
Markanvisningstävling 
för Gjutaren 4 i Kungsör



MARKANVISNINGSTÄVLING

Kungsör kommun bjuder härmed in byggherrar att delta i markanvisningstävling för fastigheten Gjutaren 
4 i Kungsör. Med tävlingsformens hjälp ska det allra bästa projektet för tomten tas fram avseende 
exploateringsgrad, koncept och ekonomi.

KUNGSÖR

Kungsör är beläget i Västmanland, där Arbogaån mynnar ut i Mälaren. Centrala Kungsör ligger högt och 
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden fi nns ytterligare en tätort, Valskog, och de båda 
kyrkbyarna Torpa och Kungs Barkarö.

Kungsör har ett strategiskt läge i västra Mälardalen. E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på 
Svealandsbanan stannar centralt. 

Gjutaren 4 från Kungsgatan/Hamngatan



TÄVLINGSOMRÅDET

Kvarteret Gjutaren 4 ligger centralt i Kungsörs 
tätort, mellan centrum och Arbogaån. Fastigheten 
har tidigare varit nästan helt bebyggd med en 
armaturfabrik där man bland annat arbetade med 
gjutning. Fabriken var verksam från 1902 och revs 
på 1960-talet.

I dagsläget nyttjas Gjutaren 4 som parkering. 
Norr om Gjutaren 4 ligger kvarteret Gjutaren 
2 med högt kulturhistoriskt värde. Närområdet 
består utöver det av varierad bebyggelse och 
ligger på gränsen mellan centrum och tidigare 
industriområde och hamnen. Bebyggelsen runt 
Gjutaren 4 består av äldre villabebyggelse, äldre 
industribyggnader samt mindre fl erfamiljshus. 
Bebyggelsen i omgivningen är varierad i såväl 
funktion som gestaltning och berättar om 
Kungsörs historia.

Drygt 400 meter öster om Gjutaren 4 ligger 
Kungsörs tågstation. Från stationen går tåg mot 
Örebro och mot Stockholm/Uppsala en gång i 
timmen. Kvarteret ligger även i direkt anslutning 
till busstation. Från tävlingsområdet är det lika 
nära till Kungsörs vackra natur som till centrum.

Utmed Hamngatan öster om planområdet går en 
allé som utgörs av äldre lindar med bestånd av 
mistel.

Gjutaren 4 är 3707m2 och ägs av Kungsörs 
kommun.

Detaljplaneförhållanden

Tävlingsområdet är idag planlagt som parkering 
och belastas av servitut för utfart för angränsande 
fastigheter. En ny detaljplan tas fram i samarbete 
med vinnande anbudsgivare. Detaljplanearbetet 
ska utgå från det vinnande förslaget samt detta 
program. Under planarbetet kan det vinnande 
förslaget komma att justeras.

Observera att kommunen aldrig kan garantera 
utfallet av en detaljplaneprocess eller 
bygglovsprövning.

Utsnitt ur gällande detaljplan

Gjutaren 4, fastighetskarta



Tävlingsområde

Centrum

Arbogaån

Tågstation



Hamngatan norrut, Gjutaren 4 till vänster

Befi ntligt bostadshus väster om Gjutaren 4

Befi ntlig bebyggelse på Gjutaren 2

Befi ntlig bebyggelse på Gjutaren 2

Drottninggatan norrut mot centrum



Trafik och parkering

Parkeringsbehovet ska lösas inom kvartersmarken 
och kan med fördel vara nedgrävd. Placering och 
antal parkeringsplatser ska framgå av anbudet.

Angöring sker från Kungsgatan.

Utmed Kungsgatan, i direkt anslutning till 
tävlingsområdet, ligger en busshållplats.

Geoteknik

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

Arkeologi och markmiljö

Eventuella lämningar av äldre bebyggelse från 
1500–1800-talen har troligen förstörts av senare 
tiders byggnation. Länsstyrelsen har därför 
gjort bedömningen att kvarteret Gjutaren 4 kan 
bebyggas utan att det krävs arkeologiska åtgärder. 

