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Inbjudan till markanvisningstävling för 

bostadsbebyggelse inom Kv Nötskrikan på Lugnet, 

Borås Stad 

 

Inledning 
Borås växer och fler bostäder behöver byggas. Nu bjuder vi in till 

markanvisningstävling för del av Kvarteret Nötskrikan på Lugnet i 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 den karaktärsfulla 

stadsdelen Lugnet. Den byggherre som efter utvärdering utses som vinnare ska 

teckna ett markanvisningsavtal med kommunen i syfte att senare förvärva och 

bebygga del av kvarteret. 

 

 
Bild 1. Översiktskarta 
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Bakgrund 

Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsen inom kvarteret Nötskrikan består idag av flerbostadshus med 

tegelfasader i fyra våningar vilka uppfördes under 1983-84 i tidstypisk stil. 

Samtidigt kom även den parkeringsanläggning som finns i kvarterets nordöstra 

del. Även den omgivande bebyggelsen i området är i huvudsak uppförd med 

tegelfasader. Enstaka äldre träbyggnader finns också bevarade från tiden efter 

sekelskiftet 1900 då Lugnet ursprungligen bebyggdes. Gatunätet i stadsdelen är i 

princip en rutnätsplan som dock bryts genom Gustav Adolfsgatan som 

historiskt har haft en sträckning diagonalt över den nu aktuella tomten. Gatan 

drogs troligen om redan under slutet av 1940-talet då dagens parkeringsyta kom 

på plats.  

 

Närområdet domineras av Gustav Adolfs kyrka från 1906, Bäckängsgymnasiet 

från 1912 samt Gustav Adolfs Församlingshem från 1958. I nordost finns även 

en mindre frikyrka från 1964. I nära anslutning till kvarteret Nötskrikan finns 

även Borås välbesökta Kulturhus samt platsbildningen PA Halls terrass. Det 

finns flera större träd i området, framförallt i den omgivande miljön kring 

Gustav Adolfs kyrka. 

 
Bild 2. utdrag från inskannad 3D modell (bilaga 5)  

Anvisningsområdet/Del av Innerstaden 1:3/kv Nötskrikan  

Den aktuella tomten tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvarteret 

Nötskrikan 9,10 och 11 som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. Planområdet 

ramas in av tre gator. Salängsgatan passerar områdets södra gräns, Gustav 

Adolfsgatan vid den östra och Torstensonsgatan vid den västra gränsen.  

Planområdets storlek är ca 880 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och ägs 

av Borås Stad.  

 

Den aktuella tomten har ett väldigt exponerat och känsligt läge i staden och 

stadsdelen vilket ställer höga krav på en djup kunskap om platsen och en stor 

förståelse för det sammanhang som en ny byggnad ska bli en del av. 
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Närområdet är en viktig målpunkt i staden med redan nämnda PA Halls terrass, 

Gustav Adolfs kyrka, Kulturhuset och Bäckängsgymnasiet. Att byggnaden 

svarar upp till sin plats i stadsrummet och blickar framåt är en självklarhet. 

 

Den del av fastigheten Innerstaden 1:3 som omfattas av markanvisningen avses 

styckas av och utgöra en egen fastighet. Kostnader för fastighetsbildning åligger 

exploatören. Borås Stad ansvarar för att ansökan om avstyckning lämnas in till 

Lantmäterimyndigheten.  

 
Bild 3. Flygbild med anvisningsområdet markerat med gult i bildmitt 

Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte längre behövs. Den 

behöver hanteras antingen genom att tas bort, fyllas igen eller utnyttjas till den 

nya byggnationen. Branddammen rymmer 300 000 liter och beräknas ha en 

diameter på 9 meter och ett djup på ca 5 meter.  

Kostnader som uppkommer i samband med hantering av krigsbranddammen 

inom området åligger kommande exploatör.  

 

 
Bild 4. Ritning som visar krigsbranddammen 
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Detaljplanens syfte och huvuddrag 

För området gäller detaljplan 1490K-P1288 som vann laga kraft 2019-12-20.  

Syftet med detaljplanen är att förtäta blivande kvarteret Nötskrikans södra del 

genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där 

idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet. 

 

Exploateringsgraden regleras på olika sätt i detaljplanen. I en av ytorna finns 

ingen exploateringsgrad, det är för att hela området får exploateras. I den andra 

ytan finns bestämmelsen ”e251”, vilket innebär att högsta exploateringsgrad är 

251 kvm byggnadsarea. Prickmarken får inte bebyggas och på korsmarken får 

endast teknik- och komplementbyggnader om max 40 kvm byggnadsarea 

uppföras, till exempel sophus, cykelförråd eller liknande.  

 

 
Bild 5. Utdrag ut plankartan från detaljplanen 
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Markanvisning 

Tävlingsförfarande 

Tävlingen vänder sig till byggherrar och innebär att vinnaren ska teckna ett 

markanvisningsavtal som ger byggherren, under en tid av cirka ett år, ensamrätt 

att förhandla med kommunen om överlåtelse samt förbereda bebyggelse av 

tävlingsområde. Exempel på mallavtal för markanvisningsavtal finns som 

tävlingsunderlag på boras.se/Nötskrikan. Därefter när bygglovet är klart 

kommer ett köpeavtal att skrivas för överlåtelse av tomtmarken. Köpebrev, 

som reglerar äganderättens övergång, skrivs när byggnationen kommit så långt 

att vi är säkra på att bygget fullföljs, d.v.s tidigast när bottenplatta för 

byggnationen är färdig. Tävlingsförutsättningarna och tidplan redovisas nedan i 

denna tävlingsinbjudan. 

