
Markanvisningstävling 
för Ornäs hamn
Tävlingsprogram med intresseanmälan



Borlänge kommun inbjuder till markanvisningstävling avseende utformning och 
uppförande av nya bostäder samt utveckling av den allmänna miljön i Ornäs hamn- 
området. Tävlingsområdet har ett attraktivt och efterfrågat läge centralt i Ornäs, med 
utblickar över Ösjön mitt i ett vackert kulturlandskap.

Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag som genom form och funktion på bästa 
sätt ska bidra till en god boendekvalitet, att det nya området ”sätter Ornäs på kartan” 
samt att närområdets rekreationsvärden och koppling till Ösjön utvecklas och stärks. 
Vi hoppas att ni vill vara med att utveckla Ornäs hamn till Borlänges nya flaggskepp! 

Markanvisningstävlingen föregås en prekvalificeringsprocess med en öppen intres-
seanmälan. Av inkomna intresseanmälningar kommer tre förslagsställare väljas ut 
som går vidare till markanvisningstävlingen. Detta dokument består av inbjudan till 
intresseanmälan samt programhandling för själva tävlingen.

Avsikten är att markanvisningsavtal ska upprättas med vinnande förslagsställare och 
att detaljplan därefter ska tas fram för området. Marköverlåtelseavtal tecknas när 
parterna i alla delar är överens. Markpriset för kvartersmarken inom området är fast 
och utesluter anbudsförfarande avseende köpeskillingen. 

Borlänges flaggskepp! Tävlingens upplägg

1

Inbjudan



Om Borlänge och Ornäs

Borlänge är en stark tillväxtmotor i Dalarna och just nu befinner sig kommunen i en 
mycket positiv utveckling. Befolkningen har de senaste åren ökat med nästan 500 
personer per år, och idag bor cirka 51 000 personer i kommunen. På senare år har flera 
intressanta etableringar skett i staden, inte minst IKEA som invigdes i oktober 2013. 
Hand i hand med att staden växer ökar också efterfrågan på bostäder och bostads-
marknaden i Borlänge är idag hetare än på länge.

Borlänge kännetecknas av ett mångfasetterat näringsliv, med cirka 10 000 personer 
som pendlar dagligen för att arbeta i kommunen. Staden har skiftat från att vara en 
utpräglad industristad till att bli en modern framtidsstad med många ansikten. Indu-
stristaden Borlänge lever vidare med moderniserade industrier som är konkurrens-
kraftiga på världsmarknaden. I staden finns även en mångfald av kulturella- och kreati-
va näringar, bl.a. musikfestivalen Peace & Love och det välrenommerade estetiska 
gymnasiet Rytmus. Stadens läge som knutpunkt för både väg- och järnvägnät har gjort 
att transportsektorn etablerat sig starkt, och i staden finns Trafikverkets huvudkontor. 
Ca 15 000 studenter studerar just nu vid Högskolan Dalarna, och det karaktäristiska 
köpcentret Kupolen har sedan 90-talet varit en symbol för handelsstaden Borlänge.

Borlänge kommun

Bostadsutveckling

Ornäs
Ornäs är ett av Borlänges mest attraktiva områden att bo i, inte minst på grund av 
pendlingsläget mitt i FalunBorlänge-regionen. Till Borlänge är det ca 8 km och till Fa-
lun ca 12 km, vilket gör att båda städerna nås inom 10 minuter med bil. Kollektivtrafik 
till och från både Borlänge och Falun finns att tillgå i Ornäs.

Idag bor drygt 1000 personer i Ornäs och bostadsbeståndet består av cirka 300 villor 
och strax under 100 hyresrätter i flerbostadshus. I Ornäs finns service i form av bl.a. F-9 
skola, livsmedelsbutik med post, kiosk, pizzeria, säsongsöppet café m.m. Tätortens 
natursköna läge invid Ösjön har gjort att många Borlängebor förknippar Ornäs med 
friluftsliv. Här erbjuds närhet till fiske, golfbana, elljusspår, plogad bana för långfärds-
skridskor under vintern m.m. I Ornäs finns även Borlänges största småbåtshamn med 
cirka 280 båtplatser.

På Sverigekartan är Ornäs nog mest känt för Ornäsloftet, Gustav Vasas gamla övernatt-
ningsställe med anor från 1500-talet. Det var här Gustav Vasa enligt historien flydde 
genom dasset år 1520, när danskarna var på jakt efter honom. Idag är Ornäsloftet 
museum och populärt utflyktsmål, som lockar turister från både när och fjärran.