I och med den tidigare fabriken som legat på 
platsen är marken förorenad. Riskreducering 
måste utföras innan byggnation av bostäder 
sker på platsen. Enligt den miljötekniska 
markundersökning som tagits fram bedöms det 
möjligt att åtgärda föroreningen som lokaliserats. 
Undersökningen fi nns att läsa i sin helhet i de 
bifogade dokumenten på hemsidan. Kommunen 
ställer sig positiv till kreativa lösningar för 
marksanering, exempelvis nedgrävt garage där de 
förorenade massorna deponeras.

Kommunen har sökt bidrag för sanering av 
fastigheten och inväntar beslut på detta.

Störningar

Tomten är bullerutsatt och i planarbetet ska 
det klargöras att riktvärdena i förordningen om 
trafi kbuller vid bostadsbyggnader uppfylls genom 
att göra en utredning för väg- och järnvägsbuller.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Området är ett av de mest attraktiva i 
Kungsör med närheten till centrum, hamnen, 
pendlingsmöjligheter, naturen samt den intressanta 
kulturmiljön. Kungsörs kommun ser gärna en 
bebyggelse som tillför nya kvaliteter på platsen 
och för kommunen samt förhåller sig väl till 
kulturmiljön och befi ntlig bebyggelse. 

Ett framåtsyftande formspråk förespråkas 
samtidigt som de andra omkringliggande 
byggnadernas kvaliteter bör tas tillvara på. Den 
nya bebyggelsen ska tillföra en egen karaktär och 
komplettera den totala stadsbilden i området. 

Området bedöms kunna inrymma bostäder och 
eventuellt verksamheter i bottenplan. Det står 
aktören fritt att välja upplåtelseform för den 
nya bebyggelsen, dock är det ett underskott på 
bostadsrätter i kommunen. Det fi nns inget uttalat 
mål om antal bostäder i projektet utan det står 
varje tävlingsbidrag fritt att föreslå. Dock ska en 
hållbar parkeringslösning för de boende kunna 
uppvisas.

En trivsam utemiljö för de boende är av stor vikt. 
Grönska, umgängesmöjligheter och rumsbildning 
i den mån det är möjligt är värdefulla inslag. 
Även byggnadens kontakt till Kungsgatan och 
Hamngatan ses som värdefull och bör skapa en 
välkomnande rumslighet för allmänheten.

Varken maxhöjd eller våningsantal är bestämda, 
det är upp till förslagsställaren att föreslå vad 
platsen klarar av och vad som bedöms lämpligt, 
likaså antal huskroppar. Det fi nns förutsättningar 
att visuellt markera platsen med högre byggnader, 
men det kräver större varsamhet samt tydligare 
kopplingar till den befi ntliga kulturmiljön.

Förslaget får inte ta större yta än vad Gjutaren 4 
har.

Bidraget får med fördel utmärkas genom kreativa 
och hållbara lösningar



TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER

I Kungsör kommun ansvarar kommunstyrelsen för 
markanvisning enligt Riktlinjer för markanvisning  
i Kungsör kommun. 

För den aktuella markanvisningen används ett 
tvådelat förvarande där intresserade exploatörer 
bjuds in att besvara förfrågan i ett första urval. 

Kommunen kommer sedan välja ut maximalt tre 
exploatörer som bjuds in att ytterligare specifi cera 
sitt förslag i en bedömningsprocess. 

Efter bedömningsprocessen kommer kommunen 
välja en exploatör som kommunen avser att teckna 
ett markanvisningsavtal med.

Intresseanmälan (Del 1)
Intresseanmälan utgör prekvalifi cering för den 
formella anbudsprocessen. Kommunen avser 
välja ut 2-3 intressenter baserat på inlämnad 
intresseanmälan att gå vidare till 
nästa steg ”Projektförslag (del 2)”.
De urvalskriterier som tillämpas i den aktuella 
markanvisningen är följande:

Beskrivning av projektet: 
Typ av bebyggelse och omfattning på projektet 
samt eventuella målgrupper som projektet vänder 
sig till. En kortare beskrivning ska bifogas 
anbudet.

