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Kalmar kommun bjuder in till markanvisningstävling 
för bostadsbebyggelse med fokus på hållbarhet i 
området Snurrom i norra Kalmar stad.  
Två kvarter ska anvisas för byggnation av bostäder i 
flerfamiljshus. 
 
Programmet och samtliga bilagor finns på webben, kalmar.se/markanvisning 

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett 
gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa 
klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller 
såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av  
byggnader. Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt,  
rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska 
svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån kön, hushållsstruktur och fas 
i livscykeln.

Snurrom med sitt läge i utkanten av Kalmar stad kombinerar stadens variationsrika utbud med 
närheten till natur och rekreation. Med området knyts Lindsdal och staden ihop. 

Syftet med markanvisningstävlingen är att hitta förslag som i form och innehåll är  
genomförbara och som bidrar till att utveckla två kvarter med fokus på hållbarhet. 

Tävlingen pågår till och med den 30 april kl. 12:00. Efter avslutad tävling kommer en eller två 
byggaktörer att få erbjudande om köp av fastigheterna. 

Välkommen med ditt bidrag!
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Det här är Kalmar 
Kalmar är staden där historia möter framtid. Gamla byggnader, kullerstensgator och vackra 
parker ger staden charm och karaktär. Samtidigt finns det ett stort utbud av butiker,  
restauranger och pubar. Här finns ett modernt universitet mitt i staden, multinationella företag 
och en flygplats tio minuter från stadskärnan. 

Kalmar är en mycket populär turiststad och har i flera år rankats i den absoluta Sverigetoppen 
när Reseguiden listar årets sommarstäder. Här finns upplevelser och evenemang att ta del av 
året runt. 

Närheten till havet, den vackra landsbygden och vår granne Öland är andra anledningar till 
stadens popularitet. Kalmar växer och nya bostäder i alla former planeras och byggs runt om i 
kommunen. Inte så konstigt för vi som bor här trivs verkligen. Hela 94 procent av våra cirka  
70 000 invånare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. 
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INLEDNING

Om Snurrom
Snurrom ligger natur- och rekreationsnära i norra delen av Kalmar stad, just söder om  
Lindsdal. Här finns goda kommunikationer. Du når Kalmar C med stadsbuss med avgång var 
femte minut i rusningstid. Området har utbyggt gång- och cykelvägnät och närhet till  
på- och avfart till väg E22. 

Snurrom gränsar till Kalmar golfklubb med två 18-hålsbanor. På gång- och cykelavstånd når 
man friluftsområdet Horsö-Värsnäs naturreservat med höga naturvärden, flera bad och  
motionsslingor. I området finns ett nytt dämme som heter Björnö Kärr som är ett trevligt 
utflyktsmål både för boende i närheten och för övriga invånare. I Snurrom ligger nyanlagda 
Snurrom Bike park med slingrande skogsstigar och anlagd teknikbana. Kalmars nya bad- och 
friskvårdsanläggning ska placeras i Snurrom strax intill Norra vägen och E22:ans på- och avfart.  

I området finns förskolan Snurrom som stod färdig 2018. En ny skola planeras också i området. 

I dag bor cirka 940 personer i Snurrom. Totalt finns cirka 900 hyresrätter som byggts i en första 
etapp. Cirka 330 arbetsplatser finns på Norden och Modig som byggt sina nya verksamheter 
mellan bostadsområdet och E22. 
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Den utveckling som redan har skett i Snurrom vad gäller bostadsbebyggelsen, etapp 1,  
är utifrån en detaljplan som antogs 2008. I en andra etapp ska nu en stor del av kvarvarande 
detaljplan genomföras. Samtidigt med detta genomförande pågår arbetet med ett nytt  
planprogram för Snurrom, som syftar mot ett större område framför allt söder om befintlig 
bebyggelse. Planprogrammet, som beräknas vara klart i slutet av 2021, har utgångspunkten att 
drygt 8 000 människor ska kunna bo i området nära naturen med goda trafikförbindelser och 
förutsättningar för rekreation. I planerna finns en skola, centrum och bostäder i blandade  
upplåtelseformer. Norr om etapp 2 är en detaljplan påbörjad innehållande  
mestadels villabebyggelse. 