I och med Ornäs strategiska läge mellan Borlänge och Falun, är orten utpekad som 
s.k. serviceort i Översiktsplan FalunBorlänge. Serviceorter är de orter i stadsregionens 
omland som är strategiskt viktiga att stärka och utveckla. Utöver projektet vid Ornäs 
hamn pågår därför också ett planarbete för en större etablering av bostäder vid Ober-
get, strax nordöst om Ornäs. Dagens situation på bostadsmarknaden och kommunens befolkningsprognos för 

kommande år visar att det finns ett stort behov av bostadsbyggande i kommunen. För 
att kommunens bostadsefterfrågan ska tillgodoses behöver bostadsbyggandet nästan 
tredubblas, med cirka 250 nya bostäder per år de kommande tio åren. Detta innebär 
att det fram till och med år 2026 kommer att behöva byggas ca 2500 nya bostäder i 
Borlänge. Att planera för och bygga nya bostäder i attraktiva lägen är därför ett högt 
prioriterat politiskt mål i kommunen, och kommunen bedriver ett ambitiöst arbete för 
att möta den ökade efterfrågan. Den ökade efterfrågan på bostäder har också gjort att 
priserna på bostadsrättslägenheter och villor har ökat kraftigt de senaste åren. Ornäs

Falun

Runn

E16

Borlänge
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Tävlingsområdets förutsättningar

Allmänt om tävlingsområdet Verksamheter
Inom området finns idag Borlänges största småbåtshamn, med cirka 280 båtplatser, 
som drivs av Ornäs båtklubb. Till verksamheten hör klubbstuga, båtuppställnings-
plats, ramp och kran för iläggning och upptagning av båtar m.m. Kommunen har 
tillsammans med båtklubben haft en dialog kring planer på att utveckla hamnverk-
samheten med en nya båtbryggor, fler båtuppställningsplatser, ny klubbstuga, nya 
förrådslokaler m.m. Eventuellt kan caféverksamhet intill nya klubbstugan bli aktuellt 
(se kartbild).

Inom tävlingsområdet finns även Ornäs bollklubbs verksamhet etablerad med klubb-
stuga, två fotbollsplaner och en grusplan. Klubben ska omlokalisera sin verksamhet, 
och det är främst i detta område som ny bostadsbebyggelse är aktuell.  I direkt anslut-
ning till området finns Ornäs handel, en lokal livsmedelsbutik med post. 

Det aktuella området är beläget centralt i Ornäs vid Ösjöns västra strand, mitt mellan 
städerna Borlänge och Falun. Tävlingsområdet uppgår till cirka 5,5 hektar. Den väs-
tra delen av området, cirka 2,5 hektar, avses bebyggas med nya bostäder. Området 
närmast Ösjön ska utvecklas och stärkas som allmän plats. Tävlingsområdet utgörs av 
den kommunalt ägda fastigheten Stora Ornäs 1:52. Nedan presenteras tävlingsområ-
dets förutsättningar och pågående utvecklingsplaner för hamnverksamheten.

Området längs Ösjöns strand är idag ett mycket uppskattat rekreationsstråk både för 
Ornäsborna och andra besökare. Stråket ansluter tävlingsområdet från söder, sträcker 
sig genom tävlingsområdet längs vattnet, och vidare mot Ornässtugan. Det är av stor 
vikt att utveckla och tillgängliggöra detta stråk ytterligare.

Idag angör biltrafiken till tävlingsområdet främst via Tomnäsvägen, intill kvarnen i om-
rådets norra del. Från Tomnäsvägen nås den anslutningsväg som sträcker sig genom 
tävlingsområdet i nord-sydlig riktning. Längs med anslutningsvägen finns en grusad 
besöksparkering som idag delas av båtklubben och bollklubben. Anslutningsvägen 
bedöms av kommunen som mest lämpad för att leda merparten av den biltrafik som 
alstras till och från de tilltänkta bostäderna. 

Den cykelled som sträcker sig runt sjön Runn och kopplar samman städerna Borlänge 
och Falun sträcker sig förbi området, den s.k. Runnleden. Busshållplatser för buss mot 
Falun och Borlänge finns cirka 100 meter norr respektive 120 meter söder om tävlings-
området. 

Trafik och tillgänglighet

Väl utbyggd teknisk infrastruktur finns i, eller i närheten av tävlingsområdet. Ny bebyg-
gelse ska anslutas till kommunalt VA-, el-, stads- och fjärrvärmenät.

Teknisk infrastruktur
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Tävlingsområdets förutsättningar med tilltänk område för kvartersmark markerat med sträckad gul 
linje. Övrig mark avses fortsatt vara allmän plats. Kartan finns även på www.borlange.se/ornashamn. 



Landskapsbild och naturvärden
Tävlingstomten ligger naturskönt med utblickar mot ett böljande kulturlandskap och 
Ösjön. Det sluttande tävlingsområdet är terrasserat, vilket ger förhållandevis stora 
plana områden mellan brantare partier. Höjdskillnaden mellan den högsta punkten i 
norra delen och den lägsta i sydost är cirka 7 meter. De befintliga fotbollsplanerna ger 
stora gräsytor med fria siktlinjer ut mot Ösjön, inte minst från kringliggande bebyggel-
se. På andra sidan viken syns ett kuperat odlingslandskap.

