 ligger strategiskt placerat i sydöstra delan 
av Barkarby mellan Vedesta och Barkarbybroarna. 
Kvarteret är exponerat mot E18 i sydväst samtidig 
som det öppnar upp mot parken i nord och öst. 

På så sätt utgör kvarteret en buffert mot 
motorvägens buller samtidigt som byggnaderna får 
en mycket bra synlighet, närhet till parken och fi na 
vyer mot denna. 

KV 7 har därigenom ett exceptionellt bra läge, inte 
minst gällande tillgång till transportmedel, med 
kopplingar till Stockholm och Arlanda.  
Kvarteret blir även det första man möts av när man 
kommer till Barkarby från söder. 

Projektet behöver därför förhålla sig till sin 
näromgivning, samt utformas som märkes och 
entrébyggnad till Barkarby.

Vi har därför valt att utforma kvarteret som en helhet 
med en tydlig kontrast mellan kontorshuset mot E18 
och bostadshusen som vätter mot parken och mot 
sidogatorna. 

Kontorshuset utformas med en regelbuden 
fönstersättning med  djupa terracotta ramar som 
även fungerar som solavskärmning. 

Detta motiv bryts upp av en trapped mittdel med 
en dubbelglasfasad med ramverk i trä. Trappningen 
kopplar till det närliggande kvarter 5 i väster som 
även det trappar upp mot Vedestabron. På så sätt 
skapas en dynamisk entré till Barkarby. 

Bostäderna fasader bryts upp enligt en regelbunden 
vertikal rytm, där materialen varieras för att bryta ner 
kvarterets skala. Hushöjderna varieras och trappas 
ner mot kvarterets nord östra hörn, för att öppna upp 
kvarteret mot parken. 

På så sätt skapas ett fl ertal terasser som ger utrymme 
för växtlighet och som på så sätt kopplar kvarteret 
till parkens grönska. Volymspelet gör även att solljus 
släpps in på gården och i lägenheterna. 

Kvarterets innehåll kombination med kontor och 
bostäder kollateras med aktiva gatuplan med caféer 
som kombineras med vårt Coworking concept som 
ger möjlighet för områdets invånare att arbeta nära 
hemmet samtidigt som det även är öppet för företag 
som vill ha fl exibla kontorslösningar i ett dynamiskt 
område mellan Stockholm och Arlanda,

På så sätt skapar vi ett multifunktionellt urbant 
kvarter med tillgång till grönytor både inom kvarteret 
och genom den närliggande parken. 

Ytorna i gatuplan placeras så att de kopplar mot de 
omgivande publika ytorna och på så sätt att café 
terasser får fördelaktigt mikroklimat med sol och 
vindskydd. 

Även lägenheterna utformas så att de får tillgång 
till solljus och att de överlag är genomgående. De 
utformas så att de blir fl exibla och anpassningsbara 
utifrån de boendes behov.
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VY FRÅN E18 - EN ENTRÉ TILL BARKARBY 
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VY FRÅN Enköpingsvägen - Ett kvarter vid parken 
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SITUATIONSPLAN SKALA 1:400

KVARTER 7, PROJEKTIDÉ
Materialitet och färgskala

Husens fasader kombinerar tegel, trä och glas. Dessa 
material i naturliga färger  i en gradering från ljusockra till 
brunt kopplar till den omgivande parkens färgtoner och 
skapar en harmonisk helhet med variation i nyanserna.  
Färgskalan kopplar även till övriga omkringliggande 
kvarter  och byggnader med vilka det skapas både 
harmoni och kontrast. 

Kontoren

Kontorsfasaden utformas med skärmtegelprofi ler som 
fungerar som solavskärmning. Dessa kommer även att 
bidra till bryta ner bullret från E18. Den centrala trappade 
delan av fasaden utförs som en dubbelskalsfasad i glas 
med träramar. Denna dubbeskalsfasad utgör samtidigt en 
vinterträdgård, en tempererad buffert som även fungerar 
som ett västhus. 
I gatuplan och i plan 2 kommer vi att skapa vårt Coworking 
koncept ”Work, live, life” som vi nu skapar på ett fl ertal 
platser i Sverige.

Detta koncept vänder sig både till boende i området 
som vill arbeta nära bostaden och till innovativa företag 
som vill hyra fl exibla arbetsplatser i ett innovativt 
utvecklingsområde nära till 

Stockholm och Arlanda.

