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Mark- och exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för
kommunens mark- och bostadsförsörjning samt har i
uppdrag att säkra kommunens långsiktiga markberedskap. Verksamheten medverkar aktivt i hela samhällsbyggnadsprocessen från initiering till genomförande
och driver spännande omvandlingsprojekt. Vi planerar
för framtiden och arbetar för att skapa de goda förutsättningar som krävs för att uppnå målsättningen med

en nybyggnadstakt om minst 1 000 bostäder per år.
Genom markanvisningar fördelas kommunal mark till
olika intressenter för planering och byggnation av nya
bostäder. Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för och driver markanvisningsprocessen med stor
affärsmässighet. Kommunen har höga ambitioner vad
gäller arkitektonisk kvalitet och strävar efter alternativa
och kreativa lösningar.
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Inbjudan till

intresseanmälan
Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för
att få möjligheten att bygga på markanvisningsområdet Jupiter 13 inom Jönköping Väster. Syftet med intresseanmälan är att välja ut
3-4 byggaktörer som i dialog med kommunen
kommer att arbeta vidare med sina ambitioner
och idéer, handlingar och ritningar, för att sedan lämna in sitt unika markanvisningsförslag.
Jönköping eftersöker en samarbetspartner
som kan genomföra en effektiv exploateringsprocess med fokus på kvalitet och förmåga att

Flygfoto över markanvisningsområdet med omnejd.

Planerad byggnation
Fastighet: Jupiter 13 m.fl.
Område: Jönköping, Väster
Areal: ca 2 000 m2
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Antal: ca 50-80 lägenheter

fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt.
Kommunen kommer att tilldela markanvisning till den av byggaktörerna som bedöms ha
den bästa helhetslösningen.
Tekniska nämnden, som beslutar om markanvisningar på kommunal mark, har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag
på byggaktörer som vill exploatera området.
Detta sker enligt kommunens antagna riktlinjer för markanvisning, och enligt metoden
jämförelseförfarande i två steg.
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Markanvisning Jupiter 13
Området

Markanvisningsområdet är beläget i nära anslutning till Jönköpings västra stadskärna.
Området har en betydelsefull placering i staden
och är en första del i ett långsiktigt projekt där
Junegatan omvandlas till en stadsgata. Byggnationen på Jupiter 13 hamnar i blickfånget både för passerande från Junegatan och från höjden i Stadsparken varför gestaltningen har en betydande faktor i
kommande urvalsprocess.

möjlighet har p-normen halverats, i jämförelse med
kommunens gällande parkeringstal.
Byggaktören ska i intresseanmälan kunna visa
på ambitioner för att främja mobiliteten för de
boende. För de aktörer som senare väljs ut och
inkommer med tävlingsförslag, ska förslagen
innehålla attraktiva, innovativa och långsiktiga
mobilitetsåtgärder som gagnar de boende på lång
sikt. Kommunen kommer följa upp dessa åtgärder.

Den gång- och cykelbro som binder ihop stadsdelarna Väster och Bäckalyckan blir en central punkt i
markanvisningen där brofästet planeras om för att
möjliggöra större byggrätt och för att kunna bidra
med stadsmässiga kvaliteter.

Parkering

Platsen utgörs idag av allmän parkering och omges av flerbostadshus i norr, seniorboende i öster,
Idrottshuset i söder samt Junegatan och Bäckalyckan med villabebyggelse i väster. Infart till markanvisningsområdet med bil sker från Halle Persgatan,
och härifrån når man även kommunens parkeringsgarage under Idrottshuset. Jupiter 13 har både
offentlig och kommersiell service nära tillgängligt
och gång- och cykelvägar ansluter till fastigheten
både norr och väster om fastigheten.

På innergården ska 2-5 p-platser för besökande
och rörelsehindrade lösas. Resterande platser
som p-normen genererar ska lösas in via p-lösen
till kommunen. Underjordiskt garage är inte ett
alternativ.

