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ARRANGÖR
Anbudstävlingen arrangeras av sektor miljö och samhällsbyggnad  
på Ulricehamns kommun.
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Ulricehamns kommun inbjuder till anbudstäv-
ling för möjligheten att utveckla och bebygga 
fastigheterna Relingen 13 och Riggen 4 inom 
exploateringsområdet Handels trädgården. 
Sedan tidigare har kommunen sålt samtliga 
villatomter inom området. Syftet med anbuds-
tävlingen är att kommunen ska utse det bidrag 
som på bästa sätt fullbordar den sista delen av 
Handelsträdgården. 

Tävlingens inriktning är att skapa ett 
attraktivt boende med fokus på bebyggelsens 
arkitektoniska kvaliteter, utformning, gestalt-
ning, nytänkande och hållbarhet. Det rör sig 
inte om en fullfjädrad tävling där anbudsgi-
varen ska lämna in ett färdigt förslag på hur 
området ska utvecklas, utan om en tävlings-
form där kravställningen på inlämnat anbud 
är något lägre. Kommunen önskar att anbuds-
givaren lämnar in en beskrivning med inten-
tioner för området i relation till kommunens 

mål och vision, en enklare situationsplan samt 
referensobjekt som visar på de kvaliteter som 
anbudsgivaren vill förverkliga i området.

I utvärderingen kommer kommunen även 
bedöma nivån på köpeskillingen samt om an-
budsgivaren har finansiella, ekonomiska och 
personella förutsättningar att delta i planering 
och genomförande av området. Den vinnan-
de anbudsgivaren förväntas samverka med 
kommunen under hela processen fram till 
färdigställande. 

Ett köpekontrakt kommer att tecknas med 
den anbudslämnare som utifrån pris och 
beskrivning bedöms ha den bästa helhetslös-
ningen för området. Köpebrev upprättas när 
byggherren har fått beviljat bygglov.

Utvärdering av anbuden sker enligt bedöm-
ningskriterierna som anges i detta tävlings-
program.

INBJUDAN
TILL ANBUDSTÄVLING
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Vy över området från norr till söder. Tävlingsområdet består av de 
rosamarkerade områdena.
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Handelsträdgården ligger i västra Ulricehamn 
i stadsdelen Villastaden.  I området finns villa-
bebyggelse i flera olika stilar från större delen 
av 1900-talet.

Namnet Handelsträdgården kommer av att 
Henrikssons handels trädgård tidigare låg här. 
Verksamheten grundades 1924 och drevs av 
samma släkt i tre generationer. Inom området 
fanns då ett bostadshus, arbetshus samt ett 
antal växthus där det odlades snittblommor.

Handelsträdgården är en del i kommunens 
planer på att skapa fler attraktiva bostads-
områden utmed den nordvästra sidan av sjön 
Åsunden.

HANDELSTRÄDGÅRDEN 
DEL AV VILLASTADEN

Här finns goda möjligheter att ta sig till och 
från området via buss, cykel och till fots. Från 
Handelsträdgården är det nära till centrala 
Ulricehamns utbud av butiker, restauranger 
och caféer, bad vid bland annat Prångens cam-
ping, aktiviteter för hela familjen i Ulrikapar-
ken och fina vandringsleder på Fotåsberget. 

Detaljplanen medger byggnation av par-, 
rad-, kedje- eller flerbostadshus inom tävlings-
området samt byggnation av 16 villor på an-
gränsande planlagd mark. Villatomterna sålde 
snabbt slut efter budgivning till olika köpare 
och byggnationen pågår för fullt. 
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Ulricehamn ligger i Västergötland, mittemel-
lan Borås och Jönköping. I kommunen bor 
det ca 25 000 invånare. I Ulricehamn kan du 
kombinera ett attraktivt boende med goda och 
växande arbetsmöjligheter och bra pendlings-
möjligheter till större städer. Göteborg når du 
exempelvis inom en timma med bil. 

Ulricehamn är mindre stad med gamla anor 
som långsamt utvecklats till en vacker stad där 
det sällan är långt till någonting. I det mysiga 
och småskaliga centrum finns flera affärer och 
god service. Många av husen längs gågatan har 
sitt ursprung i tidigt 1700- och 1800-tal vilket 
skapar en genuin och pittoresk känsla.  

