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VI BYGGER FÖ R ET T ST ÖR RE FA LUN

Kvarteret Rödbro ligger väl synligt
i centrala Falun, med närhet till
Faluns resecentrum och handel.

Var med och bygg
det nya kvarteret Rödbro
– Inbjudan till markanvisning genom dialogförfarande

RÖDBRO – Inbjudan till markanvisning genom dialogförfarande

Inbjudan
Detaljplan för ”Kv. Rödbro i Södra Centrum” antogs av Kommunfullmäktige den 13 september 2018
och om inget överklagande inkommer så vinner detta beslut laga kraft under oktober - 18. Falu kommun
söker nu en alternativt två aktörer som vill vara med och genomföra byggnation inom kvarteret och
tillsammans med Falu kommun bidra till att centrum och resecentrum binds samman samtidigt som
det skapas nya bostäder, kommersiella lokaler och kontor i ett av Faluns mest attraktiva lägen.
Kvarteret består av två delar varav en del medger byggande av bostäder, kontor, handel, centrum och
parkering och den andra delen medger byggande av kontor, handel, centrum och parkering.
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med två aktörer, en för respektive del inom kvarteret alternativt
en aktör för båda delarna av kvarteret. Priset för den byggrätt som medger bostäder är fast och satt till
2 000 kr/kvm bruttoarea och grundar sig på en oberoende värdering. Priset för byggrätten som inte
medger bostadsändamål ska anges i respektive anbud och är en del av utvärderingen, dock underordnat
övriga kriterier.
Den eller de aktörer som Falu kommun kommer att utse som vinnare i denna markanvisningsdialog
kommer att erbjudas att teckna markanvisningsavtal med Falu kommun. Urvalet sker i enlighet med
de kriterier som redovisas i denna inbjudan.
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Falun
I Falun kommun bor ca 60 000 invånare och invånarantalet är stadigt stigande.
Falun har en stabil bas av exportinriktade storföretag, mellanstora verkstadsföretag, företag inom grafisk
industri och ett växande antal tjänsteföretag. I Falun finns även Högskolan i Dalarna med utbildningsprogram inom bl.a. ekonomi, teknik och pedagogik.
Kommunikationer är en viktig del för Falun kommuns framtida utveckling. I anslutning till kv. Rödbro
har precis ett nytt resecentrum byggts vilket innebär ett bättre kommunikationsnät mot omgivande
målpunkter så som Borlänge, Gävle och Stockholm. Varje dag pendlar ca 6 400 personer in till Falun
för att arbeta. Viktiga kommunikationsleder för denna pendling är Falun - Borlänge samt sträckan
Gävle – Sandviken – Hofors – Falun.
Den stadiga befolkningsökningen kommer att kräva ett bostadsbyggande på ca 200 nya bostäder per år
de kommande 10 åren. Detta innebär att det fram till och med år 2024 kommer att behöva byggas ca 2 000
nya bostäder i Falu tätort. I Falun kommun bor ca 60 000 invånare och invånarantalet är stadigt stigande.

RÖDBRO – Inbjudan till markanvisning genom dialogförfarande

Detaljplan
Detaljplanen för kv. Rödbro antogs av kommunfullmäktige i Falun den 13 september 2018 och om inget överklagande inkommer så vinner detta beslut laga kraft under oktober - 18. Nedan finns ett utsnitt av plankartan.
Planhandlingarna i sin helhet går att ta del av på Falu kommuns hemsida www.falun.se/falunväxer.

Bild 3: Plankarta kv. Rödbro (antagande)

All parkering ska lösas inom kvarteret i underjordiska garage och uppfylla ställda krav i Falu kommuns p-norm.
P-normen finns att ta del av i sin helhet på Falu kommuns hemsida www.falun.se/falunväxer.
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Markanvisning genom dialog – Process
Syftet med markanvisning genom dialog är att det ska vara enkelt för intressenter att anmäla intresse och vara
med och konkurrera om markanvisning och att kommunen tillsammans med intressenterna ska jobba för att
uppnå ett lyckat projekt. Urvalet görs i två delar där kraven för att vara med i urval ett är lågt satta och att det till
urval två endast finns ett fåtal intressenter kvar som alla har större möjligheter att erhålla markanvisning. Hela
processen beskrivs mer i detalj på Falu kommuns hemsida www.falun.se/falunväxer.
För att göra urval två har en extern expertjury anlitats som stöd till kommunen. Jurymedlemmarna presenteras
till här nedanför. Utöver dessa jurymedlemmar kommer det även att finnas ett politiskt deltagande i jurygruppen.

Pål Anders Stensson – Stadsarkitekt Falu kommun
och sammankallande i jurygruppen

Wiktoria Walldin – Utvecklingsansvarig
Social hållbarhet White arkitekter.

