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INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING

Ängelholms kommun bjuder in till markanvisningstävling för utveckling och byggnation på 
fastigheten Samskolan 3 intill Stadsparken. Med tävlingsformens hjälp ska det allra bästa projek-
tet för tomten tas fram avseende exploateringsgrad, koncept (arkitektoniska kvaliteter mm) och 
ekonomi.

Syftet med markanvisningstävlingen är att stärka stadslivet i direkt anslutning till Stadsparken och 
bredda en redan befintlig mångfald av funktioner med möjlighet till bostäder och andra aktivite-
ter. Förslagen bör präglas av respekt och kreativitet. 

ÄNGELHOLM

Ängelholm är beläget på den skånska västkusten cirka tre mil norr om Helsingborg. Staden 
blickar ut över den vackra Skälderviken med närhet till de populära sommarorterna Vejbystrand, 
Mölle, Torekov och Båstad. Förutom Helsingborg når man enkelt Landskrona (50 km), Malmö 
(90 km), och Köpenhamn (130 km) via E6/E20 söderöver med bil. Norröver når man Halmstad 
(55 km), Varberg (120 km) och Göteborg (190 km). Ängelholm är tillgängligt med flyg via Äng-
elholm-Helsingborg Airport, beläget strax utanför Ängelholms tätort. Västkustbanan kommer 
inom kort att förses med dubbelspår för att kunna öka turtätheten och snabbheten för tågresan-
det. Kring tågstationen planerar kommunen för ett nytt resecentrum och en kraftig utveckling av 
hela stationsområdet med bostäder, verksamheter och parker med hållbarhet som ledstjärna.
Ängelholms kommun har idag cirka 42 000 innevånare. Ängelholm har upplevt en stark befolk-
ningstillväxt de senaste 30 åren. Sedan 1986 har Ängelholm vuxit med cirka 29 %, sedan 1996 
med 13 % och sedan 2006 med cirka 7 %. Enligt kommunens egna prognoser kommer befolk-
ningen i Ängelholm att öka från cirka 42 000 till 46 500 under perioden 2017-2026, dvs. med i 
snitt cirka 510 personer per år.

TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tomten 
Fastigheten Samskolan är kommersiellt väl beläget i centrala delen av staden alldeles intill Stads-
parken. Adressen är Kamengatan 6, se vidare bilagda kartor.
Ängelholms kommun är lagfaren ägare till fastigheten som har en tomtareal om 3 390 kvm. Ej 
bebyggda delar av den relativt plana tomten utgörs huvudsakligen av hårdgjorda asfalterade upp-
ställningsplatser för bilar. Vatten och avlopp är anslutet till det allmänna kommunala nätet.



Stadsbild och miljö
Tävlingstomten ligger i en stadsmiljö med skiftande karaktär och målsättningen är att upprätta 
en mer stadsmässig struktur där kvartersgränserna känns tydligare. Gatorna kring fastigheten har 
olika egenskaper som behöver hanteras för att åstadkomma en god helhet. Positivt är om Stads-
parken kan involveras för att öka attraktionen i området. 

Karta över tävlingsområdet

Lärkgatan

Utskrift



Kamengatan

Östergatan



Detaljplaneförhållanden
Tomten omfattas av detaljplan ”Kv Samsko-
lan mm” lagakraft 1996-02-15, genomföran-
detiden som var angiven till fem år har gått 
ut. Detaljplanen anger C, centrumverksamhet 
dvs, verksamheter som bör ligga centralt, 
mark som inte är bebyggd idag är prickmar-
kerad och får inte bebyggas, befintliga träd 
mot Östergatan skall bevaras, skolbyggnad 
får inte rivas och högsta antal våningar är 
tre. Gällande detaljplan kommer att ersät-
tas med en ny lagakraftvunnen detaljplan i 
enlighet med vinnande förslag och utarbetas i 
samarbete med vinnaren av tävlingen. Plan-
kostnaden betalas av exploatören som sedan 
avräknas mot köpeskillnaden. Ny detaljplan 
beräknas kunna medge bostadsändamål och 
centrumverksamhet av diverse slag samt gara-
geparkering.

