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ABAKO arkitektkontor AB
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Skanska
ca 330 parkeringsplatser
2005

Vy från Biblioteksgatan

Mölnlycke centrum har kompletterats med 
ett nytt parkeringshus. Byggnadens fasad 
utgörs till största delen av stående träribbor 
med ett visst mellanrum så att man utifrån 
kan skönja insidan och inifrån skönjer utsi-
dan. Fasaden är kompletterad med stora 
fönster/burspråk i form av öppna kuber i 
limträ under vilka träd har planterats så att 
trädens krona breder ut sig i kubens mel-
lanrum. Utifrån delar dessa upp fasaderna 
i en rytm och inifrån ger de byggnaden ljus 
och grönska.

Mot ån integrerar kuberna parkens mer ore-
gelbundna träd och mot Biblioteksvägen 
alléns mer regelbundna trädrad. Fasaden 
mot Badhusgatan har tätare håltagningar för 
att anpassa sig till en något mindre skala. På 
så sätt vill vi spegla och förtydliga de olika 
sidornas karaktär. Trappor och hiss är pla-
cerade likt träden i kuber då även de rör 
sig vertikalt.

PARKERINGSHUS i Mölnlycke Centrum
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P-hus i Mölnlycke Centrum
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Härryda kommun
Projektering för Totalentreprenad
ca 330 parkeringsplatser
Beräknat färdigställande 2004
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Byggnadens fasad kommer att till största del utgöras av 
stående träribbor med ett visst mellanrum så att man 
utifrån kan skönja insidan och inifrån skönjer utsidan. 
Fasaden kompletteras med stora fönster/burspråk i 
form av öppna kuber i limträ under vilka träd skall 
planteras så att trädens krona breder ut sig i kubens 
mellanrum. Utifrån delar dessa upp fasaderna i en rytm 
och inifrån ger de byggnaden ljus och grönska.

Mot ån skall kuberna integrera parkens mer oregel-
bundna träd och mot Biblioteksvägen alléns mer regel-
bundna trädrad. Fasaden mot Badhusgatan har tätare 
håltagningar för att anpassa sig till en något mindre 
skala. På så sätt vill vi spegla och förtydliga de olika 
sidornas karaktär. Trappor och hiss placeras likt träden 
i kuber då även de rör sig vertikalt.

Östfasad

P-hus i Mölnlycke Centrum


