
 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

2018-04-10 1 (3) 

        

      Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro E-post 
294 80  Sölvesborg  0456-81 60 00 0456-134 29 343-5625 11 00 30-4 solvesborgs.kommun@solvesborg.se 

 

 

 

Sölvesborgs kommun inbjuder härmed intresserade byggherrar till 

 

Markanvisningstävling kv Aftonstjärnan 
 

Bakgrund 

Ljungaviken är ett nytt utbyggnadsområde för bostäder öster om Sölvesborgsviken, med 

direkt förbindelse till innerstaden via Sölvesborgsbron. Områdets utmärkta läge med 

närhet till vatten, natur och rekreation såväl som till stadens handel, service och 

kommunikationer har gjort det mycket populärt. Den organiska trädgårdsstads-

inspirerade detaljplanen från 2012 syftar till att möjliggöra 600 bostäder i en etappvis 

utbyggnad.  

 

Högre flerbostadshus, ett centralt torg och möjliga lokaler för handel, vård eller service 

är planerat vid brofästet i väster. Det är också i detta läge markanvisningen är 

lokaliserad. En önskan om hus i park med siktlinjer västerut, mot sol och vatten är en 

bärande idé i detaljplanen. I gestaltningsprogrammet beskrivs en övervägande ljus 

färgskala och hållbara naturnära material.  

 

Syfte/ Mål 

Markanvisningstävlingen syftar till att välja ut den byggherre som bäst antas kunna möta 

de stora förväntningar kommunen har på kv Aftontjärnan. Målet är kvarteret ska  

Rama in torget och bidra till att skapa en välkomnande miljö för boende och besökare 

till Ljungaviken. 

 

Mark/ planförutsättningar 

Kv Aftonstjärnan utgör 3904 kvm och säljs i befintligt skick med VA, el och fiber 

framdraget till tomtgräns. Detaljplanens beteckningar B, C,D möjliggör bostäder, 

centrum- och vårdverksamhet till en höjd av fyra våningar med indragen femte 

takvåning. Exploateringsgraden är inte begränsad, men gällande regelverk om utemiljö 

och parkering på egen tomt ska efterlevas (norm 1,0). Rumshöjd ska vara minst 3,0 i 

bottenplan för att möjliggöra verksamheter och bättre kunna annonsera dessa mot 

torget. Entréer mot torget är önskvärda liksom att avsluta torget i norr med en 

utskjutande överbyggnad på första parkett med utsikt över torget, bron och 

Sölvesborgsviken. Se vidare förutsättningar enligt detaljplan.  
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Tävlingsförutsättningar 

Tävlingen tar sin utgångspunkt i de riktlinjer för markanvisning som kommunen 

tillämpar. Som underlag för bedömning krävs att byggherren presenterar sina 

intentioner utifrån ett bedömningsunderlag där följande urvalskriterier kan bedömas 

och poängsättas:  

 

* Byggnation och användning: (0 - max 40 poäng) 

Exploateringsgrad, omslutande och tät kvartersbebyggelse samt innovativ 

byggnadsteknik premieras. Så även vilja till kreativa lösningar som gynnar verksamheter 

och torget som mötesplats.  

 

* Arkitektur och stadsbild: (0 - max 40 poäng) 

Hög ambition vad gäller arkitektoniskt uttryck, samt kvalitet i utförande, detaljer och 

material premieras, liksom vilja till anpassning och annonsering av byggnationen mot 

torget och omgivande miljö i enlighet med detaljplanen, gestaltningsprogrammet och 

utformningsförslaget för torget. 

 

* Miljö/ hållbarhet (0 - max 20 poäng) 

Vilja till hög miljöambition genom energieffektiva hus och/ eller hållbart byggande 

premieras. Till detta kan kopplas idéer kring dagvattenhantering och användning av 

solenergi. 
 

Bedömningsunderlag 

Det står varje tävlande fritt att utforma sitt bedömningsunderlag. Underlag ska levereras 

digitalt och i pdf-format, i A4/A3 fullformat om en till max fem filer. Filer namnges 

inledningsvis med lämplig koppling till förslagsställaren. För bedömning av tävlandes 

intentioner kan följande bedömningsunderlag ingå.  

 

 Beskrivning av intentioner för byggnation enligt ovanstående kriterier 1-4 (krav) 

 Beskrivning av tidigare erfarenhet (krav) 

 Situationsplan 

 Skisser planer, fasader (1:200) 

 Referensobjekt 

Bedömning/jury 
Rangordning av intentioner/motiv utgör grund för poängsättning inom det spann som anges för 

respektive urvalskriterium. Den anbudsgivare som når högst total poängsumma totalt kommer 

att utses som vinnare och erhålla option på markköp under 4 månader från det att tävlingsbeslut 

anslagits på kommunens hemsida. Tomtmarken kommer att försäljas till ett fast pris om 

900 - 1200 kr/kvm bruttoarea beroende av upplåtelseform.  

 

Resultatet av tävlingen kommer anslås på kommunens hemsida senast 2 veckor efter 

sista inlämningsdatum. Vinnaren kommer även meddelas per post. Övriga intressenter 

tillfrågas i rangordning, om vinnaren väljer att tacka nej till erbjudande om markköp.  
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Juryn förbehåller sig fri prövningsrätt utifrån inlämnade bedömningsunderlag och 

förbinder sig inte att motivera sitt ställningstagande.  
 

Juryn består av följande personer: 

 

Samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring,  

Stadsarkitekt Fredrik Wikberg 

Landskapsarkitekt Kristina Höijer 

Exploateringsingenjör Magnus Runesson 

Byggnadsnämndens ordförande Hillevi Colliander 
 

Underlag/ Frågor  

På kommunens hemsida, under markanvisningar finns detta dokument samt 

situationsplan, grundkarta, detaljplan, gestaltningsprogram samt utformningsförslag för 

torget. 

  

Frågor med anledning av markanvisningen kan ställas skriftligen till stadsarkitekten 

senast 2018-05-27. Frågor och svar samt eventuella kompletterande upplysningar 

kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida under Markanvisningar. 

Anbudsgivare ansvarar själv för att ta del av dessa som varande gällande tävlings-

underlag. 

 

Inlämning 

Inlämning av bedömningsunderlag skall ske digitalt och vara stadsarkitekten 

Sölvesborgs kommun till handa senast 2018-06-17. Underlagen mailas till 

fredrik.wikberg@solvesborg.se 
 

Vid filformat över 5Mb bör underlag fördelas i flera mail 
 

 

Sölvesborg 2018-04-10 

 

 

Fredrik Wikberg 

 

Stadsarkitekt 

Sölvesborgs kommun 
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