
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Intresseanmälan för prekvalificering  

Helsingborgs stad 

Maria station etapp 2, 2018 



 

 

Inbjudan 

Nu inbjuder Helsingborgs stad genom enheten för mark- och exploatering byggherrar 

att göra intresseanmälan för prekvalificering av byggrätter inom detaljplan för 

fastigheten Berga 1:10, Maria stationsområde, Helsingborgs stad.  

 

Området 

 
 
 
Planområdet 

Planområdet är beläget i den östra delen av Mariastaden och är cirka 15 hektar stort. 

Området möjliggör för cirka 600 – 700 bostäder enligt detaljplanens planbeskrivning, 

mer information om pågående projekt i anslutning till byggrätterna finns längre fram i 

detta dokument. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Flygfoto över området idag med de två byggrätterna rödmarkerade. 
 

Maria station ligger cirka 300 meter från byggrätterna och ger goda kommunikations-

möjligheter. I anslutning till planområdets östra del angränsar Gyhults gård och Gyhults 

skog med höga rekreativa värden. 

 

Björkallé som leder in till Gyhults gård och Gyhultsskogen. 

Service i närheten till området är god, en livsmedelsbutik är belägen cirka 500 meter 

bort. I närheten finns även apotek, gym, restaurang och bensinmack. 

  



 

 

Tidigare markanvisningar 
År 2015 gick enheten för mark och exploatering ut med en intresseanmälan för kvarter 

inom detaljplanen. Den innehöll sju bostadskvarter och bedömningskriterierna var 

pris, genomförbarhet och upplåtelseform. Mer information om innehållet i denna 

intresseanmälan finns på stadens hemsida, under företagare och tidigare mark-

anvisningar. 

 

 

Pågående byggnationer i område 

 
  

https://foretagare.helsingborg.se/etablera-i-helsingborg/mark-lokaler-och-kartor/markanvisning/tidigare-markanvisningar/maria-stationsomrade-etapp-2/


 

 

Planprogram 

Stadsbyggnadsnämnden antog 28 november 2009 planprogram för del av fastigheten 

Berga 1:8 m.fl. Maria stationsområde, Helsingborgs stad, inom vilken ovan nämnda 

detaljplan är belägen. 

 

Detaljplan 

För området gäller detaljplan för fastigheten Berga 1:10 m.fl, Maria stationsområde, 

Helsingborgs stad, akt 1283K-17093 tillsammans med Tillägg till detaljplan för 

fastigheten Berga 1:10, Maria stationsområde, Helsingborgs stad, akt 1283K-17280. 

Planhandlingarna bifogas.  

 
 

Övriga utbyggnadsområden 
Väster om detaljplaneområdet pågår en byggnation av en grundskola samt en 
idrottshall. Tidplanen för färdigställandet är preliminärt sommaren 2019. 
 
 
  



 

 

Byggrätt 

Inom detaljplanen finns två kvarter med byggrätter som nu erbjuds. För mer 

information, se detaljplanekarta och planbeskrivning. 

 

  Fibulan 1 och Islaggen 1 

Fibulan 1 

 B: Bostäder 

 e4: Största byggnadsarea är 60 % av tomtarean. Utöver största byggnadsarea 

får underjordiskt garage med planterbart bjälklag finnas med en högsta höjd 

på 1,5 meter över marken. Mindre uthus/sophus får finnas 

 Totalhöjd: Högst 21 meter 

 Max 6 våningar 

 Area: 4 117 kvm 

 Möjlig BTA: 14 821 kvm 

 Transformatorstation inom blått område, se planbeskrivning för mer 

information 
 

Islaggen 1 

 B: Bostäder 

 e4: Största byggnadsarea är 60 % av tomtarean. Utöver största byggnadsarea 

får underjordiskt garage med planterbart bjälklag finnas med en högsta höjd 

på 1,5 meter över marken. Mindre uthus/sophus får finnas 

 Totalhöjd: Högst 15 meter 

 Max 4 våningar 

 Area: 2 150 kvm 

 Möjlig BTA: 5160 kvm 
 
 



 

 

Förutsättningar 
 

 Trafik och parkering 

Aktuell parkeringsnorm för Helsingborgs stad skall följas för bostads-

bebyggelse inom området. Planområdets bebyggelse ligger inom normen för 

bostäder med god kollektivtrafik utanför stadskärnan. Planbeskrivningen 

anger att parkering ska lösas inom fastigheten.  

 

 Dagvatten 

Höjdsättning ska genomföras så att det är fall från husgrunder ner till gator och 

allmän platsmark så att dagvattenflöden kan transporteras bort utan att ledas 

ner till fastigheter på lågläntare mark. På så sätt skapas det sekundära 

avrinningsvägar där vattnet kan rinna på ytan utan att förstöra bebyggelse vid 

överbelastade dagvattensystem. För mer information angående dagvatten-

hantering se planbeskrivning sidan 17-18. 