Ulricehamn befinner sig i en stark tillväxt-
fas med positiv befolkningsökning under flera 
år. Företagsetableringarna ökar i antal och 
motorvägsförbindelsen fortsätter att bana väg 
för en fortsatt positiv utveckling. Här finns allt 
nära till hands; konkurrenskraftiga mark-

priser, natur och friluftsliv vid knuten samt 
ett dynamiskt näringsliv med internationella 
kontakter. 

Ulricehamns stolthet, Lassalyckan är en 
kommunal idrotts- och friluftsanläggning 
med ett enastående läge och med mycket goda 
träningsmöjligheter året om. Här finns södra  
Sveriges första officiella Vasaloppscenter 
inom skidor, löpning och mountainbike och 
det finns spår och leder sommar som vinter. 
Konstgräsplaner, ishallar, inomhushallar för 
fotboll och boule m.m. Totalt finns det ett 
tjugotal sporter på ett och samma ställe. Där 
finns också vallabod, omklädningsrum med 
dusch, bastu och värmestuga som är till för 
alla. 

Inom kommunen finns det cirka 95 kilo- 
meter bilfri banvall som sträcker sig från 
centrala Ulricehamn till flera av kommunens 
kransorter.

ULRICEHAMN 
PÄRLAN VID SJÖN ÅSUNDEN
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ANBUDSOMRÅDET 
FÖRUTSÄTTNINGAR

Fastigheterna Relingen 13 och Riggen 4.

Anbudsområdet 
Tävlingsområdet, om totalt 6 764 kvm, består 
av fastigheterna Relingen 13 och Riggen 4.  
Fastigheterna är belägna norr om sjön Åsun-
den och gamla riksväg 40 i stadsdelen Vil-
lastaden i Ulricehamns kommun. Området 
avgränsas i söder av Brunnvägen, i öster av 
Reflevägen och i väster av Vistabergsvägen.  
 
Markpris
Utgångspriset för tävlingsområdet är 4,2 
miljoner kronor. Anbud som inte uppfyller 
utgångspriset kommer inte att beaktas i utvär-
deringen. 

Detaljplan
Området är sedan tidigare planlagt. Detalj-
planen för tävlingsområdet vann laga kraft 
2019-02-06 och medger byggnation av fler-
bostadshus, radhus, parhus och kedjehus.

Byggnadsarealen får uppgå till 35 % av 
fastig hetsarean, vilket innebär att ca 2 367 m2 
av den totala fastighetsytan får bebyggas.

Takets lutning får vara mellan 20–35 ° och 
bebyggelsens nockhöjd får maximalt uppgå till 
+ 180 m ö. h. Lägsta tillåtna golvhöjd är  
+ 173,3 m ö. h. för båda fastigheterna, vilket 
inte är reglerat i detaljplanen men utgör en 
grundförutsättning.

Relingen 13

Riggen 4

Brunnvägen
Vistabergsvägen

Reflevägen

Trädgårdsgatan

Blomstergatan
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Markförhållanden
Geoteknik
Översiktliga geotekniska undersökningar har 
genomförts i planområdet. Undersökningar 
visar att markens stabilitet uppfyller erforder-
lig säkerhet mot brott. 

Byggnaderna kan grundläggas med platta 
på mark. Inför detaljprojektering av mark-
arbeten och byggnadernas grundläggning 
bör dock detaljerade rekommendationer tas 
fram utifrån undersökningar, där fastställda 
marknivåer och byggnadernas utformning 
beaktas. För ytterligare information hänvisas 
till genomförda utredningar. 

Radon
Bostadsbyggnationen ska uppföras radon-
säkert eftersom att marken klassas som 
högradonmark.

Markföroreningar
Inom området har det tidigare funnits en 
handels trädgård. Områdets har sanerats. 
 
Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Vatten och avlopp finns utbyggt i området. 
Dagvatten från tak, gårdsplaner och uppfar-
ter bör främst ledas ut till bevuxen mark för 
infiltration. Det dagvatten som inte infiltreras 
ansluts till det kommunala dagvattennätet.

El, fiber och värme m.fl.
El, fiber, tele finns utbyggt till området. Om-
rådet har även förutsättningar att anslutas till 
fjärrvärme.

