Handlingsplan Skeppsbron Västra
FÖR PARTER I MARKFÖRDELNINGSAVTAL

En bilaga till Hållbarhetsprogram för utvecklingen av Södra Munksjön.
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Bakgrund
Skeppsbron Västra
Skeppsbron Västra utgör en del av det stora omvandlingsområdet Södra Munksjön. I illustrationen från planbeskrivningen syns vilket område detaljplanen omfattar.

Planområdets läge inom stadsdelen Skeppsbron

Skeppsbron Västra är en av de första delarna av Södra Munksjön som kommer byggas. Detaljplaneområdet innehåller nio kvarter där det finns plats för bostäder,
Planområdet
för1000
etapp
1 avgränsas
av befintliga
fastighetsgränser
längs nuförskola, parkeringshus, kontorslokaler och kommersiella lokaler. Totalt
kommer det bli runt
bostäder
i Skeppsbron Västra
med ungefär lika
fördelning mellan
bostads- och hyresrätter. Området kommer präglas av det vattennära
läget
vid
Munksjön
och
den
stora,
gröna
Skeppsbroparken
precis
vid
vattnet
som
ger
plats
för
varande Jordbrovägens västra sida, nya Kämpevägen i söder samt Tallahovsesplabåde andrum och aktivitet. Förutom Skeppsbroparken får Skeppsbron Västra även en mindre kvarterspark som blir ett vackert grönt rum mitt bland kvarteren.

naden i öster. Kvarter 1, 2 och 12 ingår inte i planområdet för etapp 1. (Se
Introduktion till handlingsplan
kvartersindelningskarta på sidan 12.) Mot norr avgränsas planområdet av
Munksjön.
Däratt bryggor
och startplats
för
roddtävlingar för
föreslås
planläggs
även
Denna handlingsplan består av aktiviteter som tagits fram för Skeppsbron
Västra i syfte
möta de ambitioner
som fastlagts
i ”Hållbarhetsprogram
utvecklingen
av
Södra Munksjön”. Handlingsplanen består av aktiviteter som ska säkerhetsställa
att de 4 övergripande principerna och de 16 delmålen beskrivna i programmet uppfylls.
för viss vattenverksamhet.
Inom området Skeppsbron Västra finns två olika
handlingsplaner - en framtagen i samband med
samverkansavtalet mellan markägarna, ”För parter i
markfördelningsavtal” samt en handlingsplan som gäller
vid Södra Munksjön Utvecklings ABs (i fortsättningen kallad
SMUAB) markanvisningar, ”För aktörer inom markanvisning”

Ansvar
Respektive byggaktör ansvarar för att de listade aktiviteterna
i handlingsplanen genomförs i överenskommen omfattning.
I de fall då byggnationen överlämnas till annan part ansvarar
den ursprungliga byggaktören för att säkerställa att
aktiviteterna genomförs av utföraren.
SMUAB ansvarar för att driva på arbetet med att ta fram
förvaltningsriktlinjer ihop med utförande byggaktörer
för att säkerställa att hållbarhetsarbetet lever vidare efter
genomförd byggnation.
Illustrationskarta över Skeppsbron Västra. Illustration från planbeskrivningen för Örlogsmannen 5 m.fl, granskningshandling.

Illustrationskarta över planerad bebyggelse inom etapp 1
5
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Omfattning och avgränsningar
Denna handlingsplan gäller som grund för all byggnation inom kvartersmark i
Skeppsbron Västra. Varje ansvarig aktör kan på eget initiativ välja att inkludera
fler aktiviteter än de som listas i denna handlingsplan.

Redovisning, uppföljning och samverkan
Redovisning och uppföljning sker genom ifylld checklista nedan. Denna
checklista kommer att ligga till grund för återkommande samverkansmöten
under projekterings- och byggnationstiden.
SMUAB ansvarar för att hålla minst fyra årliga samverkansforum under hela
projekterings- och byggnationstiden. Det åligger även SMUAB att agera som
kompetensstöd till de byggaktörer och entreprenörer som är i behov av det
genom att tillhandahålla utbildningar vid minst två tillfällen per år (om behov
finns) under projekterings- och byggnationstiden.