Tävlingsområdet består främst av öppen gräsmark med inslag av lövträd. Inom om-
rådet finns två gamla sälgar som har ett högt bevarandevärde ur biologisk synpunkt. 
Naturområdet längs strandlinjen har höga rekreationsvärden och bidrar till kulturmil-
jölandskapets karaktär, inte minst de för området karaktäristiska Ornäsbjörkarna. 

Befintlig bebyggelse i närområdet
Intill tävlingsområdet består bebyggelsen främst av småskalig villabebyggelse i en till 
två våningar. Söder om Kolstigen finns flerbostadshus i två våningar plus vindsvåning. 
Majoriteten av villorna är byggda under 60-70-talen, medan flerbostadshusen är bygg-
da tidigt 90-tal. Fasaderna är främst uppförda i tegel eller träpanel. Även om fasader-
nas kulörer varierar är merparten av träfasaderna röda. Takarkitekturen består främst 
av sadeltak med röda eller svarta tegel- eller betongpannor. Väster om tävlingsområ-
det finns Ornäs handel, byggd tidigt 80-tal. Butikbyggnadens fasad är uppförd delvis i 
tegel, delvis blåmålad träpanel. 

I anslutning till planområdets nordöstra del finns Ornäs kvarn. Kvarnbyggnaden är 
uppförd i rött tegel med plåtbelagt sadeltak. Byggnaden är karaktäristisk för platsen 
och har högt lokalhistoriskt värde. Från tävlingsområdet skymtas Ornäsloftet och 
intilligande gårdsmiljö, med flera faluröda gårdshus och ekonomibyggnader.Riksintresse kulturmiljövård

Området ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset för Torsångsbyg-
den utgör ett nyckelområde beträffande förståelsen av det särpräglade forntida och 
medeltida Dalasamhällets framväxt. För tävlingsområdet avser kulturmiljöskyddet 
fornlämningsmiljö, det öppna odlingslandskapet samt gårdsmiljön vid Ornäsloftet. 

På andra sidan Kvarnviken, från tävlingsområdet sett, återfinns Ornäsloftet. Ornäslof-
tet är ett framträdande monument med stort symbolvärde som även ur byggnads-
historisk synpunkt har mycket högt egenvärde. Platsen har anor från 1500-talet, och 
är idag museum med intilliggande säsongsöppet café. Ornäsloftet ligger strategiskt 
placerat med utblickar över både flodsystemet och in mot tävlingsområdet. Vid en ex-
ploatering av området ställs därför krav på att placering och utformning av ny bebyg-
gelse sker med hänsyn till Ornäsloftet (mer information i visionsdelen, sid 7-8).
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Flerbostadshus längs Kolstigen Villa väster om fotbollsplanerna

Kajen vid Ornäs hamn, vy norrut från tävlingsområdets sydöstra del. Kvarnbyggnaden nordöst om tävlingsområdet Ornäs handel



Arkeologi

Geoteknik

Markföroreningar

Buller

Risker från järnvägen

Vattenhöjning

En mindre del av tävlingsområdet ligger inom ett s.k. fornlämningsområde. Inom 
fornlämningsområdet finns en hyttlämning bestående av slaggvarp och spridd slagg-
förekomst. Hyttan ligger i anslutning till Ornäs gamla kvarn vars verksamhet har anor 
till 1600-talet. Kvarnbyggnaden med kringliggande område har stora kulturhistoris-
ka värden och är karaktäristisk för platsen. Länsstyrelsen har lämnat yttrande med 
anledning av exploatering av tävlingsområdet. Arkeologiska insatser kan komma att 
krävas.

I november 2016 genomfördes en översiktlig geoteknisk utredning, där syftet bl.a. var 
att undersöka markområdets geotekniska egenskaper och markens lämplighet för 
grundläggning av hus och anläggning av gator och VA-ledningar. Utredningen indikerar 
att lättare byggnader på 1-2 plan bör kunna utföras med platta på mark, medan tyngre 
hus kan kräva pålgrundläggning. Eventuellt kan kompletterande geoteknisk utredning 
komma att krävas, beroende på utformning och omfattning av ny bebyggelse i täv-
lingsförslaget. Marken bedöms vara s.k. normalradonmark, vilket innebär att grund-
läggningen ska utföras radonskyddat. Utredningen indikerar att grundvattenytan 
ligger 1,1-2,1 meter under markytan.

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts för tävlingsområdet i novem-
ber 2016. Inom tävlingsområdet påträffades förhöjda halter av förorenade ämnen i ett 
fåtal provpunkter. Av resultatet följer behov av kompletterande utredning. 

