
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning  

Helsingborgs stad, våren 2020 

Kvarteret Ankan, Högasten 

Drönarbild över aktuellt markområde, kvarteret Ankan.  



 

Inbjudan till prekvalificering 
Nu bjuder Helsingborgs stad genom enheten för mark och exploatering in exploatörer att göra 

intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning av byggrätten inom kvarteret Ankan, på 

Högasten i Helsingborg.  

 

Översiktlig process 
Processen är uppdelad i två steg. Steg 1 är en prekvalificering där urvalet sker utifrån 

företagsinformation, konceptidé med tillhörande grov situationsplan där projektet redovisas 

utifrån rådande planförutsättningar samt referensprojekt. I steg 2 tävlar som mest fyra 

exploatörer med arkitektförslag, detaljerade handlingar och skisser. 

 

Utvärderingen av inkomna anbud görs enligt angivna kriterier. Kriterier som används beslutas 

och utvärderas av mark- och exploateringsenheten i samråd med övriga inblandade förvaltningar 

genom en tillsatt utvärderingsgrupp. Kriterierna varierar men grundas i genomförbara, 

kvalitativa och innovativa aspekter. Det vinnande anbudet erbjuds en markanvisning av aktuell 

fastighet. 

Området 
Kvarteret Ankan är beläget i stadsdelen Högasten, intill Hedens friidrottsarena. Kvarteret har en 

total yta på ca 5700 kvm, varav ca 4500 kvm utgör yta för exploatering, och avgränsas av gator i 

norr, öster och söder samt grönytan Torpgatans arboretum i väster. Inom området finns det god 
tillgänglighet på närservice och kommunikationer, med gångavstånd till skola, dagligvaruhandel, 

vårdcentral och idrottsanläggningar. Kvarteret är beläget med närhet till havet samt centrala Råå 

med hela dess utbud. Det är gångavstånd till befintlig busshållplats ”Helsingborg Heden” som 

trafikeras av stadsbuss linje 1 Helsingborgsexpressen mellan Råå och Dalhem samt linje 21, 

mellan Berga Industriområde och Högasten, via Ramlösa station. Busslinjerna har en turtäthet på 

8 respektive 20 minuter. 

Figur 1 – Kvarteret är beläget på Högasten, Helsingborg. Figur 2 – Kvarterets läge. 



 

     

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Planens tekniska förutsättningar 

Planbestämmelser 
Planen som gäller för kvarteret Ankan vann laga kraft år 1947 och utgör en ändring av föregående 

stadsplan. Byggrätten är placerad utmed kvarterets ytterkanter. Planen medger bebyggelse för 

bostäder, uppförda med ett slutet byggnadssätt med högst tre våningar. Inom område med tre 

våningar får taken inte ha starkare lutning mot horisontalplanet än 30 grader. Den tillåtna 

byggnadshöjden uppgår till 10,5 m.  

Det pågår för tillfället en planprocess för ändring av gällande plan inom kvarteret Ankan, som går 

ut på samråd under våren 2020. Planförslaget innebär att tomtindelningen upphävs, de två 

befintliga byggnaderna ska göras planenliga och skyddas, byggrätten justeras något och 

bestämmelsen som hindrar bebyggelse på kvarterets inre delar ska ersättas med bestämmelse för 

att möjliggöra för komplementbyggnader. Några andra ändringar av planens bestämmelser 

avseende kvarteret är inte aktuella.  

Anbuden för prekvalificeringen ska utgå från förutsättningarna i förslag till ändring av plan, se 

figur 4.  

Gatorna norr och öster om kvarteret Ankan, Valhallagatan och Planteringsvägen, är utbyggda. 

Gatan söder om kvarteret, Väktaregatan, är under utbyggnad. Det är inte aktuellt med utbyggnad 

av den del av Heimdalsgatan som angränsar till kvarteret i väster. 

 
Figur 3 – Gällande plan för kvarteret Ankan. 



 

 
Figur 4 – Förslag till ändring av plan, samrådshandling våren 2020. 

