•

Stationsnära, 800-1500 m
från Höörs station

•

Behov av förskola, skola,
idrottshall och särskilt boende
(SÄBO), kräver totalt 6 ha
mark (17 000 kvm lokalyta)

•

Kommunen äger större
sammanhängande
markområde planerat för
bebyggelse

•

Maglehill ca 450 bostäder
Presentation Kommunfullmäktige
20210616
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•
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•

Ytkrävande verksamheter, tillsammans kräver
SÄBO, förskola, F-6 skola, skolidrottsplats och
idrottshall ca 6 hektar.
Större enheter ger kvalitets- och
samordningsvinster i verksamheterna.
Ekonomiska samordningsvinster – gemensam
infrastruktur och till viss del lokaler.
Närheten till Station & centrum – hållbara
transporter
Planering på jungfrulig mark möjliggör
långsiktigt hållbara, kostnadseffektiva och
attraktiva lösningar
Västra Höör blir attraktivare att bo i – service
på nära håll!
Presentation Kommunfullmäktige
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•
•

•

Stadsdelsprogram för hela Maglehillsområdet framtaget - 33 hektar mark totalt.
3-4 km infrastruktur och 5-6 ha grönytor.
Detaljplan för Entréetappen överklagad i andra instansen, besked om
prövningstillstånd väntas 30/6.
Detaljplan för västra etappen överklagad till första instans i mars, besked väntas
ta 4-6 månader.
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Höörs kommun har genom KSF 2018/246 § 64 uppdragit
åt Höörs Fastighets AB att upphandla och utföra
projektering för färdigställande 2023 på Maglehill.
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•

•
•
•
•
•

Samverkansform som ska leda till att relationerna mellan beställare,
verksamhet och entreprenör präglas av konstruktivt och effektivt samarbete
för att uppnå angivna projektmål.
Syftet är att med delad kompentens och kreativitet åstadkomma en funktionell,
kvalitativ och prisvärd anläggning inom uppsatta tids- och kostnadsramar.
HFAB och Höörs kommun har i ett tidigt skede angivit ett målpris för respektive
etapp.
Workshops för att fånga upp och tydliggöra verksamhetens önskemål för att
anpassa dessa utifrån projektförutsättningarna.
Beställare, verksamhet och entreprenören utformar tillsammans byggnaden för
ett kostnadseffektivt anbud på genomförandet.
Ligger anbudet inom projektets budgetramar är avsikten att teckna ett
entreprenadkontrakt för produktion av de gemensamt framarbetade
handlingarna.
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•
•

•

•
•

Komplext projekt där flera verksamheter och byggnadskroppar ska gestaltas i
med en gemensam infrastruktur.
Entreprenörens erfarenhet från likvärdig projekt nyttjas genom hela projektet
vilket ökar kvalitén och minskar risken för förgäveskostnader.
Beställare och verksamheter har en part att vända sig mot vilket genererar ett
effektivt och konstruktivt samarbete. Viktigt i program- och
systemhandlingsskedet.
För- och detaljprojektering samt produktion utförs av samma organisation.
Leder till kortare projekteringstid och ledtid mellan projektering och
produktion. Minskar risken för missförstånd och feltolkningar.
Projektorganisationen sätter i startskedet tydliga ramar avseende ekonomi,
kvalitet och miljö.
Beställare, verksamhet och entreprenör arbetar gemensamt mot projektets
upprättade målpris.
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• Projektering utförs på löpande räkning med ett lågt timarvode
(sekretess).
• Konsulter och underentreprenörer handlas upp och styrs
gemensamt av entreprenör, HFAB & Höörs kommun.
• Gemensam kalkyl upprättas tillsammans med entreprenören
utifrån de justeringar som skett under projekteringsskedet.
• Eventuellt incitamentsavtal upprättas där avsteg från målpris
regleras.
• Fast lågt entreprenörsarvode (sekretess) med full insyn i
entreprenörens ekonomisystem.
• Entreprenörsarvode och incitamentsavtal innebär att
entreprenören inte behöver kalkylera med riskpåslag.
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•

Förfrågningsunderlag gemensamt upprättat av Höörs kommun och
Höörs Fastighets AB.

•

Anbud från11st leverantörer vilka bedöms vara samtliga verksamma
entreprenörer inom denna region som har kapacitet att utföra
uppdraget.

•

Utvärdering av 4 huvuddelar – pris, genomförandebeskrivning,
referenser och intervju.

•

Samtliga anbudsgivare har skriftligt och fysiskt presenterat sina
anbud och genomförandebeskrivningar för Höörs kommun och HFAB.

•

MVB SYD AB utsedd entreprenör med bästa förhållandet mellan pris &
kvalitet.
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•

Aktör som inriktar sig på mellanstora entreprenader som upphandlas i
konkurrens.

•

Underentreprenörer upphandlas på samma premisser som MVB alt.
fasta priser beroende på typ av uppdrag och storlek.

•

Bangårdsterassen & Sätofta förskola under uppförande.

•

Organisationen för Maglehill densamma som på Sätofta förskola.

•

Både HFAB & Höörs kommun har en god relation med och ett stort
förtroende för MVB som entreprenör. I de två pågående projekten
håller både budget & tidplan.

