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inbjudan: 
Markanvisningstävling
särskilt boende för äldre i pilhamn, ingarö
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Bakgrund

I Värmdö kommun fi nns behov av särskilt boende 
för äldre. Antalet äldre förväntas komma att öka 
kraftigt inom den närmsta tioårsperioden. Detta 
till följd av stora kullar födda under 1940-talet, 
stor infl yttningar till kommunen under 1980-talet 
samt att äldre idag förväntas leva längre.
2013 påbörjades detaljplanearbete för att skapa 
förutsättningar för ett särskilt boende i Brunn på 
Ingarö. Området fi nns utmarkerat i Figur 1. 
Detaljplanen för Brunn 1:507 m.fl ., Pilhamn fi ck 
laga kraft 2017-11-02. 
Kommunstyrelsen antog ett inriktningsbeslut 
för särskilt boende i Pilhamn 2019-05-22 (dnr 
2019KS/0354). Detta beslut angav inriktningen att 
genomföra en markanvisning för särskilt boende. 
Förslaget ska kunna genomföras med gällande 
detaljplan, erbjuda ett effektivt utnyttjande av 
fastigheten samt innehålla ett tillagningskök.

Figur 1. Detaljplaneområdet är beläget inom röd heldragen cirkel.

Figur 2. Illustrationsbild. Del av detaljplanområde. 
Markanvisningsområdet är markerat med röd heldragen linje

Anvisningsområde

Markanvisningsområdet utgör en del av fastig-
heten Brunn 1:507 och är cirka 4500 kvm stort. 
Området framgår i Figur 2. För området fi nns det 
en gällande detaljplan som möjliggör byggnation 
av 2500 kvm BYA i två våningar, se bilaga 2. 
Kommunen kommer att markanvisa området för 
uppförande av särskilt boende för äldre. Syftet är 
att tillskapa minst 60 lägenheter och ett tillag-
ningskök. Marken kommer att överlåtas genom 
försäljning.
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Områdets förutsättningar

Området ligger i en vacker miljö med gångavstånd 
till Ingarö kyrka och andra kulturhistoriska och 
intressanta byggnader. Promenadvägar och annan 
bebyggelse finns i anslutning till området och det 
är nära vatten och allmänna kommunikationer. Hela 
området ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vården och utformningen av markanvisningsom-
rådet är reglerad i detaljplanen för att anpassas 
till intilliggande bebyggelse. Idag består mark-
anvisningsområdet av en infartsparkering. En ny 
infartsparkering som ska ersätta denna är redan 
färdigställd vid Näsuddsvägen, öster om idrotts-
området vid Brunn.

Området är kollektivtrafiknära och har goda 
kommunikationer i övrigt. Det tar mindre än 30 
minuter med buss och cirka 20 minuter med bil 
in till Slussen. Ingarövägen som är en statlig väg 
är belägen nedanför planområdets södra del och 
det finns en infart inom planområdet som kom-
mer vara kvar på samma plats. Då det särskilda 
boendet kommer att placeras nära vägen måste 
det enligt detaljplanen utformas med hänsyn till 
buller.

Öster om planområdet finns Lövhamra natur-
förskola samt bostadsområden. I nordväst finns 
Ingarö kyrka och omkringliggande kulturhistorisk 
bebyggelse. Där finns även en förskola, föräld-
rakooperativet Varglyan. Varglyan använder idag 
infartsparkeringen och befintlig vändslinga och 
kommer ha fortsatt behov av åtkomst och parke-
ring inom planområdet. 

Ingarös kommundelscentrum, Brunn centrum 
med offentlig och kommersiell service som 
mataffär, pizzeria, bensinstation, förskola och 
skola finns cirka 1 km från platsen. Arbete pågår 
med att ta fram ett planprogram för området runt 
Brunn. Målet med utvecklingen av Brunn är att 
det ska bli ett sammanhållet och levande centrum 
med en blandning av service, arbete, bostäder, 
handel, skol- och idrottsverksamhet.