Befintlig byggnad
Parkskolan uppfördes med namnet Nya Sam-
skolan vid Stadsparken 1912-1913 i national-
romantisk stil med Theodor Kellgren som 
arkitekt. Byggnaden användes som läroverk 
fram till 1968 och gymnastiksalen användes 
fram till 1976. När läroverket inte längre be-
hövde lokalerna flyttade grundskolan in och 
namnet ändrades till Parkskolan. 1982 flytta-
de eleverna till nybyggda Sockerbruksskolan. 
Efter renovering invigdes Parkskolan 1986 
som musikskola av Birgit Nilsson som fick ge 
namnet åt aulan. I källaren fanns cafeterian 
”Källan” från 1992 fram till 2013. Byggnaden 
omfattar cirka 2700 kvm BTA skollokaler 
utformade i enlighet med förra sekelskiftets 
skolbehov. Det betyder bl.a. spatiösa korri-
dorer och trapphus. Gymnastiksal och aula/
samlingssal med frikostiga rumshöjder. Fasa-
der och yttertak är intakta men med ett visst 
underhållsbehov. Invändiga ytor är i stort 

behov av renovering. Hussvamp är konstate-
rad i gymnastiksalen som ligger i källarplanet 
enligt en rapport från 2011-10-20. Hussvam-
pens tillväxt är avstannad i nuläget tack vare 
avlägsnade av material som ger näring till 
hussvampen. Brandlarm och utrymning är 
inte godkänt av räddningstjänsten. OVK är 
inte heller godkänt. Byggnaden har klass 2 i 
Bevaringsprogram från 1978. Klass 2 innebär 
byggnad eller miljö av stort kulturhistoriskt 
eller miljömässigt värde och särskilt värdefull 
bebyggelse enligt plan- och bygglagen (PBL) 
8:13.



Trafik och parkering
Kommunen gör bedömningen att Kamenga-
tan kan stängas av för biltrafik mellan Park-
skolan och Stadsparken för att kunna skapa 
en bättre helhetsmiljö.
Exploateringens parkeringsbehov ska lösas 
inom fastigheten enligt gällande parkerings-
norm (från 1991) som i dagsläget redovisar 
0,8-1,0 platser per lgh för bostäder 28 platser 
per 1000 kvm BTA för handel och 18 platser 
per 1000 kvm BTA för kontor. För närvaran-
de pågår arbete med att ta fram en ny aktuell 
p-norm med något lägre krav som beräk-
nas kunna antas av KF under hösten 2018. 
Cykelparkering ska anordnas i enlighet med 
kommunens cykelparkeringsnorm som anger 
30 platser per 1000 kvm BTA för bostäder  
och 20 platser per 1000 kvm för kontor och 
handel.

Geoteknik
Det har inte tagits fram någon geoteknisk 
utredning inför tävlingen. Kommunen kan 
inte garantera grundläggningsförutsättning-
arna. Det åligger exploatören att genomföra 
erforderliga geotekniska utredningar.

Arkeologi och markmiljö
Tomten har inte genomgått arkeologisk 
undersökning. Kostnader för arkeologisk 
undersökning och markanalys kommer att 
ske under planarbetet och bekostas av ex-
ploatören.

Störningar
Tomten är bullerstörd mot Östergatan och 
därför måste så kallad tyst eller bullerdämpad 
sida tillämpas. Det innebär att minst hälften 
av bostadsrummen ska vändas mot sådan 
sida. (Detta gäller inte om man väljer att 
bygga för verksamheter.)



MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

Ängelholms kommun avser att teckna avtal 
om marköverlåtelse med vinnande förslag. 
Följande villkor kommer att ingå i marköver-
låtelseavtalet:

• Gatu- och fastighetsbildningskostnad 
ingår i tomtpriset.

• Alla övriga exploateringsåtgärder beskos-
tad av exploatören.

• Exploatören bekostar själv sina lagfarts- 
och bygglovskostnader.

• Kommunen kommer att avtala om bygg-
nadsskyldighet om högst två år.

• Säkerhet och viten för exploatörens 
fullföljande av byggnadsskyldighet och 
gestaltningsförslag kommer att ställas i 
marköverlåtelseavtalet.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Kommunala beslut
Kommunfullmäktige har 2017-11-20 beslu-
tat att lämna uppdrag till kommunstyrelsen 
att påbörja arbete med att ta fram förutsätt-
ningarna för en försäljning av Parksskolan. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-28 att 
uppdra åt huvuduppdrag Samhälle, Mark- 
och exploateringsenheten att genomföra 
sedvanligt anbudsförfarande för fastigheten 
Samskolan 3, Ängelholm. – ”Av anbudgi-
varnas anbud ska framgå exploateringsgrad, 
koncept och ekonomi”. En jury ska bedöma 
inkomna förslag och lämna rekommenda-
tion om vilken intressent som ska erbjudas 
möjlighet att köpa fastigheten. Notera att en 
försäljning av fastigheten måste beslutas av 
kommunfullmäktige.