Strukturen i befintlig detaljplan utgörs av en högre bebyggelse längs med Värsnäsvägen och 
även i planens ytterkanter för att sedan trappas ned inom området. 

Denna markanvisningstävling bygger på att utveckla två kvarter inom den befintliga  
detaljplanen. I denna andra etapp är tanken att skapa en blandning av flerbostadshus och  
radhus i framför allt bostadsrättsform. Sedan tidigare är tre intilliggande fastigheter  
markanvisade till OBOS Sverige AB respektive Lyckos AB. De planerar för byggnation  
av radhus och flerbostadshus i bostadsrättsform. 

Byggnation av nya gator och ledningar påbörjas under våren 2021 och beräknas vara klar  
under hösten 2021.
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Vad gör kommunen idag? 
Kalmar kommun jobbar gemensamt med Kalmar länstrafik för att utveckla 
kollektivtrafikförbindelsen genom Snurrom. 

Den första platsen som besökare och boende i Snurrom kommer att möta i den första etappen 
som har byggts ut är ett mindre torg som kallas Entrétorget. Här kommer kommunen att bygga 
en samlingsplats för boende i området. På torget kommer kommunen att plantera träd och här 
kommer det även att finnas sittplatser. Intill torget planerar en pizzeria att öppna. 

I denna etapp finns även en naturyta med en mindre lekplats. Området är belyst så att det går 
att leka här även när det är mörkt. Komplettering av utrustningen för små barn kommer att  
göras på naturytan för att skapa större variation, förbättra tillgängligheten och skapa  
spännande äventyr för våra små. 

Mellan söder och norr skapas ett stråk genom området som passerar mellan bostäderna och 
vidare förbi naturområdet på ena sidan och förskoletomten på den andra.

Inom etapp 2 planeras för park- och torgytor som kommer att anläggas under tiden som  
bostäderna byggs i området. Öster om området har en aktivitetshöjd byggts som kommer att 
kunna användas som pulkabacke vintertid men även vara ett trevligt inslag för  
rörelse resten av året. 
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Aktuella områden
Markanvisningstävlingen är uppdelad i två kvarter. 

 
Fastigheten Havtornet 1 med en areal på 6 016 m² 

Fastigheten Nyponet 1 med en areal på 4 853 m²
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Hållbart kvarter 
Denna markanvisningstävling har ett stort fokus på hållbarhet. Kommunen vill att ni  
byggaktörer med era förslag ska visa hur ni kan bidra till ett hållbart kvarter i Snurrom. 
Ett hållbarhetsdokument har tagits fram, bilaga 1, till detta markanvisningsprogram. 
Hållbarhetsdokumentet beskriver Kalmar kommuns hållbarhetsmål enligt Kommunens  
Verksamhetsplan. Målen i dokumentet beskrivs utefter rubrikerna Minimera klimatpåverkan, 
Livskvalitet i ett grönt Kalmar, Cirkulärt kvarter och Uppkopplat kvarter. I dokumentet ger 
kommunen exempel på hur ni som byggaktör kan bidra med hållbara aktiviteter i era projekt 
under byggnadens livscykel; under bygg- och driftskede samt på hur de boende i kvarteren kan 
komma att gagnas av olika hållbarhetsaktiviteter. 

Ni ska sedan i dokumentet presentera de hållbarhetsaktiviteter som ni kan genomföra och som 
bidrar till att kvarteren blir hållbara över tid. Se exemplen för just exempel. Kommunen ser  
gärna att ni presenterar egna förslag på aktiviteter. Hållbarhetsdokumentet kommer att vara 
grund för utvärderingen av förslagen. Dokumentet kommer att biläggas köpekontraktet för 
utsedda vinnare och följsamheten kommer att följas upp och utvärderas, varpå ambitionen är 
att dokumentet kommer att vara levande under många år. 

Inför start- och slutbesked för bygglov ska de hållbarhetsaktiviteter som ni byggaktörer angett 
i hållbarhetsdokumentet, bilaga 1, följas upp. Byggaktörerna ska till kommunen redovisa hur 
hållbarhetsaktiviteterna ska uppfyllas/har uppfyllts. 