Hela detaljplanens område utgör cirka 3,35 hektar. 
I detaljplanen finns många av områdets förut-
sättningar mer detaljerat beskrivna. Detaljplanen 

består utöver markanvisningsområdet av allmän 
plats som natur, gata och parkmark som kommer 
att ha kommunalt huvudmannaskap. Det finns 
också planlagda områden för tekniska anlägg-
ningar som pumpstation, nödbräddningsmagasin 
samt transformatorstation. 

Ett område för kulturhus finns inom detaljplanen 
och används idag av hembygdsföreningen för 
utställningar och evenemang. Även ett område 
för parkering finns planlagt på kvartersmark, där 
kan det bildas en gemensamhetsanläggning för 
t.ex. kulturhuset, närliggande förskola samt det 
särskilda boendet. För det särskilda boendet kan 
det finnas möjlighet att delta i den eventuella 
framtida gemensamhetsanläggningen med cirka 
12-14 parkeringsplatser.

Det finns flera geotekniska utredningar, bilaga 3, 
för området som beskriver förhållandena som 
råder. Av utredningarna framgår att det bland 
annat finns risk för sättningar och stabilitetspro-
blem. Det finns också en översvämningsrisk och 
därför måste marken fyllas upp och anläggas med 
stödmur.

Det finns en dagvattenutredning för hantering av 
dagvatten inom området, se bilaga 4.  
Markanvisningsområdet ligger inom verksam-
hetsområde för vatten och spillvatten som redan 
är utbyggt och en förbindelsepunkt kommer att 
upprättas.

Området ligger i en vacker 
miljö med gångavstånd 
till Ingarö kyrka och 
andra kultur historiska och 
intressanta byggnader.
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Tävlingsförutsättningar

Dessa förutsättningar gäller för markanvisningen 
och ska vara uppfyllda av anbudsgivaren.

styrdokument

Anbudsgivaren ska följa Värmdö kommuns dag-
vattenpolicy och tekniska handbok. 
Dessa styrdokument är bilagor till denna inbjudan. 

detaljplan

För anvisningsområdet gäller Detaljplan för Brunn 
1:507 m. fl., Pilhamn (D 233) som fick laga kraft 
2017-11-02. Anbudet ska gå att genomföra utan 
att gällande detaljplan ändras eller upphävas. 
Anbudet ska även utgå från planhandlingarna för 
projektets utformning. 

boendeform

Bostäderna ska ha boendeform särskilt boende 
för äldre. Socialstyrelsen definierar det som ett 
boende som tillhandahåller bostäder eller platser 
för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i 
form av vård och omsorg för äldre personer med 
behov av särskilt stöd. Med särskilt boende för 
äldre avses bostäder enligt 5 kap. 5 § socialtjänst-
lagen (2001:453), SoL. Det ska finnas lokaler för 
allmänt utnyttjande, måltider och daglig samvaro. 
Det särskilda boendet ska även vara utformat 
utifrån att det är en arbetsplats. Boendet ska vara 
utformat med kylanläggning till de boende.

lägenheter

Det särskilda boendet ska ha minst 60 lägenheter 
för särskilt boende för äldre (SÄBO). 

utemiljö

Det ska finnas kvartersmark avsedd för gemen-
sam vistelse som är bilfri och som lockar till 
avkoppling och social samvaro.

tillagningskök

Det särskilda boendet ska ha ett tillagningskök.

parkering för bil och cykel

Parkering för det särskilda boendet till exempel 
för personal och besökare ska lösas inom anvis-
ningsområdet. 

Anbudsgivaren är ansvarig för att se till att er-
forderliga parkeringsplatser finns och ska ha ett 
parkeringstal på minst 0,4 platser per lägenhet. 

drift

Kommunen planerar för att det särskilda boen-
det ska drivas i privat regi. Anbudsgivaren ska 
redogöra för hur boendet och verksamheten ska 
drivas.

inlämning

Anbudet ska vara inlämnat i tid samt uppfylla alla 
krav på innehåll i anbud, se Ansökan och Krav på 
innehåll i anbud (Tävlingshandlingar).