Vi vill även kan kopplas till Barkarby Science så att det 
blir en del av Barkarby innovations motor. Övriga plan 
utformas som fl exibla kontorsytor som hyrs ut enligt 
mer klassiska former, även dessa riktar sig till innovativa 
företag. 
Kontorshuset har en gemensam takterass med möjlighet 
att arbeta utomhus, äta lunch, ha möten och event. 
Till detta kopplas ett utomhusgym och en gemensam 
odlingsyta.
Övrig takyta tas upp av gröna tak och solpaneler.  

Bostäderna

Även bostadsfaserna utförs i tegel och trä med en 
färgskala från ljusockra till brunt. Denna färgskala ger 
en varm och hemtrevlig känsla och kopplar till den 
närliggande parken. 
Samtliga bostäder har tillgång till uteplatser i formad 
trädgårdar, terasser eller rymliga balkonger. 
I gatuplan ligger gemensamma ytor såsom cykelparkering, 
lokaler för barnvagnar samt rum för avfallshantering, 
samt café och coworkingytor som kopplar mot de 
offentliga summan i nordväst. Bostäderna har även de en 
gemensam takterass med plats för avkoppling, mindre 
even, odling, gemenskap och avkoppling. 

E18
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TAKPLAN SKALA 1:400

KVARTER 7, PROJEKTIDÉ

Levande gatuplan 

Fasaderna i gatuplan utformas med mycket transparens 
och öppenhet.
Detta skapar en dynamisk relation mellan ute och inne 
och bidrar till att aktivera gaturummet. Vissa aktivister 
som kaféer kan på så sätt även expandera genom 
utomhusterasser. 
Även transparens skips mot gårdsrummet så att detta 
kan synas från gatan ifrån vissa siktlinjer. 

Gården 

den gemensamma gårdsytan ytan utformas med stor 
omsorg.  Det skapas rum för gemenskap, men även för 
egen refl ektion och avkoppling. 
Gården delas upp i tre huvudelar :
- En lekyta med lekskulpturer, sandlåda och gungor.
- En öppen mötesyta som spar puts för samvaro.
- En gemensam odlingsyta.
Dessa ytor ramas in av rikligt och varierad grönska som 
bidrar med ekosystemtjänster och som bidrar till att 
skapa ett gott mikroklimat. 

BRUTTOAREA m²

1445 m²
1400 m²
1300 m²
1190 m²
1140 m²
955 m²
820 m²
500 m²

8750 m²

KONTOR
1400 m²
1300 m²
1300 m²
1300 m²
980 m²

KONTOR 6280 m²

TOTAL 15030 m²
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Programidé och genomförande för kvarter 7
Vi kommer att satsa helhjärtat för att bidra till områdets 
övergripande vision: 
”en urban och grön blandstad med ett stort 
serviceutbud och en myllrande gatumiljö.”

Vi planerar för en bebyggelse med bostäder, kontor 
och lokaler samtidigt som vi möter omgivningen med 
varierande arkitektur, både i höjd och i form.
Viktigt för oss att kvarteret uppfattas som en helhet  
med modern arkitektur och med känslan att kvarteret 
blir en naturlig del av området.

Platsen kommer att få en egen identitet genom olika 
höjder och en nerbruten skala. Dubbelhöjd i botten plan 
med stora glaspartier skapar animation utmed torget 
och angränsande gator. Kontoren är fl exibla så att 
man kan anpassa till olika företags behov och addera 
funktioner och teknologi över tid. De interiöra rummen 
är viktiga för oss då de skapar trivsamma, hälsosamma 
och kreativa miljöer för våra hyresgäster. Vi kommer att 
använda naturliga obehandlade material interiört.

Vi vill även koppla vårt projekt och verksamheterna 
i lokalerna till Barkarby Science och på så vis stärka 
hållbara lösningar och bidra till att skapa ett innovativt 
Barkarby.
Vi planerar att bygga 13 000 m2 BTA ovan mark. 

För att uppnå de olika målen kommer vi att arbeta 
med följande aspekter :

Tryggt och trivsamt
Vi kommer att arbeta med en ljusdesigner och en 
konstnär för att skapa en behaglig ljusbild under årets 
alla dagar, som skapar trygghet samtidigt som vi 
använder energieffektiva armaturer och undiviker att 
skapa störningar för djurlivet. 