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom  
miljöområdet. Vi agerar lokalt, tänker globalt och vågar ta konkreta beslut för att skapa ett  
hållbart samhälle. Agenda 2030 ska vara vägledande för allt arbete i Kalmar kommun. 
 
Taget ur Verksamhetsplan med budget 2021.

Vid markanvisning ska vi uppmuntra hållbart byggande, exempelvis cirkulära lösningar för 
vatten och dagvatten, hög energistandard, egen energiproduktion, hållbara materialval och 
möjlighet till odling.  
 
Taget ur Verksamhetsplan med budget 2021.
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MARKANVISNING

Förutsättningar

Detaljplan

För området gäller detaljplan för Snurrom (del av Kläckeberga 10:1 m fl) med aktbeteckning 
0880K-P08/07 som vann laga kraft den 2008-02-29. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att  
möjliggöra bostadsbebyggelse. De två fastigheterna har bestämmelsen bostäder i maximalt  
fyra våningar. 

Exploateringsgraden är reglerad som största byggnadsarea i procent av markytan, 50 %. 
Vid fullt nyttjande av exploateringsgraden är det särskilt viktigt att markytan möjliggör  
infiltration av dagvatten och att hårdgjorda ytor ska vara genomsläppliga eller motsvarande. 

Detaljplanen med tillhörande beskrivning och karta finns som bilaga på kommunens  
webbplats. Vi rekommenderar att detaljplanen studeras noga innan tävlingsbidraget lämnas in. 

Teknisk försörjning

Ledningar för vatten och avlopp, fiber el och fjärrvärme förläggs i Skvattramsvägen. 
Anslutning sker till punkt som respektive ledningsägare anvisar. 

Vägar inom området utförs fram till och med hösten 2021.  
Ny bebyggelse ska anpassas till projekterade höjder för allmänna platser. 

Parkering

Bil- och cykelparkering ska rymmas inom respektive fastighet. Antal parkeringsplatser som 
krävs beror bland annat på antal lägenheter och deras storlek och beräknas enligt kommunens 
riktlinjer för parkering. Placering och antal ska framgå av förslagshandlingar. 

Markundersökning och geoteknik

En översiktlig geoteknisk undersökning gjordes under planskedet 2007, se bilaga 9.  
Observera att illustrationslinjer för kvarter i kartan för geoteknisk undersökning inte stämmer 
överens med gränser i detaljplan och fastighetsbildning. 

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning är genomförd. De byggaktörer som tilldelas mark ersätter  
kommunen för förrättningskostnaden på tillträdesdagen.
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Upplåtelseform

Bostäder på Fastigheten Havtornet 1 ska uppföras som flerbostadshus i hyresrättsform.  
Bostäder på Fastigheten Nyponet 1 ska uppföras som flerbostadshus i bostadsrättsform. 

Kostnader

Utöver köpeskillingen för marken ska de byggaktörer som tilldelas mark betala alla  
anslutningsavgifter enligt gällande taxor och alla kostnader för anläggningar och byggnader 
inom det tilldelade området. 

Markpris

Havtornet 1: markpriset är 1 100 kr/kvm BTA på Havtornet 1 där upplåtelseform ska vara 
hyresrätter. Till detta kommer tilläggsköpeskilling vid ytterligare BTA samt vid ändring av 
upplåtelseform. Ändring av upplåtelseform ger också rätt för kommunen att ta ut ett vite. 

Nyponet 1: markpriset är 1 500 kr/kvm BTA på Nyponet 1 där upplåtelseform ska vara  
bostadsrätter. Till detta kommer tilläggsköpeskilling vid ytterligare BTA. 

Markpriset inkluderar ersättning för mark och gatukostnad. Kommunen ersätter inte  
byggaktörerna för eventuella extraordinära grundläggningsförhållanden eller liknande. 

