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Datum

2021-01-25
Frank Throlin, 076-888 72 41
frank.throlin@boras.se
Mark- och exploateringsingenjör

Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse
inom fastigheten Eken 15 i Parkstaden

Inledning
Borås växer och fler bostäder behöver byggas. Nu bjuder Borås Stad in till
markanvisningstävling för fastigheten Eken 15 i Parkstaden i västra delen av
centrala Borås. Syftet med tävlingen är att få förslag på hur ny bostadsbebyggelse
kan utformas för att på ett så bra sätt som möjligt komplettera stadsdelen
Parkstaden. Inriktningen är bebyggelse av två mindre flerbostadshus som vi tror
kan inrymma ca 10-15 lägenheter. Den byggherre som efter utvärdering utses
som vinnare avser att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen i syfte att
senare förvärva området.

Bild 1. Översiktskarta
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Bakgrund
Bebyggelsen i den västra delen av Parkstaden
När den aktuella delen av Parkstaden exploaterades under 1920-1930-talet lades
stor vikt vid konsten att kombinera enhetlighet med variation. Enhetligheten i
området består bland annat i sättet att placera husen, deras skala, material och
färgsättning samt hur närmiljön är ordnad. Kvarteren har med denna
utgångspunkt blivit som familjer med skönjbara släktdrag, men bestående av ett
antal olika individer. Detta gör området harmoniskt, intressant, och rikt på
upplevelser. Samtidigt blir miljön ömtålig och sårbar, eftersom även små
avvikelser och förändringar blir tydliga och riskerar att förstöra helhetsintrycket.
Idag illustreras detta på ett bra sätt genom ett antal okänsliga ombyggnader, vilka
lyckligtvis inte har påverkat helhetsupplevelsen nämnvärt. Fasadmaterial, val av
fönster och ytterdörrar utgör exempel på detaljer som utgör en stor del av
Parkstadens karaktär och kulturhistoriska värde. En målsättning för Parkstadens
fortsatta liv och utveckling är att bibehålla den skala, struktur och karaktär som
stadsdelen fick under 1900-talets första decennier. Den bebyggelse som ska
komplettera den befintliga strukturen ska därför sträva efter att samtala och
anpassa sig till sin omgivning.

Bild 2. Flygbild med aktuell fastighet i bildmitt.

Bild 3. Exempelbyggnader i området

Borås Stad

Datum

Sida

2021-01-25

3(8)

Anvisningsområdet/Eken 15
Det aktuella området, fastigheten Eken 15 är beläget i de västra delarna av
Parkstaden utmed Katrinebergsgatan och fastigheten omfattar 2 903 m².
Tävlingsområdet ligger 150 meter från Ramnasjön som tillsammans med
intilliggande Ramnaparken bildar ett uppskattat park/naturområde i Borås västra
delar.

Bild 2. Ortofoto 2020 med aktuell fastighet i bildmitt

På platsen har det tidigare funnits en handelsträdgård med tillhörande växthus
som nu är rivna. Eftersom det fanns risk att mark som har nyttjats för dylikt
ändamål innehöll föroreningar har Borås Stad genomfört en miljöteknisk
markundersökning som påvisade föroreningar. Fastigheten har därför sanerats
och i oktober 2019 genomfördes en slutkontroll vilket påvisade att värdena nu är
under gränsvärdet för känslig markanvändning. I och med detta frånsäger sig
kommunen ansvar för områdets mark- och grundförhållanden. Det åligger
byggherren att vidta och bekosta eventuella erforderliga undersökningar, tillstånd
och åtgärder.
Den miljötekniska markundersökningen finns bilagd under tävlingsunderlag på
boras.se/eken.