Pilotprojekt - Urban frihet

Markanvisningen på Jupiter 13 har ett tema som
vi valt att kalla Urban frihet Temat ska spegla och
symbolisera friheten att kunna välja bland många
alternativa färdmedel, att inte behöva vara bilberoende och friheten av att bo i ett så centralt läge.
Friheten ska gå hand i hand med känslan av att vara
en del av det urbana livet, att ha nära till den service
och de nöjen man önskar. Samtidigt ska livskvaliteten återfinnas i bostaden liksom möjligheten till att
kunna njuta på hemmaplan.
Jupiter 13 ska bli ett pilotprojekt och kunna vara
vägvisande för såväl kommande markanvisningar i Jönköping men också för andra kommuner i
landet där markanvisning sker i centrala lägen.
Pilotprojektets huvudsyfte är att skapa en modern,
urban möjlighet till bostad där inte bilen är ett
måste. Kommunen strävar efter att de hållbara
färdmedlen skall öka och Jupiters centrala placering
gör denna tomt extra attraktiv för bilminskande
åtgärder. För att ytterligare bidra till denna

Aktuell p-norm för pilotprojektet Jupiter 13 är:
•

2/1000 BTA för smålägenheter

•

4/1000 BTA för vanliga lägenheter

Detaljplan

Detaljplanen för Jupiter 13 har nyligen varit ute på
samråd. En grundförutsättning är att byggnationen
ska inrymmas inom förslag till detaljplan och det
utkast till plankarta för granskningshandling som
tagits fram. Eftersom detaljplanen pågår så finns
det möjlighet till mindre avvikelser från plankartan,
om det finns tydliga argument för varför avvikelse
skall accepteras. Detaljplanens gransknings- och
antagandehandling kommer anpassas efter de inkomna markanvisningsförslagen i den mån som
kommunen anser det rimligt.

Exploatering

Markanvisningsområdet är ca 2 000 m2 och bedöms kunna omfatta ca 50-80 bostäder beroende
på storleksfördelning av lägenheterna. Det är en
fördel om projektet omfattar en blandning av olika lägenhetsstorlekar. Bostäderna inryms i flerbostadshus och fördelas på 1-3 byggnadskroppar. Det
är upp till byggaktören hur denne vill utforma tomten samt fördela huskropparnas volymer. Detaljplanens byggrätt behöver inte utnyttjas maximalt utan
byggnationen ska vara väl genomarbetad och med
tydlig motivering.
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Jupiters centrala läge och fastighetens storlek kan
vara begränsande för innergårdens utformning.
Därför föreslås byggaktören att nyttja taket för att
komma åt soliga vistelse- och sällskapsytor. Förslagsvis löses detta genom takterrasser på en eller
båda huskropparna som gränsar mot Brunnsgatan
och Junegatan. Innergårdens begränsade yta förväntas utformas på ett smart och för de boende
attraktivt sätt.
Innan byggnationen av bostäder kan påbörjas ska
brofästet på den befintliga gångbron byggas om
av kommunen och flyttas norrut. Detta görs för
att utöka byggrätten, optimera tomten för byggnation och för att bidra med stadsmässiga kvaliteter.
Dessa stadsmässiga kvaliteter utgörs främst av
befintliga bebyggelselinjer längs Brunnsgatan och
Junegatan och har på så sätt format byggrätten i
detaljplaneförslaget.
I hörnet mellan gång- och cykelbron och Jupiter
13 skapas ett utrymme och kommunens förhoppning är att det här ska skapas en intressant plats
som sammanväver byggnationen med bron på
ett bra sätt. Brons ramp föreslås utformas med
ett vilplan, en platå som i höjd kan docka an till
denna plats. Detaljplanen föreslår att hörnet blir
kvartersmark och byggaktören förväntas gestalta
denna plats så att den samspelar med övrig byggnation inom Jupiter 13. Utformning av alla utomhusytor mot allmän plats samt på innergården förväntas hålla hög kvalitet.
Kommunen har även för avsikt att bygga en ny
gångväg söder om markanvisningsområdet mot
Idrottshuset. Denna gångväg ska bli en anslutning
mellan Halle Persgatans vändplan och Junegatans
gång- och cykelväg.

Gestaltning

De inkomna markanvisningsförslagen ska tydligt
beskriva:
•

En arkitektonisk idé för projektet. Genom
en medveten designprocess formulera en arkitektonisk idé som hjälper till att renodla och
kvalitetssäkra projektet. Den arkitektoniska
idén följer med projektet genom hela processen och blir ett sorts regelverk som hjälper till
att göra rätt val genom hela byggprocessen. Arkitektur handlar om att hitta rätt balans mellan
skönhet, funktion och nytta.

•

Hur projektet samspelar med omgivningen. Gemensamt för alla projekt är att de har
en omgivning att förhålla sig till. Det är viktigt
att först analysera platsen ur ett stadsbyggnadsperspektiv och landskapsperspektiv för
att förstå hur projektet bör förhålla sig till sin
omgivning.

