VAR MED OCH FORMA

VÄSTERPORT
I VARBERG

Inbjudan till prekvalificering inför
markanvisning av etapp 1,
Västerport, Varberg.
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PREKVALIFICERING

“När Västkustbanan läggs i tunnel under staden och
Industrihamnen flyttar, så kan staden växa mot havet.
Tre stora projekt – Varbergstunneln, Farehamnen och
Västerport – möjliggör varandra och hålls ihop i ett
gemensamt stadsutvecklingsprojekt.”
Ur Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet
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Bakgrund
Varbergs kommun står inför en spännande stadsomvandling. Västkustbanan ska
förläggas i tunnel under staden och stadens industrihamn flyttas. När järnvägsspår,
bangård och hamn försvinner från Varbergs centrala delar frigörs ett stort område
som blir tillgängligt för stadsutveckling. Här, mellan stadskärnan och havet, ska Väs
terport byggas. En upplevelserik stadsdel med strategiskt placerade målpunkter och
mötesplatser där människor och mångfald är i fokus.
Västerport får havet, stadskärnan, Varbergs fästning och det nya stationsområdet som
grannar. I området planeras ca 2 500 lägenheter. Västerport ska vara hela Varbergs
stadsdel – precis som området kring fästningen med Strandpromenaden och dess
stränder är idag. Stadsdel och stationsområde ska med innehåll och utformning kom
plettera stadskärnan och bidra till att göra hela Varberg mer attraktivt.
Varbergs vision om att utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt ska fungera som
ledstjärna för Varbergs stadsutvecklingsprojekt. Mod och nytänkande ska synas i både
arbetssätt och resultat. Hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållningssätt som
ska genomsyra hela projektet.
Prekvalificeringen avser att utse aktörer som vill tävla om byggrätterna i den första
etappen av stadsdelen Västerport. Efter denna prekvalificering kommer de utvalda ak
törerna att tävla med inlämning av egna förslag.
Precis som i projektet i stort, kommer detta uppdrag att präglas av öppenhet och dialog.
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VISION VARBERG 2025
VISION

Västkustens kreativa mittpunkt - Varberg har unika möjligheter
med sitt läge, havet och naturen.
För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till
”Västkustens kreativa mittpunkt”.
För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.
Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och
en fantastisk livsmiljö.

VERKSAMHETSIDÉ

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem
att uppnå sina drömmar.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
HÅLLBARHET - Vi ska tillgodose dagens behov utan

att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

DELAKTIGHET - Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande
förhållningssätt som kännetecknas av
mångfald, inflytande och omtanke.
Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av visionskonceptets
viktigaste beståndsdelar.
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Prekvalificiering etapp 1 Västerport
Process

Syfte

Syftet med denna inbjudan är att
prekvalificera aktörer som vill vara med och
forma den nya stadsdelen Västerport. Vi vill
få in er intresseanmälan avseende bostäder
och/eller lokaler. Möjlighet finns att anmäla
intresse för en större volym lokaler, som kan
säkras genom 3D-fastighetsbildning.

Avgränsning och innehåll

Markanvisningen inom etapp 1 kommer att genomföras
i tre steg. Det första steget utgörs av denna prekvalificer
ing, som kommer att genomföras inför samrådet av de
taljplanen. Detaljplanen samråds och därefter utlyses en
markanvisningstävling där de utvalda aktörerna inbjuds
att lämna detaljerade förslag utifrån satta tävlingskriterier.
Förslagen utvärderas efter en poängsättningsmatris som
delges de tävlande i underlaget. Kommunen fastställer
i förväg ett marknadsmässigt pris per BTA, som bifogas
inbjudan. Priset baseras på typ av lokal/funktion och avs
er ljus BTA, det vill säga BTA från mark och uppåt. Efter
att tävlingsförslagen har utvärderats anvisas marken.