 

 Grundläggning 

Grundvattenytorna kan tänkas fluktuera med årstidernas nederbörds-

växlingar. Inför projekteringsskedet då slutlig byggnadsstruktur har fastställts 

bör en geoteknisk detaljundersökning utföras av exploatören. En översiktlig 

geoteknisk undersökning är utförd över området. 

För all bebyggelse med källare/parkering under mark ska dränering med 

självfall utföras samt byggnader utformas med vattentät konstruktion. 

Sedvanliga dräneringsåtgärder i form av dränerande och kapillärbrytande 

lager under golv och grundläggning samt dräneringsledning runt byggnad skall 

utföras. 

 

 Konstnärlig utsmyckning 

Aktörerna inom detaljplaneområdet har varit med och erlagt bidrag till 

konstnärlig utsmyckning inom området. Detta kommer att ingå i marköver-

låtelseavtalen för både Fibulan och Islaggen. 

 

 Bostadslägenheter 

I kommande marköverlåtelseavtal kommer en paragraf reglera att exploatören 

ska erbjuda staden att köpa/hyra upp till 10 procent av de bostadslägenheter 

som tillkommer genom detta avtal. Erbjudandet ska ske innan lägenheterna 

bjuds ut, och på samma villkor som, på den öppna marknaden. 

 

 Etableringskostnader 

För etablering av byggbodar med mera på Stadens mark kommer avtal tecknas 

med Stadens mark och exploatering. Kostnaderna regleras i fastställd taxa. 

Avtalet ska tecknas innan tillträde till etableringsytan får ske. 

 

 Index 

I avtalet kommer vi att skriva med att köpeskillingen kommer att indexeras 

med fastighetsprisindex. 
  



 

 

Övriga förutsättningar 

 Helsingborgs stad är huvudman för allmänna gator, torg och parkområden 

 Ytterligare fastighetsindelning av byggrätterna bekostas av exploatören 

 Exploatören ansvarar för och bekostar lagfart 

 Minst 75 % av byggrättens BTA ska bebyggas 

 Med ljus BTA avses all byggnation ovan mark, inklusive komplement-

byggnader med väggar, tak och dörrar 

 Fastigheterna överlåts i befintligt skick, området är ej terrasserat och matjord 

är ej avbanad 

 Köpeskilling bestäms för flerbostadshus med utgångspunkt i det antalet 

kvadratmeter bruttoarea som byggs. Priset per kvadratmeter bruttoarea är: 

Hyresrätter: 2 700 kr/kvm ljus BTA 

Bostadsrätter: 3 300 kr/kvm ljus BTA  

Pris ska anges i kr/m2 ljus BTA. 

 Observera att teknisk lösning som är inritad på taket på Islaggen i 

planillustrationen ej är godkänd enligt detaljplan 

 Markanvisningsavtal tecknas med de aktörer som får mest poäng enligt 

juryns bedömning. Markanvisningen gäller i 20 månader 

 Marköverlåtelseavtal tecknas om exploatören innan tiden för 

markanvisningen löper ut anmäler att de önskar nyttja byggrätten. 

Grundläggningsarbeten ska påbörjas senast 12 månader efter det att 

kommunfullmäktige godkänt avtal 

  

För mer tekniska förutsättningar se planbeskrivningar och genomförda utredningar. 

Observera att en byggherre endast tilldelas ett kvarter. 

 

Byggprocess 

Maria stationsområde etapp 2 är ett pågående utbyggnadsområde. Staden bygger och 

iordningsställer allmän plats. Färdigställandet samordnas med färdigställandet av 

byggnationen inom området.  

Hänsyn till verksamheter och boende, både utom och inom planområde, ska 

naturligtvis tas både vid utformning av bebyggelsen och vid byggnationen. 

 

  



 

 

Underlag 

Underlag för att lämna intresseanmälan består av: 

 Intresseanmälan för prekvalificering (detta dokument) 

 Detaljplan för fastigheten Berga 1:10 m.fl, Maria stationsområde, 

Helsingborgs stad, akt 1283K-17093 tillsammans med Tillägg till detaljplan 

för fastigheten Berga 1:10, Maria stationsområde, Helsingborgs stad, akt 

1283K-17280. Planerna tillhandahålls både i pdf- och dwgformat 

 Planbeskrivning 

 Gatuplan 

 Ledningsplan 

 Geoteknisk undersökning 

 Höjder i dwg-format 

 Bullerutredning 

 Parkeringsnorm 

 Maristadens miljöpolicy 
 
 
 
 
 

  



 

 

Prekvalificeringar av markanvisning 

För Fibulan 1 och Islaggen 1 anmäler man sig för en möjlighet för prekvalificering. Efter 

prekvalificeringen kommer tre bidrag per byggrätt att väljas ut och få möjlighet att rita 

vidare på projektet efter då angivna gestaltningsförutsättningar. Bland annat kommer 

vi vilja ha variationer i volymerna, vi föredrar huskroppar med variation i höjd och 

utseende framför en stor huskropp. Därefter kommer enheten för mark och 

exploatering att välja ut ett av bidragen som erhåller en markanvisning. 