Markanvisningstävling
En markanvisning innebär att en byggaktör under en viss tid och på givna villkor får rätt att 
ensam förhandla med en kommun om att köpa ett markområde för att utveckla det.  
För att välja vem som ska få en markanvisning i Snurrom anordnar kommunen en tävling.  
Tävlingen är öppen för alla. Den som vill vara med och utveckla Snurrom får lämna in ett 
bidrag. Kommunen bedömer förslagen utifrån givna kriterier, där stor vikt kommer att läggas 
på hur förslagen bidrar till att nå kommunens hållbarhetsmål. Det formella beslutet fattas sedan 
politiskt genom godkännande av försäljning. 

Regler för deltagande

Tävlingen är öppen för alla som vill vara med och utveckla de två tävlingsområdena i  
Snurrom. De två kvarteren bedöms och tilldelas separat. Tävlingsområdena kommer inte att 
delas upp i mindre områden.

Det går bra att lämna in förslag på antingen ett eller två kvarter, men varje kvarter bedöms för 
sig. Uppgifter om till exempel bruttoarea, byggnadsarea och parkeringsplatser ska därför redo-
visas separat för varje kvarter. Kommunen avgör om en byggaktör tilldelas ett eller två kvarter. 

Byggaktörerna 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 byggaktörerna att få ersättning för nedlagda kostnader. 
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Samtliga inkomna handlingar blir allmänna handlingar. Kommunen förbehåller sig rätten att 
visa upp vinnande förslag på kommunens hemsida och sociala medier.  
Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta förslag som inte är enligt gällande detaljplan. 
Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.

Val av vinnande bidrag är inte ett ställningstagande från kommunen avseende bygglov.

Bidraget ska innehålla:
• Ifylld markanvisningsblankett
• Ifyllt hållbarhetsdokument
• Beskrivning av projektet
• Beskrivning av organisation för genomförande och förvaltning
• Dispositionsplan med angiven 

-Bruttoarea och byggnadsarea per fastighet (enligt Svensk standard 21054:2009)
-Totalt antal bostäder per lägenhetsstorlek

• Fasadskiss med beskrivning av material- och färgval
-Ritningen ska vara måttsatt och med uppgift om nockhöjd, fasad-, tak- och grundmaterial  
(vid sockelvisning)

• Antal parkeringsplatser för cykel och bil 
-Placering, samt beräkningar utifrån kommunens riktlinjer, ska bifogas

• Tidplan för byggstart och uppskattad genomförandetid
• Eventuella referensobjekt 
• Andra illustrationer (valfritt)
• Registreringsbevis
• Ratingintyg som visar förslagslämnarens kreditvärdighet enligt Upplysningscentralens 

soliditet/likviditetsbedömning eller liknande (max tre månader gammalt)

Hur bedöms förslagen?

De inlämnade förslagen bedöms av en grupp bestående av representanter från  
kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadskontoret.  
En bedömning av att alla inlämnade bidrag innehåller efterfrågade uppgifter görs.  
Förslag som saknar uppgifter kan förkastas.

Kommunen har fri prövningsrätt av inlämnade förslag och har därutöver rätt att  
avbryta tävlingsförfarandet. 

En samlad bedömning av förslagen görs sedan utifrån de två bedömningsområdena hållbarhet 
och gestaltning med störst fokus på hållbarhet. 

Hållbarhet
Hur väl förslaget bidrar till Kalmar kommuns hållbarhetsmål: 
• Livskvalitet i ett grönt Kalmar
• Minimera klimatpåverkan
• Cirkulärt kvarter 
• Uppkopplat kvarter
 
Detta gäller hållbara aktiviteter under byggnadens hela livscykel det vill säga under bygg- 
skedet och driftskedet. Det gäller även hållbara aktiviteter som gagnar de boende i kvarteret.
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Gestaltning 
Utöver hållbarhetsmålen kommer gestaltningen av byggnader och kvartersmark att bedömas 
där hänsyn även kommer att tas till uppfyllande av social hållbarhet och universell utformning 
i kvarteret. Gestaltningen får gärna komplettera befintlig bebyggelse och  
samspela med naturen. 

Kommunen ser positivt på förslag som utnyttjar byggrätterna väl så som utnyttjande av  
detaljplanens högst tillåtna våningsantal, men utan att ge avkall på hållbarhetsinriktningen.

