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Älmhults kommun växer ständigt och år 2017 blev vi utsedda till Årets tillväxtkommun i Sverige. 
Älmhults kommun hamnar i topp som en av Sveriges mest framtidssäkra kommuner och sticker 
särskilt ut som den tredje mest kunskapsintensiva kommunen i landet. Kommunen arbetar konti-
nuerligt med trygghets- och säkerhetsfrågorna och i resultatet för trygghetsmättning 2021 uppvisar 
Älmhults kommun ett problemindex på 1.22 vilket är bland de lägsta i södra Sverige. 

Förutsättningarna för Älmhults kommun är speciella då vi är en relativt liten kommun men har ett 
av Sveriges största företag, IKEA, placerat i kommunen. Även näringslivet i stort är välmående 
och kompetensförsörjning till kommunen är ett starkt fokus. Detta i sin tur leder till stora behov av 
nya bostäder då många människor vill flytta till kommunen. I Älmhult talas över sextio olika språk 
och de internationella inslagen berikar och gör Älmhult till en intressant internationell mötesplats. 

Goda kommunikationer genom Södra stambanan och Älmhults järnvägsstation gör det lätt att nå 
världen. Du tar dig söderut till Köpenhamns flygplats på drygt 1,5 timme eller norrut till Växjö på 30 
minuter. 

Bild 2. Vy över Älmhults järnvägsstation och centrum. 

Bild 1. Vy över IKEA museum.



Inbjudan
Älmhults kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom fastigheter-
na Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult. Fastigheterna har ett attrak-
tivt naturnära läge med gångavstånd till skola, förskola och sjön Möckeln samt 3 km till Älmhults 
järnvägsstation.  

Syftet med markanvisningstävlingen är att utse en eller flera exploatörer till fastigheterna Lasern 1, 
Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1. Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska upprättas med 
den/de vinnande förslagsställarna.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Älmhults kommun enligt anvisningarna i detta tävlingsprogram.  

Markanvisningstävlingen annonseras på kommunens webbplats www.almhult.se/markanvisning

Tävlingsprocessen
Tävlingsförslag lämnas in för en eller flera av fastigheterna. Tävlingsförslaget ska vara kommunen 
tillhanda senast den 16 september 2022. Utifrån de tävlingsbidrag som kommit in väljs sedan ett 
eller flera bidrag ut som vinnare för respektive fastighet/fastigheter. 

Markanvisningsavtal upprättas därefter mellan Älmhults kommun och den/de vinnande förslags-
ställarna. Kommunen lämnar ingen ersättning för inlämnade förslag. 

Markanvisningsavtal kommer att tecknas så snart exploatören och kommunen är överens om 
bygglovshandlingar.  

Vinnande förslag offentliggörs i enlighet med överenskommelse mellan parterna.  

Fastigheterna överlåts när bygglovet vinner laga kraft.

Bild 3. Illustration över fastigheterna på Västra Bökhult etapp 2. Tävlingsfastigheterna är markerade 
med en gul streckad linje.
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Viktiga datum
2022-05-26 Publicering av tävlingsinbjudan

2022-09-16  Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag

2022-10-03  Besked lämnas till vinnare 

Tävlingsuppgiften
Tävlingsprogrammet är framtaget av kommunledningsförvaltningen och beslutat av kommunstyrel-
sen.

Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett förslag till byggnation för fastigheterna Lasern 1, Libellen 
2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult. 

Tävlingsbidraget kan gälla en eller flera av fastigheterna.

Tävlingsbidraget ska följa gällande detaljplan för respektive fastighet. Detaljplanhandlingar tillhan-
dahålls som underlag för markanvisningstävlingen. 

Lasern 1, Libellen 2 och Stativet 2 ligger inom stadsmässiga kvarter och möter en högre bebyg-
gelse medan Teodoliten 1 är mer tålig för en lägre bebyggelse. Möten mellan olika volymer inom 
kvarter och mellan kvarter är viktigt för områdets karaktär (ex. skala) och upplevelse (ex. trygghet). 
Samtliga bostäder ska ha egen uteplats i markplan. Kommunen ställer dock inga krav på upplåtel-
seformer, lägenhetsstorlekar eller lägenhetsfördelning.