Den del av planområdet som ska bli blandstad omfattar
15 ha och förväntas innehålla upp till 500 lgh, till detta
kommer övriga lokaler som service, kontor, hotelll mm.
Är du en fastighetsägare som är specialiserad på att
äga enbart lokaler ser vi positivt på att i fortsatt process
arbeta med dig för att få en enhetlig ägarbild av lokaler
na, vilket kan säkras genom 3D-fastighetsbildning.

fattar 7,5 kilometer. Byggstart planeras 2019 med trafik
start 2024. Befintlig järnväg rivs under 2025. Nuvarande
bangårdsområde omvandlas till stadsbebyggelse.

Områdesbeskrivning

Västerport
Stadsutveckling inom Västerport sker således på frigjor
da markområden från järnvägen och Industrihamnen.
Färjetrafiken upphör hösten 2019.

Västerport utgörs idag av i första hand verksamhetsmark
med hamnanknytning. Ett planprogram togs fram un
der 2016-2018 och kommer att godkännas av bygg
nadsnämnden under våren 2018. I samband med god
kännandet av programmet kommer byggnadsnämnden
också att ge uppdraget att inleda detaljplanearbetet av
den första etappen.
Övriga förutsättningar för området (kort sammanfatt
ning av programmets redovisning):

Farehamnen
Nuvarande hamnverksamhet i Industrihamnen flyttas
över till Farehamnen.

Västkustbanan/ Varbergstunneln
Trafikverket har i uppdrag att bygga ut Västkustbanan till
dubbelspår. Sträckan Varberg–Hamra är en återstående
del som fortfarande inte har dubbelspår. Projekt Var
bergstunneln omfattar nybyggnation av bangård norr om
Getteröbron, spår i öppet tråg till ett perrongområde cir
ka nio meter under mark, ny stationsbyggnad 150 meter
norr om nuvarande stationsbyggnad, cirka tre kilometer
tunnel under staden och anslutning till befintligt dubbel Detaljplan etapp 1. se figur. Avgränsningen är schematisk och
spår söder om staden. Utbyggnaden av dubbelspåret om kommer att preciseras i det fortsatta planarbetet.
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Krav på redovisning

Inlämning ska ske via mejl till Claes Premmert, projekt
ledare för Västerport, se kontaktuppgifter nedan.
Det innebär att vi endast accepterar digital inlämning.
Intresseanmälan får omfatta högst tre A4-sidor exklusive
redovisning av referensprojekt.

Sista dag för inlämning: 17 april 2018

Redovisning av referensprojekt
Vi vill att ni redovisar minst två relevanta projekt där ni
medverkat i exploatering av blandad bebyggelse i stads
miljö. Dessa får inte vara äldre än 10 år. Minst ett av pro
jekten ska vara helt genomfört. Till vart och ett av referens
projekten ska en referensperson anges med telefon och
e-postadress. Kommunen förbehåller sig rätten att även
studera andra referensprojekt som aktören genomfört.

Eventuella frågor kan också ställas
via den här adressen fram till 3 april 2018

Redovisning av organisation
I inlämningen ska föreslagen projektorganisation redo
visas. Denna kan omfatta ett eller flera företag och ska
innehålla en kortfattad beskrivning av medverkandes er
farenhet. Nyckelpersoners roll i åberopade referenspro
jekt ska anges, likaså en kortfattad motivering av sam
mansättningen av det offererade teamet.

Redovisning av vision och idé
Hur och vad vill ni bygga i stadsdelen Västerport?
Vi efterfrågar inte skisser, utformning eller tekniska
beskrivningar i detta skede. Vi ber er istället att med ord
och exempel beskriva er vision och idé om hur ni skulle
vilja bygga och utveckla inom denna första etapp av
stadsdelen Västerport. Det kan till exempel vara tankar
om material, idé om upplåtelseformer, hus och lägen
hetsstorlekar samt miljöambition.

Redovisning av ekonomi
Deltagande bolag ska kvalificera sig enligt angivna kriterier.
Kommunen kan i samband med utvärderingen komma att
kräva in material som styrker detta. Intresseanmälningar
från bolag som inte uppfyller kritierierna förkastas.
• Kreditvärdighet ska vara god eller mycket god, mot
svarande minst rating 50 enligt Creditsafe genom
angivet bolagsnummer.
• Ledande befattningshavare i bolaget får inte ha gjort sig
skyldiga till ekonomisk brottslighet eller skattebrott.