 

Fibulan 1 

Skallkrav Premieras 

 Övervägande andel 

bostadsrätter som 

upplåtelseform 

 Underjordiskt garage  

 

 Fasadmaterial i tegel, puts 

 Redovisning av miljöaspekter (t.ex. 

klimatkalkyl, miljöcertifiering) 

 

 

 

 

 

Detta ska redovisas för Fibulan 1: 

 Digitala kopior i pdf-format på samtliga handlingar som lämnas in på ett USB 

 Beskrivning av projektet, max 3 stycken A4-sidor 

Beskrivningen måste innehålla: 

- Val av fasadmaterial och kulörer 

- Upplåtelseform. Vid val av blandad upplåtelseform ska redogörelse ske för 

tekniska lösningar såsom ev. fastighetsindelning och 

gemensamhetsanläggningar. 

- Beskrivning av parkeringslösningar för såväl cykel som bil. 

En extra noggrann beskrivning ska redovisas vid val av blandad 

upplåtelseform. 

- Preliminär tidplan 

- Kontaktuppgifter 

 Redovisning av miljöaspekter, max tre A4-sidor som kan bestå av både 

skisser och text 

 Företagsinformation och ekonomiska förutsättningar 

 Referensobjekt, minst tre stycken 

 

OBS! Redovisas volymskisser eller liknande i detta skede kommer bidraget att 

diskvalificeras. 

Om kraven för markanvisningarna ej uppfylls i färdigt projekt kommer det här 

regleras genom viten som skrivs in i marköverlåtelseavtalen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detta ska redovisas för Islaggen 1: 

 Digitala kopior i pdf-format på samtliga handlingar som lämnas in på ett USB 

 Beskrivning av projektet, max 3 stycken A4-sidor 

Beskrivningen måste innehålla: 

- Val av fasadmaterial och kulörer 

- Upplåtelseform. Vid val av blandad upplåtelseform ska redogörelse ske för 

tekniska lösningar såsom ev. fastighetsindelning och 

gemensamhetsanläggningar. 

- Beskrivning av parkeringslösningar för såväl cykel som bil. 

En extra noggrann beskrivning ska redovisas vid val av blandad 

upplåtelseform. 

- Preliminär tidplan 

- Kontaktuppgifter 

 Redovisning av gröna värden, max två A4-sidor som kan bestå av både skisser 

och text 

 Företagsinformation och ekonomiska förutsättningar 

 Referensobjekt, minst tre stycken 

 

OBS! Redovisas volymskisser eller liknande i detta skede kommer bidraget att 

diskvalificeras. 

Om kraven för markanvisningarna ej uppfylls i färdigt projekt kommer det här 

regleras genom viten som skrivs in i marköverlåtelseavtalen.  

 
 
 

Preliminär tidplan för Fibulan och Islaggen 

 

Islaggen 1 

Skallkrav Premieras 

 Övervägande andel 

bostadsrätter som 

upplåtelseform 

 

 Fasadmaterial i tegel, puts 

 Underjordiskt garage 

 Gröna värden: 

- Gröna tak och väggar 

- Öppna dagvattenlösningar, gärna med 

dagvattenspegel 

- Växtlighet och lösningar som främjar biologisk 

mångfald 

- Odlingsmöjligheter för de boende 

 

5/9
Utlysning av 

Intressanmälan

10/10
Inlämning av 

bidrag

15/11
Redovisning av 
prekvalificerade 

bidrag

7/1
Inlämning 2

22/2
Redovsining av 

vinnare



 

 

Handlingar ska skickas till: 
 

Helsingborgs stad 

Mark- och exploateringsenheten 

251 89 Helsingborg 

Handlingar för Fibulan 1 och Islaggen 1 kan också lämnas i Stadsbyggnadshusets 

reception på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg senast kl 16.00 den 10 oktober 2018. 

OBS! Märk försändelsen med ”Anbud Prekvalificering Maria station etapp 2” 

 
Utvärdering 

När tiden för intresseanmälan har passerat kommer enheten för mark och exploatering 

att göra en utvärdering av inkomna bidrag. Bedömningskriterierna är redovisade här 

ovan. Enheten för mark och exploatering har fri prövningsrätt. Om flera förslag bedöms 

som likvärdiga, eller om prövningen kräver det, kan intressenterna bakom förslagen 

ombedjas att lämna in ytterligare uppgifter i ett nästa steg. En intressent kan tilldelas 

mer än en byggrätt. Enheten för mark och exploatering har rätt att förkasta alla 

inkomna förslag. 

 

Fortsatt arbete 

Ambitionen är att snarast teckna markanvisningsavtal och därefter marköverlåtelse-

avtal med intressenterna bakom vinnande förslag.  

 

För mark och exploateringsenheten 

Therese Paulsson 

e-post:  therese.paulsson@helsingborg.se 

telefon:  042-10 51 89 

adress:  Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22 

 251 89 Helsingborg   

 
 
 

mailto:therese.paulsson@helsingborg.se