Befintlig fastighetsindelning 
Kvarteret Ankan är indelat i 13 fastigheter. Två av fastigheterna, Ankan 18 och 19, är bebyggda 

med bostadshus som finns med i Stadens bevarandeprogram från 2011. Ankan 18 och 19 ingår 

inte i den yta som är aktuell för exploatering, se figur 7. Fastigheterna är i dagsläget uthyrda. 

 

Utöver aktuell yta för exploatering finns det möjlighet att förvärva de båda bebyggda 

fastigheterna. På så sätt möjliggörs fortsatt enhetlig förvaltning av kvarteret. 

 

Den befintliga fastighetsindelningen överensstämmer i dagsläget inte fullt ut med gränserna 

angivna i planen (varken i gällande plan eller i föreslagen ändring till plan) och varierar i sin 

utbredning mot Valhallagatan. Staden kommer att ansöka om ändrad fastighetsbildning inför 

kommande marköverlåtelse. Likaså kommer fastighetsindelningen att behöva justeras för Ankan 

18 och 19 för att skapa lämpliga fastigheter som överensstämmer med dagens byggregler och 

förhållanden. 

 Figur 6 – Bostadshuset på Ankan 19 sett från Valhallavägen. Figur 5 – Bostadshuset på Ankan 18 sett från Valhallavägen. 



 

 

  

 

 

Trafik och parkering  
Planområdets bebyggelse ligger inom normen för bostäder med god kollektivtrafik utanför 

stadskärnan. Aktuell parkeringsnorm för Helsingborgs stad skall följas för bostadsbebyggelse 

inom området. Samtlig parkering ska lösas inom kvartersmarken.  

 

Teknisk infrastruktur 
Vatten- och avloppsförsörjning 

Planområdet bedöms kunna anslutas till befintligt vatten- och spillvattennät.  
 

Lösningar för dagvattenhantering inom kvarteret Ankan ska redovisas vid bygglov. Underlaget 

ska även granskas och godkännas av NSVA. Planområdet bedöms kunna anslutas till 

dagvattenledningsnätet men dagvattenflödet ska reduceras och renas så att belastningen på 

ledningsnätet begränsas. Helsingborg stads dagvattenpolicy ska tillämpas. Dagvatten ska i första 

hand fördröjas och renas nära källan, inom kvartersmarken. Detta kan exempelvis göras genom 

infiltration i gräs-, grus- och makadamfyllningar, genomsläppliga beläggningar, gröna tak och 

dammar.  

 
Ledningar och upplåtna rättigheter inom kvarteret 

Fastigheterna Ankan 18 och 19, där de två befintliga bostadshusen är belägna, är anslutna till 

elnätet genom servisledning. I övrigt finns inga kända ledningar inom kvarteret.  

 

I nuläget finns fyra stycken odlingslotter inom kvarteret. Samtliga avtal för odlingslotterna är 

uppsagda och avslutas under 2020. Fastigheterna Ankan 18 och 19 är uthyrda. Det finns inga 

andra kända servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar eller rättighetsupplåtelser 

inom kvarteret.  

 

Figur 7 – Ortofoto (2018) över kvarteret Ankan där ytan aktuell för exploatering är inritad med rödstreckad linje. 



 

Stadens intentioner för arkitektur och utformning 
Gällande plan från år 1947 utgör en ändring av en äldre stadsplan. Förslaget togs fram för att 

möjliggöra utveckling i takt med att Helsingborg vuxit under första halvan av 1900-talet. Tidigare 

medgavs helt sluten bebyggelse för bostäder. Bostadskvarteren närmast Planteringsvägen, 

däribland kvarteret Ankan, verkar dock ha disponerats och delvis bebyggts oberoende av den 

stadsplan som tidigare var gällande för att tillskapa mer trevnad och omväxling i området. Detta 

framhävs i beskrivningen till gällande plan och syftar till en upplevelse och känsla som 

eftersträvats och tillskapats av de boende i området genom den organiska tillväxten. 

  

Den här upplevelsen och känslan ska genomsyra kommande planering och disponering av 

kvarteret Ankan. Det nya ska möta det gamla och hänsyn ska tas den befintliga bebyggelsen inom 

kvarteret. Områdets karaktär ska tillvaratas och gärna bebyggas med en varierande, brokig, 

nyskapande och spännande arkitektur som ger kvarteret en unik själ. 

