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Markanvisning av fastigheterna 

Snickarglädjen 1 och Tamburen 8  

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheterna Snickarglädjen 1 och 

Tamburen 8 i Vikaholm. Denna tävlingsinbjudan innehåller förutsättningarna för 

byggnation på fastigheterna samt en redogörelse för hur Växjö kommuns 

markanvisningsprocess går till.  
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Vikaholm 

Vikaholm är ett område beläget i södra delen av Växjö stad och erbjuder närhet till såväl 

Linnéuniversitetet som vacker natur. Vikaholm kännetecknas som ett hållbart 

bostadsområde och innehåller villatomter, flerbostadshus, rad/par/kedjehus, skolor 

och äldreboende. Upplåtelseformen i området varierar mellan ägande-, bostads- och 

hyresrätter.  

Sedan byggstarten år 2012 har det färdigställts ca 600 bostäder. I västra delen av 

Vikaholm finns det en kommunalt driven förskola, Vikaholms förskola, och det pågår 

byggnation av ytterligare en förskola i östra delen av Vikaholm. Till våren ska en ny 

ändhållplats för linje 5 byggas samtidigt som naturmarken i östra delen av Vikaholm, 

med gång- och cykelvägar med belysning och gångstigar, färdigställs.   
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Förutsättningar för fastigheterna 

För fastigheterna finns en lagakraftvunnen detaljplan från 2010. Detaljplanen medger en 

byggrätt på två till fyra våningar och en största tillåten byggnadsarea (BYA) på 30 % av 

fastighetens area. Detaljplanen reglerar även att det ska finnas småbarnslek för 

kvarterets behov och att maximalt 50 procent av fastighetens yta får hårdgöras, 

inklusive takytor. Huvudbyggnader ska placeras utefter förgårdsmark mot lokalgata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snickarglädjen 1  

Fastigheten Snickarglädjen 1 utgör 12 670 m2 och anvisas för bostäder. Detaljplanen 

medger dels bebyggelse för bostads- och centrumändamål i minst två våningar upp till 

fyra våningar, dels bostadsbebyggelse upp till två våningar.  

Snickarglädjen 1 säljs i grovterrasserat skick. 

En eller flera aktörer kan få markanvisning på Snickarglädjen 1.  

Snickarglädjen 1 

Tamburen 8 



Information från  
Växjö kommun 

6 
 

Tamburen 8 

Fastighetens areal är 10 709 m2 och anvisas för bostäder. Detaljplanen medger 

bostadsbebyggelse i minst två våningar upp till fyra våningar och på del av fastigheten är 

byggrätten begränsas till maximalt två våningar.  

De inkomna tävlingsförslagen ska anpassas mot befintlig villabebyggelse i söder och 

väster.  

Tamburen 8 säljs i grovterrasserat skick. 

Gestaltningsprogram 

Till detaljplanen följer ett gestaltningsprogram vars syfte bland annat är att Vikaholm ska 

ha en stark identitet genom att arkitekturen och de offentliga platserna ges skönhet, 

kvalitet och funktion. Närhet till natur, tillgänglighet och hållbara lösningar är också 

något som förespråkas.  

Kvalitetsprogram  

Till detaljplanen följer ett kvalitetsprogram med nyckelkrav som har tagits fram för 

Vikaholm. Med kvalitetsprogrammet ska vi tillsammans sträva mot samma höga 

hållbarhetsmål samt skapa ett område med stark karaktär. Nyckelkraven avser odling, 

energieffektivitet, dagvattenhantering, avfall, byggnadsmaterial, trafik och tillgänglighet.  

Fastighetsbildning 

Fastigheterna är bildade. Vid eventuell framtida fastighetsbildning svarar blivande 

fastighetsägare för. 

Byggtrafik 

Allmogevägen får ej användas för byggtrafik. All byggtrafik ska gå via Södra länken.  

Vid byggnation av Snickarglädjen 1 ska Schanders väg användas som infart. 
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Tekniska förutsättningar  

Ingen geoteknisk undersökning är gjord inom fastigheterna. Det finns översiktliga 

markundersökningar utförda för hela Vikaholm och erfarenhet finns från ledningsschakt 

i angränsande gator. Inom fastigheterna kan det antas att det organiska skiktets tjocklek 

varierar mellan 0,3–0,5 meter. Under vegetationsskiktet följer en sandig siltig morän. 