Tävlingsunderlag

Gällande detaljplaner
För tävlingsområdet finns ingen gällande detaljplan. I söder angränsar dock Detaljplan 
för Ornäs Stora 1:86 m.fl. fastigheter (antagen mars 1990), som togs fram inför byg-
gandet av de 85 bostadslägenheter som uppförts och förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget AB Stora Tunabyggen. Sydväst om tävlingsområdet, dock ej i direkt 
anslutning till tävlingsområdet, finns genomförd Detaljplan för Stora Ornäs 1:49 m.fl. 
fastigheter (antagen i juni 1991) för flerbostadshus i två våningar samt daghem. Efter 
avslutad tävling tas detaljplan fram för tävlingsområdet av kommunen.

Kommunen har med hjälp av ett antal olika konsulter tagit fram ett antal utredningar 
för att få fram en översiktlig kartläggning av området. Utredningarna visar att byggbar-
heten är god, men att vissa åtgärder kan komma att behövas för att minimera risker 
och störningar för att skapa en god miljö att bo och vistas i. Nedan ges en samman-
fattning av framtaget underlag. Utredningarna med förklarande kartbilder finns i sin 
helhet på www.borlange.se/ornashamn. Ansvarsfördelning för kompletterande utred-
ningar och åtgärder kan ses under rubriken Marköverlåtelse, sid 9.

Genomförda utredningar

En bullerutredning har gjorts för att utreda omfattningen av bullerpåverkan från när-
liggande vägar och järnväg i dagsläget. Tomten är bullerutsatt främst i de norra delen 
av området där nya bostäder är tilltänkta, med dygnsekvivalenta ljudnivåer mellan 
50-70 dBA. För att skapa en god boendemiljö krävs en ur bullersynpunkt medveten 
placering av huskropparna samt att tyst sida tillämpas.

En riskbedömning har tagits fram för att studera olycksriskpåverkan från Bergslagsba-
nan vid exploatering med bostadsbebyggelse inom tävlingsområdet. Här görs bedöm-
ningen att det är möjligt att placera närmaste bebyggelsen 30 meter från järnvägen. 
Åtgärder som kan bli aktuella för tillkommande bostadsbebyggelse i området närmast 
järnvägen är korrekt placering av ventilationsintag samt möjligheter till utrymning på 
byggnadssida som vetter bort från järnvägen. 

Beräknade 100- och 200-årsflöden visar att området cirka 50 meter närmast strand-
linjen kan bli översvämningsdrabbat vid ett worst-case scenario. Det område som är 
tilltänkt för ny bostadsbebyggelse ligger, med god marginal, utom översvämningsrisk 
enligt beräknade flöden.
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Utsikt från tävlingsområdet, norr om hamnen. På andra sidan Kvarnviken är Ornäsloftet beläget. Från platsen släntar området 
ner mot kajen där båtarna ligger förtöjda under båtsäsongen. Kvarnviken är en populär plats för fiskare, under sommaren längs 
strandkanten och på vintern med pimpelutrustning ute på isen.
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Tävlingsuppgiften Kommunens visionsarbete

Vision Ornäs hamn

Tävlingsuppgiften har två huvuddelar, att utforma ett attraktivt område för nya bostä-
der och att utveckla området närmast sjön som allmän strandpromenad. Kommunen 
önskar att det vinnande förslaget har tagit avstamp i den lokala kontexten och plat-
sens rika historia och tillför något nytt och unikt som harmonierar med det befintliga. 
På så sätt tror kommunen att Ornäs hamn kan bli Borlänges nya flaggskepp, inte bara 
som ett hållbart och attraktivt bostadsområde, utan också som ett populärt be-
söksmål för närboende och tillresta besökare. 

Kommunen har tagit fram en övergripande vision för platsen för att tydliggöra vad 
man önskar uppnå med tävlingen och vilken målbild kommunen jobbar mot. Detta 
har gjorts genom ett internt workshoparbete där områdets förutsättningar och poten-
tial identifierats, diskuterats och sammanfattats under åtta huvudrubriker. Kommu-
nens vision kommer att vara underlag för den bedömningsmodell som ska användas 
för att utse vinnande tävlingsförslag. Se de åtta visionsrubrikerna nedan.

Tävlingsbidragen ska ta till vara på och utveckla landskapets unika karaktär och de 
naturvärden som finns på platsen. Landskapets olika delområden ger potential för 
olika typer av användning och skötsel, där ett fåtal mer skötselintensiva parkliknande 
platser kan varvas med mer friväxande natur. Kommunen ser positivt på en kreativ 
användning av grönstruktur för att skapa rumslighet i utemiljön, för att hantera dag-
vatten lokalt, möjliggöra för aktivteter etc.