Trafik
Enligt gällande detaljplan råder det utfarts-
förbud mot Brunnvägen i söder, Reflevägen 
i öster och Vistabergsvägen i väster. Utfart 
från tävlingsområdena får endast ske mot 
Blomstergatan och Trädgårdsgatan.

Buller
Enligt bullerutredningen daterad
2017-09-06 varierar ljudnivåerna inom plan-
området. Sammantaget har byggnaderna inom 
planområdet mycket goda förutsättningar att 
tillgodose en god boendemiljö avseende buller 
enligt förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggande. För att säkerställa en 
god boendemiljö vid uteplatser mot Brunn-
vägen inom tävlingsområdet kan en 1,5 meter 
hög bullerskyddsskärm uppföras längs Brunn-
vägen. Byggherren ansvarar för samt bekostar 
uppförandet av bullerskyddsskärmar. För yt-
terligare information hänvisas till genomförda 
utredningar. 

Parkering för bil och cykel
Parkeringslösningen ska uppfylla kommunens 
gällande parkeringsnorm. Parkeringsnormen 
sätter gräns för det minsta antalet parkerings-
platser som ska tillhandahållas, både när 
det gäller bil och cykel. Utgångspunkten är 
att parkering alltid ska lösas inom den egna 
fastigheten.

Kostnader
I köpeskillingen ingår kostnaden för utbyggd 
allmän platsmark GATA. Utöver köpeskilling-
en för tävlingsområdet förutsätts byggherren 
betala alla anslutningsavgifter enligt gällande 
taxor och alla kostnader för anläggningar och 
byggnader inom tävlingsområdet.
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ANBUDSOMRÅDET 
MÅL OCH VISION

Målsättningen med tävlingen är att skapa ett 
nytt karaktärsfullt bostadsområde med väl 
gestaltade byggnader som bidrar till att ge 
området en tydlig identitet. 

Tävlingsområdet ska dessutom; 

• Upplevas som inbjudande och tillgängligt.

• Kännetecknas av hög arkitektonisk, teknisk 
och hantverks mässig kvalitet vad gäller  
material, utformning och detaljer.

• Präglas av ett hållbarhetsperspektiv med 
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Ulricehamns 
stadsbyggnad 
ska präglas av 
långsiktighet och hög 
arkitektonisk kvalitet.” 

Rebecka Engvall
Stadsarkitekt

låg livscykel belastning vad gäller ekonomi, 
miljö, energi, drift och sociala aspekter.

• Byggnation med träkonstruktion kommer 
premieras.

• Utformas med beaktande av miljömässiga  
val avseende exempelvis byggmaterial, 
energi lösningar, tekniska lösningar och drift 
premieras. 

• Anpassas till omgivande villabebyggelse i 
såväl skala som utformning. 



INLÄMNINGSKRAV 
INNEHÅLL

Anbudet ska innehålla följande:
• Förteckning av inlämnat material.

• Uppgifter om anbudsgivaren med namn, 
adress och organisationsnummer samt 
namn, telefonnummer och e-postadress till 
kontaktperson.

• Anbudsgivarens nivå på köpeskillingen. 
Utgångspriset för tävlingsområdet är 4,2 
miljoner kr. Samtliga bud under utgångspris 
kommer förkastas. 

• Redovisning av genomförda referensobjekt 
som visar och beskriver kvaliteter som an-
budslämnaren kan bidra med genom bygg-
nation av området.  

• Beskrivning av anbudsgivarens tänkta 
utformning innehållande materialval, 
färgsättning och annat som kan underlätta 
förståelsen av  tänkt byggnation och utemil-
jö. Beskrivning lämnas på max två A4.

• Anbudet ska innehålla en (enklare) situa-
tionsplan som, utifrån de redovisade refe-
rensobjekten samt den gällande detaljpla-
nens exploateringsmöjligheter, visar förslag 
på byggnation och lokalisering.

• Redovisning av anbudsgivarens finansiella, 
ekonomiska och personella förutsättningar 
att delta i planering och genomförande av 
bostadsprojekt.
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Anbudsdag
Skriftliga anbud ska vara inkomna till kom-
munen senast 18 mars 2022. Märk med ”An-
bud Handelsträdgården”.

