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Markanvisningsprogram Krattan 1  
 
 
 

 
 
 
Kalmar kommun har tagit fram en ny detaljplan med fokus på innehåll av kvartersmark inom 
verksamheter, kontor och handel. Området är beläget invid Trångsundsvägen, i närhet till E22, 
trafikplats Kalmar C och närbeläget Erik Dahlbergs väg. Nu bjuder Kalmar kommun in till 
markanvisningstävling för intressenter som vill vara med och utveckla ett centralt område för 
verksamheter, kontor eller handel.  
 
Programmet och samtliga bilagor finns på webben, www.kalmar.se/markanvisning 
 
Kalmar är navet i en hållbart växande region präglad av samarbete och framtidstro, där 
Kalmarsund är ett sammanhållande identitetsbegrepp. Samarbetet över kommungränserna leder 
till en gemensam arbetsmarknad, robust infrastruktur och en stor besöksnäring med internationell 
dragningskraft, som attraherar besökare året runt. Universitetet genererar hög kompetens vilket 
bidrar till tillväxt i hela regionen. 
 
Hagbygärde industriområde utgör ett dynamiskt verksamhetsområde, med en variation av 
näringsidkare. Här hittas sportanläggningar, handel, kontor och industri. Närheten till innerstaden 
och E22 gör området till ett av de mest attraktiva industriområdena inom Kalmar kommun.  
 
Syftet med markanvisningstävlingen är att hitta en intressent som visar på stabilitet och god 
genomförbarhet i sitt förslag och via sin organisation och som vill vara med och utveckla ett av 
Kalmars centrala skyltläge. 
 

http://www.kalmar.se/markanvisning
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Tävlingen pågår till och med tisdagen den 4 april 2023 kl 12:00. Efter avslutad tävling och 
utvärdering kommer en intressent att tilldelas en markanvisning för del av Krattan 1 och del av 
Hagbygärde 2:2.  
 
Välkommen med ert bidrag! 
 
 
 

1 Inledning 
 

Om Hagbygärde industriområde 
Hagbygärde industriområde ligger längs E22:ans västra sida och utgör en del av den karaktär av 
verksamhetsområde som går från gamla industriområdet, genom Hagbygärde industriområde, 
Hansa City och slutar i Berga industriområde. Området har goda kommunikationer till följd av 
närheten till E22, Erik Dahlbergs väg och Trångsundsvägen. Vilket medför enkla transporter i de 
fyra väderstrecken. Busshållplats finns närbeläget området med busslinje mot flygplatsen och 
centrum. Goda GC förbindelser längs med större vägar i området.  
 

 
 

2 Kalmar kommuns hållbarhetsmål 
 
Agenda 2030 FNs globala hållbarhetsmål ska ligga till grund för utformningen av planeringen för 
industrimarken Krattan 1. Ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsparametrar ska beaktas 
vid utformning av ansökan och kommer att utgöra del av utvärderingen för inkomna bidrag.  
 
Kalmar kommun ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme 
inom miljöområdet. Kalmar kommun är en av 23 kommuner i Sverige som blivit utsedda att vara 
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med och leda omställningen till ”Klimatneutrala städer 2030” vilket innebär att inga fossila 
bränslen ska användas i vårt geografiska område samt att vi ska ha netto noll utsläpp av 
växthusgaser. För att klara omställningen behöver Kalmar kommun kroka arm med 
organisationer, invånare och lokalt näringsliv och gemensamt arbeta för minskade utsläpp och ett 
gott liv för alla inom planetens gränser.  
 
Kalmar kommun arbetar för ett växande attraktivt Kalmar och hög kvalité i välfärden. 
Tillsammans behöver kommun samverka med privata aktörer och civilsamhälle för att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och få bort de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Hälsosamt liv och välmående, ökad jämlikhet och 
minskad ojämställdhet är ett par av Agenda 2030 målen som är prioriterade i kommunen. Det 
gynnar ansökan om fler aktörer från civilsamhället är delaktiga i etableringen samt att 
framtagande och platsen genererar till kunskapshöjande insatser alternativt samt sysselsättning för 
invånare. 
 
Kalmar är en växande kommun och exploatering och byggnation har stor påverkan för hållbar 
utveckling. Kommunen uppmuntrar till hållbart byggande, exempelvis cirkulära lösningar för 
bevattning, hög energistandard, egen förnybar energiproduktion, hållbara materialval, användning 
av biokol, möjlighet till odling och förbindelser med hållbara resval såsom gång, cykel och 
kollektivtrafik. Det ska vara enkelt att ställa ifrån sig sin cykel i området för att gagna hållbart 
resande såväl som tillgängligheten till platsen.  
 