Förslagen ska, på ett kreativt sätt, stärka allmänhetens tillgänglighet till sjön. Utform-
ningen vid strandlinjen får extra stor betydelse för hur tillgänglig sjön upplevs. Då 
området är känt för friluftsliv både under sommar och vinter är det viktigt att dessa 
värden stärks. Utformningen närmast sjön ska utformas med hänsyn till höjda vatten-
nivåer.

Landskapsbild och naturvärden

Förslagen ska redovisa hur det allmänna området närmast sjön, inklusive hamnområ-
det, utvecklas till ett attraktivt stråk med vistelseytor i anslutning till det. Stråket ska 
bli en förlängning av den befintliga strandpromenaden söder om området och koppla 
an till vägen mot Ornäsloftet i norr. Kommunen har identifierat platser längs stråket 
som har kvalitéer och potential för att utvecklas som vistelseytor (se kartbild). 

Förslagen ska redovisa och motivera utformningen av miljön längs stråket, hur platser-
nas potential tas till vara och vilka upplevelsevärden som skapas för att få människor 
att vilja besöka och stanna på platsen. De allmänna platserna ska tillföra värden, och 
vara tillgängliga, för olika målgrupper under de olika årstiderna. 

Allmän plats
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Visionskarta med stråk och platser som kommunen anser viktiga att utveckla i tävlingsförslagen. Kartan 
finns även på www.borlange.se/ornashamn.



Bebyggelsen ska gestaltas med hänsyn till kulturvärdena i området och bygga vida-
re på den lokala byggnadstraditionen på ett innovativt och modernt sätt. Material, 
färgval, fasad- och volymkomposition i kringliggande bebyggelse ska harmoniera 
med kommande bebyggelse – samtidigt som den nya bebyggelsen ska gestaltas med 
ett framåtsyftande formspråk. Fasaduttrycket i den nya bebyggelsen, med fönster-
sättning, fönsterstorlek, takutformning, balkonger, burspråk m.m., har stor påverkan 
på vilket avtryck bebyggelsen ger i miljön. Det är därför viktigt att dessa beskrivs och 
motiveras i tävlingsförslagen. Hur bostaden gestaltar sig invändigt är inte en primär 
uppgift ur stadsbyggnadssynpunkt men är ändå viktigt för en helhetsbedömning.

Riksintresset för kulturmiljö ställer särskilda krav på utformningen av bebyggelse och 
utemiljöer, inte minst i relation till Ornäsloftets utblickar. Ny bebyggelse måste därför 
inordna sig i den befintliga miljön och får inte störa landskapsbilden. I tävlingsbi-
dragen är det viktigt att visa hur förslaget påverkar landskapsbilden som helhet och 
argumentera för hur de lokala kulturvärdena tas till vara och stärks. 

Arkitektur och utformning

En viktig del i kommunens hållbarhetsarbete vad gäller bostadsbyggande är den trä-
byggnadsstrategi som kommunen håller på att ta fram. Trä ska därför användas som 
byggnadsmaterial i stor utsträckning, vilket också ligger i linje med den lokala bygg-
nadstraditionen. Kommunen ser positivt på andra innovativa lösningar som bidrar till 
ett hållbart byggande.

Hållbart byggande
Förslaget ska harmoniera med angränsande bebyggelses småskaliga karaktär och 
placering och utformning av ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintliga utblickar och 
siktlinjer. Bebyggelsen ska utgöras av flerbostadshus där merparten av bebyggelsen är 
2-3 våningar. Ett riktvärde för antalet nya bostäder i området är 50-100. Kommunen ser 
positivt på en variation av de nya bostädernas storlekar och typer.

Bebyggelsens karaktär och omfattning

Förslagen ska redovisa hur tomtens unika förutsättningar för ett kvalitativt boende tas 
tillvara. I det nya bostadsområdet ska halvprivata grannskapsplatser utformas, som 
möjliggör att grannar kan mötas. Dessa gransskapsplatser ska utformas så att de är 
attraktiva för olika åldersgrupper.

Nya bostäder och dess utemiljö ska utformas så att störningar och risker minimeras 
och en attraktiv boendemiljö skapas. Tävlingsförslagen ska därför redovisa vilka åt-
gärder som vidtas för de påvisade risker och störningar som påverkar tävlingsområdet 
(läs mer i tävlingsunderlaget).

Bostadens kvalitet

Huvudstråken för gång och cykel inom tävlingsområdet ska knytas an till kringliggan-
de stråk för att få kontinuitet och orienterbarhet. Kommunen ser stor potential i att 
förstärka stråket från Ornäs handel, längs Kolstigen, ner mot hamnområdet som ett 
gång- och cykelstråk som kopplar till cykelleden längs Torsångsvägen.