Ola Ågren – Affärschef Hifab

Göran Cars – Professor vid intuitionen för
samhällsplanering och miljö KTH
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Förutsättningar för genomförande
Genomförandet av byggnation inom kvarteret kommer att delas upp i två delar och kravet är att den södra
delen av kvarteret byggs först, d.v.s. den del som inte innefattar bostäder. Detta för att byggnaderna som
uppförs i den delen av kvarteret ska fungera som skydd mot buller och explosionsrisk kopplat till transport
av farligt gods. Därför måste även den fulla byggrätten i höjd (127,5 m över nollplanet, 5 våningar) utnyttjas.
Detta gör även att byggnader som uppförs inom den södra delen av kvarteret måste uppföras enligt vissa
tekniska egenskapskrav som beskrivs mer i detalj i riskutredningen som finns att ta del av i sin helhet på
Falu kommuns hemsida www.falun.se/falunväxer.
Falu kommun har genomfört sanering av området så att kraven för känslig markanvändning är uppfyllda.
Falu kommun har utfört spontning runt kvarteret Rödbro.
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Utvärdering
Utvärderingen av intressenter och deras förslag till byggnation inom kvarteret Rödbro kommer att ske i två
omgångar där kraven på det som ska redovisas som underlag för urval ett är lägre jämfört med det som
ska redovisas som underlag för urval två. Redovisningskrav samt utvärderingskriterier för respektive urval
redovisas i detalj på kommande sidor.

Viktning av utvärderingskriterier

För utvärderingen både i första och andra urvalet rangordnas utvärderingskriterierna enligt följande
turordning:
1. Gestaltning – Hur förslaget förhåller sig till de riktlinjer för gestaltning som redovisas på sid 9-10 i
denna inbjudan.
2. Genomförbarhet – Viktiga aspekter för att utvärdera genomförandeförmågan hos bolaget som står
bakom respektive anbud samt tankar kring genomförandet av byggnationen kan sammanfattas i
följande punkter:
- Bolaget som står bakom (referensprojekt, finansiering, ekonomisk ställning)
- Genomförandebeskrivning (Se sid 8 i denna inbjudan)
- Rimliga bedömningar kring produktionskostnader, hyresnivåer och/eller försäljningspris
3. Sociala värden – Dessa kommer att bedömas efter hur väl respektive förslag bidrar till att de värdeord
som redovisas på sid 8 i denna inbjudan uppnås inom området.
4. Pris - För den södra delen av kvarteret som inte innehåller bostäder ska ett pris per kvm bruttoarea
anges där det högsta priset kommer att ge ett mervärde i utvärderingen. För den norra delen av
kvarteret där det är möjligt att bygga bostäder är priset satt till 2 000 kr/kvm bruttoarea och grundar sig på en oberoende värdering
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Redovisningskrav
Urval 1 - Redovisningskrav
Vilket eller vilka delar av kvarteret som bolaget är intresserat av
Gestaltning
• Situationsplan
• Enklare fasadillustration sett från Åsgatan och Korsnäsvägen
• Kortfattad beskrivning i text som redogör för hur gestaltningen kommer att knyta an till de riktlinjer
kring gestaltning som redovisas på sid 9-10
Genomförbarhet
• Beskrivning av hur parkeringsbehovet ska tillgodoses och hur själva byggnationen ska lösas
beroende på om intresse finns för ett eller båda delarna av kvarteret.
• Redovisning över tänkt antal bostäder, lägenhetsstorlekar, antal kvadratmeter för kontorsändamål,
handel eller andra kommersiella ytor.
• Relevanta referensprojekt som bolaget har genomfört tidigare
• Redovisning kring det anbudsgivande bolaget:
• Finansiering av projektet.
• Årsredovisning från 2017.
• Beskrivning av hela koncernen som står bakom det
anbudsgivande bolaget (om nödvändigt).
• Uppskattad produktionskostnad.
• Bedömda prisnivåer vid försäljning alternativt
hyresnivåer vid uthyrning av bostäder alternativt
kontor eller kommersiella lokaler.
Prisindikation ska anges i kr/kvm bruttoarea för den södra delen av kvarteret som inte innefattar
bostäder, för den norra delen av kvarteret är priset fast och satt till 2 000 kr/kvm bruttoarea enligt
oberoende värdering.
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Redovisningskrav
Urval 2 - Redovisningskrav
Vilket eller vilka delar av kvarteret som bolaget är intresserat av
Gestaltning
• Perspektiv mot centrum.
• Mer detaljerade fasadillustrationer som tydligt visar kulör, materialval och fönstersättning.
• Mer detaljerad situationsplan där även markbeläggning, gårdsmiljöer, planteringar och nivåskillnader
framgår.
• Frivilligt för att ge juryn en än bättre uppfattning av sitt förslag till bebyggelse är det fritt fram för
bolagen att även redovisa 3D-modeller, fysiska modeller eller ytterligare perspektiv och illustrationer.
Genomförbarhet
• Materialet som redovisats inför urval 1 uppdateras så det överensstämmer med det förfinade förslaget
• En genomförandebeskrivning i text som beskriver produktionstid, bedömt behov av etableringsytor
upplagsplatser, tankar kring byggnation av garage beroende på om anbudet omfattar ett eller båda
delarna av kvarteret.
Sociala aspekter
De värdeord som kommer att premieras i utvärderingen ska redovisas av bolagen i text och/eller bild.
Värdeorden är följande:
• Gemenskap och social samvaro
• Trygghet
• Identitetsskapande
• Öppet och tillgängligt
Slutligt pris i kr/kvm bruttoarea för den södra delen av kvarteret som inte innefattar bostäder ska anges.
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Riktlinjer gestaltning