Visionsbild över strandpromenaden i Skeppsbron Västra. Bild från Södra Munksjön Utvecklings
AB.
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Förklaring till checklistan
BAS- och PLUS-nivå
I syfte att skapa en flexibel och användbar modell för alla parter vid genomförandet kategoriseras aktiviteterna i denna handlingsplan i två nivåer: BAS och PLUS enligt
bedömningsgrunden nedan. I dessa ingår inte grundläggande krav som regleras genom tillämplig lagstiftning och krav.
BAS

BAS-nivå: Aktiviteter som inte utgörs av lagkrav men som säkerställer att detaljplaneområdet håller en högre lägstanivå än gällande branschstandarder. Dessa aktiviteter
är obligatoriska.

PLUS

PLUS- nivå: Aktiviteter som inte är lika beprövade eller är helt nydanande inom sitt område och som ytterligare höjer kvaliteten inom detaljplaneområdet.

Minst hälften av de tillämpliga PLUS-aktiviteterna ska genomföras av respektive aktör.
En aktivitet kan, efter bedömning, bytas ut mot en likvärdig aktivitet som ej finns upptagen i den lokala handlingsplanen om denna aktivitet:
•

Uppnår samma syfte, mål och/eller effekt som den ursprungliga aktiviteten

•

Uppnår annan likvärdig effekt som kan motiveras utifrån Hållbarhetsprogrammets principer och delmål

Förklaring till checklistans rubriker
Checklistan består av två delar: Handlingsplanens aktiviteter och Checklista för ansvarig aktör.
Delen Handlingsplanens aktiviteter innehåller 6 kolumner:
•

Nr: Alla aktiviteter i checklistan har ett specifikt nummer. I de fall där en PLUS-aktivetet är direkt kopplad till en BAS-aktivitet finns ett tillägg i numreringen för just denna
aktivietet.

•

Aktivitet: Här beskrivs aktiviteten.

•

Nivå: I denna del visas om aktiviteten är en BAS eller PLUS-aktivitet.

•

Ämne: Genom symboler visas i denna kolumn inom vilket ämne aktiviteten är kategoriserad. Symbolerna är förklarade på sid 6.

•

Delmål: Här visas vilket av hållbarhetsprogrammets delmål som uppfylls vid genomförande av aktiviteten.

•

Ansvarig aktör: Ansvarig aktör för genomförande av aktiviteten specificeras i denna kolumn.
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Delen Checklista för ansvarig aktör innehåller tre kolumner:
•

Aktivitet säkerställs genom: I denna kolumn fyller byggaktören i hur aktivitetens planering och genomförande säkerställs.

•

Aktivitet genomförd: Kryssas i när aktiviteten bedöms som genomförd/avslutad och ger även en indikation på huruvida samtliga BAS-aktiviteter och vilka PLUS-aktiviteter har
genomförts.

•

Kommentar: I denna kolumn kan eventuella kommentarer och motiveringar som relaterar till utbyte av aktivitet göras (se stycke gällande BAS- och PLUS-nivå ovan)

Exempel på checklistans struktur:
Handlingsplanens aktiviteter
Nr

0.

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Aktivitet

Här beskrivs aktiviteten

BAS

Ämne

Delmål Ansvarig
aktör

2.1

Respektive
byggaktör

Aktivitet säkerställs
genom:

Aktivitet genomförd: Kommentar: (ersatt aktivitet
eller övrig kommentar)

JA

NEJ

Egen kommentar

Tex. Ritningsunderlag

Ämnes-symboler i checklistan
Följande ämnes-kategorier kan förekomma i checklistan:

Innovation

Blå- grönstruktur

Gestaltning

Mobilitet

Belysning

Byggkvalitet

Trygghet

Liv och rörelse
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Kompletterande dokument
Sammanställning över de kompletterande dokument som aktiviteterna i checklistan hänvisar till. I checklistan är dokumentens fulla namn inte utskrivna utan använder
förkortningen KD (Kompletterande Dokument) och ett tilldelat nummer enligt listan nedan. Samtliga hänvisningar till kompletterande dokument förhåller sig till den senaste
versionen av dokumenten. Inom parentes finns ansvarig utgivare samt hänvisning till var dokumentet finns för nedladdning.
•

KD 1: Grön Resplan - För reducering av parkeringstal vid nybyggnation (Jönköpings Kommun - www.jonkoping.se)

•

KD 2: Konsoliderad version av BBR (Boverket - www.boverket.se)

