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Markanvisningstävling
Österskans, Halmstad

Inbjudan 



2

Halmstads kommun bjuder in till markanvisningstävling

Genom tävlingen vill kommunen få fram ett väl gestaltat förslag för utformning av Österskans i 
centrala Halmstad innefattande offentlig mötesplats med saluhall, hotell, konferens och restau-
rang. Hotellet, tillsammans med saluhallen och intilliggande offentligt rum, kommer att skapa 
en ny målpunkt i Halmstads centrum. Området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell 
knutpunkt vid Nissan. 

Halmstads kommun vill hitta en aktör som genomför projektet med hög kvalitet och med stark 
arkitektonisk karaktär. Kommunen vill genom denna inbjudan välkomna er att lämna förslag på 
hur ni skulle vilja utforma Österskans i centrala Halmstad.  

Tävlingsupplägg
Tävlingen är uppdelad på två tävlingsmoment. 

Det första steget i tävlingen är en intresseanmälan som är öppen för alla. Intresseanmälningar 
som lämnas in ska tas fram av ett sammansatt tävlingsteam bestående av arkitekt, byggherre och 
hotellaktör. Utifrån inlämnade intresseanmälningar kommer kommunen att välja ut 3-5 tävlings-
team som får delta i markanvisningstävlingen. 

I ett andra steg i tävlingen kommer de tävlingsteam som valts ut från intresseanmälningen att 
tävla om byggrätten för ett hotell på Österskans. 

Tävlingsprogrammet har tagits fram i samråd med Sveriges Arkitekter, vilka även bistår vid  
utvärdering av förslagen.

Tidplan
Intresseanmälan
April 2017 Intresseanmälan startas
2017-05-17 Sista dag för frågor om intresseanmälan 
2017-05-31 Sista dag för inlämning av intresseanmälan
Augusti 2017  Kommunen meddelar vilka tävlingsteam som går vidare till markanvisningstävlingen.

Markanvisningstävling
2017-11-15 Sista dag för frågor om markanvisningstävlingen 
2017-11-30 Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag till markanvisningstävlingen
Jan-Feb 2018 Vinnare av markanvisningstävlingen meddelas
2018  Markanvisningsavtal tecknas. Arbete med ny detaljplan påbörjas.
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Om Halmstad
Halmstad är den största kommunen i Halland och 
har gamla anor av att vara ett regionalt centrum. 
Halmstad är strategiskt beläget i nära anslutning till 
de båda tillväxtområdena Göteborgsregionen och 
Öresundsregionen, och i ett näringslivsperspektiv 
även norra Europa. Halmstad har en bra blandning 
av puls och småstadscharm, salta stränder och  
lugna fiskevatten. Stadskärnan är gemytlig och  
varvar personliga butiker med ett charmigt krog- 
och kaféliv. 

Halmstad är en kommun full av liv. Året runt.  
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att före-
tagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna 
trivs och blir fler. Halmstad är i dag landets 19:e 
största kommun med strax under 100 000 invånare 
och befolkningen ökar stadigt. Halmstad är en 
kommun i utveckling. Under de senaste 50 åren 
har Halmstad varit en av landets mest expansiva 
kommuner. 

Näringslivet i Halmstad är varierat med en växande 
handel och många små och medelstora företag. Här 
finns en högskola som utbildar bland annat ingen-
jörer, ekonomer, pedagoger och sjuksköterskor. 

Evenemangsstaden Halmstad stoltserar med ett 
varierat och rikt utbud av evenemang för alla åldrar. 

Kommunen strävar efter att utveckla Halmstad som 
hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi ska 
göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och 
vistas i. 

Österskans
Kvarteret Österskans ligger invid Nissan, i centrala 
Halmstad med offentlig och kommersiell service 
på gångavstånd. Till Halmstad resecentrum är det 
ca 500 meter, stadsbiblioteket 100 meter och Stora 
torg 300 meter. Området ligger med mycket goda 
förutsättningar att utnyttja cykel- och kollektivtra-
fik. Med sitt centrala läge har Österskans stora för-
utsättningar att bli en av Halmstads mest attraktiva 
mötesplatser

Kvarteret Österskans tillhör stadsdelen Östra  
Förstaden. Stadsdelen bygger på en rutnätsplan 
från 1884 och byggdes till stora delar ut under 
sekelskiftet 1900. Nyare byggnader har tillförts från 
1940-talet och framåt. Kvarteren i stadsdelen är i 
huvudsak slutna med byggnader i 2 - 5 våningar. 
Bebyggelsen är starkt varierad men bildar tillsam-
mans en homogen stenstadskaraktär där byggna-
derna i huvudsak är uppförda i gult eller rött tegel, 
puts eller natursten.

Bild: Kartbild centrala Halmstad 



5

Befintlig markanvändning 
Området används idag som bussterminal för  
Halmstads stadsbussar. Här finns en byggnad 
som bland annat innehåller en kiosk och här finns 
kringgärdande trafikanläggningar så som gator, 
busshållplatser och gång- och cykelvägar.  

Halmstads kommun arbetar för ett samlat rese-
centrum där stadsbussar, regionbussar och tåg ska 
utgå från samma plats. Byggnationen av etapp 2 
pågår, vilket innebär att stadsbussarna ska få nya 
hållplatser på Laholmsvägen, i nära anslutning till 
järnvägsstationen. I och med det kommer området 
Österskans att ändra användning och utformning. 
Funktionen som bussterminal upphör och befintlig 
byggnad kan rivas.