•

Hur projektet bidrar till staden. Att bidra
innebär att skapa mervärden för alla i våra
stadsrum. Det kan också vara att lägga till en
funktion eller kvalitet som saknas i en stadsdel
eller i ett stadsrum. Här ska både enskilda och
allmänna intressen tas tillvara. Genom detta
kommer projektet bidra till stadens eller stadsdelens identitet och kommunens gemensamma varumärke.

Arkitektur och gestaltning på Jupiter 13 är en viktig
del för byggaktören att utveckla tillsammans med
vilka urbana kvaliteter detta projekt kan bidra med
till staden. Temat Urban frihet förpliktigar och bör
visa hur man med detta projekt vill vara vägledande
i en modern framtidslösning som samtidigt är hållbar över tid. Denna markanvisning ger också med
halverat p-tal en unik möjlighet att fördela de ekonomiska medlen som frigörs på ett klokt sätt, som
långsiktigt gagnar de boende och staden, både avseende mobilitet och arkitektur.

Upplåtelseform

Bostäderna ska upplåtas som hyresrätter.

Tomtpris

Gällande tomtpris för markanvisningsområdet är
4 500 kr/m2 BTA (ovan mark). Tomtpriset kan komma att justeras om marknadstillväxten i kommunen
stiger, dock kommer tomtpriset inte öka med mer
än 10 % per år.
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Markanvisningsområdets läge i Jönköping.

Utkast på plankarta till markanvisning. Markanvisningsytan motsvarar det gula området. Plankartan
har en del egenskapsbestämmelser
som reglerar omfattning, placering
och utformning av bebyggelsen.
Bland annat ska entréer placeras
mot prickmarken och vara genomgående med koppling mot Junegatan och Brunnsgatan. Syftet är att
få en mer aktiv fasad och bidra till
stadsmässighet.

Illustrationen visar en möjlig placering av byggnader där hänsyn
tas till buller och bestämmelser på
plankartan och kan anses vara en
grund för strukturen inom markanvisningsområdet.
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Tidplan
v. 14

Inbjudan skickas ut

v.17
27/4

Inlämning intresseanmälan

v.19

Urval och beslut om vilka företag som går vidare i processen

Inlämning av ritningar

v. 32

v. 20
16/5

Startmöte för utvalda företag, kl. 13.00,

v. 24
15/6

Mellanmöte för utvalda företag,

gärna fysiskt (alt. digitalt)

v. 33-36

Utvärdering inkomna förslag

v. 37-38

Information tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden

v. 45

Beslut i tekniska nämnden om
markanvisning och markanvisningsavtal

kl 13.00-17.00

Utvärderingskriterier
•
•

Genomförbarhet
Ekonomi

•
•

Miljö
Gestaltning

•

Social hållbarhet

Urval och utvärdering
Urvalet av inlämnade intresseanmälningar görs av tekniska kontoret i samråd med stadsbyggnadskontoret.
Därefter tas beslut om att gå vidare med 3-4 byggaktörer och startmöte hålls med dessa. Som grund i urvalet
kommer varje aktörs förmåga att utveckla markanvisningsområdet bedömas utifrån ekonomisk stabilitet,
kompetens och erfarenhet. Vid urvalet för Jupiter 13
läggs särkild vikt vid hur aktören i intresseanmälan beskriver sina ambitioner för:
•
•
•

projektets arkitektonisk kvalitet
hur temat urban frihet ska kunna uppfyllas
varför man vill vara med och utveckla ett pilotprojekt, som är bra för Jönköping

De utvalda byggaktörerna får ca 12 veckor (inkl. semester) på sig att ta fram idéhandlingar med skisser
och ritningar samt fylla i checklistan. En sammanvägd
bedömning av inkomna förslag görs av tjänstepersoner utifrån följande punkter: genomförbarhet, ekonomi, gestaltning, miljö och social hållbarhet. Därefter tas
beslut om vilken byggaktör som ska få markanvisning
av tekniska nämnden. Kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk kvalitet samt miljöfrågor
och vill se alternativa och kreativa lösningar.
Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt.
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Allmänna villkor

för markanvisning
Riktlinjer för markanvisning

Checklista

Tekniska nämnden ansvarar för markanvisningar
enligt kommunens antagna riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna beskriver vilka metoder, villkor
och förutsätt
ningar som gäller vid fördelning av
kommunens mark till olika intressenter. Metoden
jämförelseförfarande i två steg, är kommunens
huvudprocess. Kommande urval och utvärdering
samt tilldelning följer antagna riktlinjer för markanvisning.