Förslaget ska uppfylla kommunens intentioner för området som beskrivs i vision och målbild för 
platsen och i planhandlingarna. Kommunen gör en helhetsbedömning utifrån visionen och målbil-
den för området och de angivna bedömningskriterierna.  

Bild 4. Flygfoto över Västra Bökhult etapp 2 från norr. Tävlingsfastigheterna är markerade med en gul 
streckad linje. Kullen ligger mellan Västra Bökhult etapp 1 och etapp 2. Paradisbostadsområdet samt 
Paradisskolan och kunskpsförskolan skymtar i bakgrunden.
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Redovisning av tävlingsförslaget
Inlämning - tävlingsbidrag
Tävlingsbidraget ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 16 september 2022.

Tävlingsbidraget mejlas till: ks@almhult.se

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult.
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult.

Inlämningskrav - tävlingsbidrag
• Beskrivning av projektet och dess intentioner
• Situationsplan som redovisar gestaltning av den yttre miljön samt byggnadernas placering
• Fasadritningar med beskrivning av materialval och färgsättning (redovisas enligt NCS-syste-

met)
• Planritning över samtliga bostadsplan
• Redovisning av antal lägenheter
• Redovisning av BTA, BOA
• Uppskattad tidsplan för byggnation
• Tänkt upplåtelseform

Inlämningskrav - organisationsuppgifter och referenser
• Beskrivning av organisation
• Kontaktuppgifter: Exploatörens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer
• Kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress 
• Firmatecknare
• Redovisning av minst ett tidigare genomfört referensprojekt. Referensprojekten ska inte vara 

äldre än 10 år

Bedömning och kriterier
Tävlingsbidrag
Vid bedömningen läggs vikt vid följande kriterier utifrån kommunens vision för området:
• Förslagets anpassning till platsen
• Arkitektonisk gestaltning
• Utemiljö
• Hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk)
• Genomförbarhet

Bedömningsgrupp
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef
Arpine Minasyan, stadsarkitekt
Anna Welander, mark- och exploateringsingenjör
Peter Hultin, planarkitekt
Cecilia Axelsson, miljöstrateg
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Kommunens vision för platsen
Visionen för den nya stadsdelen Västra Bökhult är att skapa en småskalig stadskaraktär med en 
blandad bebyggelse och med boendemiljöer med fokus på människors behov av livskvalitet och 
god hälsa. 

Målbild för platsen
Kommunens ambition är att stadsdelen ska utvecklas på ett hållbart sätt och allt som byggs inom 
stadsdelen ska bidra till alla tre hållbarhetsaspekter (ekologisk, social och ekonomisk). Miljön vi 
lever i formar vår vardag, därför är det viktigt att det skapas förutsättningar för en hållbar livsstil, 
exempelvis med cykelparkeringar, bilpool eller andra åtgärder. Den byggda miljön ska bidra till fler 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald i området. Val av byggnadssätt, byggnadsmaterial och 
tekniska lösningar (installationer) görs så att påverkan på miljön och klimat minimeras och gärna 
blir noll. 

Blandad bebyggelse med olika bostadstyper och boendeformer ger inte enbart en variation i 
bebyggelsen och arkitektur, utan ger också en förutsättning för människor med olika behov och 
önskemål att bo i området. I Västra Bökhult finns gemensamma ytor och grönområden, mötesplat-
ser i form av två torg, lekplats och en tjugo meter hög pulkabacke med utsiktspunkt som ger förut-
sättningar för umgänge och rörelse. 

För att bidra till en attraktiv stadsdel är det viktigt att bebyggelsen utförs med hög arkitektonisk 
kvalitet i form av anpassning till platsen, proportioner, väl utförda detaljer och högkvalitativa mate-
rialval. För att skapa miljöer där människor trivs, känner sig trygga och mår bra läggs särskild vikt 
vid omsorgsfull gestaltning av utemiljön med inslag av grönska samt entréer mot gatan. 

Målbilden i Älmhults kommuns miljöplan är bland annat att allt som byggs i Älmhults kommun ska 
bidra till att skapa goda livsvillkor för alla. År 2030 ska det vara möjligt, enkelt och naturligt för 
invånare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Byggande ska ske med fokus på människors behov 
av livskvalitet, god hälsa, hushållning av resurser samt hållbarhet över tid.