•

KD 3: Handbok för avfallsutrymmen: Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall (Avfall Sverige www.avfallsverige.se)

•

KD 4: Branschregler Säker vatteninstallation 2016:1 (Säker Vatten AB - www.sakervatten.se)

•

KD 5: Bättre för alla - basutformningsprogram (Jönköpings kommun - www.jonkoping.se)

Frågor och kontakt
För frågor gällande denna handlingsplan kontaktas Södra Munksjön Utvecklings AB via kontaktuppgifter på www.sodramunksjon.se
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Kvartersmark, Skeppsbron Västra
Princip 1: Blandstaden för alla att mötas och må bra i
Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
1.

Trygghetsfrämjande åtgärder ska vidtas för att säkerställa att gårds- och kvartersmiljöerna upplevs som
trygga (främst för kvinnor och barn). En utredning
ska genomföras av lämplig kompetens och åtgärder
ska vidtas för att öka tryggheten i enlighet med
utredningens resultat.

2.

Närvarostyrd och dagsljusstyrd, där så är relevant,
belysning ska användas i samtliga trapphus och
allmänna utrymmen så som förråd, garage och
cykelförråd m.m.

BAS

1.1

Respektive
byggaktör

BAS

1.3

Respektive
byggaktör

Kommentar:

NEJ
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Princip 2: Vatten och grönska runt hörnet
Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
3.

Mötesplatser på gårdar (såsom grillplatser,
odlingslotter eller liknande) som inbjuder till möten
ska finnas i varje kvarter.

4.

Vid anläggning av grönstruktur ska alltid insatser
göras i varje kvarter för att gynna pollinerande insekter och fladdermöss. För pollinerande insekter ska
minst en fjärilsrabatt och en boendemiljö (bikupa,
biholk eller liknande) skapas. För fladdermöss ska
minst två holkar sättas upp.

5.

Tak på komplementsbyggnader ska vara belagda
med sedumtak.

6.

Ett förslag på förvaltningsplan för de anlagda
grönytorna i kvarteren ska tas fram av byggherre för
att säkerställa att grönytor som skapats förklaras och
kan bibehållas i den framtida förvaltningen.

BAS

2.1

Respektive
byggaktör

BAS

2.2

Respektive
byggaktör

BAS

2.2

Respektive
byggaktör

BAS

2.2

Respektive
byggaktör

Kommentar:

NEJ
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Princip 3: Hållbart resande och hög tillgänglighet
Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
7.

Tomrör ska dras till cykelrum (inomhus eller utomhus) för att möjliggöra för framtida dragning av
elkablar för laddning av elcyklar med integrerade
batterier.

BAS

3.1

Respektive
byggaktör

8.

Tillgång till miljöbil-, bil- och cykelpool ska finnas för
samtliga boenden vid inflyttning.

PLUS

3.1

Respektive
byggaktör

9.

Grön resplan, KD 1, ska upprättas och nivån 10 %
reducering ska som minst uppnås för Zon A för
att uppfylla denna punkt. En faktisk reducering av
p-platser behöver inte genomföras.

PLUS

3.1

Respektive
byggaktör

10.

Möjlighet till laddningsplatser för elscooter
(permobil) i nära anslutning till entréer ska skapas i
varje kvarter.

BAS

3.2

Respektive
byggaktör

11.

Lättillgänglig plats för barnvagnar och rullstolar ska
skapas i varje kvarter. Som minsta utrymme gäller
KD 2.

BAS

3.2

Respektive
byggaktör

Kommentar:

NEJ
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Princip 4: Innovativa och långsiktiga lösningar
Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
12.

Minst två nätuttag för internetuppkoppling per rum,
exkl. våtutrymmen, skall tillhandahållas i samtliga
bostäder.

BAS

4.1

Respektive
byggaktör

13.

En öppen nätfiberlösning ska användas inom
samtliga kvarter och fram till samtliga lägenheter.
Fastighetsägaren ska äga nätfiberinfrastrukturen.

BAS

4.1

Respektive
byggaktör

14.

