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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-01-25 att godkänna planprogrammet för CW 

Borgs väg/”Snippen”. 

 

Programmet syftade till att utreda förutsättningar och förslag till utbyggnad av 

Snippenområdet samt ett äldreboende på CW Borgs väg. Programmet ska vara ett 

underlag till markanvisningsutlysningen och kommande detaljplaner inom området. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-12-10 att initiera en 

markanvisningsutlysning avseende del av CW Borgs väg/”Snippen” som omfattar 

fastigheterna Stenung 3:57, 3:112, 3:114. 3:174, 3:234 och 3:244.  

1.2 Syfte  

Syftet med markanvisningsutlysningen är att få områdets utvecklingsmöjligheter 

analyserade och mångsidigt belysta inför den planerade exploateringen och få fram 

förslag på utformning av attraktiv bebyggelse som tar tillvara områdets potential och 

kvaliteter.  

 

Syftet med denna inbjudan är att få underlag för att: 

 Välja ut en eller flera exploatörer och teckna markanvisningsavtal med gällande 

utvecklingen av aktuellt område 

 Samverka med exploatören/exploatörerna vid utformningen av detaljplanen 

 Teckna slutliga avtal, exploateringsavtal, med den eller de utvalda exploatörerna 

som reglerar samtliga villkor och förutsättningar som gäller för genomförandet 

av exploateringen 

 Gemensamt och i samförstånd genomföra utbyggnaden av ”CW borgs 

väg/”Snippen” 

 
1.3 Områdets läge och användning idag 

CW borgs väg/Snippen kan pekas ut som Stenungsunds mittpunkt. Här korsar de största 
och viktigaste kommunikationslederna varandra sedan lång tid tillbaka, varför de flesta 
Stenungsundsbor och många andra passerar området flera gånger dagligen.  
 
Området är idag småskaligt till sin karaktär med ett odefinierat gaturum samt en 
bebyggelse som i huvudsak består av mindre volymer.  
 
Någon tydlig kvartersbildning finns inte utan byggnaderna ligger fristående och saknar 
tydlig koppling till varandra. Området ligger alldeles intill Stenungs Torg där den 
koncentrerade storskaliga centrumbebyggelsen finns men den självklara kontakten 
mellan områdena saknas. 
 
Gatustrukturen i området består främst av två parallella gator, Göteborgsvägen och 
Strandvägen, som möts i en korsning som ger en platsbildning. I västöstlig riktning går 
CW Borgs väg, som delar upp området i två delar. En tydlig knutpunkt uppstår där CW 



 

 

Borgs väg och Strandvägen möts, men platsen upplevs ge företräde till biltrafiken. Det 
saknas tydliga gång- och cykelstråk.  
 

Idag innehåller områdets befintliga bebyggelse i huvudsak kontor, parkering och viss 

handel.  

2. Förutsättningar för markanvisningen 

2.1 Planprogram 

Ett planprogram för området har upprättats i syfte att utreda förutsättningarna och 

förslag till utbyggnad av området samt ett äldreboende på CW Borgs väg.  

 

Ett äldreboende inom programområdet är inte längre aktuellt efter beslut av 

kommunfullmäktige. Bostäder kan istället tillskapas i detta område.  

 

Programmet behandlar inte frågeställningar kring trafiktekniska lösningar. 

Trafiksituationen är av en komplex karaktär och det krävs enskild utredning för 

området. Det programmet tar upp och föreslår berör endast utformning av områdets 

framtida gestaltning och struktur. Kommunen avser att arbeta vidare med 

Göteborgsvägen och dess trafikfrågor i kommande detaljplaner. 

 

I programmet redovisas bl.a. förutsättningar och viktiga utgångspunkter samt 

frågeställningar och olika möjligheter till utveckling av området. Tekniska utredningar 

som t ex geoteknik, buller och risk är viktiga förutsättningar i denna 

markanvisningsutlysning och i kommande detaljplanearbete.  

 

Planprogrammet kommer att vara ett verktyg vid kommunens bedömning av inkomna 

förslag, för planprogram se bilaga 1. Planprogammet ska ses som ett verktyg vid 

framtagande av era förslag men kan med fördel utvecklas vidare.  

2.2 Marken  

Området för markanvisningsutlysningen uppgår till totalt ca 13 200 kvm, se bild nedan.  