Inbjudande och trivsamma uterum
Generösa vyer kompletteras med en mer väderskyddad 
innergård. Gemensamma takterrasser ger sociala ytor 
under hela året

Materialval
För att säkerställa och dokumentera att materialval och 
ämnen som nyttjas är bra miljöval använder vi oss av 
byggvarubedömningen.  
Vi satsar på att bygga i trä och biomaterial, våra 
arkitekter hos EGA har tidigare erfarenhet av detta med 
projektet Träpalatset i Östra Sala Backe, som byggs med 
trästomme och deras pågående projekt Vista i Malmö, 
ett kontorshus på ca 20 000 kvm BTA som kommer att 
byggas med en trästomme

Biologisk mångfald
Terrasserna kommer innehålla en blandning av växter 
som gynnar mångfalden så att pollinerare får en stor 
variation av livsmiljöer och näring.  Vi kommer att skapa 
en trädgård med både bärbuskar och örtartade ätbara 
växter.
Vi utgår från lokala förhållanden och 
ekosystemtjänstanalyser. Vi tar stöd av relevant expertis 
för integrera relevanta ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald i arkitekturen.

Medvetenhet
Projekten utförs med individuell mätning för respektive 
lokal och kontor. Hyresgästerna ser i klartext månad för 
månad förbrukningsgraden, vilket ger direkt återkoppling 
på deras vanor och därmed en ökad medvetenhet om 
hur egna val påverkar energiförbrukningen. Snålspolande 
toaletter och tappvattenkranar används i våra projekt. 

Avfallshantering 
Tydlig information kring sortering och en ljus, inbjudande 
och trivsam miljö gör det lättare att göra rätt och bidra 
positivt till en hållbar sophantering. Placering av sopsug 
/ soprum/miljörum ska vara naturlig i anslutning till 
entréer och kommunikationer samt vara lättillgängliga 
med återvinnings- och sopbilar. 

Byggskedet 
Genom en varsam anpassning till terrängen minimeras 
miljöbelastning avseende transporter och hantering av 
schakt- och fyllnadsmassor.
Industriellt byggande med hög prefabriceringsgrad och 
en lätt trästomme bidrar till mindre materialspill samt 
ger även färre transporter än traditionellt byggande. 
Den höga graden av prefabricering medför att en stor 
del av arbetet kan utföras i moderna fabriker som utöver 
en fuktsäker produktion även ger arbetsmiljöfördelar. 
Stommen monteras snabbt och tätt hus erhålls 
på kort tid med mindre risk för fuktproblem under 
byggskedet samt med minimal störning avseende miljö 
och buller.  Avfallsminimering och källsortering sker 
systematiskt och i samarbete med lokala avfalls- och 
återvinningsentreprenörer.

Vi använder oss av ett livscykelperspektiv i bedömningen 
av byggnadens miljöpåverkan samt klimatanpassning.

Socialt grönt tänkande och cirkulärt byggande
Återanvändning av byggmaterial från äldre 
byggnader bidrar till att skapa en medvetenhet 
såväl under genomförandet som under bruksskedet. 
Vi använder exempelvis gärna återvunnet tegel i 
entréer, trapphus och andra centrala platser där det 
smyckar byggnaden samtidigt som det bidrar till 
ett bra kretsloppstänk. Detta tillsammans med att 
använda trä och andra naturmaterial, skapar vi en 
synlig medvetenhet i projektet. 

Energistrategi
Vi projekterar enl riktlinjerna för Miljöbyggnad Guld.
Installation av elsolceller på taket ger grön el. Denna 
gröna el driver byggnadens fl äktsystem samt ger 
el till laddstolpar. Tillsammans med geotermisk 
energi för produktion av värme, i kombination med 
fjärrvärme samt effektiv FTX ventilation, bidrar det 
starkt till att minska energiförbrukningen under 
bruksskedet. Vi kommer att bygga  enligt Noll-Co2 
utsläpp. Utöver våra egna insatster tror vi även på 
att ge beredskapen till de enskilda individerna att 
påverka. Detta görs med modern utrustning samt 
mätsystem för individuell debitering av värme, 
kallvatten och varmvatten som  skapar medvetenhet 
hos brukaren.

Utomhusmiljö, dagvattenhantering, gröna ytor
Målet med att öka de olika grönområdena är 
att skapa en komplett livscykel inom kvarteret. 
Dagvatten omhändertas inom fastigheten med 
mycket grönska på marken i kombination med öppna 
dagvattenlösningar som regnbäddar. Vi passar också 
på att använda växtlighet till att buffra och rena 
dagvattnet. 