Boverket anger att 40 % av den totala klimatpåverkan (livscykelperspektiv) från en byggnad 
kommer från byggskedet. Påverkan kan minskas genom att hållbara materialval, däribland 
återbrukade material. Ungefär lika mycket kommer från användningen av bygganden varför val av 
värmekälla och ventilation har stor betydelse. Kalmar kommun vill även uppmuntra till att 
säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster i projektering såväl som i uppförande 
och drift av verksamheten. Kalmar kommun ska vara ett cirkulärt samhälle 2045. Det innebär att 
gynna varor och produkter som är tåliga, tillverkade av miljökloka material, är lätta att anpassa, 
uppgradera och laga samt inte innehåller gifter. I ett cirkulärt samhälle skapas möjligheter för 
invånare att dela, låna, hyra och konsumera cirkulärt. Kommunen vill även skapa ett vattensmart 
samhälle där vattnet räcker till för allas behov och är fritt från ämnen som påverkar miljön eller 
människors hälsa negativt.  
 
I utformningen av bidraget ska riktlinjerna i ”BoTryggt2030 - Handboken för planering av säkra 
och trygga livsmiljöer” ha beaktats. Området ska även utvecklas med universell utformning som 
utgångspunkt och standarden SS-EN 17161:2019 eller motsvarande rutiner ska tillämpas för att 
säkerställa att såväl byggnader som utemiljöer uppförs med beaktande av mänsklig mångfald och 
en strävan efter att miljöerna ska fungera för alla användare. Fördel är om platsen inbjuder till 
möten mellan människor från er och andras verksamheter i området och tar vara på den gröna 
miljön. Innovativa lösningar för att stimulera och uppmuntra till rörelse ses positivt.  
 
Vi uppmuntrar intressenter som vill delta i markanvisningstävlingen för Krattan 1 att:  

- bidra till att minska klimatpåverkan  
- bidra till livskvalitet i ett grönt Kalmar  
- bidra till hållbar produktion och konsumtion  
- bidra till ett cirkulärt samhälle 
- bidra till ett tryggt Kalmar för alla 
- bidra till en innovativ plats  
- involvera aktörer från civilsamhället 
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3 Förutsättningar 
 
Området för markanvisningstävlingen utgörs av del av fastigheterna Krattan 1 och del av 
Hagbygärde 2:2, med in-/utfart på Karlstorpsvägen. En lantmäteriförrättning är pågående som 
förväntas slutföras under våren 2023, resultat av förrättningen är att marken ämnad för denna 
tävling kommer att utgöras enbart av fastighetsbeteckningen Krattan 1. Storleken på Krattan 1 
kommer därmed bli ungefär 4280 kvadratmeter. 
 

  
 
Detaljplanen reglerar exploateringsgraden till 60 procent av kvartersmarken och nockhöjden till 
14 meter. På kvartersmarken står en ek som ska bevaras och inom ett avstånd av 15 gånger 
ekstammens diameter plus 2 meter får ej marken störas.  
 
En viss del av kvartersmarken är avsedd för markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u-område). Vinnande intressent behöver efter tävlingen är avslutad diskutera med 
Kalmar Vatten AB gällande vilken vikt de befintliga VA ledningarna i området klarar ifall dessa 
markytor önskas nyttjas.  
 
Det finns en möjlighet att samnyttja infarten till befintlig pumpstation angränsande område i 
tävling, förutsatt att överenskommelse nås med Kalmar Vatten AB. 
 
Jordarterna på kvartersmarken utgörs övervägande av lera och gyttja, detta medför att 
grundläggningen för byggnader behöver utgå från urgrävning eller pålning, alternativt en 
kombination av dessa. Se geoteknisk utredning som utgör bilaga till markanvisningstävling.  
 
För att ansluta området till ledningsnät behöver vinnande intressent ta kontakt med ledningsägare 
efter avslutad tävling. Området är inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. För 
parkering gäller de riktlinjer som är framtagna av Kalmar kommun. Efter att vinnande bidrag 
utsetts tecknas ett markanvisningsavtal för området med vinnande bidrag. 
 
Köpare skall ersätta säljare för kostnad för fastighetsbildning.  
 
Generell information om villkor vid köp av fastighet i Kalmar kommun går att läsa i bilagan 
”Riktlinjer vid markanvisning”.  
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4 Markanvisningstävling 
 
En markanvisning innebär att en intressent under viss tid med givna villkor getts rätten att 
ensamt förhandla med en kommun om att köpa ett särskilt geografiskt avgränsat område. För att 
utse vem som ska få en markanvisning i Hagbygärde industriområde anordnar Kalmar kommun 
en tävling. Tävlingen är öppen för alla. Den som vill vara med och utveckla Hagbygärde 
industriområde får lämna in ett bidrag. Kommunen bedömer förslagen utifrån givna kriterier. Det 
formella beslutet fattas sedan politiskt genom beslut om att teckna markanvisningsavtal.  
 

Regler för deltagande 
Tävlingen är öppen för alla som vill vara med och utveckla Hagbygärde industriområde. 
 
Deltagande intressenter står för samtliga kostnader som uppstår under tävlingen och kommunen 
lämnar ingen ersättning för inlämnade förslag. Kalmar kommun förbehåller sig rätten att avbryta 
projektet utan någon rätt för deltagande intressenter att få ersättning för nedlagda kostnader. 
 