Bild 5. Flygfoto över Västra Bökhult från nordväst. Kullen ligger mellan Västra Bökhult 1 och 2. I för-
grunden syns planerad naturmark med stigar och en stor lekplats. 
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Platsens förutsättningar
Lägesbeskrivning
Stadsdelen Västra Bökhult ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle längs med Norra Ring-
vägen, väster om Ljungbyvägen och nordväst om Paradisets bostads-, skol - och förskoleområde. 
Fastigheterna (Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1) har mycket attraktiva naturnära 
läge med gångavstånd till skola, förskola, sjön Möckeln samt 3 km till Älmhults järnvägsstation.  

Västra Bökhult ingår i kommunens satsning på utbyggnad av nya stadsdelar i den västra delen av 
centralorten. Totalt kommer minst 1 500 nya bostäder att tillföras den nordvästra delen de närmas-
te 15 åren. Utöver bostäder kommer även andra funktioner som behövs för en levande stadsdel 
att tillföras. Det innebär bland annat skola, förskola, handel, service och inte minst viktigt idrotts- 
och rekreationsmöjligheter. 

Paradisskolan som är F-6 skola för ca 800 elever är inflyttningsklar inför höstterminen 2022 och 
Kunskapsförskolan är klar och verksamheten igång sedan 2020. Aktivitetshuset med padelhallar 
planeras vara färdigbyggt slutet av 2022 och det pågår dialog kring etablering av matvaruaffär. 
Vena mosse, direkt söder om Västra Bökhult, har en attraktion i sig som rekreation men kommer 
att utvecklas med motionsslingor. Pulkabacke, mötesplatser i form av torg, lekplats finns i området. 

Norra Ringvägen som binder ihop Hallandsvägen (väg 23) och Ljungbyvägen är redan byggd. Vä-
gen ansluts till Hallandsvägen med en rondell som skapar en ny entré till Älmhult västerifrån. Flera 
gång- och cykelstråk knyter ihop området med natur, badplats, förskola och skola, centrum samt 
integrerar området med andra stadsdelar. Idag finns regionalbusstrafik längs med Ljungbyvägen. 
Det planeras en stadsbusslinje längs med Norra Ringvägen som trafikförsörjer såväl Paradiset 
som Västra Bökhult. Längs med Norra Ringvägen är busshållplatser anlagda.

Bild 6. Flygvy över Norra Ringvägen från söder. I bakgrunden skymtar sjön Möckeln och bostadsområ-
dena Paradiset och Västra Bökhut.
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Tävlingstomterna
Tävlingstomterna utgörs av fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 samt Teodoliten 1. Samt-
liga tomter ligger mitt i etapp 2 av Västra Bökhult.  

Fastighetens storlek
Lasern 1  2220 m2
Libellen 2  2246 m2
Stativet 2  2680 m2
Teodoliten 1            1778 m2

Bild 7. Utdrag ur Lantmäteriets Topografiska karta som visar fastighetsindelningen och fastigheterna. 
Tävlingsfastigheterna är markerade med en understruken text.

LASERN 1

TEODOLITEN 1

LIBELLEN 2

STATIVET 2
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Bild 8. Lasern 1. Flygvy 
tagen från nordost. Fast-
ighetens ungefärliga gräns 
är markerad med en gul 
streckad linje.

Bild 10. Stativet 2 och Teodoliten 1. Flygvy tagen från sydväst. Fastigheternas ungefärliga gräns är 
markerad med en gul streckad linje.

Bild 9. Libellen 2. Flygvy 
tagen från sydväst. Fast-
ighetens ungefärliga gräns 
är markerad med en gul 
streckad linje.
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Gällande detaljplan
För fastigheterna gäller detaljplanen ”Del av Bökhult 2:1, Västra Bökhult i Älmhult, Älmhults kom-
mun”. Detaljplanen vann laga kraft den 22 juli 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde i Älmhults centralort med en 
blandning av bostäder, såväl villor, gruppbyggda hus som flerfamiljshus. Vissa kvarter inom de-
taljplanen ger också möjlighet till att bedriva verksamheter med centrumändamål (kafé, butik o 
dyl). Utgångspunkten har varit att anpassa bebyggelsen utifrån de geografiska förutsättningarna 
och det kommer att finnas flera gröna stråk genom området. Detaljplanen omfattar cirka 30 hektar 
och möjliggör att cirka 500 bostäder kan byggas ut. Första etappen omfattade 250 bostäder och 
denna etapp omfattar cirka 250 bostäder.