Genom att skapa gröna tak och gröna växtväggar, 
skapar vi en biologisk mångfald och möjliggör 
för insekter att kunna hitta en bra miljö. Våra 
fasta odlingslådor vid balkonger, uteplatser samt 
gemensamma odlingsplatser bidrar också till den 
biologiska mångfalden samtidigt som det skapar en 
renare och trevlig miljö för oss människor. 

Förutom att de gröna ytorna renar den luft som vi 
andas, bidrar det till ett ökat ekologiskt medvetande 
som i sin tur leder till ett lägre klimatavtryck. 
Utöver de gröna ytorna är det viktigt för oss att 
skapa trevliga sociala ytor för spontana möten. Vi 
tillgodoser detta genom:  
- Trevliga takterrasser där folk kan träffas och 
socialisera.  
- Restaurang och café på bottenplan med 
uteservering.
- Ökade grönområden, vilket i sin tur hjälper till att 
minska mängden koldioxid som produceras från 
grannskapet och hjälper till att samla och rena vatten 
för återanvändning i andra användningsområden.
Grönska har även en positiv inverkan på hälsa och 
bidrar bland annat till att minska stress och öka 
kreativiteten.

Klimatpåverkan
För våra projekt har vi som ambition att skapa 
bostäder med Noll-Co2 utsläpp. 

Klimatpåverkan
Vår arkitekt och samarbetspartner EGA Architects har 
tidigare bland annat projekterat Kontorshuset Vista i 
Malmö som Noll-Co2 byggnad och Hotell Platinan till 
Scandic i Göteborg som är Leed - Platinum certifi erat.

Byggnaderna projekteras omsorgsfullt för att minimera 
risken för köldbryggor, luftläckage och riskkonstruktioner 
vad avser vatten och fukt. Tillsammans med modern 
effektiv teknisk utrustning skapar vi goda förutsättningar 
för att minska byggnadernas klimatavtryck under 
bruksskedet. Med den för individuell debitering skapas 
en medvetenhet hos brukaren, som bidrar till att 
reducera förbrukningen.

Grönare transport
I samarbete med kommunen skapar vi kvarter som är 
mindre beroende av bilar. Tillsammans med etablering av 
lösningar för elbilspool i projekten, samt stort fokus på 
bra väderskyddade cykelparkeringar, kommer behovet av 
privata bilar att minska. Vi kommer att etablera cykelpool 
med både vanliga cyklar samt lådcyklar.
För att uppmuntra alterntiva sätt att resa är det viktigt 
att erbjuda bra service, därför tänker vi oss ha digitala 
anslagstavlor som visar när nästa tunnerlbana, buss 
eller pendeltåg går, kartor som visar vart närmaste 
cykelplatser fi nns för att möjliggöra till att folk reser 
hållbart.

Uppkopplat kvarter
Genom att projektera smarta byggnader som även 
känns moderna 2030 använder vi modern teknik för att 
på bästa sätt optimera byggnadens energianvändning 
samt hjälpa våra hyresgäster att kunna fatta beslut som 
har en positiv påverkan på hyra och därför också på 
energikonsumtion. 



9
EGABETONMAST

KVARTER 7
Fasader och Materialpalett

FASAD MOT NORR SKALA 1:400

TEGEL OKRA GLAS MED TRÄRAMTEGELRÖDBRUNT FÖNSTER OCH 

BALKONGINRAMNING I TRÄ

RÄCKEN I METALL
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KVARTER 7
Fasader och Materialpalett

FASAD MOT SÖDER SKALA 1:400

GLASFASAD MED SKÄRMTEGEL 

SOM BILDAR EXTERNT SOLSKYDD

GLASFASAD MED TRÄRAMA  

SOM BILDAR SOLSKYDD
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KVARTER 7
Fasader och Materialpalett

FASAD MOT VÄSTER SKALA 1:400

FASAD MOT ÖSTER SKALA 1:400
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SEKTION B SKALA 1:400 

SEKTION A SKALA 1:400 

KVARTER 7
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Genomförandebeskrivning
I det fall vi blir utvalda att teckna markanvisningsavtal med Järfälla, avser vi att starta upp detta arbete relativt 
omgående, enl följande agenda

• Dialog med Järfälla för att identifi era väsentliga personer inom kommunen att ha kontakt med under 
projektets olika faser samt sätta samman en mindre referensgrupp – för att checka av med under vårt 
skissarbete.