Inlämning sker via mejl till Claes Premmert,
claes.premmert@varberg.se
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•

•

Deltagare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende
inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter
samt vara registrerad i aktiebolags- eller handelsre
gister eller motsvarande register, som förs i det land
där deltagarens verksamhet är etablerad.
Deltagaren ska även vara registrerad för mervärdes
skatt, undantaget skattefria verksamheter, samt in
neha F-skattebevis. Beställaren kommer att kontrol
lera att föreskrivna skatter och avgifter har betalts
och vid behov begära in intyg från deltagaren.

Åtagande

För att medverka i denna prekvalificering ska ni kunna
åta er att bygga minst 20 lägenheter. Vårt val av för
farande bygger på att vi inte kommer att tilldela någon
enskild aktör en dominerande andel av byggrätterna. Vi
strävar efter att välja ut minst fem aktörer för etapp 1 till
den fortsatta processen.

±
Karta över Varberg

Arvode

upprättad av Stadsbyggnadskontoret 2013

Arvode utgår ej för denna prekvalificering.

Underrättelse om beslut

Underlag

Planprogram för Västerport med tillhörande bilagor
finns tillgängligt för denna prekvalificering.
Under detaljplanearbetet tas ett kvalitets- och gestalt
ningsprogram fram.

Uppdragsspråk

Tillgängligt underlagsmaterial är på svenska. Inlämning
kan göras på svenska eller engelska.

Utvärdering

När prekvalificeringstiden avslutats utvärderar kom
munen samtliga inkomna förslag. Alla aktörer som upp
fyller de tidigare redovisade kraven kommer att inbju
das att delta i tävligen i etapp 2. För att förslagen ska
utvärderas ska intresseanmälan ha inkommit i tid och
samtliga ovan begärda handlingar lämnats in.

Ägande- och nyttjanderätt

Varbergs kommun har rätt att använda och nyttja de
visioner och idéer som beskrivs i inlämnade prekvalifice
ringar. Förslagsställarna får fritt publicera och nyttja det
egna material.
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Meddelande om vilka aktörer som prekvalificerat sig till
kommande markanvisningstävling kommer att skickas
med e-post till den adress som angavs vid inlämningen
via mejl. Därför är det viktigt att uppge rätt e-postadress.
Observera att avtal inte kommer att tecknas i detta skede.
Avtal kommer att tecknas först efter genomfört tävlings
skede.

Tider

Inlämning senast 17 april 2018. Kommunen har för
avsikt att ha ett färdigt urval innan sommaren.
Preliminära tider för steg 2 markanvisningtävling är
november 2018 till februari 2019.

Frågor

Frågor kan fram till 3 april 2018 ställas till Claes Prem
mert, projektledare för Västerport, kontaktuppgifter
se föregående sida. Frågor och svar kommer att hållas
tillgängliga för samtliga som avser att lämna en intresse
anmälan.

Kommande etapper inom Västerport

I kommande detaljplaneetapper kommer nya prekvalifi
ceringar att hållas. Möjlighet att delta i följande etapper
erbjuds alla, såväl de som inte deltagit eller prekvalifi
cerats som de som redan tilldelats mark i den första
etappen.
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BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSGATAN 15/ÖSTRA VALLGATAN 12
POSTADRESS: VARBERGS KOMMUN, 432 80 VARBERG
TELEFON VÄXEL: 0340-880 00 E-POST: KS@VARBERG.SE
WEBBPLATS: WWW.VARBERG.SE
GRAFIK: MEDIABOLAGET, BILD SID 2 OCH 6: LARS BYGDEMARK, ILLUSTRATION SID 3 MADE-UP,
ÖVRIGA KARTOR VARBERGS KOMMUN, PRODUCERAD MARS 2018
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