Byggnader ska designas och byggas så att de består
av ett så underhållsfritt skal som möjligt. Detta
innebär att följande punkter efterlevs:

PLUS

4.2

Respektive
byggaktör

PLUS

4.2

Respektive
byggaktör

BAS

4.2

Respektive
byggaktör

•

Fasadmaterial ska bestå av tegel och/
eller skivmaterial eller annat underhållsfritt
fasadmaterial

•

Tak ska vara av plåt, tegel eller annan hållfast typ
(undantaget komplementbyggnader)

•

Takfot ska vara inklätt med underhållsfritt
material

•

Fönster ska vara av trä/aluminium

•

Entrépartier ska vara av stål eller aluminium

15

En gemensam tvättstuga ska finnas i varje kvarter.

16

All byggnation ska minst certifieras i enlighet med
Miljöbyggnad nivå silver, eller likvärdig (så som
Svanen för bostäder eller LEED för kontor).

Kommentar:

NEJ
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
17

Förberedelser för individuell mätning av
tappvarmvatten ska genomföras.

BAS

4.2

Respektive
byggaktör

18

Individuell visualisering av elförbrukning ska
genomföras genom att som minst en trådlös display
placeras i varje lägenhet.

BAS

4.2

Respektive
byggaktör

19

Säkerställ att tvätt- och diskbänksblandare är
vattenbesparande med en förbrukning ≤0,2 liter
per sekund i bostäder och kontor med syfte att
uppnå en låg resursanvändning i driftskedet.
Vattenklosetter skall vara snål- och dubbelspolande
med en förbrukning som inte överskrider 4/2 liter för
stor respektive liten spolning.

BAS

4.2

Respektive
byggaktör

20

KD 3, ska användas och följas.

BAS

4.2

Respektive
byggaktör

21

Samtliga avfallsfraktioner som samlas in av
Jönköpings kommun (exempelvis: mat, brännbart,
plast, metall, tidningar, glas, förpackningar och farligt
avfall (batterier, lysrör, lampor m.m.)) ska kunna
sorteras i hemmet genom att en lösning erbjuds den
boende

BAS

4.2

Respektive
byggaktör

22

Samtliga avfallsfraktioner som kan sorteras i
hemmet ska kunna sorteras i avsett soputrymme
inom kvarteret

BAS

4.2

Respektive
byggaktör

Kommentar:

NEJ
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
23

För att möjliggöra för framtida installation av
solpaneler ska följande genomföras:
•

I rummet för huvudcentralen (servicecentral)
skall reserveras plats för centralutrustning och
mätutrustning för solcellsanläggningen.

•

På byggnadens översta våning skall reserveras
plats för DC-brytare och växelriktare.

•

Mellan rummet för huvudcentralen och platsen
för växelriktaren skall kanalisation för ledningar
installeras.

•

För räddningstjänstens fasadbrytare skall
kanalisation installeras till rummet för
huvudcentralen.

•

Huvudcentralen skall förberedas med
en säkringsgrupp för anslutning av
solcellsanläggningen.

BAS

4.3

Respektive
byggaktör

Kommentar:

NEJ

Annan lösning än ovan beskrivning kan godkännas
om den fyller samma funktion som ovan beskrivet.
24

Solceller ska installeras, på tak och/eller fasad, för
att som minst användas för att täcka en betydande
andel av elbehovet för fastighetselen.

PLUS

4.3

Respektive
byggaktör

25

LED-belysning ska användas i samtliga trapphus
och andra allmänna utrymmen samt för utvändig
belysning.

BAS

4.3

Respektive
byggaktör

26

LED-belysning ska användas i samtlig
köksbänksbelysning samt i badrumsskåp i samtliga
lägenheter.

BAS

4.3

Respektive
byggaktör
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
27

Samtliga vitvaror ska som minst uppfylla energiklass
A++, dock undantaget köksfläktar där energiklass B
gäller

27.1 Samtliga vitvaror ska som minst uppfylla energiklass
A+++ , dock undantaget köksfläktar där energiklass B
gäller

BAS

4.3

Respektive
byggaktör

PLUS

4.3

Respektive
byggaktör

28

Om komfortkyla ska installeras i fastigheten ska
fjärrkyla användas

BAS

4.3

Respektive
byggaktör

29

Överkapacitet i den framdragna elförsörjningen för
att möjliggöra laddning av elbilar:

BAS

4.4

Respektive
byggaktör

•

Från start installeras ett övergripande elsystem
som klarar minimum 20% elbilar.