   
   Figur 8 – Ortofoto över området år 1939                                       Figur 9 – Ortofoto över området 1965  

 

Stadens vision om gröna värden och hållbart byggande 
Kvarteret Ankan ligger i direkt anslutning till Torpgatans arboretum. Kvarteret har i dagsläget en 

grön och lummig karaktär med gott om uppvuxna träd. Delar av kvarteret har under flertalet år 

nyttjats som odlingslotter. I anbudsförslagen önskar Staden att hänsyn tas till de befintliga gröna 

kvaliteter som finns inom och intill kvarteret. Detta exempelvis genom kontakt mellan den inre 

gårdsmiljön och parkstråket, gröna tak och väggar, undvika att allt för mycket yta hårdgörs, öppna 

dagvattenlösningar, främja biologisk mångfald och tillskapande av nya möjligheter för fortsatt 

odling. 

 

Vidare ser Staden gärna kreativa och kvalitativa lösningar med ett livscykelperspektiv gällande 

materialval, energieffektivitet och hållbarhet. 

 

Stadens vision om innovation 
Det finns potential till att göra utvecklingen av kvarteret Ankan till en del av H22, en mässa som 

syftar till att testa och utveckla morgondagens lösningar för ett smartare och mer hållbart 

Helsingborg. Inlämnade anbud som visar särskilt på en plan för delaktighet i H22 kommer att 

premieras. Förslaget kan exempelvis utgöras av en tidplan där byggnationen etappindelas för att 

få en eller flera etapper att stå klara till mässan, uppvisning av ett särskilt koncept, etcetera. 



 

Formen för eventuell delaktighet under H22 kommer att diskuteras vidare med den exploatör 

som tilldelas markanvisningen, tillsammans med representanter från H22-teamet. Delaktighet 

kan dock ej garanteras, utan kräver att förslaget har stark innovationshöjd och sticker ut. 

 

Oaktat H22 ser Staden gärna att området dediceras ett nyskapande och nytänkande koncept. 

Fokus kan vara att nå en bredare målgrupp eller att nischas för att passa en målgrupp som är 

underrepresenterad på marknaden. Staden ser positivt på innovativa och kreativa lösningar, 

avseende exempelvis gestaltning, miljöaspekter, digitalisering och hållbarhet. 

 

Villkor  

Pris 
Köpeskillingen baseraras på den faktiska bebyggelseomfattningen i ljus BTA som byggs. Med ljus 

BTA avses all byggnation ovan mark inklusive komplementbyggnader, inglasade balkonger, 

burspråk, vindsutrymmen och parkering ovan mark i byggnad. För att räknas som en 

komplementbyggnad ska den ha väggar, tak och dörrar. 
 

Priset per kvadratmeter ljus BTA är 3 000 kronor. Priset avser värdetidpunkten 2020-05-01. Om 

fastighetsprisindex ökar från värdetidpunkten till den dag exploatören tillträder marken ska 

priset enligt ovan justeras därefter. Ingen justering görs på priset om fastighetsprisindex minskar 
i förhållande till värdetidpunkten. 

Vid intresse för förvärv av fastigheterna Ankan 18 och 19 så hanteras villkor och pris i ett senare 

skede. Priset ska dock vara marknadsmässigt grundat.  

Bostadslägenheter  
Exploatören ska erbjuda Staden att förvärva/hyra upp till 10 procent av de bostadslägenheter 

som tillkommer genom markanvisningen. Exploatören kan som alternativ erbjuda Staden att 

förvärva/hyra motsvarande antal lägenheter inom sitt befintliga bostadsbestånd inom 

Helsingborgs kommun. Erbjudandet ska ske innan lägenheterna bjuds ut, och på samma villkor 

som på den öppna marknaden. Syftet är att, vid behov, integrera underrepresenterade grupper. 

 

Avtalsuppföljning 
Genom kommande avtal åtar sig exploatören att uppföra byggnation enligt intentionerna i 

inlämnat anbud. De kriterier som anges i markanvisningen och kvalitativa förutsättningar i 

vinnande anbud följs upp och säkerställs för genomförande i marköverlåtelseavtalet genom att 

kopplas till viten. 