Till den slutliga inlämningen för utvalda byggaktörer ska kommunens checklista fyllas i och bifogas.
Checklistan innehåller både krav som måste uppfyllas av byggaktören och val som byggaktören ska
kryssa i där man avser uppfylla dessa i projektet.
Byggaktören förbinder sig att följa checklistan och
eventuella önskemål om avsteg från denna ska diskuteras och godkännas av kommunen. Checklistan
följer med i bygglovsskedet och följs upp i kontrollplanen. När bebyggelsen är färdigställd ska byggaktören skriftligt senast ett år efter slutbevis för
byggnationen utfärdats redovisa hur kraven och de
valda målen uppfyllts.

Avtal
I samband med att markanvisning behandlas av
tekniska nämnden ska byggaktören underteckna
ett markanvisningsavtal som reglerar villkoren för
markanvisningen. Markanvisningen är normalt
tidsbegränsad upp till ett år men varierar beroende
på bedömning av tidsåtgång tills marköverlåtelseavtal kan träffas.
För genomförandet och utbyggnaden av bostäderna med tillhörande anläggningar förutsätts
att kommunen träffar marköverlåtelseavtal med
byggaktören som fått markanvisning. Detta sker
när aktuellt område är byggklart och byggaktör
har tagit fram underlag och handlingar för bygglov
inom fastigheten. I avtalet regleras bland annat
marköverlåtelser, köpeskilling, anläggningsavgifter
för vatten och avlopp, ansvar för utbyggnad och finansiering av olika anläggningar. Om ett avtal om
exploatering inte kan träffas inom markanvisningstiden är det fritt för kommunen att göra en ny markanvisning.

Tomtpris m.m.
Prissättning sker utifrån av kommunfullmäktige
fastställd princip. Detta innebär att värdering sker
inför försäljning av ett exploateringsområde och
marknadsanpassas till rådande prisläge. Vid tecknande av markanvisningsavtal erläggs en bokningsavgift om 25-50 000 kr. Vid behov av förlängning av
avtalet tas en förlängningsavgift ut motsvarande
samma summa. Priserna kan komma att omprövas om överenskommen tidpunkt för byggstart
enligt avtal förskjuts. Vid tecknande av marköverlåtelseavtal erläggs en handpenning motsvarande
10 % av köpeskillingen. Vid behov av förlängning
av avtalet tas en förlängningsavgift ut motsvarande
1-2,5 % av köpeskillingen.
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Ekonomi

Parkering

Byggaktören ska ha en god kreditvärdighet och en
helhetsbedömning görs av byggaktörens finansiella
status. Kommunen undersöker normalt byggaktörens ekonomiska förutsättningar vid två tillfällen
under markanvisningsprocessen. Byggaktören ska
också kunna uppvisa en finansieringsplan, om kommunen så begär det, för att styrka genomförandet
av markanvisningen.

Parkeringsbehov för boende och besökare ska
anläggas inom respektive fastighet. Antalet parkeringsplatser ska följa kommunens gällande parkeringstal vid tidpunkt för bygglov. För Jupiter 13
gäller speciell p-norm, se info under Parkering på
sid. 4.

Kommunala avgifter

Om byggaktören väljer att bygga i trä ska byggnationen uppfylla, förutom gällande krav i BBR, Jönköpings kommuns krav om utökat brandskydd enligt
nedan:
•
Byggnader med fler än två våningsplan, som
dimensioneras i brandteknisk byggnadsklass
Br 1, och där stommen till huvuddel utgörs av
träbaserat material, ska i sin helhet förses med
automatisk vattensprinkler. Vid träfasad ska
även balkongerna förses med sprinklerskydd.

Utöver köpeskilling för mark förutsätts byggaktören
betala alla anslutningsavgifter enligt gällande taxor
och alla kostnader för anläggningar och byggnader
inom den del av området som är kvartersmark i gällande detaljplan.

Anvisningsrätt
Vid bostadsbyggnation gäller allmänt att socialtjänsten ska ha rätt till anvisning av hyresbostäder
motsvarande 12,5 % av antalet bostäder.