•

Elsystem i fastighet dimensioneras och
förbereds för minst 20% elbilsplatser från
start (strategin bygger på att elbilsägare i
bostadskvarter bekostar eget ladduttag från
förberedd central efterhand som behov
uppstår).

•

I gemensamma p-hus skall 20% av p-platserna
bestyckas med ladduttag från start

•

Kanalisationssystem och utrymme för utökade
centraler planeras och förbereds för 100%*
utbyggnad av elbilsplatser.

Kommentar:

NEJ

* med 100% avses att valfri plats skall kunna förses
med ladduttag, på längre sikt planeras för att ca. 50%
av platserna inom respektive fastighet samtidigt är
försedda med ladduttag

•

Ytparkeringar inom kvartersmark förbereds
med kanalisation för att möjliggöra ladduttag vid
samtliga p-platser.
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
•

Ladduttag som monteras rekommenderas vara
av typ 2, mode 3 och vara utan förmonterad
laddkabel (elbilsägare förutsätts använda egen
laddkabel).

•

2/3 av ladduttagen planeras för laddning 1-fas
16A och är avsedda främst för laddhybrider.

•

1/3 av ladduttagen planeras för laddning
3-fas 16A och är främst avsedda för rena
elbilar (system planeras så placering av
3-fasanslutningar är fri efterhand som önskemål
uppstår, typ av anslutning skall ej vara
begränsad till vissa platser/delar i fastigheten)

•

Dimensionerande sammanlagring beräknas till
ca. 50% av installerade effekter för ladduttag.

•

Samtliga ladduttag som installeras skall vara
förberedda för kommunikation och uppkoppling
mot central lastövervakning/-styrning

•

Styrsystem skall vara av typ för anslutning till
standardprotokoll enligt Open Charge Alliance:
- OSCP (Open Smart Charging Protocol) – för
laddstolpar.
- OCPP (Open Charge Point Protocol) –
övergripandande laddstyrning, statistik mm

•

I fastigheter med ladduttag för elbilar monter
inomhusmonterade ladduttag.

•

Den totala energin och effektuttaget (mom/
max) som åtgår för elbilsladdning skall mätas
separat för respektive fastighet och ihop med
antal elbilsplatser som finns installerade i
respektive fastighet årligen återrapporteras till
Jönköping Energi, affärsområde EL.

Kommentar:

NEJ

Ladduttag för snabbladdning kommer inte hanteras
inom bostadskvarteren.
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
30

Alla installationer och ledningsdragningar
skall utföras enligt KD 4. VVS montör ska ha
branschlegitimation för Säker Vatteninstallation.
Branschlegitimation ska kunna uppvisas på
anmodan

31

Dörrhöga brytskydd ska finnas monterade på
entrépartier till trapphus och till förrådsutrymmen
för ökad säkerhet och trygghet och minskad
inbrottsrisk.

32

En förhöjd säkerhetsklass på tamburdörrar som
uppgår till/innebär klass RC 2 ska finnas till samtliga
lägenheter för att skapa ökad trygghet.

32.1 En säkerhetsdörr klass RC 3 ska finnas till varje
lägenhet
33

KD 5 ska användas vid planering av bostäder för
att säkerställa en förhöjd standard för tillgänglighet.
Detta krav gäller samtliga lägenheter över 35 m2
bostadsyta.

34

Övernattningsrum med tillgång till dusch och WC
tillsammans med ett styrelserum (för bostadsrättsföreningens styrelse att disponera om huset är en
brf, annars ska rummet få disponeras av boende i
huset, exempelvis för ”tool-pool”, hobbyrum eller
liknande).

35

Fjärde generationens fjärrvärme ska installeras
och användas som primär uppvärmningskälla i alla
kvarter för att säkerställa en hållbar energilösning ur
ett energisystemsperspektiv.
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Checklista: Kvartersmark, Skeppsbron Västra

Handlingsplanens aktiviteter
Nr

Aktivitet

Checklista för ansvarig aktör
Nivå

Ämne

Delmål

Ansvarig
aktör

Aktivitet säkerställs genom:

Aktivitet
genomförd:

JA
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Varje separat typ av verksamhet (restaurang, kontor
eller liknande) i kvarteret ska ha ett eget utsett
utrymme för sophantering. Delande av soputrymme
kan ske för verksamheter av liknande art såvida
utrymmet tillåter detta

BAS
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Respektive
byggaktör
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