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Inbjudan 
Välkommen med er intresseanmälan för att bli ankarbyggherre för 

Bönnernviken och erhålla markanvisning för bostäder i Finspångs bästa 

läge! 

Finspångs kommun söker en ankarbyggherre som, tillsammans med kommunen, 

vill vara med och utveckla Bönnernviken (Finspångs gamla lasarett med 

omgivningar). 

Bönnernviken är ett av Finspångs mest attraktiva utvecklingsområden. Här finns 

möjlighet att skapa uppemot 250–350 nya bostäder. Inom området finns också 

tillgångar i form av äldre bebyggelse som eventuellt kan byggas om och få nytt liv. 

Inom området ska det även planeras för ett nytt kommunalt äldreboende på cirka 

90 lägenheter.  

Ankarbyggherren blir en aktör som bjuds in tidigt i detaljplaneprocessen och som 

tillsammans med kommunen utvecklar området på bästa sätt. 

Ankarbyggherren kommer att erbjudas en markanvisning för minst 70 procent av 

de bostadsbyggrätter som skapas i den nya detaljplanen för Bönnernviken.  

Ankarbyggherren ska bidra med sin genomförandekompetens och erfarenhet för 

att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande av hela 

detaljplanen.  
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Utveckling av Finspång 

Målbild 2035 

2035 har Finspångs kommun växt till 30 000 invånare. Finspångs tätort har 

expanderat genom att det sjönära läget har tagits tillvara på i centrum. Flera nya 

natursköna bostadsområden har också vuxit fram runt tätorten, samtidigt som 

närheten till naturen bevarats. De nya bostadsområdena har bidragit till att göra 

tätorten rundare i formen och utbyggnaden har lett till bra förutsättningar för att gå 

eller cykla i vardagsresorna. De nya områdena har byggts upp med hänsyn till de 

naturvärden som finns runt tätorten och bebyggelsen består både av lägenheter, 

småhus, hyresrätter och äganderätter. Den största delen av befolkningsökningen 

har skett i Finspångs tätort. Hit har folk sökt sig för att ta del av fördelarna med en 

mindre ort – fina rekreationsområden och ett stort utbud av offentlig och 

kommersiell service. 

Tack vare väl utvecklad IT-infrastruktur och kort restid till flera storstadsregioner 

väljer allt fler att bosätta sig i Finspångs kommun. Här finns goda förutsättningar för 

att jobba eller studera del av tiden från hemmet eller andra tillgängliga publika 

platser i Finspång.   

Förtätningsområden 

Finspångs tätort ska växa inifrån och ut, på ett hållbart sätt. Ett sätt att skapa 

förutsättningar för detta är genom att förtäta Finspångs tätort. Att förtäta innebär 

att:  

• ha en god hushållning med mark och vatten,  

• tillskapa bostäder och service på platser där det är lättare att välja 

kollektivtrafiken, gång eller cykel före bilen,  

• säkerställa närhet till grönområden.  

Att förtäta inom tätorten ger också större möjligheter att ta vara på befintlig 

infrastruktur så som elektronisk infrastruktur, vatten och avlopp, men även den 

service som finns att tillgå. 

För Bönnernviken görs bland annat följande ställningstagande: 

• Området utvecklas för bostäder och är lämpligt för en högre bebyggelse. 

• Vid en exploatering ska allmänhetens tillgänglighet till strandområdet 

säkerställas genom fri passage. 
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Bönnernviken – Finspångs bästa läge 
Bönnernviken, som ligger alldeles intill sjön Bönnern, har ett unikt läge och mycket 

hög potential. Här finns goda möjligheter att skapa ett mycket attraktivt område 

med bostäder.  

Bönnernviken har ett centralt läge i tätorten Finspång. En promenad på cirka 10 

minuter och du befinner dig på Bergslagstorget – mitt i Finspång centrum med ett 

gott utbud av drivna lokala handlare, restauranger, kulturhus, biograf, vårdcentrum, 

folktandvården, med mera.  