Halmstads teater

I kvarteret Österskans är även Halmstads teater  
belägen. Teatern som invigdes år 1954 ritades av 
KFs Arkitektkontor med Gösta Hedström som 
ansvarig arkitekt. Byggnaden är omsorgsfullt 
gestaltad och uppförd i material av hög kvalitet.  
Den ljust putsade husgaveln skapar ett fint fond-
motiv från centrum sett. Teatern innehåller stora 
kulturhistoriska värden i form av utsmyckningar 
och arkitektoniska detaljer. 

Verksamhet

Halmstads teater erbjuder ca 150 olika föreställ-
ningar per år med en blandning av konserter, teater, 

Bild: Karta som visar bevarandevärda träd. 

dans m.m. Här finns ingen egen produktion av 
föreställningar utan teatern fungerar som uthyrnings- 
anläggning till arrangörer och företag. Teatern hyrs 
även ut för konferensverksamhet och andra evene-
mang så som utställningar och middagar.  
Byggnaden rymmer även kontorslokaler för kom-
munala förvaltningar. För mer information om 
Halmstads teater: www.halmstadsteater.se

Parker och offentliga rum

Platsen framför teaterbyggnaden utgörs till största 
delen av en parkmiljö med träd, prydnadsplante-
ringar, murar/trappor och grusgångar.  
Utformningen är enkel och kan med fördel utveck-
las. Den uppväxta trädraden utmed Fredsgatan 
består av 7 stycken bohuslindar som har högt  
bevarandevärde och ska behållas, se karta ovan. 
Träden har en skyddszon till och med trädkronornas 
yttersta gräns. Övrig vegetation utgörs av yngre träd 
utav körsbär, mullbär, blodbok och en katsura.

Den offentliga plats som Österskans utgör idag, 
bestående av bussterminal, är en relativt stor yta 
och är till viss del svår att överskåda och orientera 
sig på. Förutom busshållsplatserna finns sittbänkar 
och planteringsytor som successivt har ersatts med 
stenmjölsytor. Här finns ett antal uppväxta träd 
såsom plataner, lindar, robinia och mindre körsbärs-
träd. Platsen är en nod i Halmstads centrum där det 
visuellt går att uppleva stora delar av staden. 
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Kringliggande områden
I direkt anslutning till Österskans ligger Nissan, 
Kapsylparken och Picassoparken. Området binds 
samman med centrum via Österbro.  
Kapsylparken och Picassoparken är välbesökta  
parker som används både för inbokade arrange-
mang och för spontana aktiviteter.

Invid Kapsylparken ligger Halmstads Stadsbibliotek, 
som invigdes år 2006 och då ersatte det tidigare 
stadsbiblioteket. Byggnaden ritades av arkitekterna 
Mette Wienberg och Kim Holst Jensen vid MAA 
Schmidt, Hammer & Lassens arkitektkontor, som 
vann den arkitekttävling som Halmstads kommun 
anordnade. Byggnaden fick Halmstads byggnads-
nämnds arkitekturpris 2006. Byggnaden inrymmer 
även café, föreläsningssalar och Halmstads Konst-
hall.

Nolltrefem-huset som ligger utmed Fredsgatan är 
ett kulturhus och mötesplats för unga, som bygger 
på de ungas egna engagemang och delaktighet. 
Vanliga verksamheter i huset är dans, musik, foto, 
film m.m. Huset är byggt 1953, en solitär byggnad i 

Bild: Karta över Österskans och kringliggande områden

Foto: Halmstads Stadsbibliotek och 
Nolltrefem-huset, Patrik Leonardsson

fördröjd klassicism. Byggnaden, som fungerade 
som Halmstads stadsbibliotek fram till invigningen 
av det nya stadsbiblioteket år 2006, är välbevarad 
exteriört och interiört. 

Inom kort avstånd från Österskans finns parke-
ringshusen Gamletull och Torggaraget.
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Förutsättningar
Översiktsplan och detaljplan
I översiktsplan ”Framtidsplan 2030” är området 
utpekat för centrumutveckling i staden.  

För området gäller idag fem olika detaljplaner. 
Efter utförd markanvisningstävling kommer en 
ny detaljplan att tas fram för aktuellt område. 
Detaljplanen inklusive utredningar som krävs för 
framtagandet av detaljplanen kommer att bekostas 
av Halmstads kommun. Utredningar som behövs 
för kommande byggnation beställs och bekostas av 
kontrakterade exploatörer. Se exempel på respektive 
typ av utredning nedan.

Kultur- och naturmiljö  
samt fornlämningar
Området ligger i en kulturhistoriskt värdefull stads-
miljö och riksintresse för kulturmiljövård tangerar 
området i söder och väster. Flera av byggnaderna 
runt Österskans pekas ut som kulturhistoriskt  
värdefulla byggnader i bebyggelseinventeringen 
som genomfördes år 2006. Halmstads teater är av 
klass B, nolltrefem-huset av klass A och Halmstads 
stadsbibliotek av klass C. För mer information hän-
visas till länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.
se/halland

Bohuslindarna inom platsen framför teaterbyggna-
den som kommunen pekat ut som bevarandevärda 
får inte skadas.