 

Tävlingsunderlag 

På boras.se/Nötskrikan finns följande tävlingsunderlag: 

 Välkommen till denna tävling  

 Inbjudan 

 Bilaga 1: Detaljplan 

 Bilaga 2: Nybyggnadskarta i dwg- och pdf-format 

 Bilaga 3: Utkast till markanvisningsavtal 

 Bilaga 4: Borås Stads parkeringsregler (2020-11-19) 

 Bilaga 5: Inskannad 3D-modell över området i format: 3DS, Collada, FBX, 

OBJ och punktmoln.   

 

 Det kommer eventuellt under ansökningstiden läggas ut kompletterande 

handlingar på websidan: boras.se/nötskrikan.  

 

Kvalificeringskrav  

 Bolaget ska ha genomfört minst ett byggprojekt av liknande karaktär och 

omfattning.  

 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 gestaltning som kopplar samband mellan dels det fysiska urbana 

rummet med byggnader av hög raritet, och som kopplar en upplevt 

innehållsmässig länk till kulturhus, kyrkobyggnad, undervisningslokaler och 

centrumaktiviteter. 
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 Ska resultera i en byggnad som samverkar och speglas av de volymer och 

texturer som finns i byggnadens närhet. 

 Ska verka som en central byggnad för området som svarar mot framtidens 

behov, som uppskattas och besöks av boråsare och även samverkar 

estetiskt med de karaktärsfulla målpunkter som finns i dess närområde.  

 Ska ha en hög ambition avseende ekologisk hållbarhet och uttryck, med 

gedigna material och genomarbetade tekniska lösningar. 

 Ska inrymma all parkering inom fastigheten, vilket innebär att parkering bör 

anordnas under mark. Borås Stads parkeringsregler är gällande.  

 Ska möjliggöra centrumverksamhet i gatuplan.  

 

Redovisning av tävlingsbidrag 

Markanvisningsförslaget ska innehålla: 

 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 planlösningar, fasader och sektioner i A3-format.  

 Utformning av närmiljön (inkl. markbehandling och ljussättning).  

 Lägenhetsfördelning, redovisa totalt antal lägenheter och fördelning av 

lägenheternas storlek. Redovisa även storlek och omfattning för 

centrumverksamhet.  

 Uppgift om upplåtelseform.  

 Köpeskilling som sökanden är beredd att betala för markområdet. Separat 

redovisning i kr/m² ljus BTA för bostäder samt för centrumverksamhet. 

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.  

 Redovisning av bolagets kvalitets- och miljöprofil.  

  

 Det står er fritt att dessutom presentera ert förslag med perspektiv, 

fotomontage m.m. Gärna med hjälp av bilagd inskannad 3D-modell över 

området.  

 

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 (utan inbördes 

rangordning): 

 Projektidé. 

 Bebyggelseutformning, hållbarhetsperspektiv och gestaltning.  

 Bostadsinnehåll, antalet lägenheter, bostadsstorlekar samt yta och idéer 

för centrumverksamhet i gatuplan.  

 Utformning av närmiljön samt hantering av parkeringsplatser.  

 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. 

2021-10-15 - Utskick av inbjudan 

2021-11-12 - Sista dag att skicka frågor till tävlingsadministrationen 

2021-11-26 - Tävlingsförslag ska ha inkommit till Borås Stad 

2021-11-29 – 2021-12-17 - Utvärdering av ansökningar 

2021-12-17 – 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 anbudsgivare ställa ut och/eller på annat sätt publicera 

sökandes ansökningshandlingar, samt mångfaldiga dem för behandling inom 

staden för projektet och på så sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler. 

 

Information och kommunikation 

Fram till 2021-11-12 finns möjlighet att ställa kompletterande frågor. Se 

kontaktuppgifter nedan. Inkomna frågor och svar på dessa publiceras löpande 

på tävlingssidan boras.se/Nötskrikan. Här kommer även eventuell 

kompletterande information att publiceras.  

 



Borås Stad 
Datum 

2021-10-15 
  

  
Sida 

8(8) 

 

 

Inlämning av förslag 

Ansökan ska lämnas enligt anvisningarna nedan senast 2021-11-26.  

 

Tävlingsbidraget ska lämnas digitalt till: mark@boras.se .  

 

Ansökan ska märkas ”TÄVLINGSBIDRAG Nötskrikan, Lugnet”. 

 

Kontaktpersoner  

Frank Throlin, Mark- och Exploateringsingenjör  

Frank.throlin@boras.se, 033-35 72 41 

 

 

Välkomna med ert bidrag!  

 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

 

15 oktober 2021 

 

 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

mailto:mark@boras.se
mailto:Frank.throlin@boras.se