Syftet med utformning och verksamhet vid kv.
Rödbro är att stärka och berika stadslivet genom
ett visuellt och funktionellt tillskott samt binda
samman det äldre stadscentrum med området vid
Vasaparken och järnvägsstationen.

Det kan uppnås genom
Stadsmiljö
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvarteret Rödbro skall bilda en visuell och funktionell brygga som binder ihop den
traditionella staden (Riksintresse för Kulturmiljövården och Världsarv) med den i
framtiden utvecklade miljön vid Resecentrum. Detta kan göras genom struktur,
övergripande form och detaljerad utformning.
Den tillkommande bebyggelsen skall bilda ett vackert och intressant stadsrum i
Åsgatans förlängning. Gatan skall här ges en fortsättning mot stationen, blicken
bör med hjälp av den nya byggnaden ledas vidare och skapa positiv förväntan.
Den nya bebyggelsen bör representera en nutida ”årsring” i Falun.
Bebyggelsen i kv. Rödbro skall delas upp i några separata huskroppar.
Monoton och monolitisk framtoning bedöms mindre lämpligt.
Bebyggelsens struktur bör anknyta till den traditionella kvartersstadens principer.
Kvarteret skall ha en intressant, grön och vänlig gårdsmiljö
Konstnärlig utsmyckning skall nyttjas för att göra området än mer stimulerande.
Stadsmiljön skall utformas så att ett rikt socialt liv stimuleras för boende och
övriga stadsbor.
Miljön skall utformas för att möjliggöra trygghet och säkerhet med tanke på
det centrala läget nära kommunikationsknutpunkter och stadscentrum.
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Riktlinjer gestaltning

Syftet med utformning och verksamhet vid kv.
Rödbro är att stärka och berika stadslivet genom
ett visuellt och funktionellt tillskott samt binda
samman det äldre stadscentrum med området vid
Vasaparken och järnvägsstationen.

Det kan uppnås genom
Byggnader
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggnaderna bör utformas med genomtänkt, väl motiverad och hög arkitektonisk kvalitet,
i ett framåtsyftande, samtida och innovativt formspråk.
Ankommande från Resecentrum kan gärna uppleva bebyggelsen vid Rödbro som positivt
monumental, en pampig symbol för Falun. Den skall ändå inordna sig enligt ovan och nedan.
Den nya byggnaden skall utgöra ett intressant och positivt tillskott med en egen karaktär som
kompletterar och samspelar med den omkringliggande stadsmiljön.
Byggnaderna skall ha en levande och intressant bottenvåning i mänsklig skala.
Fasader skall vara tilltalande och artikulerade, gärna med rytmisk och plastisk uppbyggnad.
Mot järnvägen kan ett fritt formspråk tillämpas. Vid Åsgatan och Knutpunkten bör utformningen
anknyta till den äldre stadsmiljön. De olika sidorna/byggnaderna kan alltså ha olika karaktär.
De upplevda byggnadsvolymerna skall, framförallt på centrumsidan, hållas nere. Därför kan
eventuellt översta våningen vara en del av taklandskapet och sockelvåningen kan
ha avvikande utformning.
Den nya bebyggelsen skall liksom den äldre utmärkas av ett intressant taklandskap.
Fasadmaterial och kulör är valfritt men tegel och traditionella putskulörer bedöms lämpligt.
Svart, vitt eller kalla grå kulörer är mindre lämpligt.
Byggnaden skall bidra till att stimulera ett rikt internt och externt socialt liv med möjlighet
till gemenskap och avskildhet samt meningsfull sysselsättning.
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Intresseanmälan och kontakt
För att anmäla intresse och boka tid för ett ”Lärakänna möte” kontakta:
Desireé Furn
Exploateringsingenjör Falu kommun
Mail: desiree.furn@falun.se
Tel: 023-876 87
”Lärakänna möten” kommer att äga rum följande dagar:
24 oktober 2018
25 oktober 2018
Tid bokas i samband med intresseanmälan.
För att hitta fullständig information kring Kv. Rödbro samt markanvisningsdialogen
Hänvisas till Falu kommuns hemsida: www.falun.se/falunväxer