 

Figur 1: Visar områdets placering i Finspångs tätort 

 

Figur 2: Visar vilka delar av området som ingår i den kommande markanvisningen 
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Med en kort promenad når du också en av Finspångs populäraste badplatser, 

Bönnerbadet. Här spenderar våra medborgare varma sommardagar med en 

picknickkorg och har tillgång till fina naturstigar för både promenad och löpning. 

Ett stenkast från området ligger även Bergslagsvägen som binder ihop Finspångs 

olika delar med varandra. Bergslagsvägen går också ihop med riksväg 51 och väg 

215, som lotsar resenären vidare mot Norrköping (25 min), Örebro (1 tim) och 

Linköping (50 min).  

I området finns goda möjligheter att resa kollektivt. Härifrån går expressbussen till 

Norrköping, en busslinje som är Östergötlands starkaste kollektivtrafikstråk. Även 

Finspångs tätortsbuss går i direkt anslutning till området och expressbuss till 

Linköping går från Finspång station, cirka 10 minuters promenad från området. 

På den cirka 36 000 kvadratmeter stora ytan, som kommunen har för avsikt att 

markanvisa, finns i dagsläget en kortare strandpromenad. Kommunen ser gärna att 

den utvecklas och eventuellt kompletteras med badmöjligheter.  

Kommunen önskar skapa ett område som smälter in i omgivningen och som på ett 

långsiktigt och hållbart sätt kan bidra med värden som området idag saknar. 

Kommunen vill också att de värdekärnor som redan existerar på platsen ska 

bevaras. 

 

Figur 3: Visar var saker som hänvisas till i texten ligger 
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Markanvisning för bostäder 

Ankarbyggherreprocess 

Bönnernviken är en spännande och utmanande plats att omvandla och utveckla då 

området innehåller äldre bebyggelse, ledningsstråk med mera. Läs mera om 

planeringsförutsättningarna under avsnitt ”Förutsättningar för Bönnernviken”.  

Området ska även inrymma ett nytt kommunalt äldreboende, som i dagsläget inte 

är lokaliserat, samt promenadstråk och park som ska vara tillgängligt för 

allmänheten. 

För att utveckla Bönnernviken på bästa sätt söker Finspångs kommun därför en 

ankarbyggherre. 

En ankarbyggherre är en aktör som bjuds in tidigt i detaljplaneprocessen och som 

arbetar tillsammans med kommunen för att utveckla området på bästa sätt. 

Ankarbyggherren ska med sin genomförandekompetens bidra till ett tekniskt, 

ekonomiskt och hållbart genomförande av hela detaljplanen. 

Kommunens förväntningar 

Genom ett samarbete med en ankarbyggherre vill kommunen skapa 

förutsättningar för ett genomförbart och hållbart samhällsbyggnadsprojekt. 

Ankarbyggherren förväntas att: 

• Delta i detaljplanearbetet och arbeta tillsammans med kommunen för att 

utforma området på bästa möjliga sätt. Ankarbyggherrens viktigaste uppgift blir 

att tillsammans med kommunen fastställa utformningen av området – både 

utifrån att bostäder och kommunalt äldreboende ska byggas och utifrån vilka 

byggnader som kan bevaras och användas/byggas om.  

• Bidra med kompetens inom till exempel arkitektur och byggnadsteknik och 

hjälpa till med att lösa olika utmaningar inom 

utvecklingsarbetet/detaljplanearbetet. 

• Tillföra kunskap om marknaden och komma med byggaktörens perspektiv för 

att uppnå ett effektivt, ekonomiskt och hållbart genomförande. 

Vad får man som ankarbyggherre? 

Ankarbyggherren får möjlighet att påverka detaljplanens utformning för att passa 

de bostäder som ska markanvisas. 

Ankarbyggherren erbjuds en markanvisning för minst 70 procent av de 

bostadsbyggrätter som skapas i den nya detaljplanen. Markanvisningen kan även 

innehålla byggnader ifall parterna kommer överens om det och det bedöms vara 

lämpligt. 