Samtliga handlingar som inkommer till kommunen blir allmänna handlingar. Kommunen 
förbehåller sig rätten att visa upp vinnande förslag på kommunens hemsida och sociala medier. 
Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 
 
Val av vinnande bidrag är inte ett ställningstagande från kommunen avseende bygglov. 
 

Bidraget ska innehålla: 
 

• Tävlingsbidrag innehållandes 
o Beskrivning av projektidé inklusive enklare skisser och eventuella referensobjekt. 
o Beskrivning av organisation för genomförande och förvaltning.  
o Köpeskilling uttryckt per kvadratmeter av hela avgränsade området för tävlingen. 

Minimum belopp av köpeskilling är 650 kronor per kvadratmeter mark och 850 
kronor per kvadratmeter BTA.  

o Hållbarhetsambitioner  
• Registreringsbevis 
• Ratingintyg som visar förslagslämnarens kreditvärdighet enligt Upplysningscentralens 

soliditet/likviditetsbedömning eller liknande (max tre månader gammalt). 
 
 
 
 

 
Inlämning av bidrag  
 
Inlämning av bidrag sker via Kalmar kommuns nya e-tjänst för 
markanvisningar. E-tjänsten öppnas först den 3 mars 2023. E-tjänsten 
kommer att nås via en länk på hemsidan: www.kalmar.se/markanvisning. 
För e-tjänsten krävs e-legitimation. Bifoga en beskrivning av er projektidé, 
organisation, köpeskilling, skiss och hållbarhetsambitioner i pdf-format i en 
fil om maximalt 20 MB. Registreringsbevis och ratingintyg lämnas in i 
separat pdf-fil.  
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Inlämningen ska ske via e-tjänsten senast tisdagen den 4 april 2023 kl 12:00. 
 

 
 

Hur bedöms förslagen? 
De inlämnade förslagen bedöms av en grupp bestående av representanter från mark- och 
exploateringsenheten, kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadskontoret. En bedömning 
av att alla inlämnade bidrag innehåller efterfrågade uppgifter görs. Förslag som saknar kravställt 
innehåll ovan kommer förkastas. Förslag vars köpeskilling understiger 650 kronor per 
kvadratmeter mark och 850 kronor per kvadratmeter BTA kommer förkastas.  
 
Kommunen har fri prövningsrätt av inlämnade förslag och har därutöver rätt att avbryta 
tävlingsförfarandet.  
 
En samlad bedömning av förslagen baserad på uppdelningen 50 procent på priset och 50 procent 
på gestaltningen och hållbarhetsambitioner kommer utföras för att utse vinnande bidrag.  
 
Då området utgör ett av få kvarvarande skyltläge längs E22 i centrala Kalmar krävs god 
gestaltning. I gestaltningen beaktas materialval, utformning och den sociala hållbarheten. 
 
Vid behov kan primärenergital krävas för bidrag.  

Underlag 
Markanvisningsprogrammet finns på webbplatsen, www.kalmar.se/markanvisning. Där finns 
även bilagorna: 
 
1) Geoteknisk rapport del av Hammaren från 1989-10-04  
2) Vatten och avlopp – tematiskt tillägg till översiktsplanen, daterad 25 januari 2016  
3) Riktlinjer för parkering – detaljplan och bygglov, daterad 20 juni 2016  
4) Riktlinjer för markanvisning  
5) Detaljplan för Krattan 1 och del av Hagbygärde 2:2 
 
 

Om frågor dyker upp? 
Frågor besvaras från och med den 3 mars 2023. Om ni har några frågor ställer ni dem till 
nedanstående kontaktperson, som besvarar frågorna med hjälp av kommunens experter inom 
respektive område. För att alla intressenter ska få samma information läggs relevanta frågor och 
svar upp på webbplatsen 
 
 Kontaktperson 

 
Exploateringsingenjör 
Oliver Henningsson 
Kommunledningskontoret  
Mark- och exploateringsenheten  
Telefonnummer: 0480-45 02 68 
E-post: oliver.henningsson@kalmar.se 

 

   

http://www.kalmar.se/markanvisning
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Vad händer sedan? 
Kommunen räknar med att bedöma förslagen under april månad 2023. Ambitionen är att förslag 
till beslut om markanvisning ska beredas i planutskottet 16 maj och beslut om markanvisning ska 
tas i kommunstyrelsen 7 juni. Kommunen förbehåller sig rätten att justera ovan tidplan om så 
visar sig vara nödvändigt. 
 
Den intressent som tilldelats markanvisning har sen sex månader på sig att rita färdigt sitt förslag, 
både kommunens mark och exploateringsenhet och bygglovsenhet ska godkänna skisser. Inom 
sex månader från tilldelning ska ett köpekontrakt tecknas, varefter tillträde ska ske inom sex 
månader därpå. Byggnadsskyldigheten är 24 månader från tillträdet, vilket medför att ett 
slutbesked från bygglovsenheten skall mottagits innan byggnadsskyldigheten löper ut.  
 
I riktlinjer för markanvisningar framgår särskilda villkor som gäller för köpekontrakt.  
 



Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 
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