Funktion
Bebyggelsen kan omfatta bostäder och eller 
möjligheter till olika former av centrum-
verksamheter, kontor mm och parkering. 
Parkskolan kan bibehållas i sin helhet eller så 
kan delar rivas. Kamengatan ingår i tävlings-
området för att underlätta en koppling till 
Stadsparken.

Stadsparken

Arkitektur
Bebyggelsen bör gestaltas med en väl avläsbar 
förståelse för Lärkgatans småskaliga och upp-
lösta karaktär, närheten till Stadsparken och 
Östergatans  luftiga och relativt storskaliga 
karaktär. De befintliga byggnadernas material, 
fasadschema, färgsättning och volymupp-
byggnad är utgångspunkt, dock förespråkas 
ett framåtsyftande formspråk – respekt och 
fantasi. Den nya bebyggelsen ska tillföra 
en egen karaktär och komplettera den totala 
stadsbilden i området



TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Arrangör
Markanvisningstävlingen arrangeras av Ängelholms kommun.

Pris
Priset är satt från tretusen femhundra kronor (3.500:-) per kvadratmeter (BTA) för bostäder och 
ettusen femhundra kronor (1.500:-) för lokaler per kvadratmeter bruttoarea (BTA).

Tidplan 
Annonsering: 2018-07-06    
Bokad visning av Parkskolan: 2018-08-13, kl 13-17, kontakt gabriel.löfqvist@engelholm.se 
Frågor i tävlingsskedet kan ställas fram till: 2018-08-31
Svar på frågor: 2018-09-07
Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 2018-10-08
Beräknad sluttid för juryarbete: slutet av oktober 2018
Beräknad tid för beslut om vinnare av markanvisning: december 2018

Flygbild över området



Kriterier för bedömning
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställs i programmet:

• Exploateringsgrad
• Koncept, som till exempel arkitektonisk gestaltning, funktion-disponering, utvecklingsbarhet 

samt hållbarhet, och genomförbarhet – kvalitet som berikar stadsmiljön.
• Ekonomi

Jury
Juryn består av:
Lars Nyander (ordförande kommunstyrelsen, ks)
Robin Holmberg (2:de vice ordförande i ks)
Mårten Nilsson (Mark- och exploateringschef)
Gabriel Löfqvist (Fastighetsstrateg)
Pontus Swahn (Stadsarkitekt samt ordförande i juryn)

Frågor och svar om tävlingen 
Eventuella frågor ska ställas till mark- och exploateringschefen Mårten Nilsson skriftligt via e-
post mårten.nilsson@engelholm.se, stadsarkitekt Pontus Swahn pontus.swahn@engelholm.se 
eller gabriel.löfqvist@engelholm.se .Frågorna ska lämnas senast 2018-08-31.

Programhandlingar  
Detta tävlingsprogram samt digitalt lagrade handlingar utgör underlag för tävlingen. Handling-
arna finns samlade på kommunens hemsida under länken www.engelholm.se/parkskolan.

Handlingar:
• Tävlingsprogram
• Gällande detaljplan
• Ortofoto skala 1:400
• Ortofoto översikt
• Fastighetskarta skala 1:1000
• DWG-filer med grundkarta
• Scannade ritningar på Parkskolan
• Parkeringsnorm från 1991



Redovisning av tävlingsförslag
Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong eller liknande i A1-format och får omfatta högst 3 
planscher. All text på planscherna ska vara läsbar i halv skala. Samtliga planscher ska även lämnas 
digitalt i pdf-format på USB-minne.

Tävlingsförslag ska redovisa följande:
Kortfattad beskrivning inkluderande koncept, kvadratmeteruppgifter, material och färgsättning, 
byggnadsteknik och hållbarhetsaspekter.

• Situationsplan skala 1:400
• Planlösningar i skala 1:200
• Fasader i skala 1:200
• Sektioner i skala 1:200
• Valfritt ögonhöjdsperspektiv

Inlämning av tävlingsförslag
Tävlingstiden är satt till mellan 2018-07-06 och 2018-10-08, senast denna dag ska tävlingsförslag 
vara inlämnat till Ängelholms kommun att. Mårten Nilsson, Mark och exploatering, 262 80 Äng-
elholm.

Juryns bedömning och utlåtande
Juryn kommer att utse en vinnare. Juryns utlåtande är en rekommendation inför erbjudande om 
markanvisning efter erforderliga politiska beslut.

Beslut om markanvisning
Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har även rätt att förkasta 
samtliga tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet till respektive förslagsställare.



U P P R Ä T T A T  A V
Ä N G E L H O L M S  K O M M U N
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