 

 



 

 

 

Kommunen har valt att ge möjlighet att dela upp markanvisningsområdet i tre delar, 

benämns Kvarter I, Kvarter III och Kvarter IV i enlighet med upprättat planprogram.  

 

Intressenter får lämna intresseanmälan på Kvarter I, Kvarter III eller Kvarter IV, men 

även kombinera de olika kvarteren eller lämna på samtliga Kvarter.   
 

Stenungsunds kommun har låtit göra en geotekniskutredning, se bilaga 2 och 3.  

2.3 Omgivningen 

En utveckling av området kan knyta ihop Stenungsunds centrum och utgöra en koppling 
mellan buss- och tågstationen och Stenungs Torg. Området kring Strandvägen ska 
utgöra ett välbehövligt komplement till Stenungs Torgs storskalighet. 

  
Området ska på sikt utvecklas till en centrumdel med en förtätning och komplettering 
med bl.a. bostäder, handel, kontor och offentliga platser som ska ge en blandad 
stadsbebyggelse. Blandningen ska öka områdets aktivitet och bidra till att området 
befolkas på olika delar av dygnet, vilket också ökar tryggheten. 
 

2.4 Bebyggelsen 

2.4.1 Bostäder  

Gestaltning 

Området ska innehålla bostäder med goda bostadskvaliteter som tillvaratar områdets 

unika läge och förutsättningar. Exempel på kvaliteter för bostäderna är funktionella 

planlösningar som ger god möblerbarhet samt skyddade uteplatser och rumsbildningar i 

som ger trygghet, luft och ljus. Byggnaderna ska samtidigt ha en hög utnyttjandegrad 

för boendet och en god teknisk och ekonomisk utformning för långsiktigt förvaltande. 

 

Bebyggelsen bör vävas ihop med omgivande bebyggelse så att en flytande och 

sammanhängande rumslig helhet uppnås. Detta kräver ingående studier av såväl 

placering av byggnader och entréer som av markbehandling och gång- och cykelstråk.  

 

Förslagen ska visa hur hög boendekvalitet kan förenas med resurssnål produktion och 

rimliga boendekostnader. Byggnaderna ska ha hög arkitektonisk kvalitet med material 

anpassade till ett långsiktigt bra förvaltande såväl exteriört som inom den egna 

lägenheten. Bostäderna bör byggas med goda, miljövänliga material ur 

livscykelperspektiv, lika mycket för miljön som för människors hälsa och 

välbefinnande. Byggnaderna får utföras med olika karaktärer, det ska dock kännas att de 

samspelar med varandra.  

 

Bostäder/innehåll  

I planprogrammet redovisas ett äldreboende inom Kvarter I, vilket inte längre är 

aktuellt. Stort intresse finns av att bygga ett trygghetsboende i Stenungsund vilket 

lämpar sig bra inom detta markanvisningsområde.  

 

Förslag på innehåll utifrån redovisat planprogram: 

 

Kvarter I 

Trygghetsboende 5800 kvm BTA varav 60 lägenheter samt butiker i bottenplan om ca 

800 kvm BTA. 



 

 

 

Kvarter III 

Kontor ca 5200 kvm BTA samt butiker och lokaler om ca 1200 kvm BTA. 

 

Kvarter IV 

Bostäder om ca 1500 kvm BTA innehållande ca 20 lägenheter samt kontor om ca 4000 

kvm BTA och butiker/lokaler om ca 800 kvm BTA. 

 

2.4.2 Trygghetsboende 

Trygghetsboende är till för personer som lever i hushåll där minst en är 70 år eller äldre. 

Syftet med trygghetsboende är att äldre ska kunna bo självständigt i en ordinär bostad, 

men med möjlighet till större gemenskap, ett aktivt liv och trygghet.  

Utöver vanliga lägenheter ska det finnas gemensamma utrymmen för samvaro, måltider, 

hobby och rekreation samt en trygghetsvärd som verkar för att skapa gemenskap bland 

de boende.  

Trygghetsboendet är lokaliserat till CW Borgs väg p.g.a. tillgängligheten till 

kollektivtrafik, affärer och annan service.  Trygghetsboendet ska ha en god fysisk 

tillgänglighet i bostaden, entrén och utanför huset. 