Området ligger inom det område som definieras 
som stadslagret i Halmstad (RAÄ nr Halmstad 
44:1). Inom detta område, som täcker stora delar 
av centrala Halmstad, är det sannolikt att man vid 
grävning stöter på lämningar av bebyggelse, bo-
platser och visten från medeltid fram till nyare tid. 
Vidare finns i anslutning till områdets nordvästra 
del rester från de befästningsanläggningar som om-
gett Halmstad (RAÄ nr Halmstad 70:1). I samband 
med detaljplaneläggning av området kommer det 
att göras arkeologiska utredningar. Utredningar 
samt åtgärder som behöver genomföras bekostas av 
Halmstads kommun.

Bild: Fornlämningar

Markförhållanden
Geoteknik och bärighet ska undersökas för att 
säkerställa rätt grundläggningssätt för den plane-
rade bebyggelsen. I samband med framtagandet 
av detaljplanen kommer en översiktlig geoteknisk 
undersökning att genomföras, som bekostas av 
Halmstads kommun. Vid projektering av byggna-
tionen ska en mer detaljerad geoteknisk undersök-
ning genomföras. Denna beställs och bekostas av 
kontrakterade exploatörer. 

Inom tävlingsområdet har en bensinstation varit 
belägen. På uppdrag av SPIMFAB har området 
undersökts efter föroreningar som härstammar från 
denna bensinstation och föroreningar har upptäckts 
i en punkt. När bussterminalen rivs ska dessa för-
oreningar grävas bort. SPIMFAB ansvarar för det 
samt bekostar denna sanering. I det fall att det finns 
andra föroreningar i området bekostar kommunen 
sanering av detta. 

Översvämningsrisk
Planområdet är beläget invid Nissan vilket kan 
påverka val av grundläggningsmetod. På grund 
av översvämningsrisken är lägsta acceptabla golv-
höjd för hotellrum +3,5 meter över nollplanet. 
Övriga verksamheter ska utformas och utföras så 
att naturligt översvämmande vatten upp till nivån 
+3,5 meter inte skadar byggnaden. I detaljplanen 
kommer höjderna att studeras närmre och en lägsta 
golvhöjd att fastslås. Den kan komma att avvika 
mot här angiven nivå.
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Trafik och parkering 
Trafiken vid Österskans är i dagsläget starkt präglad 
av busstrafiken. Österskans korsas även av viktiga 
stråk för fotgängare och cyklister och Österbro 
är en av de mest använda länkarna i Halmstads 
gång- och cykelvägnät. Flödena av motorfordon är 
omkring 4 000 fordon/dygn på Österbro och 6 000 
fordon/dygn på Fredsgatan samt på Strandgatan. 

Gatorna Fredsgatan-Österbro och Skansgatan-Axel 
Olssons gata ska fortsatt vara öppna för biltrafik. 
Gång- och cykelstråk i nord/sydlig riktning, från 
biblioteket till Strandgatan, i öst/västlig riktning, 
från Fredsgatan till Österbro samt Axel Olssons 
gata i riktning mot Österbro har hög prioritet och 
ska förbättras. Inom den offentliga platsen ska det 
finnas en allmän cykelparkering.

Idag finns ca 35 parkeringsplatser utmed Skans- 
gatan, norr om teatern, delen Axel Olssons  
gata-Kungsgatan. Dessa är belägna inom mark  
detaljplanelagd som allmän plats, gata. Inom fast-
igheten Österskans 3 finns ca 25 parkeringsplatser 
som tillhör Halmstads Teater. Dessa är belägna 
inom kvartersmark. I det fall tävlingsförslaget inne-
bär att dessa platser tas i anspråk ska de ersättas 
med nya, antingen i markplan eller i underjordiskt 
garage. 

En busshållplats som ersätter hållplatserna på  
Österskans och Viktoriagatan ska anläggas på 
Fredsgatan (mellan Strandgatan och Österbro), 
inom streckmarkerat område på kartan nedan.  
Det ska finnas två hållplatslägen i varje riktning, det 
vill säga det ska vara möjligt för två bussar i samma 
riktning att stå vid hållplatsen samtidigt.

Tekniska förutsättningar
Nya byggnader i området ska anslutas till befintligt 
kommunalt ledningsnät för dagvatten, vatten- och 
spillvattenledningar. Området ligger inom Halm-
stad Energi och Miljös fjärrvärmeområde och nya 
byggnader kan kopplas till befintligt fjärrvärmenät. 

Området korsas av ett antal ledningar, bland annat 
ledningspaket med teleledningar som ligger i  
betongrör, markerade på bifogad bilaga 3. För dessa 
ledningar krävs ett område om 3 meter (1,5 meter 
per sida om ledningen) samt 2 meter från eventuellt 
brunnslock som inte får bebyggas. Ledningarna 
kan flyttas till en uppskattad kostnad om 3-4 mil-
joner kronor per styck. Området korsas även av en 
spillvattenledning och en vattenledning, markerade 
på bifogad bilaga 3. För dessa ledningar krävs ett 
område om 10 meter (5 meter per sida om led-
ningen) där inga byggnader eller träd får placeras. 
Spillvattenledningen går att räta ut, se sträckning på 
bifogad bilaga 3, till en kostnad på ca 1,3 miljoner 
kronor. Vattenledningen går att flytta till intilliggan-
de gata, till en kostnad på ca 0,5 miljoner kronor. 
Kravet på ett område om 10 meter runt ledningar-
na gäller även om ledningarna flyttas. 

I det fall hotellbyggnaden i det vinnande tävlings 
bidraget bygger på att en eller flera av ovan nämnda 
ledningar är flyttade/omdragna bekostar kontrak-
terade exploatörer denna/dessa flytt/omdragningar.  
I det fall ny byggnation kräver flytt av andra 
ledningar inom tävlingsområdet bekostas detta av 
kommunen eller den ledningsägare som kommunen 
sätter i sitt ställe via tecknade markavtal.