Markanvisningsvillkor

• Markanvisningsavtalet får inte överlåtas utan 
kommunens skriftliga godkännande.

• Anbudsgivaren bekostar samtliga utgifter 
som krävs för genomförandet och utbygg-
naden av kvartersmarken.

• Anbudsgivaren bekostar lagfartskostnader 
samt kostnader för eventuella gemensam-
hetsanläggningar, servitut och andra 
nyttjande rätter.

• Anbudsgivare ska samordna tidplan för ge-
nomförande samt logistik och koordinering 
under byggtiden med kommunen.

• Anbudsgivaren bekostar eventuell flytt av 
ledningar och åtgärder som föranledes av 
anbudsgivarens arbeten.

• Anbudsgivaren ska ansvara för och bekosta 
samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom 
kvartersmark, inklusive sprängnings- och 
schaktningsarbeten, anpassning och anslut-
ning till omgivande allmän platsmark (exempel-
vis stödelement) i samråd med kommunen.

• Anbudsgivaren bekostar åtgärder för 
marksanering inom kvartersmarken.
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• Anbudsgivaren bekostar alla åtgärder avseende 
grundläggningsförhållanden inom markanvis-
ningsområdet.

• Anbudsgivaren bekostar erforderliga parke-
ringsplatser som krävs för området.

• Anbudsgivaren bekostar all utbyggnad av 
va-anläggningar inom kvartersmark. Anbuds-
givaren ska därutöver erlägga va-anläggnings-
avgift enligt gällande va-taxa.

• •Anbudsgivaren bekostar iordningställande/
återställande av allmän plats som föranledes 
av anbudsgivarens arbeten. 

• Anbudsgivaren bekostar åtgärder för dag-
vatten inom kvartersmark i enlighet med 
genomförd dagvattenutredning.

• Kommunen ansöker om och bekostar lant-
mäteriförrättning avseende fastighetsbildning 
av markanvisningsområdet.

• Kommunen ansvarar för och bekostar utbygg-
naden av allmän platsmark inom detaljplane-
området.

• Köpet kommer att villkoras med att ett vite 
ska utgå ifall fastigheten bebyggs med annat 
än särskilt boende för äldre. 

Kvalificeringskriterier

Alla anbudsgivare ska kvalificera sig enligt nedan-
stående kvalificeringskriterium. Värmdö kommun 
kan i samband med utvärderingen komma att 
kräva in material som styrker detta. Anbud vars 
anbudsgivare inte uppfyller detta kriterium kan 
komma att förkastas.

• Anbudsgivaren ska ha sådan finansiell och 
ekonomisk ställning som krävs för genomför-
andet av uppdraget. Kommunen kan komma 
att kontrollera detta via Business Check eller 
UC kreditupplysning. Anbudsgivare kan kom-
ma att uppmanas att skicka in bevis på före-
tagets kapacitet eller få anbudet förkastat. 

Bedömningskriterier

Utvärdering av anbuden kommer att göras av en 
utvärderingsgrupp. För att utvärdera inkomna 
förslag poängsätts inkomna anbud enligt nedan. 
Utvärderingsgruppen kommer att föreslå mark-
anvisning till den anbudsgivare som fått högst 
totalpoäng samt i övrigt uppfyller givna tävlings-
förutsättningar och kvalificeringskriterier. Beslut 
om markanvisning fattas av kommunstyrelsen 
efter förslag från utvärderingsgruppen.