 

2.4.3 Handel 

Verksamheter som handel och restauranger ökar områdets attraktivitet för såväl boende 

som besökare. Nya byggnader föreslås utformas med handel i bottenplan vilket 

möjliggör etablering av butiker eller annan publik verksamhet. Mindre butiker kan vara 

lämpliga med anledning av att parkeringsmöjligheterna är begränsade samt att området 

kan vara en motpol till de större butikerna på Stenungs Torg.  

 

2.4.4 Kontor och verksamheter 

Byggnader med nya kontorslokaler kan med fördel läggas närmast Göteborgsvägen, 

som är ett annonsläge och för att byggnaderna kan fungera som en yttre skärm mot 

trafikbuller. 

2.5 Trafik 

2.5.1 Trafikstruktur 

Programförslaget behåller den ursprungliga trafikstrukturen men ett tillägg av en ny 

lokalgata genom området skapar en tydligare kvartersstruktur.  

 

CW Borgs väg och den nya lokalgatan föreslås bli gångfartsområde där all trafik sker på 

de gåendes villkor. CW Borgs väg är idag ett viktigt stråk till och från Stenungsunds 

station och genom att gatan blir ett gångfartsområde kan attraktiviteten öka i området. 

 

För att tillgodose behovet av parkeringsplatser föreslås att parkering ordnas framförallt 

under kvarteren eller i samordning med omkringliggande områden, t ex Stenungs Torg. 

Parkeringsbehovet löses inom den egna kvartersmarken. 

 

En tydlig anslutning från det befintliga gång- och cykelvägnätet föreslås till och inom 

området med en enkel markering med t ex annan markbeläggning. Tillgänglig 

cykelparkering ska finnas i anslutning till kollektivplats, entréer och viktiga 

knutpunkter.  

 

Stenungsunds kommun har ingen parkeringspolicy. Behovet och placering av bil- och 



 

 

cykelparkering ska studeras vidare inom respektive detaljplan.  

 

Stenungsunds kommun har låtit göra en bullerutredning för CW Borgs väg, se bilaga 4, 

samt en Riskanalys för farligt gods, se bilaga 5.  

2.6 Vatten och avlopp 

Det aktuella området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.  

 

Tomterna ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Anslutningsavgift betalas av 

exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället gällande taxa.  

Erforderliga VA utredningar inklusive dagvatten kommer att upprättas i samband med 

upprättandet av detaljplanen. 
 

2.7 Övrigt 

 Denna markanvisningsutlysning befriar inte exploatörer från skyldigheten att 

söka bygglov eller sådant annat tillstånd som enligt lag eller annan författning 

kan krävas.  

 Mark för hyresrätter kommer att säljas med tilläggsköpeskilling, för det fall 

hyresrätterna inom en 15-års period omvandlas till bostadsrätter eller 

äganderätter. Tilläggsköpeskillingen motsvarar mellanskillnaden i markvärde för 

hyresrätter respektive bostadsrätter. 

 Exploatören är medveten om att projektets genomförande förutsätter att politiska 

beslut fattas om markanvisningsavtal, exploateringsavtal/köpeavtal och 

eventuella andra erforderliga avtal för exploatering. 

 Exploatören är medveten om att genomförande av projektet startar snarast efter 

att erforderliga avtal tecknats mellan exploatören och kommunen. I avtalen ska 

villkor för försäljning och genomförande regleras. 

 Exploatören ska erlägga en markanvisningsavgift om 50 000 kr/år. Detta dras 

sedan av från köpeskillingen.  

 Markanvisningen faller inte inom ramen för Lagen om offentlig upphandling 

(LOU 2007:1091). Stenungsunds kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av 

inkomna förslag och har även rätt att förkasta samtliga förslag utan 

ersättningsskyldighet till någon av förslagsgivarna. 

 Stenungsunds kommun förbehåller sig att i samband med bedömningen även 

utvärdera exploatörens förmåga att genomföra projektet. 

 Exploatören ska kunna visa hur byggnation långsiktigt ska ägas och förvaltas. 

 Exploatören står för samtliga plankostnader, bygglovskostnader, 

lagfartskostnader samt tekniska anslutningsavgifter. 