Anbud skickas till:
Ulricehamns kommun 
Exploateringsenheten 
523 86 Ulricehamn 
 
Alternativt till:
markochexploatering@ulricehamn.se
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BEDÖMNINGSGRUNDER
Ulricehamns kommun söker en byggherre 
med kompetens, kunskap och förmåga att leda 
utvecklingen av Handelsträdgårdens färdigstäl-
lande. Vi förväntar oss att byggherren håller en 
hög ambitionsnivå beträffande utformning och 
helhetslösningar. Byggherren måste vara beredd 
att avsätta tid och sam verka med kommunen för 
att projektet ska hålla överenskommen tidplan.

Bedömning av anbud kommer att ske uti-
från pris och inlämnat material och hur väl 
de överensstämmer med kommunens mål och 
vision för området.  
 
Bidraget kommer först att bedömas 
utifrån punkterna 1–3.
 1. Komplett anbud inlämnat i tid, med 

samtliga obligatoriska handlingar och infor-
mation.

 2. Värdering av om byggherren bedöms 
vara en fullgod samarbetspartner med 
tanke på ekonomisk stabilitet, långsiktig 
uthållighet, förmåga att fullfölja ingångna 
avtal och påbörjade projekt.

 3. Nivån på köpeskillingen. 

Därefter kommer en bedömning göras 
utifrån punkt 4–7 som anknyter till kom-
munens mål och vision med området.
4. Beskrivning och referensprojekt 

– Hur väl beskrivningen av byggherrens 
tänkta utformning samspelar med 
platsens  omgivning med avseende på 
befintlig bebyggelse samt landskap och 
topografi. 

– Koncept för framtida bebyggelse. 

5. Funktion
– Disponering av bebyggelsen samt utemil-

jön inom tävlingsområdet.
– Hur väl förslaget stärker kopplingen till 

viktiga noder och stråk i stadsdelen.

6. Genomförbarhet
– Hur sannolikt föreslagen bebyggelse be-

döms kunna genomföras. 

7. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
– Hur väl material och produkter står för 

kvalitet, är slitstarka, åldras väl och 
under hållsvänliga.

– Hur väl byggnaderna bidrar till ekologisk 
hållbarhet.  

– Hur väl byggnaderna och omgivande 
utemiljö bidrar till stadsmiljön.

– Hur väl förslaget visar på kostnadseffek-
tiva lösningar och har goda förutsättning-
ar för låga driftkostnader.
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HANDELSTRÄDGÅRDEN
PROCESS

Utvärdering 
De inlämnade anbuden kommer utvärderas av 
en jury bestående av tjänstemän från sektor 
miljö- och samhällsbyggnad. Utvärderingen 
kommer att ske utifrån angivna bedömnings-
grunder. Ulricehamns kommun förbehåller sig 
fri prövningsrätt av inkomna tävlingsförslag. 
Kommunen har även rätt att förkasta inkomna 
förslag utan ersättningsskyldighet.

Vinnare utses 
Vinnare av anbudstävlingen kontaktas per 
telefon. Övriga meddelas via e-post. Ulrice-
hamns kommun äger rätt att publicera re-
sultatet av anbudstävlingen på kommunens 
hemsida. 

Anbudstävlingen annonseras

Sista dag för inlämnande av 
anbud

Vinnare meddelas i mars

 
Köpekontrakt tecknas med 
vinnaren

Viktiga datum 

7 januari

18 mars

31 mars

Utskick av 
inbjudan

Vinnare
utses

Köpebrev

Anbud 
inkomna

Köpe-
kontrakt

Byggnads- 
skyldighet

Utvärdering

Bygglovs-
process

Inflytt

April
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Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömmas av 
en jury med tjänstemän från Ulricehamns 
kommun bestående av:

• Kjell Jonsson, tf. planchef.

• Rebecka Engvall, stadsarkitekt.

• Rasmus Karlsson, planarkitekt.

• Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör.

• Pär Norgren, tf. exploateringschef.

• Filip Lindevall, mark- och 
exploateringsingenjör.

• Anderas Ekman, tf. samhällsbyggandschef.