Bild 3. Tävlingsområdet så som det ser ut idag efter kommunens sanering
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En befintlig fjärrvärmeledning ligger på fastigheten vid dess gräns mot
fastigheten Eken 4, se karta nedan för ledningens belägenhet. Ledningen är
säkrad med servitut och kostnaden för att flytta ledningen är väldigt omfattande.
Detta medför att det inte kommer gå att bygga dikt an mot fastigheten Eken 4
som planen medger. Borås Energi och Miljö AB som äger ledningen tillämpar
normalt att man inte får bygga närmare ledningsmitt än 3 meter. För mer
detaljerade frågor och information angående fjärrvärmeledningen hänvisas till
Borås Energi och Miljö AB.

Bild 4. Karta med fjärrvärmeledningens placering (röd färg)

Detaljplanens syfte och huvuddrag
För området gäller detaljplan 1490K-P1125 som vann laga kraft 2009-09-24.
Syftet med planen är att anpassa planbestämmelserna så att bebyggelsens och
områdets karaktär bibehålls såväl vid om- och tillbyggnader som vid
nybebyggelse. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra fortsatt verksamhet vid
Parkstadens före detta handelsträdgård. Eftersom handelsträdgården är riven så
ska detta syftet bortses ifrån och det är endast bostadsändamål som ska beaktas
i denna markanvisningstävling.
Att genomföra ett byggprojekt i det aktuella området, med kulturmiljö av stort
värde, innebär ett ansvar i att det bidrar med kvalitet till sin omgivning som är
gestaltad med stor omsorg. Gällande detaljplan anger att exteriören ska utformas
så att den anpassas till befintlig bebyggelse vilket innebär höga kvalitetskrav
avseende byggnadens utformning, utförande och materialval.
För information och övriga bestämmelser om detaljplanen hänvisas till
detaljplanehandlingarna som finns tillgängliga på: boras.se/eken.
Planavgift tas ut vid nybyggnad inom denna detaljplan.
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Bild 5. Utsnitt av detaljplanekartan

Markanvisning
Tävlingsförfarande
Tävlingen vänder sig till byggherrar och innebär att vinnaren ska teckna ett
markanvisningsavtal som innebär att byggherren under en tid av ca ett år har
ensamrätt att förbereda byggnation av tävlingsområdet. Utkast till
markanvisningsavtal som vinnande byggherre förväntas acceptera finns som
tävlingsunderlag på boras.se/eken. Därefter när bygglovet är klart kommer ett
köpeavtal att skrivas för överlåtelse av tomtmarken, dvs fastigheten Eken 15.
Köpebrev, som reglerar äganderättens övergång skrivs när byggnationen kommit
så långt att vi är säkra på att bygges fullföljs, dvs tidigast när bottenplatta för alla
bostäderna är färdig. Tävlingsförutsättningarna och tidplan redovisas nedan i
denna tävlingsinbjudan.

Tävlingsunderlag
På boras.se/eken finns följande tävlingsunderlag:







Inbjudan
Detaljplan
Miljöteknisk markundersökning
Nybyggnadskarta i dwg- och pdf-format
Utkast till markanvisningsavtal
Det kommer eventuellt under ansökningstiden att läggas ut kompletterande
handlingar på websidan: boras.se/eken.

Kvalificeringskrav


Bolaget ska ha genomfört minst ett byggprojekt av liknande karaktär och
omfattning.
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Bolaget ska ha ekonomiska förutsättningar att kunna genomföra det aktuella
projektet och därmed ha god kreditvärdighet. För bedömning av om
ekonomiska kvalificeringskravet uppfylls av bolaget eller ej används Borås
Stads tjänst ”Grönt ljus” (Creditsafe). För att uppfylla kvalificeringskravet ska
ansökande bolag uppfylla god kreditrating vid riskbedömning.

Markanvisningens förutsättningar
Förslaget:
 Ska ha en hög arkitektonisk ambition och en helhetsidé för området där
hållbarhetsaspekter beaktats.
 Ska utformas med ett bostadsinnehåll som tillgodoser stadsdelens behov av
bostäder med hög tillgänglighet.
 Ska inrymma all parkering inom fastigheten.
 Ska ta hänsyn till att området är bullerutsatt och klara gällande riktvärden för
buller och bostäder.