 Stenungsunds kommun äger rätt att efter markanvisningsutlysningen avgjorts 

under begränsad tid ställa ut det vinnande förslaget publikt samt att publicera 

materialet på kommunens hemsida.   



 

 

2.8 Referensbilder 

Inspirationsbilder som visar vilken riktning och känsla man vill få i området. 

 

 

Kungälv centrum, BRF Liljedal (Bild: Daniela Kragulj Berggren) 

 
#uppbrutna kvarter #nivåer #grönska #rumslighet 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

3. Intresseanmälan 
Intresseanmälan kan lämnas på hela markanvisningsområdet. Området är uppdelat på 

tre mindre Kvarter och möjlighet ges att lämna in för respektive Kvarter eller kombinera 

olika Kvarter. Varje kvarter ska dock beskrivas var för sig. 

 

En ofullständig intresseanmälan riskerar att inte tas med i våra bedömningar. 

 

Intresseanmälan ska lämnas digitalt på ett USB-minne. Innehållande skriftlig 

beskrivning av förslaget samt förslagsskisser.   

 

OBS! Även om företaget tidigare gett in intresseanmälan ska en förnyad inkomma för 

att kunna beaktas vid utvärderingen. Detta ska ses mot bakgrund av de förutsättningar 

som redogjorts för i denna markanvisningsutlysning samt med hänsyn till det 

beslutsunderlag kommunen behöver ha för sin utvärdering. 

3.1 Material kommunen tillhandahåller  

På hemsidan tillhandahåller kommunen följande material: 

 

 Planprogram för CW Borgs väg/Snippenområdet, se bilaga 1 

 Rapport geoteknik daterad 2012-12-11, se bilaga 2 

 Tekniska PM Geoteknik, daterad 2012-12-11, se bilaga 3 

 Bullerutredning, daterad 2012-09-25, se bilaga 4 

 Riskanalys avseende transport av farligt gods, daterad 2013-07-30, se bilaga 5 

 Bostadsförsörjningsprogrammet, daterad 2012-05-21, se bilaga 6 

 Markanvisningspolicy, daterad 2013-02-18, se bilaga 7 

Material som fås på begäran: 

 Digitalt kartunderlag i dwg-format  

3.2 Uppgifter i intresseanmälan  

 Kontaktuppgifter till en person  

 Exploatörens organisation och erfarenheten av liknande exploateringar 

 Kontaktuppgifter till minst två referenser för liknande projekt gjorda i andra 

kommuner  

 Redogörelse för ägande och förvaltning av de olika upplåtelseformerna för 

bostäder, handel, kontor och/eller trygghetsboende 

 Tre referensobjekt relevanta till denna exploatering 

 Kreditupplysning med utdrag rating 

 Beskrivning av förslaget och dess bärande idéer utifrån de krav och 

förutsättningar i enlighet med denna markanvisningsutlysning och tillhörande 

bilagor. Redovisa antal lägenheter och angivande av cirka ytor BOA och BTA. 

Visa förslag på eventuell lämplig etappindelning. 

 Redovisa hur bil- och cykelparkeringsfrågan kommer att lösas inom respektive 

Kvarter. 

 Redovisning av preliminär tidplan över exploateringsprojektet 



 

 

 Situationsplan i skala 1:500 för hela området, som visar områdets struktur med 

byggnader, markanvändning, gång o cykelvägar, trafik, grönytor m.m. 

 Planer i skala 1:200, representativa våningsplan/trapphusenheter. 

 Representativa fasader och sektioner i skala 1:200, 1:500. 

 Tre perspektiv punkter i marknivå samt ett perspektiv från flygfotonivå 

 Typfasader/detaljer av betydelse för förslaget i valfri skala. Redovisning av färg 

och materialval. 

 Andel hyresrätter  

 Pris per kvm BTA för bostäder, trygghetsboende, kontor och handel samt för 

hyresrätter respektive bostadsrätter/äganderätter 

 Hyresnivåer för hyresrätterna  

 Försäljningspris för bostadsrätter, trygghetsbostäder, handel, kontor etc. 

