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Prekvalificering Fibulan 1 och Islaggen 1 

Utvärdering 
  

Bakgrund 

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

göra en intresseanmälan för prekvalificering av byggrätter inom detaljplan för 

fastigheten Berga 1:10, Maria stationsområde. Intresseanmälan rörde två kvarter, 

båda med byggrätter för bostäder. Vid anbudstidens slut hade totalt 14 olika förslag 

inkommit från 10 olika byggherrar. För Fibulan 1 lämnades 5 olika förslag in och för 

Islaggen 1 lämnades 9 förslag in. 

Utvärderingskriterierna 

För Fibulan 1 fanns det skallkrav om att det skulle vara en övervägande andel 

bostadsrätter som upplåtelseform. Det var även ett krav på underjordiskt garage. Man 

premierade fasadmaterial i tegel och puts samt redovisning av miljöaspekter. 

För Islaggen 1 fanns det skallkrav om att det skulle vara en övervägande andel 

bostadsrätter som upplåtelseform. Man premierade fasadmaterial i tegel och puts, 

underjordiskt garage och gröna värden. 

Jurygruppen 

För Fibulan 1 

Therese Paulsson, exploateringsingenjör, stadsledningsförvaltningen 

Erika Svensson, exploateringsingenjör, stadsledningsförvaltningen 

Helen Wiklund, hållbarhetsstrateg, miljöförvaltningen 

 

För Islaggen 1 

Therese Paulsson, exploateringsingenjör, stadsledningsförvaltningen 

Erika Svensson, exploateringsingenjör, stadsledningsförvaltningen 

Malin Widenberg, ekolog, stadsbyggnadsförvaltningen 

Tilldelning 

Enheten för mark och exploatering, med stöd av jurygruppernas bedömningar, har 

beslutat att:  

BrA Invest, Veidekke Bostad AB och Serneke projektstyrnings AB går vidare och 

får lämna anbud på Fibulan 1 

Dilum Fastigheter AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Tornet 

Bostadsproduktion AB går vidare och får lämna anbud på Islaggen 1. 
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Prekvalificering Fibulan 1, tilldelat BrA invest, Veidekke 

Bostad AB och Serneke Projektstyrning AB 

Motivering 

 

BrA Invest 

BrA Invest har redovisat ett bidrag med goda miljöaspekter. Byggnaderna 

miljöcertifieras och får ett hållbart energisystem med bland annat solceller. De 

redovisar även ett bredare tänk kring hållbarhet med multilokal, laddstationer för 

elcyklar och bikupor. Vi ser även positivt på att man valt att utbilda kommande 

hushåll inom miljö och energisnålt boende. Förslaget redovisar idéer som ska koppla 

ihop kvarteret med omkringliggande områden, både med hänseende till val av 

fasadmaterial men även till områdets förutsättningar. Man har valt bostadsrätter som 

upplåtelseform och även underjordiskt garage.  

 

Veidekke Bostad AB 

I sitt bidrag har Veidekke redovisat ett flertal olika certifieringar som man vill arbeta 

med i detta projekt, bland annat Svanen, Miljöbyggnad och CEEQUAL. Förutom 

certifieringar kommer man att arbeta med solceller, biologisk mångfald och 

planteringsbart bjälklag ovanför det underjordiska garaget. Projektet redovisar 

lösningar som kommer att skapa ett attraktivt boende. Upplåtelseformen kommer 

främst utgöras av bostadsrätter men med möjlighet till en del hyresrätter. 

 

Serneke Projektstyrning AB 

Miljöaspekter är något som Serneke framhävt tydligt i sitt bidrag. De ger 

förutsättningar för de boende att leva hållbart, och de bygger med miljöcertifiering i 

form av Miljöbyggnad. I bidraget redovisar man även UWS som sophanteringssystem, 

som i sådana fall bör studeras vidare i samverkan med NSR. De prekvalificerar sig med 

ett underjordiskt garage och de installerar även laddningsstolpar. Man har valt 

bostadsrätt som upplåtelseform och redovisat lösningar om det kommer att bli fler än 

en bostadsrättsförening.  
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Prekvalificering Islaggen 1, tilldelat Dilum Fastigheter AB, 

Riksbyggen ekonomisk förening och Tornet 

Bostadsproduktion AB 

Motivering 

 

Dilum Fastigheter AB 

Dilum fastigheter AB har presenterat ett bra bidrag med stora ekologiska kvalitéer. 

Dagvattendamm med vattenspegel, en väl integrering av omkringliggande 

naturområden och plantering av ängsblommor är några exempel som lyfts fram av 

Dilum. Man har valt bostadsrätter som upplåtelseform och fasadmaterialet kommer 

att bestå av tegel. Parkering kommer att lösas genom markparkering. 

 

Riksbyggen ekonomisk förening 

I bidraget från Riksbyggen ska man plantera fruktträd och angöra en örtträdgård 

vilket främjar den biologiska mångfalden. Riksbyggen redovisar vidare hur de arbetar 

med hållbarhet och beskriver ekosystemtjänster där man fokuserar på befintlig natur. 

Flertalet av parkeringsplatserna kommer att förläggas i parkeringsgarage vilket ger 

bra förutsättningar för en god utemiljö kring husen. Upplåtelseformen anges vara 

bostadsrätter.   

 

Tornet Bostadsproduktion AB 

Tornets bidrag är mycket väl redovisat där man noggrant beskrivit hur växtligheten 

på kvarteret ska utformas och man redovisar hur det ska utföras ur biotopssynpunkt. 

Dagvattenhanteringen är väl redovisad där hänsyn tas till befintliga höjder och 

nivåskillnader. De ekologiska åtgärderna är presenterade med hänsyn till de boende, 

till exempel ska de kunna njuta av olika sorters fruktträd. Upplåtelseformen består 

både av hyres- och bostadsrätter och parkering sker i ett underjordiskt garage. 
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