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Markanvisning Islaggen 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 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, redovisning av gröna värden, 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:  

Tornet Bostadsproduktion AB erhåller markanvisning på Islaggen 1 

 

Markanvisning Islaggen 1, Tornet 

Motivering 

 

Tornet Bostadsproduktion AB 

I Tornets prekvalificering redovisades många gröna värden. Man gjorde en noggrann 

beskrivning av hur växtligheten i kvarteret skulle utföras och fokus låg på lokalt 

förekommande arter. I bidraget till markanvisningen har man fört vidare denna 

ambition och redovisar bland annat lummiga takterrasser, grönska på fasader och 

odlingslådor. Detta är aspekter som inte bara bidrar till biologisk mångfald utan 

även till en attraktiv boendemiljö. 

Lägenhetsfördelningen består till största del utav tvåor och treor, men även några 

ettor förekommer. Upplåtelseformen utgörs av både bostads- och hyresrätter. 

Bostäderna är välplanerade med goda ljusförhållanden och de flesta har tillgång till 

egen balkong. Parkeringarna placeras i ett underjordiskt garage där det även finns 

cykelparkering. 

Fasadmaterialet med föreslaget val av tegel är en viktig komponent i gestaltningen. 

Det finns en viss variation i volymer och de indragna balkongerna med fasad av trä 

ger ett varmt intryck och ger liv åt byggnaden. Bostäderna förhåller sig väl till 

omgivningen. . Balkongernas utformning och eventuell inglasning är en avgörande 

del i gestaltningen och får inte inverka på det skuggspel som är en viktig del av det 

arkitektoniska uttrycket. 
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Dilum Fastigheter AB 

Dilum lämnade in ett förslag i prekvalificeringsskedet som innehöll stora ekologiska 

kvalitéer. Gröna tak, solceller och fruktträd är exempel på några åtgärder som lyftes 

fram. I redovisningen till markanvisningen har man tagit med nästan allt, dock kan 

vi inte se att man tagit med den takterrass med gröna inslag som utlovades i 

prekvalificeringen. 

Upplåtelseformen för lägenheterna är bostadsrätter och lägenhetsstorlekarna består 

främst av tvåor och treor. Det finns även ettor och fyror redovisade. Bostäderna är 

överlag goda med trevliga balkonger. Ett fåtal lägenheter i bottenplan bedöms inte 

vara lika bra. Parkeringen placeras ovan mark och även om man löser parkeringen 

enligt normen ser vi att där finns vissa risker i genomförandeskedet. Till exempel 

har man redovisat en parkering utanför cykelgaraget som kommer hindra boende 

från att komma in i cykelförråd. 

Gestaltningsmässigt är projektet mycket bra. Det finns en variation i volymer och 

huskroppar och färgsättningen på teglet är smakfullt. Husen knyter väl an till 

omgivningen och man får känslan av att husen smälter in i parken. 

Förslaget innehåller en viss osäkerhet i huruvida det uppfyller plankravet eller ej. 

Den femte våningen kan troligtvis betraktas som en vindsvåning, dock inte vid 

balkongerna, där anses de utgöra en våning och är ej planenliga. 

Riksbyggen ekonomisk förening 

I prekvalificeringen redovisade Riksbyggen ett bidrag med bra gröna värden. Man 

angav till exempel att fruktträd skulle planteras för att främja den biologiska 

mångfalden. Överlag redovisades mycket hur Riksbyggen generellt arbetar med 

hållbarhet i sina projekt. I anbudet till markanvisningen följer man upp mycket av 

det man redovisat. Det hade dock varit önskvärt med en mer projektspecifik 

beskrivning av hållbarhetsarbetet. 

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan tvåor och fyror och upplåtelseformen är 

bostadsrätter. Parkeringen löses både i garage och ovan mark. Fasadmaterialet 

består av tegel i olika nyanser och skapar en fin variation i projektet som är vackert 

gestaltat. Även huskroppar och volymer växlar.  

Projektet uppfyller tyvärr inte det krav på antal BTA som fanns med i 

förutsättningarna. Kravet var att minst 75% av möjlig BTA skulle bebyggas. 
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