3.3 Kommunens kontaktperson 

Andreas Wingfors  

Arbetsledare Mark och Exploatering 

Telefon: 0303-73 26 65 

Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se 

 
3.4 Adressering intresseanmälan 

Skicka din intresseanmälan på ett USB-minne till: 

 

”Markanvisning CW borgs väg/”Snippen” 

 

Att. Andreas Wingfors 

Stenungsunds kommun 

Mark och Exploatering 

Strandvägen 15 

444 82 Stenungsund 

 

3.5 Sista dag för ingivande av intresseanmälan 

Intresseanmälan ska ha inkommit till Stenungsunds kommun senast den 20 

september 2015. Intresseanmälan som inkommer efter denna dag riskerar att inte tas 

med i våra bedömningar. 

  



 

 

4. Handläggning av intresseanmälningar 
Efter tiden för markanvisningsutlysning löpt ut bereder Stenungsunds kommun ärendet 

genom att utvärdera intresseanmälningarna utifrån nedan angivna kriterier.  

 

Förslagen kommer att bedömas anonymt. 

4.1 Bedömningskriterier 

Bedömningen av inlämnat förslag sker utifrån de i detta dokumentets uppställda krav på 

intresseanmälans innehåll och förutsättningar förmarkanvisning förutsättningar. 

 

4.1.1 Företaget 

 Intressentens erfarenhet och kompetens för långsiktighet och genomförbarhet av 

exploateringen 

 Intressentens ekonomiska stabilitet (enligt UC:s kreditvärderingssystem eller 

motsvarande) 

 Organisation för förvaltning och ägande av de olika upplåtelseformerna för 

bostäder, kontor, handel respektive trygghetsboende 

 

4.1.2 Kvalitet och utformning 

 Förenlighet med intentionerna i upprättat planprogram 

 Attraktiv gestaltning utifrån krav och förutsättningar i den befintliga miljön och 

kvaliteter i området  

 Utformning av gator och gång- och cykelväg inom området, samt kopplingar till 

befintligt gång- och cykelnät  

 Tillgänglighet och trygghet i området  

 Bebyggelsens/exploateringens verkan för en hållbar utveckling  

 Upplåtelseformer, andelen hyresrätter 

 

 

4.1.3 Ekonomi 

 Anbud kr/kvm BTA, fördelat på bostäder (hyresrätt/ 

bostadsrätt/äganderätt), handel och kontor. 

 Hyresnivåer och försäljningspris 

 

 

  



 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Markanvisningsutlysningen publiceras på vår hemsida (www.stenungsund.se) samt i 

lokaltidningar och i GP.  

 

Efter att tiden för markanvisningsutlysningen löpt ut bereder Stenungsunds kommun 

inkomna förslag. Bedömningen sker utifrån de förutsättningar och bedömningskriterier 

som beskrivs i denna markanvisningsutlysning samt i markpolicyn. Intressenter kan 

under beredningen komma att kallas för muntlig redovisning och visning av 

referensobjekt. 

 

Beredningen avslutas med en tjänsteskrivelse med förslag till beslut om marktilldelning 

som Stenungsunds kommuns kommunfullmäktige har att ta ställning till. När 

tilldelningsbeslut har vunnit laga kraft upprättas ett markanvisningsavtal om 

förutsättningarna och giltigheten av markanvisningen samt hur samarbetet löpande ska 

ske under planarbetet. En markanvisning innebär en förhandlingsrätt med kommunen 

under viss tid (2 år).  

 

I samband med antagande av detaljplanen ska ett exploateringsavtal ha upprättats. 

Exploateringsavtalet ska reglera parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om 

genomförandet av detaljplan, avtalet ska även reglera marköverlåtelser. 

Exploateringsavtalet samt antagande av detaljplanen har sedan Stenungsunds kommuns 

kommunfullmäktige att ta ställning till.  

4.3 Preliminär tidsplan - markanvisning 

Annonsering 

 

28 maj 2015 

Inlämning av intresseanmälan 

 

20 september 2015 

Tjänstemannaberedning 

 

21 september – 20 december 2015 

Samhällsbyggnadsutskottet  

 

Januari 2016 

Kommunstyrelsen 

 

Februari 2016 

Kommunfullmäktige 

 

Mars 2016 

Tilldelning publiceras 

 

April 2016 

Ovanstånde tidplan är preliminär och Stenungsunds kommun förbehåller att ändringar 

kan komma att ske.  

 

Vidare följer arbetet kring markanvisningsavtal, planarbete, exploateringsavtal samt 

genomförande.  