Tomtkö
Fördelning av rad-, par-, och kedjehus samt villor
ska i första hand ske genom tomtkön i de fall bebyggelsen upplåts med äganderätt eller bostadsrätt. Kommunen har rätt att annonsera husen två
gånger. Därefter går anvisningsrätten över till byggaktören för de hus som kommunen inte anvisat köpare till. För de tomter som kommunen förmedlat
genom tomtkön råder ett överlåtelseförbud inom
två år. Detta innebär att en köpare inom två år inte
får överlåta fastigheten utan medgivande från tekniska nämnden. Annonsering i tomtkön sker först
efter att marköverlåtelseavtal träffats. Vid flerbostadshus ansvarar byggaktören, med undantag för
vad som framgår under rubriken anvisningsrätt, för
fördelning av bostäderna.

Träbyggnad

•

Fasaden på den understa våningen vid flerbostadshus, på byggnader högre än två våningar, ska utföras i obrännbart material om inte
särskilda åtgärder vidtas för skydd mot utifrån
kommande brand.
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Inlämning
Intresseanmälan ska vara inskickad senast den 27 april 2022 till:
markanvisning@jonkoping.se

Handlingarna ska vara märkta i rubriken med: Intresseanmälan, markanvisning
Jupiter 13 och ska innehålla ett dokument på ca 2-5 sidor med följande information:
•

Företagets namn och organisationsnummer.

•

Kontaktuppgifter till sökanden (namn, telefon, e-post).

•

Kortfattad beskrivning av företaget.

•

Beskrivning av ambitioner avseende byggnationen (ej ritningar).

•

Referensobjekt och ev. övrig information som är relevant för projektet.

•

Eventuella samarbetspartners för genomförandet av exploateringen (t.ex. arkitekt/
landskapsarkitekt) samt för förvaltning.

Samtliga tillhörande dokument som ska beaktas i samband med intresseanmälan finns för nedladdning på jonkoping.se/markanvisning

Linda Bylefors
036-10 24 84
linda.bylefors@jonkoping.se

Sandra Kristof
036-10 51 79
sandra.kristof@jonkoping.se
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I Jönköping
vill vi mer

För många är Jönköping kyrkor,
polkagrisar och Vättern. Eller
så är vi en plats som man bara
passerar igenom. Men de som
stannat vet – här bubblar det
av kraft, driv och framåtanda.
Jönköping är just nu en glödhet
kommun där kurvorna pekar
rakt uppåt.
Vi har ett brett och sprudlande näringsliv med
en stark entreprenörsanda. Näst efter Stockholm har vi Sveriges största branschbredd i
vårt näringsliv. Med drygt 140 000 invånare är
Jönköping landets nionde största arbetsmarknadsregion och ett ledande transport- och logistikcentrum i Norden. Läget är ett av de allra
bästa. Inom en radie av 40 mil når vi 80 procent
av Sveriges befolkning.
Här finns Jönköping Universitys fyra fackhögskolor med studenter från över 80 nationer. Det ger
både utländska influenser och sätter oss på kartan. Vi har bra skolor för våra yngsta och en god
äldreomsorg av våra äldsta. Här finns en mängd
av idrottsföreningar, samfund och organisationer för gemenskap genom hela livet. Vi har fantastisk natur, idrott i världsklass och framtidens
digitala genier.

Folk kan tycka att vi smålänningar är snåla men
själva tycker vi nog att det enda vi är sparsamma
med är R:en ibland. Vi har alla förutsättningar
och möjligheter och som smålänningar är vi inte
sena med att se en bra investering när den ges.
Vi har jobbat hårt i många år. Tagit chansen när
vi fått den och vågat satsa rejält. Och även om
vi Jönköpingsbor trivs bättre med vårt val av bostadsort än svensken i stort finns det alltid mer
vi kan göra.
Resan har bara börjat för oss men vi vill mer.
Och det händer nu. Det riktigt bubblar av utveckling i Jönköpings kommun. Nya stadsdelar växer
fram, den digitala infrastrukturen byggs ut och
ny smart teknik ser dagens ljus. Att Dreamhack,
världens största digitala festival har bestämt att
Jönköping är The City of Dreamhack, attraherar
morgondagens digitala talanger att göra oss till
sitt framtida basecamp.
Framtiden är kittlande. Vill du följa med eller
vågar du stanna utanför?
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Vi planerar för
framtiden!

jonkoping.se/markanvisning

