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Markanvisning Pålsjö 1:1, Senderödsvägen 

Utvärdering 
  

Bakgrund 

Helsingborg stad bjöd genom enheten för mark och exploatering in byggherrar att 

göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom detaljplan för fastigheten 

Pålsjö 1:1 m fl, Senderödsvägen. Intresseanmälan rörde tre kvarter, samtliga med 

byggrätter för bostäder. Vid anbudstidens slut hade totalt 18 förslag inkommit från 

15 byggherrar. 

Utvärderingskriterierna 

I samtliga kvarter premierades både pris och gestaltning. För fastigheterna Kalken 1 

och Mässhaken 1 har även hänsyn tagits till utnyttjandegrad och upplåtelseform. För 

fastigheten Kalken 2 gavs poäng för senior- eller trygghetsboende.  

Då kravet på inlämning endast var volymskisser har hänsyn inte tagits till antalet 

lägenheter eller lägenhetsstorlekar. Eventuella skisser på centrumfunktionen i 

fastigheten Kalken 1 har inte heller tagits i beaktande då denna inte ingår i 

markanvisningen. För de förslag som omfattade både fastigheterna Kalken 1 och 2 

har bedömning av varje kvarter utförts självständigt. 

Jurygruppen 

Therese Paulsson, exploateringsingenjör, stadsledningsförvaltningen 

Helena Taps, planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen 

Konrad Ek, stadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen 

Göran Hagsund, bygglovarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen 
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Tilldelning 

Enheten för mark och exploatering, med stöd av jurygruppens bedömning, har 

beslutat att tilldela fastigheten Kalken 1 till SHH Bostad fastigheten Kalken 2 till 

Bonum seniorboende och fastigheten Mässhaken 1 till Dilum Fastigheter AB. 

Fastigheten Kalken 1 – max 20 poäng 

 SHH Bostad  17,7 poäng 

  Midroc   17,1 poäng 

 Riksbyggen  16,0 poäng 

 

Fastigheten Kalken 2 – max 20 poäng 

 Bonum seniorboende 18,5 poäng 

 Garnito  14,7 poäng 

 

Fastigheten Mässhaken 1 – max 20 poäng 

 Dilum Fastigheter AB 16,8 poäng 
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Markanvisning för fastigheten Kalken 1, tilldelat SHH 

Bostad med Nyréns Arkitektkontor  

Motivering 

SHH Bostad har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor lämnat in ett förslag för 

bostäder på fastigheten Kalken 1.  

Förslaget redovisar god gestaltning och bra utnyttjande av fastigheten.  

Byggnaderna föreslås i volymskissen vara uppförda i tegel och puts i fina volymer 

med en övre indragen snedställd våning som riktar sig mot väster. Den öppna 

gården mot Romares väg har goda ljusförhållanden men saknar en stadsmässig 

gestaltning.  

Övriga förslag 

Midroc med Jais Arkitekter  

Motivering 

Midroc har tillsammans med Jais Arkitektur lämnat in ett förslag för bostäder på 

fastigheten Kalken 1.  

Förslaget är väl redovisat och har en vacker gestaltning. Materialvalet är tegel som 

känns naturligt och bildar en fin övergång till Maria park och ansluter 

materialmässigt väl till Krematoriet. Byggnaderna är bra orienterade och fastigheten 

väl utnyttjad. Gården kan få en intim och skyddad karaktär där den lägre 

huskroppen mot Romares väg bildar skydd från trafikbuller i väster. 

Riksbyggen med Arkitektbyrån design 

Motivering 

Riksbyggen har tillsammans med Arkitektbyrån design lämnat in ett förslag för 

bostäder på fastigheten Kalken 1. 

Förslaget redovisar två punkthus i 5-6 våningar med fasad av puts och bottenvåning 

klädd i tegel. Dispositionen av byggnaderna saknar stadsmässig karaktär och 

domineras av 2 parkeringsytor. Byggnaderna har en rationell och saklig uppbyggnad 

men saknar koppling till den kulturhistoriska miljön. 
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Markanvisning för fastigheten Kalken 2, tilldelat Bonum 

Seniorboende med LINK Arkitektur 

Motivering 

Bonum har tillsammans med Link Arkitektur lämnat in ett förslag för seniorboende 

på fastigheten Kalken 2. Priset per kvadratmeter BTA är högt i förhållande till övrig 

prissättning i området. Fasadmaterialet utgörs av genomgående tegel vilket skapar 

en bra anslutning till omkringliggande områden.  

Förslaget redovisar en väl sammansatt miljö med spännande volymer. Tegel i olika 

kulörer ger en bra koppling till kulturmiljön. Förslagets disposition och 

parkeringslösning medför att tomten utnyttjas bra. Förslaget ger en bra stadsmässig 

karaktär.  Ambitionen att utnyttja återvunnet tegel och arbeta med relief och 

mönstermurning är positivt. Byggnadsvolymernas höjd och skuggpåverkan på 

innergården bör studeras i ett fortsatt skede. 

Bonum erbjuder en helhetslösning som ger en hög livskvalitet för 

bostadsrättsköparna. I förslaget har man visat på ett väl genomarbetat koncept där 

servicen i form av ”Bonumvärden” sticker ut. Bostäderna uppfyller kompletterande 

krav som är samlade i riktlinjerna ”Bonumbostaden”. Sammantaget visar detta att 

förslaget har en genomgående tanke när det gäller seniorbostäder. Förslaget 

redovisar strategiskt placerade gemensamma lokaler och utemiljöer som bjuder in 

till gemenskap, något som staden anser är viktigt i den här typen av boenden. Bonum 

får därför full poäng på delen som rör seniorboendet. 

    

Övriga förslag 

Garnito med jkab Arkitekter 

Motivering 

Garnito AB har tillsammans med jkab Arkitekter lämnat in förslag för seniorbostäder 

på fastigheten Kalken 2. Fasadmaterialet utgörs av skiftande tegelkulörer som 

skapar en trevlig dynamik i kvarteret. 

Förslaget är väl redovisat och har en hög kvalitet med väl avvägda volymer som ger 

en stadsmässig karaktär mot Romares väg. Tegel i olika kulörer ger ett bearbetat 

intryck som ansluter väl till områdets kulturmiljö. Disposition och 

parkeringslösningen ger goda förutsättningar för en trivsam och bra gårdsmiljö.   

Förslaget redovisar några goda lösningar för seniorboende, till exempel de digitala 

anslagstavlorna vid ingångarna. I övrigt beskriver man hur man ska uppnå ett tryggt 

område med gemensamhetsrum. 
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Markanvisning för fastigheten Mässhaken 1, tilldelat 

Dilum Fastigheter AB med FOJAB arkitekter 

Motivering 

Dilum Fastigheter AB har tillsammans med Fojab Arkitekter lämnat in förslag på 

fastigheten Mässhaken 1. Fasadmaterialet består av vit puts. 

Det inlämnade förslaget visar en hög ambitionsnivå rörande gestaltningen. 

Husvolymen blir spännande i form av vinklade delar som fångar upp utsikt in mot 

parken samt kvällsljus.  

Dispositionen av parkeringsplatser, antal och tillgång, behöver ses över i den 

fortsatta processen, liksom närheten till den söder om liggande fastigheten. 
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