Berg har inte påträffats i sonderingar eller i ledningsschakt. På grund av den finkorniga 

jordarten ska hänsyn tas till väder och årstid när markarbeten och grundläggning 

planeras. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten har mer än 10 minuters utryckningstid för att nå Vikaholm. 

Byggnader får inte projekteras med Räddningstjänstens ingripande som förutsättning 

för utrymning. För byggnader för vård och omsorg gäller att dessa ska vara försedda 

med automatisk sprinkleranläggning. 

Parkering 

Växjö kommuns parkeringsnorm ska följas.  

Prissättning 

Markpriset för fastigheterna är 2 000 kr/m2 BTA. Fastigheterna säljs grovterrasserade 

och det tillkommer en extra kostnad på 120 kr/m2 fastighetsarea. 

Köpare som uppfyller passivhuskriterierna enligt aktuell FEBY Guld erhåller en rabatt 

med 100 kr/m2 fastighetsarea. 

Vid prissättning baserat på kr/m2 BTA avses all BTA. Parkeringsgarage under byggnad, 

terrass eller mark medräknas dock inte i prisgrundande areaberäkningen. 

Ersättning för gatukostnader ingår i köpeskillingen. Övriga kostnader, såsom exempelvis 

avgifter för bygglov, planavgift, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme, el, 

markberedning med mera ingår ej. 
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Tävlingsprocess 

Växjö kommun ska i sin utvärdering förhålla sig till antagna riktlinjer för 

markanvisningar, optioner och exploateringsavtal (KF §2105:235). Det innebär att Växjö 

kommun ska sträva efter en blandning av hustyper och upplåtelseformer samt en god 

konkurrens och mångfald på marknaden vad gäller byggherrar och arkitekter. 

Den 1 januari år 2022 träder lagen om klimatdeklarationer (SFS 2021:787) i kraft. Det 

innebär att byggherren ska kunna redovisa den totala klimatpåverkan från byggnationen; 

råvaruförsörjningen, transporterna och tillverkningen i produktskedet samt 

transporterna och bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet. Växjö 

kommun förväntar sig att tävlingsförslaget beskriver hur företaget arbetar med att 

uppfylla lagstiftningen intentioner. 

Denna markanvisningstävling kommer att genomföras i två steg. Den eller de som vinner 

markanvisningstävlingen inbjuds till samtal om markanvisning med målsättning att 

teckna ett tolv månader långt markanvisningsavtal.   

Steg 1 

I steg 1 lämnas en intresseanmälan in tillsammans med tre bifogade beskrivningar, 

maximalt tre sidor i A4. Vid intresse av flera fastigheter, skicka in en intresseanmälan för 

varje fastighet. Beskrivningarna ska svara på följande frågor: 

• Hur säkerställs att ni har den organisation, eventuella samarbetspartners samt 

ekonomisk stabilitet för att kunna genomföra projektet? 

• Redogör för bolagsstruktur, kvalitetsledningssystem och referensprojekt. 

• Hur avser ni att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av ert projekt? 

• Redogör för hållbarhetsmål och eventuellt miljöledningssystem. 

• Redogör för ert arbete med att uppfylla lagen om klimatdeklarationer. 

• Beskriv specifika ambitioner avseende hållbarhet för projektet. Se vidare 

om Växjö kommuns prioriterade områden under rubriken Hållbarhet. 

• Vad har ni för avsikt att utveckla på fastigheten?   
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Utvärdering av inkomna intresseanmälningar från steg 1 sker gemensamt av en tillsatt 

projektgrupp bestående av representanter från planeringsavdelningen, 

stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och hållbarhetsenheten.  

Steg 2 

De intressenter som går vidare från steg 1 till steg 2 meddelas via e-post och ges 

möjlighet att inlämna ett komplett tävlingsförslag. 

Växjö kommun förväntar sig att tävlingsförslaget har en genomtänkt gestaltning av 

byggnation och utemiljö samt har ett tydligt mål avseende hållbarhet. Förslaget ska 

innehålla följande:  

• En enkel situationsplan som redovisar gestaltning av den yttre miljön, 

byggnadernas placering och förhållande till sin omgivning, parkeringsbehov, 

parkeringslösning samt trafiklösning för gång och cykel. 

• Byggnadens/byggnadernas utemiljö, bottenplan och normalplan, fasadskiss med 

kulör- och materialval, sektion samt inspirationsbilder och/eller referensbilder. 