Det nya bostadsområdet ska i första hand angöras från Tomnäsvägen via befintlig an-
slutningsväg. Längs angöringsvägen ska cykeltrafik samsas med biltrafik på ett säkert 
sätt. För att skapa önskvärda utemiljöer i bostadsområdet ska biltrafik begränsas och 
bilparkering förläggas i bostadsområdets ytterkanter.

Antalet parkeringsplatser beräknas enligt kommunens parkeringsnorm. För bilar gäller 
0,8 parkeringsplatser + 0,1 besöksparkeringsplatser per bostad. För cykel gäller 1,8 
parkeringsplatser + 0,2 besöksparkeringsplatser per bostad. Kommunen ser positivt på 
innovativa och yteffektiva parkeringslösningar, att samnyttjande av fordon möjliggörs 
samt andra lösningar som uppmuntrar hållbara transportsätt. Vidtas sådana lösningar 
finns en viss prutmån från parkeringsnormen.

Trafik och parkering

För att tävlingsområdet ska upplevas som öppet och tillgängligt, både visuellt och 
fysiskt, ska förslagen skapa en successiv övergång mellan offentliga och privata 
områden. Höga stängsel, staket och häckar ska därför undvikas inom hela området. 
Allmänheten ska kunna röra sig genom nya bostadsområdet och hamnområdet längs 
planerade gångstråk.

Tillgänglighet och gränser; offentligt-privat
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Tävlingens upplägg

Marköverlåtelse

Arrangör

MarkanvisningTävlingsprocessen i två steg

Deltagarrätt

Tidsplan

Borlänge kommun avser att teckna avtal om marköverlåtelse med vinnande företag. 
Marköverlåtelsen villkoras av att parterna kan nå överrenskommelse om genomföran-
det samt att godkänt bygglov med startbesked finns. Fördelning av kostnader och an-
svar för genomförandet tecknas i avtal som föregår detaljplanens antagande. Säkerhet 
och viten för explotörens fullföljande av byggnadsskyldighet och gestaltningsförslag 
kommer att ställas i marköverlåtelseavtalet.

Markpriset är fast och satt till 900 svenska kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA). 
Anläggande av allmänna ytor samt kostnader för detaljplan och fastighetsbildning 
ingår i det fasta priset. 

Kostnader som förväntas uppstå i samband med genomförandet av detaljplanen och 
som åläggs exploatören är:

•  Kompletterande bullerutredning och bullerreducerande åtgärder

•  Kompletterande riskutredning och riskreducerande åtgärder

•  Geoteknisk utredning inför grundläggning

•  Bygglovskostnader

•  Lagfartskostnader

•  Anslutningskostnader 

•  Projekterings- och ritningskostnader 

•  Alla genomförandeåtgärder på kvartersmark 

Markanvisningstävlingen arrangeras av Borlänge kommun i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

Markanvisningsavtal tecknas med angiven representant för vinnande tävlingsteam.Tävlingen startar med en öppen intresseanmälan som syftar till att välja ut tre täv-
lingsteam som går vidare till själva markanvisningstävlingen för Ornäs hamn. I intres-
seanmälan kommer de tävlande teamens förmåga att utveckla området utifrån de 
förutsättningar som framgår av underlaget att utvärderas av tjänstemän från plan- och 
markkontoret på Borlänge kommun i samråd med Sveriges Arkitekter.  De tre tävlings-
deltagare som väljs ut i intresseanmälan går vidare till nästa steg, själva markanvis-
ningstävlingen. I tävlingsskedet bedöms och rangordnas de tre inkomna förslagen 
anonymt av en namngiven jurygrupp. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
sedan om vinnare. Markpriset för kvartersmarken inom tävlingsområdet är fast.

Intresseanmälan är öppen för alla som uppfyller kraven på innehåll i intresseanmälan. 
Markanvisningstävlingen är öppen för de team som delgivits inbjudan till att tävla. En 
tävlingsdeltagare består av en eller flera byggherrar/fastighetsutvecklare i samarbete 
med en eller flera arkitekter. Vinnande aktör har ej rätt att byta arkitekt eller omforma 
förslag utan godkännande av kommunen.

2017-09-10

Inbjudan till 

intresseanmälan

2017-11-09

Tävlingsdeltagare 
utsedd

2017-11-20

Tävlingsstart

2018-04-20

Vinnare utsedd

Markanvisningsavtal Genomförandesavtal 

2019-05-01

Detaljplan

laga kraft

2019-09-01

Beviljat bygglov 

med startbesked

2019-10-01

Byggstart

2021-11

Slutbesiktning

Inflyttning!

