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PROJEKT 
STATIONSALLÉN

Centrala Gislaved

Det här är en inbjudan till markanvisning för byggnation av  
projekt Stationsallén i kvarteret Centrum i Gislaveds tätort.  
Gislaveds kommun vill välkomna dig att lämna förslag på 
hur detta attraktiva område i direkt anslutning till vår vackra 
centrumpark, Torgparken kan bebyggas.

Det nya bostadskvarteret kommer att utgöra en viktig del  
av Gislaveds centrums framtida bostadsbebyggelse och 
komplettera den stadsmässiga karaktär som idag redan 
finns utmed Ängsgatan och Stationsallén. Kvarteret ligger i 
anslutning till Torgparkens vatten och grönska och kommer 
med sin placering behöva ta hänsyn till kommunhusets  
betongbrutalism, Johan Orreskolans sekelskiftesbyggnader 
och Ängsgatans 90-talsarkitektur. 

INBJUDAN TILL MARKANVISNING
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Som en del av GGVV-regionen (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo) 
frodas både klurigheten och entreprenörskapet i Gislaveds kommun. 
Kommunens näringsliv domineras av tillverkande företag där plast-,  
gummi- och metallindustrin är störst. Det finns cirka 3 500 företag i  
kommunen, varav 1 300 är aktiebolag. 

Kända varumärken är bland annat Skeppshultscykeln,  
Isaberg Rapids häftapparater och Hestrahandsken.  
Kända turistmål är Isaberg Mountain Resort i Hestra  
och Scandinavian Raceway i Anderstorp. 

Gislaveds kommun har närmare 30 000 invånare fördelat på åtta tätorter. 
Befolkningsutvecklingen i kommunen fram till 2030 visar på ett ganska 
stabilt invånarantal. Gislaved är störst med sina dryga 10 000 invånare.  
Anderstorp och Smålandsstenar är två av kommunens övriga orter med 
hög företagsdensitet cirka en respektive två mil från Gislaved. 

Gislaved är som centralort, en attraktiv småstad med pendelavstånd  
till bland annat Borås, Jönköping och Halmstad och här finns också  
kommunens gymnasieskola, musikskola och simhall.

GISLAVEDS KOMMUN

En del av Gnosjöregionen
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GISLAVEDS KOMMUN

Vår vision

Gislaveds kommun är en ambitiös kommun, som vill fortsätta sin  
positiva utveckling i framtiden. Vår vision för år 2040 är:

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med  
och har en god relation till.

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar –  
vill uppnå detta genom att: 

• Leverera fungerande vardag för individen 

• Fungera som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk 

• Samverka för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning 

• Uppmärksamma bärarna av den kulturella industrikommunen
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Markområdet har ett mycket centralt och attraktivt  
läge mitt i Gislaved, endast ett stenkast från stations-
området med goda pendlingsmöjligheter. I närområdet 
finns flera livsmedelbutiker, caféer, banker, apotek och 
systembolag. Gislaveds vackra torgpark och Stortorget 
ligger i direkt anslutning och fungerar som attraktiva 
mötesplatser under framförallt vår- och sommartid.

Idag omfattar området bland annat en kommunal  
parkering med plats för cirka 90 bilar. Det ligger  
med cirka 10 meters höjdskillnad till torgparken  
och kvarteret kan därför med stor fördel nyttjas för  
en suterrängbyggnation.

PLANOMRÅDET

Området 

PROJEKT 
STATIONSALLÉN

VÅRDCENTRAL

KYRKPARKEN

KOMMUNHUSET

TORGPARKEN

ÄNGSGATAN

STATIONSALLÉN

JOHAN ORRESKOLAN

NETTO

ICA KVANTUM

STORGATAN

JÄRNVÄGSGATAN
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PLANOMRÅDET
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Upprättandet av en ny detaljplan har påbörjats och 
kommer ske i nära samarbete med exploatörens  
byggplaneringsprocess. Eventuella utredningar som  
behöver genomföras i samband med planprocessen 
bekostas av kommunen. 