Inlämning av bidrag

Fullständigt tävlingsbidrag ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast kl. 12:00 fredagen  
den 30 april 2021.

Blanketten och tävlingsbidraget ska skickas in i fysisk form samt i digital form (USB) i slutet 
kuvert märkt med ”Markanvisningstävling Snurrom” eller liknande till:

Kalmar kommun  
Kommunledningskontoret 
Mark och exploatering 
Att: Anna Hallenberg 
Box 611 
391 26 Kalmar

På grund av skärpta restriktioner är kommunens Kontaktcenter stängt och det finns i dagsläget 
ingen möjlighet att lämna in handlingarna där. Möjlighet kommer att finnas att lämna in  
handlingarna mellan kl 10-12 på fredagen den 30 april vid ingången till Nämndhuset,  
Storgatan 35A.

Underlag

Markanvisningsprogrammet (detta dokument) samt samtliga bilagor som hör till  
markanvisningsprogrammet finns på webbplatsen, kalmar.se/markanvisning
1. Hållbarhetsdokument
2. Blankett för deltagande
3. Detaljplan akt 0880K-P08/07
4. Detaljplanekarta (dwg-format) 
5. Karta fastighetsindelning pdf
6. Karta fastighetsindelning dwg
7. Fastighetsbildningsakt 
8. Översiktsplan gator pdf 
9. Översiktlig geoteknisk undersökning
10. Typköpekontrakt
11. Vatten och avlopp – tematiskt tillägg till översiktsplanen, daterad 25 januari 2016
12. Riktlinjer för parkering – detaljplan och bygglov, daterad 20 juni 2016
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Om man har frågor?
Om ni har några frågor ställer ni dem till nedanstående exploateringsingenjör, som besvarar 
frågan 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
Josefine Blomlöf, 

Telefonnummer: 0480 – 45 00 88

E-post: josefine.blomlof@kalmar.se



14

Vad händer sedan?
Kommunen räknar med att bedöma förslagen och meddela utvalda byggaktörer senast  
den 19 maj 2021.

Ambitionen är att utvalda byggaktörer ska underteckna köpekontrakt senast den 1 juni 2021. 
Det undertecknade köpekontraktet ligger till grund för försäljningsbeslut i Planutskottet i juni 
och Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige efter sommaren. När lagakraftvunnet beslut om 
försäljning finns ska byggaktörerna erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen.  
I samband med detta undertecknar kommunen köpekontraktet och bygglov ska  
som senast sökas. 

Det köpekontrakt som upprättas kommer att utformas enligt bilaga 10 ”Typköpekontrakt HR 
Havtornet 1” och ”Typköpekontrakt BR Nyponet 1”. Vissa förändringar utifrån  
typköpekontraktet kan ske. 

I det bilagda typköpekontraktet framgår de särskilda avtalsvillkor som Kalmar kommun ställer 
på byggnation i samband med försäljning. Det är viktigt att Ni som byggaktörer läser dessa 
noggrant. Notera särskilt bebyggelseskyldighet som reglerar att färdigställande av byggnation 
ska ske inom angiven tid för att inte riskera viten. Under tiden för bebyggelseskyldighet krävs 
kommunens medgivande för överlåtelse av fastigheten. Vid ytterligare byggnation utöver  
angiven BTA tillkommer tilläggsköpeskilling. Vid ändring av upplåtelseform från hyresrätter 
till bostadsrätter på Fastigheten Havtornet 1 tillkommer en tilläggsköpeskilling.  
Om inte särskilda skäl föreligger tillkommer dessutom ett vite. 

Beviljat och lagakraftvunnet bygglov är en förutsättning för fullbordat markköp. När detta är 
uppfyllt erlägger byggaktörerna resterande del av köpeskillingen och köpebrev undertecknas. 
Tillträde beräknas ske runt årsskiftet 21/22.

Kommunen förbehåller sig rätten att justera ovan tidplan om så visar sig vara nödvändigt.
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Mer info?
kalmar.se/ 

markanvisning



Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 