Planbestämmelser för de aktuella fastigheterna
• Användningen är bostäder (B).
• Största tillåtna byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 40% för flerbostadshus eller bo-

stadshus som uppförs som del av grupphusbebyggelse (e1).
• Största tillåtna byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 30% för styckebyggda hus (e1).
• Enbart källarlösa hus får uppföras (b).
• Fyra meter förgårdsmark mot gata, på vilken byggnad inte får uppföras (prickmark). 
• Huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns (p1).
• Byggnader som är flerbostadshus eller som uppförs som en del av grupphusbebyggelse får 

sammanbyggas i tomtgräns (p1).
• Högsta byggnadshöjd är 7,6 meter för huvudbyggnad. 
• Takkupor och frontespiser får anläggas till max 1/3 av fasadlängd utan inverkan på byggnads-

höjd (f2).
• Färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter ovan medelmarknivå för gata längs med fastigheten 

(b).
• Komplementbyggnad (fristående) får placeras två meter från fastighetsgräns (b).
• Avståndet mellan carport/garage och anslutande gata ska vara minst 6 meter, så att biluppställ-

ningsplats kan ordnas (p2).
• Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter (f1).

Bild 11. Utdrag av plankartan för Del av Bökhult 2:1
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Parkeringar
Parkering ska anordnas inom respektive fastighet, alternativt kan andel av parkeringarna förläggas 
inom en annan av de aktuella fastigheterna om båda fastigheterna ingår i inskickat tävlingsförslag 
(parkering avsedd för rörelsehindrade ska dock läggas högst 25 meter ifrån entré). 

En separat utredning som visar hur förslaget ämnar göra eventuella avsteg från parkeringsnormen 
genom att ändra beteendemönster med mobilitetsåtgärder ska lämnas in om tävlingsförslaget gör 
avsteg från parkeringsnormen. Ett minskat parkeringsbehov bedöms positivt enligt kriteriet hållbar-
het.

Cykelparkering ska anordnas inom fastigheten. Parkering för cykel och hur denna är ordnad ska 
redovisas i tävlingsförslaget. Särskild vikt läggs vid utformning av cykelparkering i bedömningskri-
teriet hållbarhet.

Friyta
Trädgård ska redovisas i tävlingsförslaget. Bedömd kvalitet på trädgård tar stöd i bedömningskri-
teriet hållbarhet. Gröna ytor har förmågan att rena dagvatten och tillföra biologisk mångfald. Den 
gröna trädgården utgör en förlängning av den egna bostaden.

Markanvisning
Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal kommer att tecknas när Exploatören och Kommunen är överens om 
bygglovshandlingar.

Markpris
Markpriset är fast: 900 kr/kvm fastighetsarea. 

Fastigheten kommer att säljas utgrävd och utfylld. Terrasserad yta på fastigheterna ligger på 10-20 
cm under färdig gata.

Markanvisningsavgift
En markanvisningsavgift tas ut på 5% i samband med tecknande av markanvisningsavtal. Markan-
visningsavgiften får tillgodoräknas vid betalning av slutlikvid. 

Övriga kostnader
Avgifter för bygglov, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, eventuell fjärrvärme, el och fiber, 
markundersökningar med mera ingår ej. 

Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Köpekontrakt
Köpekontrakt tecknas när bygglovet vunnit laga kraft. 