Tema 1 – Pris, max 40p

Pris (Max 40 p)

Utvärderingen kommer att premiera de anbud 
som erbjuder den högsta köpeskillingen.  
(0-40 p)

Tema 2 – Gestaltning, max 20p

Gestaltning och arkitektur (Max 20p)

Utvärderingen kommer att se till huruvida 
anbudsgivaren har arbetat med en bärande 
gestaltningsidé. Utvärderingen kommer att 
premiera arkitektonisk kvalité samt hur för-
slaget förhåller sig till områdets kulturhistoria. 
Bedömningsgrunden kommer att inkludera 
byggnadens formgivning, materialval, färg-
sättning och övriga detaljer. Förslaget ska 
utformas enligt planbestämmelserna och 
planbeskrivningen i gällande detaljplan.  
(0-20 p)



MARKANVISNINGSTÄVLING  PILHAMN

7/9

Krav på innehåll i anbud 
(Tävlingshandlingar)

Beskrivning av projektet ska göras i text och bild 
och anbudet ska utformas på svenska. Maximalt 
antal sidor (A4 format) för beskrivning i text reg-
leras nedan. Det finns inget begränsat antal sidor 
för bilder och illustrationer. Anbudet ska presen-
teras med en innehållsförteckning där följande 
rubriker ingår i nämnd ordning: 

1. Blankett ansökan markanvisning (Ifylld blan-
kett, se bilaga 1)

2. Tema 2: Gestaltning (max 1 sida text)

3. Tema 3: Driftseffektivitet och miljö (max 2 
sidor text)

3.1. Innemiljö

3.2. Utemiljö

3.3. Anpassning för digitala lösningar/väl-
färdsteknik

4. Tema 4: Långsiktighet (max 1 sida text)

4.1. Anbudsgivarens organisation

4.2. Referensobjekt 

5. Tema 5: Klimatpåverkan (max 0,5 sida text)

Tema 4 – Långsiktighet, max 20p

Anbudsgivarens organisation (Max 10 p)

Referensobjekt (Max 10 p) 

Anbudet ska innehålla en beskrivning av 
anbudsgivarens organisation. Det ska redovi-
sas hur det särskilda boendet avses förvaltas. 
Långsiktighet i ägandet premieras.  
(0-10 p)

Anbudsgivarens referensprojekt ska bestå 
av ett genomfört projekt som är relevant och 
jämförbart. Projektet ska ha boendeform 
särskilt boende för äldre och vara utfört av 
anbudsgivaren. Det ska redovisas med foton 
från det genomförda projektet och med 
illustrationsbilder från ett tidigt skede.  
Om fler referensprojekt skickas in kommer 
kommunen välja valfritt projekt att utvärdera. 
(0-10 p) 

Tema 5 – Klimatpåverkan, max 5p

Klimatpåverkan (Max 5 p)

Anbudsgivaren ska beskriva hur projektet 
kommer arbeta med klimatpåverkan och eko-
logisk hållbarhet. 

Utvärderingen kommer att se till huruvida det 
tillskapas ekosystemtjänster inom området 
genom en grönskande utemiljö. Utemiljön ska 
stärka den biologiska mångfalden i området 
och kan bidra med ekosystemtjänster som 
t.ex. upptag av koldioxid, luftföroreningar, 
skapa mikroklimat och dagvattenhantering.

Utvärderingen kommer också se till hur pro-
jektet arbetar utifrån ett livscykelperspektiv. 
Det kan ske genom effektiv resurshantering 
i byggskedet och miljömässiga materialval. 
(0-5p)

Tema 3 – Driftseffektivitet och miljö, max 15p

Driftseffektivitet och miljö (Max 15p)

innemiljö

Utvärderingen kommer att se till huruvida 
förslaget skapar en god boendemiljö för äldre 
personer. Det särskilda boendet ska skapas 
så att det blir en hemlik miljö för de boende. 
Det särskilda boendet ska bidra till effektivt 
användande för personal och främja en god 
arbetsmiljö. Flexibla lösningar utifrån olika 
målgruppers boendebehov premieras. (0-5p)

utemiljö

Utvärderingen kommer att se till huruvida 
förslaget skapar en god utemiljö för äldre. 
Exempel på detta kan vara utomhusaktiviteter 
för äldre eller uteplats. (0-5p) 

anpassat för digitala lösningar/välfärdsteknik

Anbudet ska beskriva hur det särskilda boen-
det utformas för att möjliggöra olika tekniska 
och digitala lösningar och hjälpmedel. (0-5p)
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Anbud ska följas av:

• Situationsplan 
o  Placering av byggnad(erna). 
o  Utformning mellan byggnad(er)/utformning 
av gård(ar). 
o  Planlösning av lägenheter.