 

Grundläggande förutsättningar 
 Helsingborgs stad är huvudman för allmänna platser. 

 Helsingborgs stad ansöker om och bekostar reglering av fastighetsgränserna utmed 

Valhallavägen, samt gränserna för Ankan 18 och 19. Staden kommer att ansöka 

fastighetsbildning för att slå samman resterande fastigheter i kvarteret till en fastighet, 

förutsatt att ändringen av plan vinner laga kraft. Ytterligare fastighetsindelning bekostas 

av exploatören. 

 Exploatören bekostar och ansvarar för exploatering inom kvartersmark.  

 Exploatören ansöker om samt bekostar eventuella anläggningsförrättningar för bildande 

av gemensamhetsanläggningar för exempelvis parkering och gemensam innergård. 

 Exploatören ansvarar för och bekostar lagfart. 



 

 De två befintliga bostadshusen belägna på fastigheterna Ankan 18 och 19 ska bevaras och 

visas särskild hänsyn. 

 Hänsyn till övriga verksamheter och boende ska tas både vid utformning av bebyggelsen 

och vid byggnationen. 

 För tekniska förutsättningar hänvisas till underlaget samt egen inventering. 

 För att exploatören ska kunna förvärva marken krävs att marköverlåtelseavtal tecknas 

och godkänns av kommunfullmäktige. 

 Tillträdet i marköverlåtelseavtal villkoras av att byggnationen ska ha påbörjats 

(grundläggningsarbete eller liknande), inom ett år från det att avtalet vunnit laga kraft. 

 Efter tillträdet ska byggnationen färdigställas inom två år. 

 

Underlag 
Det underlag som Staden tillhandahåller inför intresseanmälan för prekvalificering består av: 

 Intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning (detta dokument)  

 PDF-format av gällande plan; Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Gåsen m.fl. i 

Hälsingborg, akt 1283K-3117  

 PDF-format av förslag till ändring av stadsplan (1283K-3117) för Kvarteret Gåsen m.fl., 

samrådshandling 

 Helsingborgs stads parkeringsnorm  

 Helsingborgs stads dagvattenpolicy 

Inlämning av handlingar 
Intresseanmälan för prekvalificering (nedan steg 1) för markanvisning ska ha inkommit till 

Helsingborgs stad senast den 1 juni 2020 på följande sätt: 

 

 Utskrivna handlingar och digitala kopior i pdf-format på ett USB lämnas till: 

 Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg senast kl.16:00 

eller 

 Per post till Helsingborgs stad, Mark-och exploatering, 251 89 Helsingborg 

OBS! Märk försändelsen med ”Intresseanmälan: Prekvalificering Ankan 2020”. En bekräftelse 

av mottagen intresseanmälan kommer att mailas ut.  



 

PROCESSEN 
 

Steg 1: Intresseanmälan för prekvalificering  
För markanvisning inom kvarteret Ankan anmäler exploatörer sig först till prekvalificering. 

Från intresseanmälan till prekvalificering kommer enheten för mark och exploatering genom 

utvärderingsgruppen att göra ett första urval utifrån nedanstående information, med tyngdpunkt 

på förslagens genomförbarhet utifrån givna förutsättningar samt beskriven konceptidé. 

 

Obligatoriskt 
 Beskrivning av projektet, max 3 stycken A4-sidor, åtminstone innehållandes: 

o Konceptidé som visar på genomförbarhet utifrån detaljplanens förutsättningar 

(observera att det är förslag till ändring av stadsplan (1283K-3117) för kvarteret 

Gåsen m.fl., samrådshandling upprättad 2020, som ska följas). 
I konceptidén premieras beskrivning av kvaliteter enligt lista nedan.  

o Bostadstyp och upplåtelseform  

o Preliminär tidplan för utbyggnad 

 

 Tvådimensionell situationsplan med tänkt layout över kvarteret 

 

 Företagsinformation, åtminstone innehållandes: 

o Organisationsnummer och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) 

o Redogörelse för ekonomisk information om företaget som påvisar företagets 

stabilitet och förmåga och att genomföra byggprojektet 

o Intresseanmälan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare samt daterad 

 