Marköverlåtelseavtal 

Föreslagen tidsplan är kommunens bedömning av tidsåtgång vid en sammanhållen 
och effektiv exploateringsprocess.
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Intresseanmälan

Syfte

Urvalskriterier prekvalificering

Frågor och svar om prekvalificeringen

Inlämning intresseanmälan

Urvalsgrupp

Viktiga datum för prekvalificeringen

Innehåll i intresseanmälan

Syftet med intresseanmälan är att välja ut tre tävlingsteam som går vidare till markan-
visningstävlingen. Med tävlingsteam avses fastighetsbolag och arkitekt i samarbete för 
områdets utformning. 

•  Gestaltningsmässig förmåga och erfarenhet av likvärdiga projekt

•  Ekonomisk förmåga och stabilitet

•  Tävlingsteamets kompetens och organisatoriska förmåga

Eventuella frågor som rör innehållet i intresseanmälan eller själva processen ska 
ställas till tävlingsfunktionär skriftligt via e-post markanvisningstavling@borlange.se  
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2017-09-28. Frågor och Svar 
kommer att läggas ut anonymt på www.borlange.se/ornashamn.

Intresseanmälan ska lämnas i förseglat kuvert med märkningen ” Markanvisningstäv-
ling Ornäs” till Borlänge kommun, Plan- och markkontoret, Sveagatan 21, 781 81 Bor-
länge. Sekretess gäller för lämnad intresseanmälan tills beslut om vinnare av tävlingen 
är fattat. Kommunen har rätt att kräva digitala kopior av inkomna intresseanmälan.

Vilka anbudsgivare som bäst svarar mot de uppställda urvalskriterierna bedöms av en 
grupp bestående av sakkunniga från samhällsbyggnadssektorn i Borlänge kommun.

2017-09-10  Inbjudan till intresseanmälan skickas ut

2017-09-28  Sista datum för frågeställning till kommun

2017-10-10  Intresseanmälan ska vara plan- och markkontoret,  
 Borlänge kommun, tillhanda        

2017-11-09  Beslut om utvalda intressenter skickas ut på mail

Intresseanmälan ska innehålla följande uppgifter för att hanteras som en giltig intres-
seanmälan till projektet Ornäs hamn:

•  Namn, kontaktuppgifter och CV för samtliga inom tävlingsteamet

•  Beskrivning av respektive företag inom teamet samt beskrivning av om/hur parterna 
inom tävlingsteamet tidigare samarbetat. Beskrivet team i intresseanmälan är bindan-
de för utförande av tävlingsuppgiften.

•  Förklaring av ansvarig part för exploateringsprojektet. 

•  Referensprojekt som deltagaren anser är relevanta för tävlingsuppgiften ska redo- 
visas. Antalet refererade projekt ska vara mellan 2-4 stycken (max två A3 per projekt) 
och inte äldre än sju år. Minst två av projekten ska vara helt genomförda och tagna i 
bruk. De refererade projekten kan vara uppförda av tävlingsteamet i samarbete eller 
de refererade personerna var för sig. Tidigare redovisat samarbete är meriterande. 
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av respektive parts, eller tävlingsteamet i 
samarbete, roll i referensprojektet, dess omfattning och när i tid projektet genomför-
des. Hur projektet genomförts utifrån given tidplan ska även redovisas.

•  Referenspersoner ska lämnas till respektive referensprojekt.

•  Ratingintyg högst tre månader gammalt.

•  Registreringsbevis högst tre månader gammalt

•  Skatteverkets SKV 4820, ifylld av Skatteverket högst tre månader gammalt.

•  Förteckning över lämnat material som ingår eller som bifogas intresseanmälan.
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Intresseanmälan bedöms med utgångspunkt från respektive teams bedömda förmåga 
att vara med och utveckla Ornäs hamn som en attraktiv boendemiljö med unika för-
utsättningar. Bedömningen utgår från arkitektoniska ambitioner/gestaltningsmässig 
förmåga, organisatorisk och ekonomisk förmåga, stabilitet hos företaget, kompetens 
och erfarenhet av likvärdiga projekt.

Bedömning av intresseanmälan



Markanvisningstävlingen

Tävlingsunderlag

Startmöten

Redovisning av tävlingsförslag
Underlaget till markanvisningstävlingen utgörs av detta tävlingsprogram samt 
digitalt lagrade handlingar. Handlingarna finns samlade på kommunens hemsida 
under www.borlange.se/ornashamn.

Underlaget utgörs av:

•  Tävlingsprogrammet
•  Ortofoto skala 1:1000 (i format A1)
•  Ortofoto översikt
•  DWG-fil med baskarta
•  Beskrivning Riksintresset Torsångsbygden
•  Kommunens parkeringsriktlinjer
•  Miljöteknisk markundersökning
•  Geoteknisk utredning
•  Bullerutredning
•  Riskutredning järnväg
•  Kommunens riktlinjer för markanvisning
•  Beskrivning av känd fornlämning Torsång 2:1 (RAÄ)
•  Kommunens dagvattenstrategi
•  Översiktsplan FalunBorlänge
•  Gällande detaljplaner för angränsande område
•  Beräknad vattenhöjning

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har även rätt 
att förkasta samtliga tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet till respektive förs-
lagsställare. 