I Halmstads teaters källare finns en nätstation, med 
tillträde från befintlig parkering, se pil på bifogad 
bilaga 3. Tillträde till nätstationen behöver säkras. 
Nätstationen kan flyttas till gatumark. En sådan 
flytt bekostas dock av kontrakterade exploatörer.

Bild: Gator kring Österskans. 
Den streckade ytan visar inom vilket område en busshållplats ska anläggas.
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Saluhall 
Inom tävlingsområdet ska en saluhall placeras. 
Saluhallen kan placeras i hotellbyggnaden, i anslut-
ning till hotellbyggnaden eller på annan plats inom 
tävlingsområdet. Placeringen lämnas fri till tävlings-
teamen. För mer information angående placering 
av saluhallen se avsnitt Funktioner – Hotell och 
saluhall.

Det är inte bestämt vem som ska driva saluhallen. 
I det fall kontrakterade exploatörer eller en av de 
kontrakterade exploatörerna önskar göra det så 
finns den möjligheten. I annat fall kommer kom-
munen att hantera saluhallen vid sidan om denna 
tävling. Intresseanmälan ska dock redovisa en place-
ring och utformning av saluhallen även i detta fall. 

Bild: Karta som visar in- och utlastning till Halmstads teater

Halmstads teater
Halmstads teater används bland annat för konfe-
rensverksamhet, se Österskans/Befintlig mark- 
användning/Halmstads teater och möjlighet finns 
för kontrakterade exploatörer att nyttja dessa 
konferenslokaler. Detta ska dock i förekommande 
fall avtalas mellan kontrakterade exploatörer och 
Destination Halmstad, vilka förvaltar teaterbygg-
naden. 

In- och utlastning till Stora Salongen och Figarosa-
len sker på Teaterns baksida, enligt pilar på kartan 
till vänster. In- och utlastningszonen måste tas 
i beaktning i tävlingsförslaget. Halmstads teater 
kommer i framtiden att utreda möjligheten att 
bygga om in- och utlastningen då den idag är 
begränsad och svåranvänd. 

Halmstads kommun kommer eventuellt att bygga 
om teaterbyggnaden invändigt. En investerings-
ansökan är inlämnad och kommer att behandlas 
under 2017. Detta för att utveckla Halmstad 
teater till en väl fungerande kongressanläggning, 
som ett komplement till övrig verksamhet som 
bedrivs i byggnaden. Utvecklingen kommer att 
möjliggöra fler olika slags verksamheter i huset, 
så som större utställningar, mässor m.m.  

Bild: Halmstads teater
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Vision
Kulturstråk Nissan
Halmstads kommun har tagit fram ett visions- 
dokument om hur staden ytterligare kan vändas 
mot Nissan och hur vattnets potential bättre kan tas 
tillvara. Detta genom att ett kulturstråk utvecklas 
längs Nissan från hamnen i söder till Slottsmöllan 
i norr, se bilaga 5, Kulturstråk Nissan. Österskans 
offentliga rum ska bli en tydlig del av detta stråk. 

Genomförd dialog för Österskans
Som del i arbetet med Österskans har en dialog  
hållits om utvecklingen av Österskans. Utgångs-
punkten har varit att skapa ett attraktivt offentligt 
rum i centrum. Dialog har hållits både med med-
borgarna och med personal från olika kommunala 
förvaltningar. För mer information: www.halmstad.
se/osterskans

Det som kommit fram i dialogen är att Österskans 
bör utvecklas till en plats för vistelse och möten. 
Det gröna stråket som finns utmed Nissan i form 
av Picassoparken och Kapsylparken kompletteras 
och binds ihop genom att det tillförs grönska även 
på Österskans. Deltagarna i dialogen trycker på 
platsens närhet till vattnet och platsens möjlighet 
att ytterligare närma sig vattnet. De vill skapa en 
plats som är flexibel, föränderlig och mångfunk-
tionell och där möjlighet finns för kulturen att ta 
plats. Detta är förutsättningar som ska ingå vid 
utformning av det offentliga rummet, se avsnitt 
Funktionskrav – Det offentliga rummet.

Vision Österskans
Halmstads kommun har målsättningen att skapa en 
ny offentlig och mångkulturell mötesplats i ett cen-
tralt och strategiskt läge. På platsen ska det etableras 
en centrumverksamhet i form av hotellbyggnad 
med restaurang och konferens samt en saluhall. 

Kommunens vision är att Österskans omvandlas 
till en plats där det ständigt händer något. Stor vikt 
kommer att läggas vid utformning av det offentliga 
rummet. Det ska skapas en betydelsefull mötesplats 
som främjar kulturen samt vänder sig mot både 
Nissan och kringliggande byggnader, parker och 
ytor. Platsen ska öppna upp för stråk både längs 
Nissan och in mot centrum samt till biblioteket, 
Halmstads teater och det nya hotellet. 

Hotellet ska utformas med kulturprofil för att 
knyta an till kringliggande byggnader som finns vid 
Österskans; Halmstads teater, Stadsbiblioteket och 
nolltrefem-huset. 
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Tävlingsuppgift
Tävlingen är uppdelad i två steg. Den första delen 
består av en intresseanmälan och den andra delen 
av själva markanvisningstävlingen. Redan i intres-
seanmälan ska anbudsgivare dock lämna in en 
konceptskiss för tävlingsområdet. Utifrån intres-
seanmälan väljs 3-5 tävlingsteam ut för markanvis-
ningstävlingen. I tävlingsskedet tävlar de utvalda 
teamen om möjligheten att förvärva mark inom det 
berörda området.