Köpekontrakt
Köpekontrakt tecknas mellan kommunen och 
vinnaren inom tio (10) dagar från att tävlingen 
har avgjorts. I samband med köpekontraktets 
undertecknande erläggs en handpenning om 
10 % av köpeskillingen. Resterande del av 
köpeskillingen erläggs när återgångsvillkoret 
i kontraktet har uppfyllts. Utkast på köpekon-
trakt finns på kommunens webbplats. 

Återgångsvillkor
I köpekontraktet kommer det att finnas med 
återgångsvillkor gällande bygglov, vilket 
innebär att vinnaren ska ha erhållit ett beviljat 
bygglov inom 12 månader från köpekontrak-
tets undertecknande. Det beviljade bygglo-
vet ska baseras på vinnarens idé och tankar 
med området med utgångspunkt i materialet 
som låg till grund för det vinnande anbudet. 
Kommunens stadsarkitekt och vinnaren ska 
samverka under byggprocessen för att säker-
ställa anbudets genomförbarhet och arkitek-
toniska kvalitet. Om vinnaren inte uppfyller 
återgångsvillkoret så behåller kommunen 
handpenningen som skadestånd. 

Köpebrev
Kommunen ska upprätta och underteckna ett 
köpebrev när vinnaren har uppfyllt återgångs-
villkoret och betalat in hela köpeskillingen. 

Byggnadsskyldighet med vitesklausul
Byggnadsskyldighet med vitesklausul gäller 
för köpet vilket innebär att vinnaren ska ha 
bebyggt tävlingsområdet, inom 2 år från och 
med beviljat bygglov, med bostadsbebyggelse i 
överensstämmelse med beviljat bygglov. Bygg-
nadsskyldigheten anses fullgjord när vinnaren 
har erhållit ett slutligt eller ett interimistiskt 
slutbesked för bostadsbebyggelsen från miljö- 
och byggnämnden i Ulricehamn kommun.
Om vinnaren inte fullgjort byggnadsskyldig-
heten enligt ovan, ska kommunen erhålla ett 
vite om 20 000 kronor per påbörjad månad 
varmed färdigställandet är försenat, till dess 
att miljö- och byggnämnden lämnar slutbe-
sked enligt ovan.

Säkerhet
För det rätta fullgörandet av vinnarens åtag-
anden och skyldigheter, ska vinnaren ställa 
säkerhet till ett värde av 500 000 kronor i 
form av bankgaranti eller annan likvärdig 
garanti som kommunen godtar. 
Säkerheten är avsedd att täcka vinnarens åtag-
ande att utge vite enligt ovan. Säkerheten ska 
lämnas senast innan köpebrev utfärdas. Kom-
munen ska återlämna säkerheten till vinnaren 
när byggnadsskyldigheten har uppfyllts.
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HANDELSTRÄDGÅRDEN 
ÖVRIGT

Förteckning
Detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., 
Handelsträdgården

Bullerutredning

Geoteknisk undersökning

Nybyggnadskartor 

Utkast på köpekontrakt

Styrdokument

• Riktlinjer för markanvisning

• Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun

• Riktlinjer för stadsbyggnad

Handlingar finns att hämta på kommunens 
webbplats.

Tävlingsfrågor
Alla frågor ska skickas via e-post till:  
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se  
senast en vecka innan inlämning. Svaren 
publiceras löpande på ulricehamn.se/ 
handelstradgarden-relingen-13-och-riggen-4. 
Tävlande får inte ta direktkontakt med 
juryledamot för frågor angående tävlingen. 

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Inlämning av handlingar innebär att 
Ulricehamns kommun ges rätt att utan 
ersättning till upphovsman eller anbudsgivare 
ställa ut och/eller publicera det vinnande 
anbudet, samt mångfaldiga dem för 
behandling inom staden för projektet och på 
sätt som inte strider mot upphovsrättsliga 
regler. All publicering av tävlingsförslag 
efter avslutad tävling kommer att ske med 
förslagsställarens namn. Kart material från 
kommunen som ingår i tävlings underlaget 
omfattas av nyttjanderätt, vilket innebär 
att materialet endast får användas inom 
ramen för denna anbudstävling. Denna 
anbudstävling faller inte inom ramen för 
offentlig upphandling (LOU 2007:1091). 
Ulricehamns kommun förbehåller sig fri 
prövningsrätt och har rätt att förkasta 
samtliga inkomna anbud utan ersättnings-
skyldighet.
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