Kommunen bedömer att 250–350 bostäder kan inrymmas inom området. Detta är 

en uppskattning och antalet beror bland annat på:  
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• hur mycket av den äldre bebyggelsen som väljs att användas,  

• hur stor yta det kommunala äldreboendet tar,  

• och på hur mycket parkmark (allmän plats) som ska avsättas.  

Markanvisning sker genom att ankarbyggherren tecknar ett markanvisningsavtal 

med kommunen. Markanvisningsavtal ska tecknas senast inom tre månader från 

tilldelad markanvisning. 

Markanvisning sker enligt kommunens gällande riktlinjer och kommande 

markförsäljning sker till marknadsmässigt pris.  

Målet är att en markförsäljning ska ske under planprocessen. Ett avtal om 

markförsäljning ska vara färdigförhandlat innan detaljplanens granskningsskede. 

Ett sådant avtal kommer att vara med villkor att den nya detaljplanen vinner laga 

kraft. Försäljningen kan komma att innehålla byggnader ifall parterna kommer 

överens om det och det bedöms vara lämpligt.  

Innan planarbetet påbörjas tillsammans med ankarbyggherren kommer även ett 

planavtal att tecknas mellan parterna. I planavtalet kommer ansvar för underlag, 

utredningar, arbetsformer, kostnader, med mera att regleras. Planavgift i enlighet 

med gällande taxa kommer att tas ut.  

Villkor 

• Ankarbyggherren ska följa kommunens tidplan för planarbetet och delta på 

samtliga projektmöten 

• Ankarbyggherren ska representeras av ett arbetslag om förslagsvis två 

personer vid varje mötestillfälle.  

• Kommunen förväntar sig att ankarbyggherren ska bistå med skisser, 

illustrationer och liknande i planarbetet. 

Intresseanmälan 

Presentation 

Redovisa motivering till varför ni ska utses till ankarbyggherre och få 

markanvisning för bostäder inom Bönnernviken. Max sex A4-sidor text, valfritt att 

därutöver ta fram bilder/illustrationer.  

Svar på nedanstående frågor ska tydligt framgå: 

• Varför vill ni ha rollen som ankarbyggherre inom Bönnernviken och varför 

är just ni en lämplig ankarbyggherre för Bönnernviken? 

• Vilken eller vilka upplåtelseformer är ni intresserade av att bygga? 

• Vad är er vision för Bönnernviken? Beskriv i text och/eller med 

bilder/illustrationer (valfritt) 
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• Hur bidrar ni till en god arkitektur?  

• Vilka är era erfarenheter av långsiktiga samarbeten? 

• Vad har ni för erfarenheter av att delta i planprocesser? Hur ser ni att 

ankarbyggherren och kommunen skulle kunna arbeta tillsammans i en 

planprocess? 

• Vad är era utgångspunkter för hållbarhet – ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet.  

Referensprojekt 

Redovisa två till fyra referensprojekt som är genomförda med relevans för 

Bönnernviken. Max två A4-sidor per projekt (exklusive eventuella bilder) 

Projekten ska visa: 

• att ni är en byggaktör som klarar av komplexa projekt med en hög grad av 

samordning och samverkan med andra aktörer, 

• att referensprojekten ligger i linje med den ambition som ni har för 

Bönnernviken,  

• referensprojekten ska innehålla kontaktpersoner (namn och kontaktuppgifter),  

• om ni har deltagit i detaljplaneprocessen och på vilket sätt (ange i så fall 

kontaktuppgifter till tjänsteperson på kommun som ni samarbetat med),  

• samt arkitekt, färdigställandeår och antal bostäder. 

Bilder får gärna komplettera texten. 

Projektorganisation 

Redovisa er projektorganisation med namngivna projektdeltagare er titel, samt 

deras tidigare erfarenhet. Ange vilken arkitekt ni avser att använda. 