• Redovisning av antal lägenheter och lägenhetsstorlekar.  

• Redovisning av antal m2 BTA, antal m2 BYA och exploateringsgrad.  

• En beskrivning hur förslagsställaren har beaktat och utvecklat idéer inom 

hållbarhet, se vidare under rubrik Hållbarhet. 

Hållbarhet 

Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 innehåller mål och utmaningar 

som ska vägleda kommunen i sitt arbete mot ett hållbart Växjö. Nedan beskrivs fyra 

Intresseanmälan ska tillsammans med beskrivningarna vara Växjö kommun  

tillhanda senast den 22 november 2021. Intresseanmälan görs via vår e-tjänst 

https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-pa-markanvisning-vikaholm.  

https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-pa-markanvisning-vikaholm
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områden med bas i Hållbara Växjö 2030 som ses som särskilt viktiga att beakta i 

tävlingsförslaget.  

Energi och byggnation                                                                                                                         

En låg primärenergianvändning är väsentligt ur klimatsynpunkt. Växjö kommunkoncern 

har tagit denna fråga på allvar under lång tid och därför kan Växjö Energi AB erbjuda 

fjärrvärme från kraftvärmeverk med 100 procent förnybart bränsle. 

De teknikval som görs vid nybyggnation ger påverkan över lång tid. Växjö kommuns 

förväntning är att inlämnat tävlingsförslag utgår från ett primärenergiperspektiv 

beträffande val av teknik för uppvärmning, ventilation och elförsörjning.  

Hållbara transporter 

Transporters påverkan på klimat och luftkvalitet är några av de stora utmaningarna i 

kommunens fysiska utveckling. Genom att arbeta med hållbara transporter på regional, 

kommunal och lokal nivå kan dess negativa påverkan minimeras. Växjö kommun 

förväntar sig att inlämnat tävlingsförslag skapar incitament för de boende att välja 

hållbara transportsätt. 

Mark- och vattenanvändning                                                                                                         

Växjö kommun arbetar med att värna biologisk mångfald och en god status i sjöar och 

vattendrag i både stadsplaneringen och i skötseln av kommunalt ägda mark- och 

vattenområden. I de fall där naturvärden får ge vika för andra intressen är ambitionen 

att arbeta med olika typer av skadeförebyggande åtgärder. Växjö kommun förväntar sig 

att inlämnat tävlingsförslag visar hur de biologiska värdena och därmed 

ekosystemtjänster kan värnas, utvecklas eller skapas samt hur dagvattnet ska kunna 

renas och fördröjas med de förutsättningar som finns på fastigheten.  

Social hållbarhet                                                                                                                          

Att arbeta mot en ökad socioekonomisk segregering är en prioriterad fråga i Växjö 

kommun. I ett markanvisningsskede kan detta handla om allt från att skapa trygga och 

attraktiva samlingsplatser i ett bostadskvarter till att kunna erbjuda en bostadsprodukt 
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som ger fler människor den ekonomiska möjligheten att bo i nyproduktion. Växjö 

kommun förväntar sig en beskrivning om hur tävlingsförslaget har integrerat trygghet 

och social hållbarhet i byggnation och utemiljö.  

 

Utvärdering 

Utvärdering av inkomna tävlingsförslag från steg 2 sker gemensamt av en tillsatt 

projektgrupp bestående av representanter från planeringsavdelningen, 

stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och hållbarhetsenheten.  

Utvärderingen av tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån om förslaget ryms inom 

gällande detaljplan, hur väl det uppfyller gestaltningsprogrammet och 

kvalitetsprogrammet samt följande parametrar: 

Gestaltning 

• Detaljplan och gestaltningsprogram 
• Hur väl har tävlingsförslaget följt detaljplanen och dess 

gestaltningsprogram och kvalitetsprogram? 
 

• En god anpassning till fastighet och omgivning 
• Hur väl är tävlingsförslaget anpassat till fastighetens förutsättningar och 

dess omgivning avseende topografi, landskap och bebyggelse? 
 

• En god arkitektur och gestaltning 
• Hur väl har tävlingsförslaget visat på en tydlig arkitektonisk idé, är vackert 

och har hög kvalitet? 
 

• En god boende- och utemiljö 
• Hur väl har tävlingsförslaget visat på fungerande planlösningar, bra 

samband mellan inne och ute och en tydlig tilltalande utemiljö? 