 Presentation av 2-3 stycken av företaget genomförda referensprojekt av motsvarande 

komplexitet 

 

 Redovisning av huruvida förvärv av de bebyggda fastigheterna Ankan 18 och 19 är 

intressant eller ej 

 

Premieras 
 Innovativa lösningar för boende, gestaltning, miljö, vardagsliv, mobilitet, installationer, 

trygghet m.m. Idéerna ska beskrivas övergripande och inspirationsbilder uppmuntras 

 Beskrivning av hur projektet skulle kunna bidra till H22. Vid eventuell etappindelning av 

byggnationen för färdigställande inför H22 förordas att den del av kvarteret som är 

närmst Planteringsvägen står klar till mässan 

 Förvärv och förvaltning av de bebyggda fastigheterna Ankan 18 och 19 

 För området nyskapande och spännande arkitektur och gestaltningsidé 

 Beskrivning av miljöaspekter 

 Beskrivning av gröna kvaliteter 

 

  



 

Steg 2: Anbud för markanvisning 
När tiden för intresseanmälan för prekvalificering har passerat kommer utvärderingsgruppen att 

göra ett första urval av inkomna intresseanmälningar. Av dessa kommer max fyra 

intresseinlämningar att väljas ut och få möjlighet att rita vidare och utveckla beskrivningen av 

projektet utifrån bedömningskriterierna som redovisas nedan. Kriterierna kan komma att 

kompletteras samt tydliggöras med poängsättning inför arbetet i steg 2. Även det underlag som 

ska lämnas in kommer att fastställas inför steg 2, men utgör bland annat detaljerade handlingar 

och skisser, perspektiv, volymer, tidplan m.m.  

Därefter kommer utvärderingsgruppen göra en sammantagen bedömning av inkomna anbud. 

Utvärdering sker utifrån följande kriterier: 

 Överensstämmelse med inlämnat förslag i steg 1 

 Genomförbarhet utifrån detaljplanens tekniska förutsättningar 

 Innovativa lösningar för boende, vardagsliv, mobilitet, installationer, trygghet m.m. 

Lösningarna ska vara tydligt redovisade för att visa på genomförbarhet 

 Redovisning hur projektet skulle kunna bidra till H22 

 Hur väl intentionerna för området följs för gestaltning och arkitektonisk kvalitet 

 Hänsyn till befintlig bebyggelse inom kvarteret 

 Energieffektivt och hållbart byggande 

 Tillskapande eller bevarande av gröna kvaliteter 

 

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 kompletterande uppgifter för att en vinnare ska kunna utses. Enheten för mark och 

exploatering har rätt att förkasta alla inkomna förslag. 

Efter tilldelning 
När tilldelning av markanvisning skett, och en exploatör utsetts som vinnare, tecknas först ett 

markanvisningsavtal som är gällande under en begränsad tid. Under rätt förutsättningar tecknas 

ett marköverlåtelseavtal innan dess att tidsfristen har löpt ut. Marköverlåtelseavtal kan även 

tecknas utan att föregås av markanvisningsavtal, ifall underlaget är komplett.  

 

Med utgångspunkt från de krav som ställs genom denna inbjudan avser Helsingborgs stad att 

teckna ett markanvisningsavtal och därefter marköverlåtelseavtal med exploatören bakom 

vinnande förslag. 

 

Preliminär tidplan 
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Utvärderingsgrupp 
Utvärderingen av inkomna förslag görs av en förvaltningsövergripande utvärderingsgrupp med 

medlemmar enligt nedan. Resultatet av utvärderingen kommuniceras mot samtliga intressenter. 

 

Cazandra Olsérius, exploateringsingenjör  

Johanna Berntsson, exploateringsingenjör 

Karolina Bjerler, planarkitekt  

Christer Thorstensson, bygglovsarkitekt  

Konrad Ek, stadsarkitekt 

 

 

För mark och exploateringsenheten, 

Cazandra Olsérius 

Exploateringsingenjör 

 

e-post:    cazandra.olserius@helsingborg.se 
telefon:   042-10 21 55 

adress:   Stadsbyggnadshuset 

                 Järnvägsgatan 22 

                 251 89 Helsingborg 

mailto:cazandra.olserius@helsingborg.se