Redovisning av tävlingsbidrag

















Bolagets namn, adress, hemsida, organisationsnummer och kontaktperson.
Beskrivning av projektets grundidé och gestaltningsidé.
Kort beskrivning av bolagets ekonomiska förutsättningar och ekonomiska
stabilitet som visar den ekonomiska förmågan att genomföra projekt av
denna karaktär.
Kort beskrivning av den tänkta projektorganisationen.
Situationsplan i A3-format.
Representativa sektioner som visar hur bebyggelsen anpassas till
omgivningen.
Principer för planer, fasader och sektioner på byggnader i A3-format.
Utformning av närmiljön (inkl. markbehandling och ljussättning).
Lägenhetsfördelning, redovisa totalt antal lägenheter och fördelning av
lägenheternas storlek.
Uppgift om upplåtelseform
Köpeskilling som sökanden är beredd att betala för markområdet.
Redovisning i kr/m² ljus BTA. Redovisa även totalsumma. Information om vad
som räknas som ljus BTA finns i Mallavtalet för markanvisningar.
En beskrivning av referensprojekt med liknande karaktär och omfattning.
Minst ett referensprojekt ska redovisas.
Bolaget ska redovisa sin kvalitets- och miljöprofil.
Det står er fritt att dessutom presentera ert förslag med perspektiv,
fotomontage m.m.

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete. Efter granskning av inkomna förslag
kan muntlig redovisning bli aktuell.
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Utvärdering
Förutsättning för att tävlingsbidraget ska utvärderas är att samtliga punkter under
”Kvalificeringskrav”, ”Markanvisningens förutsättningar” och ”Redovisning av
tävlingsbidrag” finns med och är uppfyllda.
Utvärderingen av tävlingsbidragen kommer att göras av en jury bestående av
tjänstepersoner från kommunens förvaltningar Stadsledningskansliet och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vid utvärdering kommer hänsyn tas till följande faktorer:
 Projektidé
 Bostadsinnehåll, antalet lägenheter och bostadsstorlekar
 Bebyggelseutformning
 Utformning av närmiljön
 Köpeskilling för markområdet
Borås Stad förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna tävlingsbidrag och har
rätt att förkasta samtliga inkomna ansökningar.

Tidplan
Denna tidplan är en uppskattning på när de olika momenten i projektet ska vara
utförda. Datum kan komma att ändras.
2021-01-25 - Utskick av inbjudan
2021-03-05 - Sista dag att skicka frågor till tävlingsadministrationen
2021-03-15 - Tävlingsförslag ska ha inkommit till Borås Stad
2021-03-16 – 2021-03-26 - Utvärdering av ansökningar
2021-03-26 – Tilldelning
Efter tilldelning ska markanvisningsavtal tecknas, mer information under
”Tävlingsförfarande”.

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Inlämning av handlingar innebär att Borås Stad ges rätt att utan ersättning till
upphovsman eller byggherre av ansökan ställa ut och/eller på annat sätt publicera
sökandes ansökningshandlingar, samt mångfaldiga dem för behandling inom
kommunen för projektet och på så sätt som inte strider mot upphovsrättsliga
regler.

Information och kommunikation
Fram till 2021-03-05 finns möjlighet att ställa kompletterande frågor. Se
kontaktuppgifter nedan. Inkomna frågor och svar på dessa publiceras löpande på
tävlingssidan boras.se/eken. Här kommer även eventuell kompletterande
information att publiceras.
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Inlämning av förslag
Ansökan ska lämnas enligt anvisningarna nedan senast 2021-03-15.
Tävlingsbidraget ska lämnas in digitalt till mark@boras.se.
Ansökan ska märkas ”TÄVLINGSBIDRAG Eken 15, Parkstaden”.

Kontaktpersoner



Frank Throlin, Mark- och Exploateringsingenjör,
(Frank.throlin@boras.se, 033-35 72 41)
Anders Graad, Mark- och Exploateringsingenjör,
(anders.graad@boras.se, 033–35 72 96)

STADSLEDNINGSKANSLIET
25 Januari 2021

Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef