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet för intresseanmälan omfattar 
befintlig bussterminal och kringliggande ytor, inom 
markerat område på kartan nedan.

 
Funktioner 
Nedan angivna funktioner ska ingå i inlämnade 
tävlingsbidrag. Tävlingsbidragen ska förhålla sig till 
de förutsättningar och den vision som är omnämnd 
i detta tävlingsprogram.

Det offentliga rummet

Utformning av den offentliga platsen ska utgå från 
resultatet i genomförd dialog. Tävlingsområdet ska 
tillsammans med Picassoparken och Kapsylparken 
skapa en sammanhängande offentlig plats i direkt 
anslutning till Nissan. Förslaget ska bevara och för-
stärka grönstråket utmed Nissan samt ta tillvara på 
platsens kvalitéer som till exempel orienterbarhet, 
vyer över staden och uppväxta träd. 

Den offentliga platsen ska vara en mångkulturell 
och mångfunktionell evenemangs- och aktivitetsyta 
med funktioner som attraherar, samlar och skapar 
trygghet och trivsel hos människor i alla åldrar. 

Platsen ska möjliggöra för kringliggande verksamhe-
ter att flytta ut och bedriva del av denna verksamhet 
inom den offentliga platsen. 

Platsen ska binda samman hotellet, saluhallen och 
befintliga kringliggande byggnader med kulturellt 
innehåll.  Platsen ska även skapa förutsättningar för 
rörelsemönster mellan byggnaderna samt möns-
ter som ansluter till stadens befintliga stråk. Den 
offentliga platsen och bebyggelsen runt om ska 
samverka på ett arkitektoniskt och spännande sätt. 

Slutlig gestaltning och iordningställande av den 
allmänna platsmarken kommer att genomföras och 
finansieras av Halmstads kommun.

Hotell och saluhall

Inom tävlingsområdet ska ett hotell med tillhörande 
utrymmen som reception, frukostmatsal, kontors-, 
service- och förvaringsutrymmen uppföras.  
Hotellet ska även innefatta konferensmöjligheter 
och en restaurang öppen för allmänheten. Till 
hotellet hör även kringliggande yttre miljöer för 
angöring, uteservering m.m. Hotellbyggnaden ska 
ha inslag av kommersiella eller på annat sätt publika 
verksamheter på gatuplan och översta plan. 

Hotellbyggnaden ska placeras in i befintlig stads-
struktur på ett modernt och nytänkande sätt och 
vara ett tillskott till den nya mötesplats som skapas 
på Österskans. Hotellbyggnaden ska placeras så det 
blir möjligt att skapa offentliga ytor, vilka kommer 
att detaljplaneläggas som allmän plats, i anslutning 
till Nissan.

Inom tävlingsområdet ska även en saluhall placeras. 
Kommunen lämnar placering av saluhallen fri till 
tävlingsteamen. Saluhallen kan bestå av en större 
byggnad eller vara uppdelad i flera mindre enheter. 
Kommunen ser positivt till en byggnad med flera 
användningsområden. 

Vid placeringen av hotellet ska hänsyn tas till 
intilliggande teaterbyggnad. Den är ett viktigt 
blickfång som inte får förvanskas. Teaterns verk-
samhet ska fungera och hänsyn måste tas till dess 
inlastning. Teaterns sophantering på parkeringen i 
anslutning till teatern ska tas i beaktande. I det fall 
den inte kan kvarstå i befintligt läge ska ersättnings-
plats redovisas.

Bild: Tävlingsområdet för intresseanmälan
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Arkitektoniska krav

Ny bebyggelse ska stärka och ge karaktär åt platsen i 
samklang med omgivande kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Byggnader ska bidra till det offentliga 
rummet.

Hotellets gestaltning ska ägnas särskild omsorg och 
utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Byggnaden 
ska till sitt innehåll och sin utformning berika och 
stärka platsen samt tillföra en karaktärsbyggnad som 
kan profilera Halmstad. Dess formspråk och materi-
alval ska visa på ett modernt tillägg i bebyggelsen.

Hotellet och dess utemiljö ska fungera som en helhet 
med den offentliga platsen. Utformningen av ute-
miljön ska bjuda in till vistelse och passa för en bred 
målgrupp. Det ska vara full tillgänglighet i området.

Transporter, angöring och parkering

Hotellet kommer att ha inlastnings- och  
angöringstrafik samt behov av parkering, både  
för bil och för cykel. Tävlingsförslaget ska redovisa 
hur detta ska hanteras. Möjlighet ska också finnas 
för angöring med buss i nära anslutning till hotel-
lets entré. 

Angöring för biltrafik samt cykelparkering får ske 
i markplan. Övrig parkering ska förläggas under 
mark. Hotellet ska förses med underjordiskt garage 
för hotellets gäster och personal. Attraktiva cy-
kelparkeringar ska anordnas i nära anslutning till 
hotellet. 

Hållbarhet och miljöpolicy

Hotellet ska, när det är färdigställt, kunna utgöra ett 
exempel på ett långt framskridet miljöanpassat och 
energieffektivt byggande med en långsiktig kvalitets- 
och miljöprofil. 

Målet är att förbrukningen av energi ska minimeras. 
Det kan exempelvis göras i form av energieffektiva 
byggnader eller genom produktion av egen energi 
från förnyelsebara energikällor.

Respektive tävlingsteam ska genom sitt tävlings-
bidrag visa på goda idéer samt sin möjlighet och 
kompetens att bedriva hotellet, och i förekommande 
fall även saluhallen, med en långsiktig kvalitets- och 
miljöprofil. Tävlingsförslagen förutsätts ha certifie-
rad miljöpolicy samt kvalitets- och miljölednings- 
system, vilka ska redovisas i inlämnat förslag.

Tävlingsteam

Deltagande tävlingsteam ska bestå av arkitekt, 
byggherre och hotellaktör. Det är viktigt att detta 
team även innefattar eller har tillgång till kompetens 
inom landskapsarkitektur och trafikplanering. De 
inkomna tävlingsförslagen ska vara genomförbara 
och stor vikt kommer att läggas på hur tävlings- 
teamen är sammansatta och dess ekonomiska och 
organisatoriska förmåga.

Ekonomi
Mark som i kommande detaljplan planläggs som 
kvartersmark för hotelländamål kommer att säljas 
till den kontrakterade exploatören.

Inlämnade tävlingsbidrag ska innehålla en köpe- 
skilling angiven i kr/kvm ljus BTA (BTA ovan 
mark), i 2017-års prisnivå. I intresseanmälan ska 
ett riktvärde för kommande köpeskilling anges. 
Angiven köpeskilling kommer att räknas upp med 
konsumentprisindex, med november 2017 som bas, 
i samband med att kontrakterad exploatör tillträder 
marken (under förutsättning att indexförändringen 
är större än 0 %).

Kontrakterad exploatör bekostar erforderlig fastig-
hetsbildning samt lagfartskostnad.

Handlingar och underlag
Till detta tävlingsprogram hör ett antal bilagor som 
anges nedan. Bilagorna finns att hämta digitalt på 
Halmstads kommuns hemsida, www.halmstad.se/
osterskans 

Bilaga 1 - Grundkarta 
Bilaga 2 - Ortofoto i skala 1:1000 (A3)
Bilaga 3 - Ledningar och nätstation 
Bilaga 4 - Halmstads teater, ritningar
Bilaga 5 - Kulturstråk Nissan
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Intresseanmälan
Tävlingens första moment är en intresseanmälan 
inför kommande markanvisningstävling. Deltagande 
tävlingsteam ska redovisa en idé för utformning av 
hela tävlingsområdet innefattande offentlig plats, 
hotell med konferensmöjligheter samt en saluhall. 
Intresseanmälan är öppen för alla tävlingsteam. 

Innehåll i intresseanmälan
Inlämnade intresseanmälningar ska vara skrivna på 
svenska eller engelska. De ska innehålla en kon-
cepthandling som i text och bild kortfattat beskriver 
hur tävlingsteamen önskar utforma tävlingsområ-
det. Inlämnade förslag ska innefatta funktionerna 
nedan:

 • Offentlig plats  
  Ett sammanhängande offentligt rum utmed  
  Nissan. 

 • Hotell  
  En hotellbyggnad med konferensmöjligheter,  
  en offentlig restaurang samt publika lokaler på  
  gatuplan och översta plan.

 • Saluhall  
  En saluhall placerad antingen i anslutning till  
  hotellet eller på annan plats inom tävlingsområdet.

Intresseanmälan ska omfatta följande delar:

 • Koncepthandling  
  En kortfattat beskrivning av tävlingsförslaget  
  med ovan nämnda funktioner i text och illustra- 
  tioner samt en tydlig vision om dess arkitekto- 
  niska gestaltning. Redovisas på max två A3-sidor.

 • Beskrivning av tävlingsteamet  
  Arkitekt, byggherre och hotellaktör samt i  
  förekommande fall även saluhallsaktör inkl.  
  kontaktuppgifter och ansvarigt ombud samt  
  dess tillgång till kompetens inom trafikplanering  
  och landskapsarkitektur.

 • Ratingintyg 
  Ett högst tre månader gammalt ratingintyg,  
  enligt Upplysningscentralens soliditets-/likvidi- 
  tetsbedömning för respektive part i tävlingsteamet. 

 • Skatteverkets blankett SKV 4820 
  Blankett ifylld av Skatteverket, högst tre måna- 
  der gammal, för respektive part i tävlingsteamet.

 • Tänkt ägandeförhållande

 • Finansiellt upplägg

 • Riktvärde för kommande köpeskilling 
  Angiven i kr/kvm ljus BTA (2017-års prisnivå).

 • Referensprojekt 
  Från respektive part i tävlingsteamet.

Bedömningskriterier

 • Hur väl förslaget tar hänsyn till tävlingspro- 
  grammets redovisade förutsättningar och  
  förhåller sig till uppsatt vision för Österskans.

 • Tävlingsteamets sammansättning och dess  
  ekonomiska och organisatoriska förmåga.

 • Referensprojektens relevans och kvalitet, 
  arkitektoniska referenser samt referenser på  
  erfarenhet avseende ägande, drift och förvalt- 
  ning av hotell, restaurang samt eventuell salu- 
  hall. 

 • Ekonomi - redovisat riktvärde för kommande  
  köpeskilling.

Inlämning 
Intresseanmälan ska lämnas in per post/bud till 
Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 
senast 2017-05-31 kl 17.00. Kuvertet ska märkas 
med ”Markanvisningstävling Österskans - Intresse- 
anmälan”. Inlämnad anmälan ska innehålla de 
funktioner och uppfylla de krav som omnämns i 
detta tävlingsprogram. Intresseanmälan hanteras 
öppet och tävlingsteam inklusive kontaktuppgifter 
ska redovisas. 