Urvalsprocess 

Utvärderingskriterier 

En samlad bedömning av presentation, referensprojekt och projektorganisation 

samt ankarbyggherrens genomförandeförmåga och samarbetsförmåga utvärderas.  

Ett absolut krav är att visa på långsiktighet, erfarenhet och stabilitet för att kunna 

utses till ankarbyggherre. 

Innan beslut om markanvisning fattas kommer kommunen göra en bedömning av 

byggherrens kreditvärdighet.  
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I bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, 

betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt 

genomförandekraft. 

Utvärderingens olika steg 

Steg 1: Utvärdering av grundkrav 

Inlämnade förslag bedöms utifrån nedanstående grundkriterier: 

• Komplett intresseanmälan med samtliga handlingar och krav uppfyllda. 

• Byggherren ska av utvärderingsgruppen bedömas vara en fullgod 

samarbetspartner med avseende på ekonomisk stabilitet, långsiktighet och 

genomförandeförmåga. 

Steg 2: Utvärdering av koncept och referenser 

Samtliga förslag som bedöms uppfylla grundkraven kommer att bedömas av en 

utvärderingsgrupp. Vid utvärderingen kommer olika delar i intresseanmälan att 

vägas in med följande viktning:  

• Er vision för Bönnernviken (text plus ev. bilder/illustrationer): 1/3.  

• Svar på frågor (s. 8–9): 1/3. 

• Referensprojekt: 1/3.  

Steg 3: Intervjuer (vid behov) 

Intervjuer med de två-tre byggherrar som av utvärderingsgruppen bedöms vara 

mest intressanta kan komma att ske. Eventuella intervjuer med byggherrar sker på 

plats hos Finspångs kommun. 

Finspångs kommun har fri prövningsrätt och förbehåller sig rätten att förkasta 

samtliga inkomna intresseanmälningar. 

Tidplan för urvalsprocess 

1. Intresseanmälan för markanvisning pågår till och med 30 

september 2022 

2. Utvärdering av förslag och beslut om val av ankarbyggherre 

sker under oktober – november, därefter tecknas 

markanvisningsavtal 

3. Under kvartal 1, 2023 påbörjas detaljplanearbete tillsammans 

med ankarbyggherren. 
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Visning av området 

Visning av området med tillhörande byggnader kommer att ske eftermiddagen 18 

augusti och eftermiddagen 25 augusti. Anmälan till dessa görs till 

markanvisning.bonnernviken@finspang.se.   

Frågor och svar 

Frågor och svar publiceras löpande på finspang.se/bonnernviken.  

Förutsättningar för Bönnernviken 

Befintlig bebyggelse 

På fastigheten finns ett 10-tal olika byggnader, flera av dem är i sämre skick. En 

statusbesiktning har gjorts för den befintliga bebyggelsen. Inventeringen har 

omfattat tekniska system, byggnadens skal och inre ytskikt. Byggnadernas totala 

ytor är till drygt 15 000 kvadratmeter. 

En antikvarisk utredning har genomförts och den visar på att det finns 

kulturhistoriska värden att beakta i den fortsatta planeringen. Det gäller både 

byggnader och naturmiljö. 

Teknisk försörjning 

Kommunal anslutningspunkt för vatten och avlopp finns i anslutning till området. 

Övrig anslutning av fiber, el, fjärrvärme finns i direkt anslutning till området, enligt 

uppgifter från respektive ledningsägare. 

Genom området går en regional ledning för el (Vattenfall Eldistribution AB). 

Ledningen kommer inte att flyttas och kräver ett skyddsavstånd på 5 meter från 

ledningsmitt. 

mailto:markanvisning.bonnernviken@finspang.se
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Figur 4: Bild som visar ungefärligt säkerhetsavstånd från den regionala ledningen 

Detaljplan 

För området gäller detaljplan D27 från 1949. Arbetet med att ta fram ny detaljplan 

för Bönnernområdet påbörjades under 2020. 

Äldreboende 

Inom området kommer kommunen bygga ett nytt äldreboende. Placeringen avgörs 

under detaljplanarbetet tillsammans med utsedd ankarbyggherre för bostäder. 

