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Markanvisning Fibulan 1 

Utvärdering 

Bakgrund 

Helsingborgs 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. 

Följande bidrag kvalificerade sig till nästa steg: 

Fibulan 1: 

BrA Invest, Veidekke Bostad AB och Serneke projektstyrnings AB. 

Islaggen 1: 

Dilum Fastigheter AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Tornet 

Bostadsproduktion AB. 

Samtliga anbud inkom inom angiven tidsram. 

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, redovisning av miljöaspekter, variation i 

volymer och huskroppar, bra bostäder med goda ljusförhållanden och ett gott 

förhållningssätt till omgivning och omkringliggande byggnader. I jurygruppen 

kontrollerades även att förutsättningarna som angivits i prekvalificeringen fanns 

med. 

Jurygruppen 

Therese Paulsson, exploateringsingenjör, stadsledningsförvaltningen 

Erika Svensson, exploateringsingenjör, stadsledningsförvaltningen 

Konrad Ek, stadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen 

Göran Hagsund, bygglovsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen 

Nina Begovic, plansamordnare, stadsbyggnadsförvaltningen 
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Tilldelning 

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

beslutat att:  

Serneke projektstyrning AB erhåller markanvisning på Fibulan 1 

 

Markanvisning Fibulan 1, Serneke Projektstyrning AB 

Motivering 

 

Serneke Projektstyrning AB 

I prekvalificeringen framhävde Serneke tydligt miljöaspekter i många former. De gav 

förutsättning för att leva hållbart och redovisade att avsikten var att certifiera enligt 

Miljöbyggnad silver.  

I Sernekes inlämning av anbud till markanvisning har de tagit med sig det som 

redovisades i prekvalificeringen och integrerat i ett bra projekt. De kommer bland 

annat att använda sig utav solceller på taken, odlingslådor, dagvattenfördröjning och 

låd- och elcykelpool. Certifiering enligt miljöbyggnad silver kommer att ske. Serneke 

anger att de kommer undersöka möjligheten att använda sig utav UWS men det 

framgår ej på skisser eller huruvida stadens renhållningsbolag ännu varit inblandade. 

Projektet kommer utgöras av bostadsrätter och lägenhetsstorlekarna kommer främst 

bestå av tvåor och treor men även en del fyror förekommer. Bostäderna är 

välplanerade och ser ut att ha goda ljusförhållanden. Lägenhetsförråden är i förslaget 

placerade inom lägenheterna och vi önskar att man ser över deras placering i samråd 

med staden i fortsatt arbete. 

Gestaltningsmässigt visar Serneke upp ett bra bidrag med fina ljusinsläpp på gården. 

Projektet har inte så stor omväxling i volymer och huskroppar, vi önskar därför att 

man i fortsatt arbete försöker utveckla fasaderna för att skapa mer liv och variation 

inom fastigheten. Det mönstermurade teglet är ett fint inslag men gestaltningen kan 

utvecklas mer. Det färgglada gårdshuset ger liv åt utemiljön vilket vi anser är positivt. 

Parkeringsplatserna på innergården tar en del plats och vi ser gärna att de i möjligaste 

mån omdisponeras. 
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Fastighet AB 3hus/Bra Invest 

Fastighets AB 3hus gick i prekvalificeringen vidare med ett bidrag, projektet Kronan, 

som skulle certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Man planerade att uppföra bland 

annat solceller, bikupor och odlingar på innergården. Det som man angav i 

prekvalificeringen har redovisats även i anbudsinlämningen för markanvisningen. 

Kronan innehåller lägenheter i bostadsrättsform och utgörs främst av ettor och tvåor, 

men även några treor och fyror. Bostadslägenheternas sovrum är tyvärr placerade 

mitt i lägenheterna utan tillgång till dagsljus vilket drar ner boendekvaliteten. 

Dessutom stjäl loftgångarna på innergården mycket ljus från lägenheterna. 

Gestaltningsmässigt finner vi en spännande arkitektur med en viss variation i 

huskroppar och volymer. Förslaget förhåller sig fint till omkringliggande gata. Tyvärr 

upplevs byggnaderna som tunga med det mörka teglet.  

Vi ser även en stor risk med att kunna genomföra den innergård som redovisas med 

det bjälklag som är ovan garaget. Vår bedömning är att man inte kommer kunna 

plantera en stor del av den växtligheten som redovisas. 

 

Veidekke Bostad AB 

I det prekvalificerande bidraget som Veidekke redovisade framgick ett flertal olika 

certifieringar som man vill arbeta med i detta projekt. Samtliga redovisades även i 

anbudsinlämningen. Man angav även att man tänkte arbeta med solceller, biologisk 

mångfald och planteringsbart bjälklag ovanför det underjordiska garaget. Vår 

bedömning är att man tagit med sig det mesta in i anbudsinlämningen, dock saknar vi 

sedumtaken och gårdsbyggnaderna. 

Projektet utgörs främst av tvåor i lägenhetsstorlekar, det finns även en mindre mängd 

treor, fyror och femmor. Upplåtelseformen är bostadsrätt. Lägenheterna ser trevliga 

ut och samtliga har tillgång till balkong eller uteplats. 

Där finns en omväxling och variation i huskropparna. Överlag känns projektet ganska 

kompakt och högt mot omkringliggande kvarter. I den östra delen av fastigheten ser 

vi tyvärr en stor och lång huskropp som drar ner gestaltningen och skapar sämre 

koppling till omkringliggande område. Garagets placering skapar goda 

förutsättningar för en attraktiv innergård. 

I vår bedömning ser vi att de tekniska utrymmena och gemensamhetslokalerna högst 

upp utgör en sjunde våning. Detta medför att förslaget ej är planenligt då högsta 

tillåtna antal våningar är sex. Förslaget är ej genomförbart i nuvarande form. 

 

 

 

mailto:therese.paulsson@helsingborg.se