• Perspektiv – minimum tre stycken 
o  Perspektiven ska visa den övergripande 
gestaltningen (med möten, volymer i relation 
till befintlig bebyggelse och natur, rörelse-
mönster osv).

• Fasadritning på byggnad.

• Två sektioner som särskilt beskriver byggna-
dernas anpassning till områdets topografi.

• Undertecknade personers fullmakt att företrä-
da Anbudsgivaren vid markanvisningstävling 
och avtalstecknande med Värmdö kommun.

• Registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) för 
Anbudsgivaren samt hela ägarkedjan/koncer-
nen upp till slutlig ägare.

• Information som visar hur det särskilda boen-
det och verksamheten ska drivas.

Samtliga dokument ska inges i pappers-
form i tre exemplar samt i digital form på ett 
USB-minne.

Förfarande/Utvärdering

Anbuden kommer att utvärderas av en utvärde-
ringsgrupp från Värmdö kommun. Värmdö kom-
mun kan i samband med utvärderingen komma 
att begära in kompletteringar eller kalla till möte. 
Anbud kan komma att förkastas om det inte följer 
givna tävlingsförutsättningar, markanvisningsvill-
kor eller om anbudsgivaren inte uppfyller uppsat-
ta kvalificeringskriterier. Anbudet ska vara inläm-
nat i tid samt uppfylla alla krav på innehåll. 
Värmdö kommun förbehåller sig, inom ramen för 
gällande författningsbestämmelser, fri prövnings-
rätt och rätten att avbryta förfarandet.
Utvärderingsgruppen kommer att tilldela poäng 
till inkomna anbud utifrån bedömningskriterierna. 

Den anbudsgivare som får högst totalpoäng kom-
mer utvärderingsgruppen föreslå som vinnare. 
Därefter tas ett politiskt beslut om vilken anbuds-
givare som tilldelas markanvisningen. 
Kommunen kommer att ansöka om fastighetsbild-
ning av anvisningsområdet. 
När fastighetsbildning och utformningen av 
projektet är klart samt bygglov är beviljat beslutar 
kommunen om ingående av markgenomföran-
deavtal och köpeavtal. Köpeavtal utgör bilaga till 
markgenomförandeavtalet.
Fullföljande av marköverlåtelse förutsätter att 
markanvisningsavtal, markgenomförandeavtal 
och köpeavtal godkänns genom politiskt beslut.

Underlagsmaterial

Inbjudan till markanvisning för särskilt boende 
i Pilhamn finns på kommunens hemsida www.
varmdo.se/markanvisning med länkar till de hand-
lingar som kan ha betydelse för arbetet.

bilagor:

1. Blankett ansökan markanvisning

2. Detaljplanen för området

3. Geotekniska utredningar

4. Dagvattenutredning

5. Teknisk handbok

6. Dagvattenpolicy

7. Markanvisningsavtal 

8. Utkast Markgenomförandeavtal

9. Utkast Köpeavtal

Ansökan
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ANSÖKAN

Ansökan ska vara inkommen senast 
den 10 februari 2020 kl. 17:00. 

Handlingarna ska levereras i slutet omslag 
märkt:”Markanvisning Särskilt boende. 
Till Hanna Hallbäck”

tävlingsbidrag ska sändas till:
Värmdö kommun
Att; Hanna Hallbäck
134 81 Gustavsberg

Ansökan kan också lämnas i Värmdö 
kommuns reception på Skogsbovägen 9-11, 
Gustavsberg.

Frågor under tävlingsperioden skickas via 
Värmdö kommuns hemsida senast den 
27 januari 2020. 

Alla frågor och svar publiceras på hemsidan, 
www.varmdo.se/markanvisning.

Välkommen med 
   din ansökan!