Markbehovet för äldreboendet bedöms till cirka 5 000–6 000 kvadratmeter. 

Byggnaden planeras uppföras i 4–5 våningar med en indikativ BTA om cirka 5500 

kvadratmeter (90 lägenheter). Byggnadens totala höjd planeras blir cirka 16–20 

meter. 

Trafik 

Trafikverket har sedan en tid tillbaka sett över en ny sträckning av riksväg 51. I 

stället för att gå igenom Finspångs tätort planeras den att gå mellan Viggestorp 

och Torstorp. Kartan nedan visar vilken sträckning som den nya dragningen 

kommer att ha. 
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Figur 5: Grått streckat område visar var den nya dragningen ska ske. Mörkblå linje visar 
aktuell dragning av riksväg 51. Bilden är tagen från kommunens översiktsplan 

En ny dragning innebär ökade möjligheter för Bönnernviken. Trafikbuller kommer 

minska då större del av trafiken kommer att gå via den nya dragningen. En ny 

sträckning innebär också att farligt gods framförs längre bort från Bönnernviken 

vilket ger ökade möjligheter för en fullgod exploatering närmare det som i 

dagsläget är riksväg 51. 

Buller 

Kommunen har utfört en bullerutredning för området. Den visar 

sammanfattningsvis att det finns goda möjligheter att exploatera området. Det finns 

utmaningar i bullerfrågan och den största komplikationen kommer från industrin.  

I dagsläget ser bullersituationen acceptabel ut men då miljötillstånd tillåter en 

högre bullernivå, än vad som mätts upp, kan byggnader närmast industrin behöva 

bulleranpassas – för att säkra tillgång till tyst sida.  

Detta gäller endast zon B-buller (zon där åtgärder måste vidtas) och det finns inte 

någon risk för zon C-buller (bedömning av Boverket att bostadsbebyggelse inte bör 

accepteras inom denna zon) från industrin då deras miljötillstånd inte tillåter detta.  

Trafikbuller kan komma att behöva tas i beaktning beroende på hur nära 

Lasarettsvägen som bostäder planeras. Närmare än 5 meter från vägen får inga 

bostadsbyggnader planeras och längre in i området kan bulleråtgärder behövas för 

uteplatser och balkonger.  

I områdets sydöstra hörn är vikten av en tyst sida ännu större för att säkerställa en 

god bullermiljö – då trafikbuller och industribuller kommer från två olika håll. I 

resten av området är risken liten att riktvärden för både industri- och trafikbuller 

överskrids. 
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Parkering 

Parkering ska lösas inom tomtmark. Det är välkommet med eventuella lösningar för 

att minska parkeringstal, om de anses vara genomförbara och medför ett värde till 

platsen.   

Risker 

I området finns i huvudsak två risker:  

• den från omkringliggande industri och 

• från riksväg 51 som är utpekad som ett stråk för farligt gods. 

 

Riksväg 51 kommer att dras om, som tidigare tagits upp under avsnitt ”Trafik”, och i 

och med det kommer det farliga godset som framförs i närheten av detta område 

att försvinna. Trots detta har det varit viktigt att se över befintliga förhållanden ifall 

det skulle vara så att det går snabbare att exploatera Bönnernviken än det går att 

bygga den nya sträckningen på riksväg 51. 

En kvalitativ riskanalys av farligt gods visar att det främst är utsläpp av brandfarlig 

gas som bidrar till risknivåerna inom området. Enligt tidigare utredning för riksväg 

51 är individrisknivån 100 meter från vägen. Kartläggning av gasoltransporter visar 

att dessa inte passerar det aktuella området, vilket kan medföra att riskområdet är 

mindre. 

Genomförd utredning visar att risker från närliggande industri bedöms acceptabel 

för en bebyggelse uppemot 500 lägenheter inom planområdet. Nya flerbostadshus 

får inte byggas närmare än 75 meter från riksväg 51, annan bebyggelse kan 

byggas närmare vägen. Utrymningsväg/entré måste placeras bort från befintlig 

industri. 