Byggherrens förutsättningar: 
Bedömning av byggherrens organisatoriska 
och ekonomiska förutsättningar att genomföra 
projektet. Som underlag ska en beskrivning av 
företaget och dess förmåga bifogas.

Arkitektonisk kvalitet, mm: 
Byggherrar som kan uppvisa arkitektoniska 
kvaliteter i tidigare projekt premieras. Om en 
viss del av produktionskostnaden ska avsättas 
för konstnärlig utsmyckning och/eller gestaltning 
ska det anges. En tanke kring grönytor och/eller 
gemensamma ytor får med fördel beskrivas.

Intresseanmälans innehåll

Handlingarna ska vara märkta i rubriken med:
Intresseanmälan, markanvisning Gjutaren 4 och 
ska innehålla ett dokument på ca 2-5 sidor med 
följande information:

• Företagets namn och organisationsnummer
• Kontaktuppgifter till sökanden (namn, telefon, 

e-post)
• Kortfattad beskrivning av företaget
• Beskrivning av ambitioner med projektet, 

företagets förutsättningar, referensobjekt samt 
eventuell beskrivning av arkitektonisk kvalitet

• Utdrag ur UC, som inte är äldre än 3 månader.
• Eventuella samarbetsparter för genomförandet 

av exploateringen

Handlingarna ska vara märkta Intresseanmälan, 
markanvisning Gjutaren 4 och skickas till:

Kungsörs Kommunteknik AB
Drottninggatan 34
736 31 Kungsör

Alternativt mejlas till: plan@kungsor.se

Projektförslag (Del 2)
Inlämnade intresseanmälningar kommer att 
utvärderas av en jurygrupp bestående av 
tjänstemän och politiker. Därefter tas beslut 
om att gå vidare med maximalt tre byggaktörer 
och startmöte hålls med dessa. De utvalda 
byggaktörerna får ca 8 veckor på sig att ta fram 
idéhandlingar med skisser och ritningar.

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, genomförbarhet, kvaliteter 
som berikar stadsmiljön
• Ekonomi
• Hållbarhet och resiliens



Preliminär tidplan 2023

Vecka  Aktivitet
4  Inbjudan publiceras på kommunens  
  webbplats
8  Intresseanmälan in senast fredag 24  
  februari klockan 12.00
8-10  Utvärdering
11  Beslut om förslag som går vidare  
  till del 2 av tävlingen
Q1-2  Del 2
Q3  Vinnare utses, markanvisningsavtal  
  och detaljplanearbete påbörjas

Markanvisningsavtal

När vinnaren av markanvisningstävlingen utsetts 
tecknas ett villkorat markanvisningsavtal som 
beslutas av kommunfullmäktige. Se typavtal 
med villkor enligt bilaga. Därefter startar 
detaljplaneprocessen.

Markpris

Markpriset är fastställt av kommunfullmäktige 
till 120kr/m . Därtill kommer kostnader för 
detaljplanearbete inklusive utredningar.

Exakta kostnader och tillvägagångsätt för sanering 
av marken fastställs under våren 2023 och 
meddelas innan del två av tävlingen.

Jury

Juryn består av tjänstemän samt ordinarie politiska 
representanter i den kommunala plankommittén. 
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.

Frågor och svar om tävlingen 

Eventuella frågor ska ställas till skriftligt via e-post 
till: plan@kungsor.se

Frågorna ska lämnas senast 2023-02-19

Programhandlingar 

Detta tävlingsprogram samt digitalt lagrade 
handlingar utgör underlag för tävlingen. 
Handlingarna fi nns samlade på kommunens 
hemsida under länken www.kungsor.se/gjutaren

Handlingar:
• Tävlingsprogram (detta dokument)
• Gällande detaljplan
• Översiktsplan
• Planprogram för Kungsörs tätort
• Ortofoto skala 1:400
• Ortofoto översikt
• DWG-fi ler med utdrag av primärkarta
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning
• Bevara mig väl - Plan för bevarande av  
 byggnader och miljöer i Kungsörs tätort