  

Komplett tävlingsförslag ska vara Växjö kommun tillhanda senast den 31 januari 

2022. Tävlingsförslaget lämnas in via vår e-tjänst https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-

pa-markanvisning-vikaholm.  

 

https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-pa-markanvisning-vikaholm
https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-pa-markanvisning-vikaholm
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Hållbarhet 

• Energi 
• Hur väl har tävlingsförslaget beskrivit hur man avser nå lägsta möjliga 

primärenergianvändning? 
 

• Hållbara transporter 
• Hur väl har tävlingsförslaget skapat incitament för de boende att välja 

hållbara transporter? 
 

• Mark- och vattenanvändning 
• Hur väl har tävlingsförslaget visat på hanteringen av dagvatten inom 

fastigheten? 
• Hur väl har tävlingsförslaget visat på hur den gröna miljön ska utformas 

för att stärka/upprätthålla/tillskapa ekosystemtjänster? 
 

• Social hållbarhet 
• Hur väl har tävlingsförslaget integrerat trygghet- och social hållbarhet i 

bostadsprodukt, byggnad och utemiljö? 

Växjö kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna intresseanmälningar och 

tävlingsförslag och har rätt att förkasta inkomna förslag utan ersättningsskyldighet. 

Ersättning för inlämnat material ges ej.  

Växjö kommun äger rätt att publicera förslagen, helt eller delvis, på sin webbsida. 

Tilldelning av mark  

Den intressent eller de intressenter vars förslag bedöms som mest fördelaktigt utifrån 

ovanstående bedömningsgrunder bjuds in till samtal om markanvisning med 

förhoppning om att teckna ett markanvisningsavtal. Meddelande sker via e-post. 

Markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtalet är tidsbegränsat till tolv månader. En förutsättning för att teckna 

ett marköverlåtelseavtal är att följande krav uppfylls under anvisningstiden:  

• Intressenten ska ha ansökt om och har beviljats bygglov för projektidén i enlighet 

med inlämnat tävlingsförslag som har tagits fram i steg 2 och som godkänts av 

Växjö kommun. Tävlingsförslaget ligger till grund för markanvisningsavtalet. 
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• Intressenten ska även kunna redovisa förutsättningar för att byggnation ska 

kunna påbörjas. Vilka förutsättningarna är ska intressenten och Växjö kommun 

gemensamt komma överens om i markanvisningsavtalet. Det kan exempelvis vara 

att intressenten ska redovisa ett visst antal boknings- och/eller förhandsavtal. 

En avgift om 5 % av köpeskilling tas ut i samband med tecknandet av 

markanvisningsavtalet. Avgiften räknas av från köpeskillingen vid genomförande av köp.  

Köpekontrakt 

När villkoren i markanvisningsavtalet är uppfyllda kan ett köpekontrakt tecknas.  

Underlag 

Underlag till markanvisningstävlingen utgörs av denna inbjudan samt följande underlag 

som hämtas från Växjö kommuns hemsida, www.vaxjo.se/tavlingvikaholm: 

• Planhandlingar (pdf) 

• Plankarta och fastighetsgränser (dwg) 

• Gestaltningsprogram Vikaholm (pdf) 

• Kvalitetsprogram Vikaholm (pdf) 

• Tävlingsinbjudan markanvisning Vikaholm (pdf)  

• Mall för markanvisningsavtal (pdf) 

På Växjö kommuns hemsida, www.vaxjo.se/vaxjovaxer, finns även tillgång till aktuella 

program, planer och riktlinjer, exempelvis:  

• Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun 

• Hållbarhetsprogram – Hållbara Växjö 2030 

• Nya P-tal 2019 – för ett grönare och mer tillgängligt Växjö 

• Energiplan för Växjö kommun 

  

http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/
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Tidplan  

 

 
 
 

 
 
 

Frågor kan besvaras av 

Mikaela Augustsson, projektledare Vikaholm, telefon 0470-79 63 21, e-post 

mikaela.augustsson@vaxjo.se.  

v.5 v.15  

Inbjudan 
skickas ut 

v. 

Inlämning av 
steg 1 

Meddelande om 
vilka som går vidare 

till steg 2 

Inlämning 
av steg 2 

Meddelande om 
vem/vilka som 
vann tävlingen 

    v. 43 22 nov v. 49 31 jan v. 8 

Ny 
busshållplats 

Ny  
förskola 
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