Markföroreningar 

Finspångs kommun har utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av 

området. Delar av området uppvisar höga halter av metaller, zink och koppar 

motsvarande farligt avfall i jord. Halter över känslig markanvändning (KM) påvisas 

både i jord och grundvatten över hela området och i olika djupnivåer. Kommunen 

kommer att utföra ytterligare miljötekniska markundersökningar inom området. 

Geoteknik och grundläggning 

Markförhållandena i området är i huvudsak goda och byggnader kan grundläggas 

ytligt inom större delen av området. Åtgärder behöver dock genomföras på befintlig 

oenhetlig fyllning som annars riskerar att orsaka ojämna sättningar.  

Där lera förekommer beror grundläggningsmetod även på höjdsättningen av 

området. Om inga åtgärder genomförs på denna yta så kan byggnader upp till två 

våningar uppföras ytligt, förutsatt att åtgärder för befintlig oenhetlig fyllning 

genomförs.  
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Nordöstra delen av området har branta partier i slänter mot sjön Bönnern. Jorden 

på denna yta kan vara erosionsbenägen och stabiliteten riskeras därför att 

förvärras med tiden. Åtgärder i form av att flacka ut branten samt erosionsskydd 

blir nödvändiga för att säkra stabiliteten över tid. 

 

Figur 6: Jordartskarta från SGU samt område med erosionsrisk inringat 

Kulturmiljö och historik 

Det aktuella området har varit en del av Finspång sedan en lång tid tillbaka. 

Området kring Högby är ett av ortens äldsta bostadsområden och har varit 

Finspångs administrativa och kommersiella centrum fram till omkring 1950-talet. På 

torget, där det idag är parkering för industri och gamla lasarettet, ägde en livlig 

torghandel rum. Där fanns även ortens apotek och byggnad för Finspongs 

Handelsförening.  

På den västra delen av området har det funnits lasarettsverksamhet sedan 1880-

talet. Det första lasarettet uppfördes enligt dåtidens ideal, då det fanns en stark 

tilltro till naturens och den friska luftens läkande kraft. Tomten präglades av 

naturmark och skog som gav goda förutsättningar att skapa en sjukhuspark, vilket 

var ett viktigt inslag i det sena 1800-talets lasarettsmiljöer. Nuvarande bebyggelse 

är från 1920-talet och fram till 1960-talet. 
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Figur 7: Tagen ur den kulturmiljöutredning som Fredrikssons arkitektkontor har genomfört 

Under 2021 har kommunen utfört en antikvarisk utredning av de kulturmiljövärden 

som finns inom området. Inom lasarettsmiljön återspeglas en del av svenska 

sjukhusvårdens utveckling.  

De sista delarna av det ursprungliga länslasarettet, som togs i bruk 1880, revs på 

1950-talet, men det sena 1800-talets sjukhusideal är till viss del ännu läsbara i 

lasarettets placering och miljöns parkkaraktär.  

Lasarettet utgör en viktig del av Finspångs totala kulturmiljö. Delar av området 

innehåller höga kulturvärden och lasarettet har hög kulturhistorisk relevans ur ett 

lokalt perspektiv. Genom sjukhusbebyggelsen kan man i viss mån förstå ortens 

expansion och utveckling. 
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Grönområden 

Inom området planeras park- och naturområden (allmän plats) för att säkra 

allmänhetens tillgång till strandområdet och gångstråk.  

Grönområden ska utformas så att området får en god utomhusmiljö med 

möjligheter till att hantera både kraftiga regnfall (100-års regn/200-års regn) och 

värmeböljor. 

Gestaltning 

Den nya bostadsbebyggelsen ska utformas med tanke på arkitektur, kulturmiljö 

och hållbar utveckling. Det finns möjlighet att föreslå såväl stadsradhus som 

flerfamiljsbostäder på platsen. 