Separata startmöten för utvalda deltagare i markanvisningstävlingen äger rum 
i november månad 2017. Mötena hålls i Ornäs. Startmötena är ett forum för del-
tagarna att ställa frågor samt att besöka tävlingsområdet. Inbjudan med tid och 
lokal skickas till varje tävlingsteam separat.

Tävlingsförslaget ska omfatta utformning av hela tävlingsområdet, både kvartersmark 
och allmänna områden. Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade 
ritningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat kuvert märkt med motto innehållande förslags-
ställarnas namn, adress, kontaktpersoner och kontaktuppgifter. Tävlingsförslag ska 
presenteras i A1-format (59,4 x 84,1 cm) och får omfatta högst fyra planscher. All text 
på planscherna ska vara läsbar i halvskala. Samtliga planscher ska även lämnas digi-
talt i PDF-format. Alla planscher ska ligga i samma fil. 

Tävlingsförslag ska redovisa följande: 

•   Kortfattad beskrivning av förslaget inkluderande koncept för både kvartersmark 
och allmän plats. Kvantifierad information om antal lägenheter, lägenhetsstorlekar, 
kvadratmeteruppgifter anges i ljus BTA, material och färgsättning, byggnadsteknik, 
hållbarhetsaspekter och parkeringsplatser.

•   Situationsplan med byggnadshöjder i skala 1:1000
•   Typplanlösningar i skala 1:200
•   Typfasader i skala 1:200
•   Sektion(er) i skala 1:200 inklusive gatu- och eventuella gårdsrum 
•   Sektion tvärsnitt genom området, skala 1:500
•   Ögonhöjdsperspektiv. Ett obligatoriskt perspektiv från Ornäsloftet samt  

minst två valfria perspektiv från strategiskt viktiga vyer.
•   Enkel volymstudie över hela tävlingsområdet
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Viktiga datum för markanvisningstävlingen

Juryns bedömning och utlåtande

Utställning

Publicering

Bedömningskriterier

Jury

2017-11-20 Tävlingsstart

2018-01-18 Slutdatum för frågor

2018-02-20 Slutdatum för inlämning av tävlingsförslag

2018-04-24 Juryns beslut taget, vinnare offentliggörs

Juryn bedömer och rangordnar tävlingsförslagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar om vinnare. Om överenskommelse i påföljande förhandling inte kan uppnås 
med vinnande tävlingsteam så kommer förhandling ske med nästa förslag i rangord-
ningen.

Kommunen förbehåller sig rätten att ställa ut det vinnande förslaget för allmänheten.

Tävlingsjuryns utlåtande publiceras i samband med att tävlingens resultat offentlig-
gjorts. Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsre-
sultat på sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet: 

•   Arkitektonisk gestaltning, byggnadernas och utemiljöns formgivning samt anpass-
ning till landskapet och övrig omgivning – materialitet, kulör, komposition och 
kulturmiljö

•   Funktion - disponering av bebyggelsen (inklusive lägenhetsfördelning) samt dis-
position av privata och/eller halvprivata utemiljöer inom kvartersmarken. För det 
allmänna området läggs särskilt fokus på disponering av offentliga rum och utpeka-
de stråk.

•   Utvecklingsbarhet – hur väl förslaget kan utvecklas inom ramen för kommande 
detaljplanering och projektering utan att förlora i stringens och koncept.

•   Hållbarhet – hur väl förslaget bidrar till ett hållbart byggande, till hållbara   
trafiklösningar samt skapar miljöer som bidrar till social hållbarhet.

En jury bestående av representanter från plan och markkontoret Borlänge kommun 
och annan sakkunnig expertis utvärderar tävlingsbidragen i samråd med Sveriges 
Arkitekter. Juryn består av:

•   Linda Nilsson (Plan- och markchef, Borlänge kommun)
•   Annika Heggem (Mark- och exploateringsingenjör, Borlänge kommun)
•   Albin Grind (Planarkitekt, Borlänge kommun)
•   Marie Arkebäck (Planarkitekt, Borlänge kommun)
•   Gabriel Barrioz (Landskapsarkitekt, Borlänge kommun)
•   Pernilla Norén (Arkitekt, Borlänge kommun)
•   Åsa Ehlis (Kulturvetare, Arkeolog, Museichef Ornässtugan)

Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.

Juryns sekreterare är Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär är Caisa Hjorth (Planadministratör, Borlänge kommun)
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Mer information om tävlingen finns på www.borlange.se/ornashamn

Frågor om tävlingen mailas till markanvisningstavling@borlange.se