Intresseanmälan ska lämnas in i två versioner, en 
utskriven och en i digitalt format på USB-minne. 
Digitala handlingar ska kunna användas för publice-
ring i såväl tryckt form som på webben.

Bedömning av intresseanmälan
Inkomna intresseanmälningar kommer att bedö-
mas och 3-5 tävlingsteam kommer att väljas ut 
och bjudas in att delta i markanvisningstävlingen. 
Kommunen kommer att göra en helhetsbedömning 
av inkomna intresseanmälningar och utvärdera 
dem efter angivna bedömningskriterier. Stor vikt 
kommer att läggas på teamens sammansättning, 
redovisade referensprojekt samt dokumenterad 
erfarenhet och kompetens inom hotellnäring och i 
förekommande fall drift av saluhall.
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Markanvisningstävling
De tävlingsteam som väljs ut från de inlämnade 
intresseanmälningarna ska i markanvisningstävlingen 
redovisa ett utförligt förslag avseende gestaltning 
och utformning av en hotellbyggnad.  
Markanvisningstävlingen kan även omfatta salu- 
hallen i det fall tävlingsteamet så önskar.

Mark som detaljplaneläggs som kvartersmark för 
hotelländamål kommer att säljas till kontrakterade 
exploatörer efter laga kraftvunnen detaljplan och 
påbörjad byggnation. Mark detaljplanelagd som all-
män plats kommer att ägas av Halmstads kommun. 

Innehåll i tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska vara tillräckligt omfattande 
och tydligt för att förmedla hur det lever upp till 
tävlingsprogrammets angivna målsättning.  
Förslaget ska vara skrivet på svenska eller engelska 
och det är av stor vikt att dess genomförbarhet är 
god. Inlämnade tävlingsförslag ska omfatta delarna 
som anges nedan.

Skriftlig presentation

En kortfattad skriftlig presentation av förslaget ska 
lämnas in innehållande följande:

Sammanfattning 
Beskrivning av gestaltning och utformning av ho-
tellbyggnaden. Byggnadens omfattning med bedömd 
höjd och antal kvm BTA ska redovisas samt antal 
hotellrum och konferensmöjligheter (redovisas i 
antal rum och antal kvm). Sammanfattningen ska 
även innehålla en beskrivning av hur parkerings- 
och trafikfrågan har hanterats.

Energi- och miljöredovisning 
Presentationen ska innehålla en enkel energi- och 
miljöredovisning innehållande hur hotellbygg- 
naden planerats för ett miljöanpassat byggande,  
hur ekologiskt hållbara material har prioriterats, 
uppvärmningssätt och redovisning av miljöpolicy 
samt kvalitets- och miljöledningssystem.

Ekonomi
Köpekilling ska anges i kr/kvm ljus BTA (2017-års 
prisnivå).

Ritningar, perspektiv och andra illustrationer

Situationsplan – översikt
Översiktlig redovisning av hotellbyggnaden och 
dess samband med omgivande ytor, skala  1:1000. 
Gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark 
ska tydligt framgå.

Situationsplan – hotellområdet
Området redovisas i skala 1:500 med hotellbyggnaden, 
utemiljö, parkeringsplatser m.m. Höjdsättning och 
markmaterial ska redovisas.

Planlösning 
Planlösning i skala 1:200 avseende underjordiskt 
garage, gatuplan, principplan med hotellrum samt 
översta plan. 

Sektioner och fasader
Hotellbyggnadens utformning, fasad- och takma-
terial och anpassning till befintlig bebyggelse och 
öppna ytor ska redovisas i sektioner och fasader i 
skala 1:200.

Perspektiv
Minst två perspektiv över området som visar hotell-
byggnadens anslutning till omgivande ytor och  
bebyggelse ska redovisas. Ett i riktning från Öst-
erbro och ett i valfri riktning som redovisar hur 
hotellet förhåller sig till platsen. 

Bedömningskriterier
Inlämnade förslag kommer att bedömas efter hur 
väl de följer de krav och önskemål som ställts i 
detta tävlingsprogram samt de bedömningskriterier 
som redovisas nedan, utan inbördes ordning. 

 • Arkitektonisk gestaltning - utformning och  
  formgivning av hotellbyggnaden (och i före- 
  kommande fall även saluhallen) samt hur väl  
  den förhåller sig till omgivande bebyggelse och  
  offentligt rum.

 • Funktion - användning av hotellbyggnaden. 
  Trafiklösning till och inom tävlingsområdet.

 • Hållbarhet, inklusive tekniska lösningar, mate-  
  rialval och resurseffektivitet.

 • Genomförbarhet.

 • Ekonomi - redovisad köpeskilling i kr/kvm ljus 
  BTA samt total köpeskilling för hotellområdet.
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Inlämning
Tävlingsförslaget ska lämnas in per post/bud till 
Halmstads kommun, samhällsbyggnadskontoret, 
senast 2017-11-30 kl. 17.00. Kuvertet ska märkas 
med ”Markanvisningstävling Österskans”. Täv-
lingsförslagen i markanvisningstävlingen hanteras 
anonymt och samtliga inlämnade handlingar ska 
vara märkta med förslagets motto. 

Tävlingsförslaget ska lämnas in per post/bud till 
Halmstads kommun, samhällsbyggnadskontoret, 
senast 2017-11-30 kl. 17.00. Kuvertet ska märkas 
med ”Markanvisningstävling Österskans”.