Ambitionen med detaljplanen är att det upprättas  
ett eller flera flervåningshus med plats för ett 50-tal  
lägenheter samt en kommunal medarbetarparkering 
med plats för minst 90 bilar. Kommunen ser även  
positivt på möjligheten till kommunala verksamhets-
lokaler i något av våningsplanen – för till exempel  
förskola och/eller kontor. 

För att illustrera platsens potential har kommunen  
tagit fram ett par schematiska idéskisser. Dessa ska  
endast ses som förslag.

PLANOMRÅDET

Detaljplanen 

Möjlig utforming av kvarter. Tidig idéskiss.
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Markanvisningsavtalet gäller under två år.  
Kommunens antagna riktlinjer för markanvisningar  
innebär att vi säljer detaljplanerad tomtmark till  
ett fast pris om 96 kronor per kvadratmeter,  
oavsett exploateringsgrad. 

Administrativa kostnader på 200 000 kronor,  
utöver tomtmarkpriset och tillhörande anslutnings-  
och bygglovskostnader, tillkommer.

RIKTLINJER

Förutsättningar
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RIKTLINJER

Hållbar utveckling är en grundpelare i kommunens  
arbete och därmed i vår samhällsbyggnadsprocess. 
Detta omfattar hållbart byggande och planering  
inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker  
och torg, transporter, återvinning och ny teknik. 

Projektet förutsätts därför ligga i framkant vad gäller 
utsläpp av växthusgaser såväl i byggskedet som i  
driftskedet och vi uppmuntrar användning av  
fossilfria material. Exploatören bör även lägga kraft  
vid att utforma attraktiva och hållbara utemiljöer.

Hållbarhet
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Intresserad exploatör förväntas komma in med en skriftlig intresse-
anmälan som innehåller en kort beskrivning av projektet, dess bärande 
idéer, kvaliteter och målsättningar. Minst ett referensobjekt ska också 
lämnas.

Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast 8 juli 2018. 

En jurygrupp bestående av tjänstepersoner ledd av kommunens stads-
arkitekt, kommer gå igenom inkomna intresseanmälningar i augusti och 
välja ut tre exploatörer som får möjlighet att under två månader utveckla 
sina idéer i ett projektförslag.  

För ett komplett projektförslag erhålls ett fast arvode om  
50 000 kronor per exploatör.

FÖRSLAG

Process och inlämning

Projektförslaget ska minst innehålla: 

• Utvecklade tankar och koncept kring exploateringen med fokus  
på tänkt målgrupp och kostnadsläge

• En gestaltning av byggnationen där principer för fasader och  
våningsplan framgår och där lägenheternas planlösningar  
och innehåll framgår

• En volymstudie med illustration över de gemensamma  
utemiljöerna kopplat till torgparken

Kommunen kommer kostnadsfritt tillhandahålla relevanta underlag, 
DWG-filer med mer samt erbjuda personliga möten och visning  
av området för de som önskar.
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AVTAL

Jurygruppen kommer att lägga ett förslag till beslut  
om vilket av de tre projektförslagen som lämpar sig 
bäst för markanvisningen. Utvärderingen av projekt-
förslagen kommer ta stor hänsyn till arkitektoniska 
kvaliteter och förmågan att samspela med omgivande 
byggnationer och miljöer. 

Gislaveds kommunfullmäktige har slutgiltigt mandat  
att besluta vem som erbjuds markanvisningsavtalet  
på utpekat markområde. Oavsett vem det blir, förbe-
håller kommunen sig originalrättigheterna till samtliga 
projekt förslag.

Markanvisningsbeslutet beräknas vara fattat senast  
13 december 2018. 

Beslut och besked
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KONTAKT

För vidare information, var god kontakta:

Sven Hedlund, stadsarkitekt  
0371-811 44, sven.hedlund@gislaved.se 

Louise Skålberg, stabschef  
0371-814 45, louise.skalberg@gislaved.se

RING 0371-810 00, Kontaktcenter
POSTA Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
BESÖK Stortorget 1
E-POST kommunen@gislaved.se
WEBB gislaved.se

Vill du veta mer?

© 2018 Gislaveds kommun
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