Genomförande
Vädertät stomme ska vara uppförd senast två år efter att bygglovet vunnit laga kraft. Förseningar 
av byggstart är förenat med ett årligt vite. Exploatören ska ta hänsyn till befintliga tekniska anord-
ningar i fastighetsgräns och projekterade marknivåer.
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Underlag
Underlaget för tävlingen består av detta tävlingsprogram samt nedanstående bilagor. Samtliga 
handlingar finns att tillgå på Älmhults kommuns webbplats under: 
https://www.almhult.se/markanvisning

Detaljplan
• Plankarta med planbestämmelser (Laga kraft 2016-07-22)
• Planbeskrivning med behovsbedömning (Laga kraft 2016-07-22)
• Grönstruktur- och cykelvägsdiagram (Laga kraft 2016-07-22)
• Karaktärskarta (Laga kraft 2016-07-22)
• Illustrationskarta (Laga kraft 2016-07-22)

Utredningar
• Planprogram Västra Bökhult, 2011
• RGeo, översiktlig geoteknisk undersökning för exploateringsområde norr om Norra Ringvägen, 

Älmhults kommun, Tyréns, 2012-09-14
• Projekteringsunderlag, översiktlig geoteknisk undersökning för exploateringsområde norr om 

Norra Ringvägen, Älmhults kommun, Tyréns, 2012-09-14
• Inventering och bedömning av naturvärde V.Bökhult och Hökhult, underlag till detaljplaner i 

Älmhults kommun, kronobergs län, Tyréns, 2016-03-02
• Rapport, övergripande dagvattenutredning Bökhult/Hökhult, Tyréns, 2015-12-21
• Rapport, VA-utredning delområde 1 Bökhult & Hökhult, Tyréns, 2016-02-05
• Rapport, Västra Bökult, Tyréns, Trafikbullerutredning, 2016-03-31.

Styrdokument
• Översiktsplan Älmhults kommmun (2016-09-26)
• Miljöplan 2030 för Älmhults kommun (2018-04-23)
• Parkeringsnorm för Älmhults kommun (2018-01-16)
• Cykelplan för Älmhults kommun (2021-11-04)

Ritningar
• Grundkarta DWG
• Plankarta DWG

Kontakt
Frågor mejlas till ks@almhult.se

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult.
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult.

Samtliga frågor och dess svar kommer att läggas upp på Älmhults kommuns webbplats 
www.almhult.se/markanvisning
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Bilder

KUNSKAPSFÖESKOLAN

PARADISET

VÄSTRA BÖKHULT ETAPP 1

VÄSTRA BÖKHULT ETAPP 2

PARADISSKOLAN

IKEA OF SWEDEN
ÄLMHULTS STATION

VÄG 120 HALLANDSVÄGEN

NO
RR

A 
RI

NG
VÄ

GE
N

TORG

TORG

SKOLTORG

SJÖN MÖCKELN

BÖKHULTS BADPLATS

LJUNGBYVÄGEN

Bild 12. Ortofoto över nordvästra delen av Älmhult
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Bild 13. Flygvy över torget i Västra Bökhut etapp 1.

Bild 14. Flygvy över torget och tomter för flerbostadshus i Västra Bökhut etapp 1.
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Bild 15. Flygvy över Västra Bökhult etapp 1 och Paradiset.

Bild 16. Hyreslägenheter på fastigheten Röret 1 som K-Fastigheter bygger i Västra Bökhult etapp 1.

Bild 17. Lekplats mellan Västra Bökhult etapp 1 och 2.
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Bild 19. Bild över Paradisskolan

Bild 18. Bild över Kunskapsförskolan

Bild 20. Flygbild över Norra Ringvägens anslutning till väg 120 med en rondell samt rondellen som ska 
anslutas till den kommande gatan mot Venaområdet.
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Bild 21. Gång- och cykelvägen 
som förbinder Norregårdsgatan 
med Norra Ringvägen till vänster 
och Skoltorget mellan Paradis-
skolan och kunskapsförskolan till 
höger.

Bild 22. Skoltorget mellan Paradis-
skolan och kunskapsförskolan.

Bild 23. Vy från skoltorget mot 
bostadstomter för flerbostadshus.

Bild 24. Vi från rondellen på Norra 
Ringvägen mot Paradisskolan
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Bild 28. Torget i Västra Bökhut 
etapp 1.

Bild 25. Torget i Västra Bökhut 
etapp 2 under byggnation.

Bild 26. Torget i Västra Bökhut 
etapp 2 under byggnation.

Bild 27. Anlagd stig från torget 
mot naturmark.
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