•

Förutsättningarna är gynnsamma för att vi gemensamt ska kalkylera
fram ett rättvist målpris med tillhörande incitamentsavtal.
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Fas 0:

Fas1:

Programskede

Systemhandling

Fas 2:
Detaljprojektering
& Produktion
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1.

Verksamhetsbeskrivningar och funktionsplaner.

2.

Tidigare upparbetade handlingar som underlag för upphandling.

3.

Anbudsgivning, intervjuer, utvärdering och tilldelning.

4.

Kontraktstecknande av Fas 1 med option på Fas 2.

5.

Upphandling av partneringentreprenör för Fas 1.

6.

Gemensam upphandling av underentreprenörer/underkonsulter.

7.

Referensgruppsmöten och Workshops.

8.

Grova strukturskisser för disponering av byggnader och mark inom
fastigheten.
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1.

Anpassning av fastighetens arkitektoniska och tekniska utformning,
programhandling övergår till systemhandling.

2.

Rambeskrivningar – Anger kvalitet och funktion, ett tekniskt underlag
för att lämna anbud på fas 2.

3.

Administrativa Föreskrifter – Juridiska regler mellan beställare och
entreprenör.

4.

Fastställande av målpris och ev. incitamentsavtal (tid/pris)

5.

Politiskt beslut för att projektet ska övergå till Fas 2.
Entreprenadkontrakt upprättas mellan HFAB och entreprenör.
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•

Under hösten 2020 har Höörs Fastighets AB och Höörs kommun
tillsammans med MVB SYD AB och gemensamt anlitade konsulter
slutfört Fas 0 och påbörjat Fas 1.

•

Separata workshops med berörda verksamheter och styrgrupp.

•

Uppdaterade förutsättningar och verksamhetskrav har lett till en
översyn av etappindelningen.

•

Anlitad arkitekt har presenterat 4st förslag på etappindelning.

•

Systemhandling för etapp 1 produceras i enligt med ny fastställd
etappindelning.
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Förslag 2017

Aktuell
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•

Mindre överytor vilket bedöms generera en total ytbesparing om 1000-1500 kvm.

•

Produktionskostnaden/kvm bedöms minska då det blir en större flexibilitet i stommaterial
om SÄBO ej förläggs ovan annan verksamhet.

•

Tillagningskök och matsal förläggs i den byggnad där flest portioner serveras.

•

Utökad möjlighet för skolverksamheten att nyttja matsalen till verksamheter utöver
matservering.

•

Utemiljö för SÄBO och förskola begränsas ej av ett ytkrävande gångstråk för skolelever.

•

Förskolans torg kan placeras i direkt anslutning till tillagningsköket.

•

Kost till SÄBO kan produceras i befintliga tillagningskök.
SÄBO är enligt kostenheten den verksamhet som enklast hanterar externa mattransporter.

•

Underlättar vid hämtning/lämning för de föräldrar som har barn i både förskola & skola.

•

Möjliggör ett tätare samarbete med effektive lokalsamutnyttjande mellan förskola/skola
samt en ökad trygghet/lokalkännedom när barn i förskola börjar skolan.
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•
•

•

•

Ekonomi
Höörs kommun och Höörs Fastighets AB utser gemensamt konsult för
strategisk rådgivning och värdering av projektet.
Total transparens för att uppnå full tillit från båda parter avseende
investeringskostnad, hyror, direktavkastningskrav och
underhållskostnader.
Ytor
Lokalprogram upprättas för samtliga verksamhetstyper ingående i
projektet för att säkerställa det totala ytbehovet i tidigt skede (slutfört
i etapp 1, pågår i etapp 2).
Fokus på effektiva kvm vilket ger en förhållandevis hög
investeringskostnad/kvm men låg driftkostnad för verksamheten.
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Etapp 1 (Särskilt boende 60 platser)
• Total LOA för SÄBO, ca 7 000 kvm.
• Total investeringskostnad inkl. markköp bedömd till ca 195 Mkr förutsett
att bidrag om ca 11 Mkr erhålles.
• Hyressimuleringar pågår.
• Under 2021 har flertalet material såsom trävaror, stål, plåt, fog m.m. haft
kraftiga prisökningar mellan 15-60% vilket innebär att osäkerheten att
kunna uppföra byggnaden inom bedömd budget ökat kraftigt.

Etapp 2 (Förskola 9 avd., nattomsorg, tillagningskök, matsal, treparallellig
skola F-6, skolidrottsplats samt idrottshall)
• Total LOA för etapp 2 bedömd till 10 700 kvm.
• Total investeringskostnad inkl. markköp bedömd till ca 339 Mkr.
• Hyressimuleringar pågår.
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1.

Politiskt investeringsbeslut att påbörja Fas 2 för etapp 1.

2.

Fastigheten överlåtes till byggherren (HFAB).

3.

Systemhandlingar förfinas till bygghandlingar.

4.

Produktion av SÄBO.

5.

Fas 1 för etapp 2 påbörjas.
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• Etapp 1 – Ibruktagande 2024-01
• Etapp 2 – Ibruktagande 2024-08
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• Kommunfullmäktige skall fatta investeringsbeslut i enlighet med
ägardirektivet, innan entreprenadavtal kan tecknas mellan HFAB och
MVB.
• Ärendet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten
2021.
• Nästa etapp innehållande förskola, skola & idrottshall väntas tas upp
för beslut under tidig vår 2022.

Tack för er uppmärksamhet – välkomna med frågor!
21