• Inventering av närmiljö, samt inläsning av andra pågående/utförda projekt . Säkerställande av utvändiga 
miljöer inom kvartersmark och vilka övriga friytor som fi nns/planeras i närmiljön.

• Behovsbedömning startar också upp omgående, för att säkerställa vilken typ av affärslokaler, kontor, 
bostadsstorlekar etc som efterfrågas. I denna arbetsfas identifi erar vi och etablerar samarbete med 
möjliga framtida hyresgäster vad avser verksamhetsytorna. LOI med de centrala aktörerna tecknas för 
fortsatt gemensamt skissande.

• Denna första fas kommer ta ca 6-10 månader.
• Skissarbete utförs parallellt under denna tid så att det blir enkelt att kommunicera med berörda samt för 

att kunna checka av med referensgruppen.
• När slutliga skisser är förankrade och klara, tillsammans med erforderliga andra underlag, så 

slutsammanställs detta material i ett program. Programmet redovisas i referensgruppen och beslutas, med 
ev kommentarer/synpunkter. Nu är vi ca 10-12 månader efter det att markanvisningsavtalet tecknades.

• Bygglovprojektering och detaljprojektering påbörjas. Bygglov kan sökas 6 månader efter att program 
handlingen är beslutad. Ett bygglov för hela kvarteret.

• Upphandling av Betonmast som totalentreprenör genomförs med programhandling som underlag. För 
att säkerställa byggbarheten av bygglovhandlingen, så är Betonmast med och säkerställer detta under 
bygglovprocessen.

• Detaljprojekteringen slutförs av Betonmast tillsammans med EG Architects och Betonmasts övriga tekniska 
konsulter. Arkitektoniska kvalitéer säkerställs genom att EG Architects är med hela vägen fram till slutförd 
byggnation.

• I detta nya område kanske det inte är att förvänta att byggloven överklagas, men där har ni inom Järfälla 
bättre uppfattning om. Ett överklagande förskjuter förstås hela tidplanen motsvarande.

• Markarbeten kan påbörjas 2 månader efter att bygglov vunnit laga kraft och att tekniskt byggsamråd 
genomförts och startbesked erhållits.

• Färdigställande fram till infl yttning är ca 26-30 månader från när mark startar upp.

Organisationsplan:

Namn      Roll      Företag

Max Qwarnström    Finansiering    Re equity Fund
Ralpl Torgersson    Projektchef    Re equity Fund
Rolf Erenius     Senior advisor   Re equity Fund

Erik Giudice     Uppdragsledare   EG Architects AB
Nikolas Kavvadias    Handläggande arkitekt  EG Architects AB
Viktor Löfström    Medverkande arkitekt  EG Architects AB
Hillevi Robertsson Quinn   Medverkande arkitekt  EG Architects AB
Peter Ejvegård    Kvalitetsansvarig   EG Architects AB
Gustav Kavsjö    BIM     EG Architects AB

      Totalentrepenör   Betonmast
Marcus Garheden    Ombud    Betonmast
Ej utsedda     Projekteringsgrupp   Betonmast

Tidplan
  Dialog och Skissarbete tillsammans   
 med kommunen 2022
 Bygglovshandlingar 2023
 Byggstart januari 2024
 Infl yttning våren 2026

dialog, inventering och 
behovsbedöming + 
skissarbete bygglovshandlingar /

bygghandligar 

skissarbete och 
programhandling

byggstart
infl ytt

2022 2023 2024 2025 2026
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Referensbilder
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Referensbilder



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 11.693 x 16.535 inches / 297.0 x 420.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Scale by 97.00 %
     Align: centre
      

        
     D:20210830145259
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     0
     0
     1
     0
     0.9700
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20210830145256
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Wide
     633
     388
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 14.17, top 14.17, right 14.17, bottom 14.17 points
     Horizontal spacing (points): 14.1732 
     Vertical spacing (points): 14.1732 
     Crop style 1, width 0.30, length 20.00, distance 10.00 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 17.717 x 12.598 inches / 450.0 x 320.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 0 down, columns 10 across
     Align: centre
      

        
     D:20210830145653
      

        
     14.1732
     10.0000
     20.0000
     1
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     10
     0
     0.7000
     0
     14.1732 
     1
     14.1732
     1
            
       D:20210830145652
       907.0866
       SRA3
       Blank
       1275.5906
          

     Wide
     -1176
     303
    
    
     14.1732
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     14.1732
     0
     2
     1
     0
     14.1732 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