Med tävlingsförslaget ska följa två stängda kuvert 
märkta med förslagets motto. Ett kuvert märkt 
med texten ”Namnsedel” redovisar tävlingsteamet 
(arkitekt, byggherre, och hotellaktör), namn, adress 
och kontaktpersoner. Det andra kuvertet ska mär-
kas med texten ”Kontakt” och redovisa en anonym 
e-postadress där kommunen kan nå tävlingsteamet 
vid eventuella frågor eller förtydliganden. 

Tävlingsförslaget ska lämnas in i två versioner, en 
utskriven och en i digitalt format på USB-minne. 
Digitala handlingar ska kunna användas för publice-
ring i såväl tryckt form som på webben.

Allt inlämnat material i markanvisningstävlingen 
ska vara rensat på spårbar information om upp-
hovsman med mera för att garantera anonymitet. 

Bedömning av tävlingsförslagen
Utifrån en samlad bedömning av redovisade förslag 
med hänsyn till bedömningskriterierna i tävlings-
programmet kommer kommunen att besluta om ett 
vinnande förslag. Kommunens beslut kommer att 
motiveras skriftligen och kan inte överklagas.

Efter avslutad tävling
Detaljplan
Ett genomförande av det vinnande förslaget villko-
ras av att en detaljplan baserad på förslaget vinner 
laga kraft. Vid detaljplanearbetet prövas områdets 
lämplighet samt allmänna och enskilda intressen. 
Detta kan innebära att förändringar i det vinnande 
förslaget kan behöva göras. 

Allmän plats
Tävlingsbidragen i markanvisningstävlingen ska 
innehålla utformning av en hotellbyggnad inom 
mark planlagd för hotelländamål, samt kvarter-
smark för saluhall i det fall tävlingsteamet så önskar. 
Slutlig utformning och iordningställande av den 
allmänna platsmarken tas fram och bekostas av 
Halmstads kommun i samband med planläggning 
av området.

Markanvisningsavtal
När ett vinnande bidrag är utsett kommer ett 
markanvisningsavtal att tecknas mellan Halmstads 
kommun och kontrakterade exploatörer. Detta ska 
ske innan detaljplanearbetet påbörjas.
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Tävlingsbestämmelser
Tävlingsform
Denna tävling är en markanvisningstävling, vilken 
inte faller inom ramen för Lag om offentlig upp-
handling (LOU 2007:1091). Kommunen äger  
marken och har rätt att anvisa den till det tävlings- 
team som uppvisar det bästa förslaget. Samtidigt 
förbehåller sig kommunen rätten att förkasta  
inkomna förslag. Tävlingsteam deltar på egen risk.

Tävlingshandling
Tävlingshandlingen består av detta tävlingsprogram 
med bilagor. Det har tagits fram av Halmstads 
kommun i samråd med Sveriges Arkitekter. Inför 
markanvisningstävlingen kan programmet komma 
att justeras eller revideras.

Frågor och kommunikation
Eventuella frågor ska ställas skriftligen till tävlings-
ombudet (helena.lundberg@halmstad.se). Frågor 
och svar kommer att publiceras på Halmstads 
kommuns hemsida, liksom eventuell annan tillkom-
mande information. 

I markanvisningstävlingen ska all kommunikation 
ske anonymt.

Tävlingsombudet har rätt att korrespondera med 
tävlingsteamen avseende eventuella kompletterande 
uppgifter om tävlingsförslaget.

Tävlingsteamen får inte ta direktkontakt med jury-
ledamot eller deltagare i projektgruppen, förutom 
tävlingsombudet.

Äganderätt m.m.
Tävlingsarrangören övertar den materiella ägande-
rätten till det vinnande tävlingsförslaget.  
Tävlingsteamen innehar upphovsrätten och behåller 
nyttjanderätten till sina förslag. Halmstads kommun 
ansvarar inte för eventuella intrång i upphovsrätten 
gentemot tredje man.

Halmstads kommun förbehåller sig rätten att helt 
eller delvis nyttja de inlämnade förslagen vad gäller 
utformning av allmän plats. 

Arrangör
Denna markanvisningstävling genomförs av  
Halmstads kommun.

Bedömning och beslut om vinnande 
bidrag
Inlämnade tävlingsbidrag kommer att bedömas och 
utvärderas av en intern projektgrupp bestående av 
kompetens från samhällsbyggnadskontoret, bygg-
nadskontoret och teknik- och fritidsförvaltningen. 
Utöver projektgruppen kommer Sveriges Arkitekter 
samt eventuellt även annan expertis, både intern 
och extern, medverka vid utvärdering av tävlings-
bidragen. Som stöd för projektgruppen bildas en 
styrgrupp bestående av samhällsbyggnadschef, 
planchef  och mark- och exploateringschef. 

Projektgruppen kommer att presentera ett förslag 
till vinnande bidrag för ledamöterna i kommun- 
styrelsens samhällsbyggnadsutskott samt ordfö-
rande och vice ordförande i byggnadsnämnden, 
som fattar beslut om vinnare. Beslutet kommer att 
motiveras skriftligen och kan inte överklagas.

Tävlingsombud

Helena Lundberg
Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

E-post: Helena.lundberg@halmstad.se
Tel: 0708-24 89 61

Halmstads kommun 
Box 153, 301 05 Halmstad
Tfn: 035-13 70 00
direkt@halmstad.se 
www.halmstad.se


