
Inbjudan till markanvisningstävling.
Kvarter 10 och 13, Barkarbystaden III.
33 000 m2 för bostäder och centrumverksamheter i Barkarbystaden.
Tävlingsperiod 2022-02-15 – 2022-05-06

Visionsbild: Xxxxx



Inbjudan.

Järfälla kommun utlyser härmed markanvisningstävling för kvarter 10 och 13 inom 
detaljplan för Barkarbystaden III. Detaljplanen vann laga kraft 2019-01-16.

Med denna markanvisningstävling vill Järfälla kommun få fram två spännande 
projekt som innehåller bostäder och centrumverksamheter med levande 
bottenvåningar. Målet är att utveckla en attraktiv bebyggelse i en urban stadsmiljö 
granne med naturreservatet och mycket bra kommunikationer. Anbud kan lämnas 
på ett av kvarteren eller på båda. Vid anbud på båda kvarteren ska anbuden 
lämnas in som separata. 

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2022-02-15 till 2022-05-06. Den 
exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna för respektive kvarter 
kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med Järfälla kommun. 
Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med 
kommunen om att förvärva aktuellt kvarter. 

Förutsättningarna för markanvisningstävlingen finns angivna i denna inbjudan 
samt i bilagor. Genom att delta i markanvisningstävlingen förbinder sig 
anbudsgivaren att följa dessa förutsättningar. Det anbudslämnande bolaget är det 
bolag med vilket kommunen kommer att teckna markanvisningsavtal.

Järfälla kommun vill skapa en urban och grön 
blandstad med ett stort serviceutbud och en 
myllrande gatumiljö. Genom att mixa bostäder 
med service, kultur och kontor skapas 
förutsättningar för en aktiv och hållbar livsstil.
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Barkarby. En plats designad för livet.

2022-02-09 3

Tillsammans med byggaktörer, fastighetsägare och näringsliv utvecklar Järfälla en 
energifylld och livsbejakande stadsmiljö. Barkarby ska vara en urban plats där ett 
aktivt, hälsosamt och framåtlutat liv bor granne med natur, kultur och nya 
upplevelserika mötesplatser. Vi planerar för 14 000 nya bostäder i olika 
upplåtelseformer, tusentals arbetsplatser, hotell, handel, service, förskolor, skolor, 
vård och äldreboende samt mötesplatser för idrott, hälsa och kultur. Allt detta 
tillsammans med unika infrastruktursatsningar som tunnelbana, regionaltågstation
och Förbifart Stockholm. 

Barkarbystaden har i dag 7 000 invånare och här finns ett begynnande stadsliv 
med dagligvaruhandel, förskolor, skola, äldreboende, vårdcentral, restauranger, 
kafé, gym och annan kommersiell service. Barkarby Handelsplats, ett av Sveriges 
största handelsområden, ligger en kort promenad bort. Torg, parker, utegym och 
lekplatser är trevliga mötesplatser i stadsmiljön och Järvafältets naturreservat 
ligger runt knuten för promenader, cykelturer, fågelskådning och skidåkning.  

Kollektivtrafik och modern mobilitet
Redan idag har Barkarby bra tillgång till kollektivtrafik med pendeltåg, bussar och 
modern mobilitet med bland annat självkörande bussar, bilpool och Sveriges 
första BRT-linje som trafikerar sträckan Barkarbystaden – Akalla med 
10 minuters intervall fram till tunnelbanans öppnande 2026. 
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Barkarby. Här växer det 
nya Stockholm fram.

4

Barkarby blir en viktig knutpunkt för regionen när
Stockholm växer.

Sedan några år tillbaka bygger Region Stockholm
ut tunnelbanans blå linje från Akalla till 
Barkarbystaden och Barkarby station. Trafikstart
är planerad till 2026.

Vid Barkarby station pågår samtidigt andra stora
infrastruktursatsningar och inom några år kommer
Barkarby att vara en stor och viktig knutpunkt för
Stockholm och Mälardalen med tunnelbana, buss,
pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i direkt
anslutning till varandra.

E18, och inom några år Förbifart Stockholm,
passerar strax utanför och närheten till Bromma
flygplats och Arlanda gör att Barkarby har ett
mycket strategisk läge i regionen. 
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Barkarby Science. Innovation och 
samverkan inom hållbar stadsutveckling.

2022-02-09 5

Barkarby byggs för framtiden. Järfälla kommun har stort fokus på utveckling och 
innovation och har tillsammans med ett antal stora aktörer inom näringsliv och 
akademi startat bolaget Barkarby Science. 

Barkarby Science erbjuder en unik arena i Barkarby för att innovera, testa och 
samverka kring hållbara lösningar i framtidens stad - med människan i centrum. 

Barkarby Science har fyra fokusområden
• Den klimatsmarta staden 
• Den attraktiva staden 
• Den cirkulära staden
• Framtidens mobilitet

Läs mer www.barkarbyscience.se

Världens första självkörande buss i linjetrafik 
testas och utvecklas i Barkarby. Foto: Nobina.
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Barkarby. Detaljplaner och utbyggnad. 
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Barkarbystaden I (BSI): 2 000 bostäder, livsmedelsbutiker, handel, service, förskolor 
och en skola F-6. Merparten av detaljplanen är utbyggd och här bor idag 7 000 invånare. 
Barkarbystaden II (BSII): 900 lägenheter, 15 000 kvm kontor, 4 000 kvm lokaler och 
rekreationsområden. Inom detaljplaneområdet pågår också byggnation av en ny vägbro 
över E18, Veddestabron, som beräknas ha trafikstart 2022. Första inflyttning i januari 2022. 
Barkarbystaden III (BSIII) där kvarter 10 och 13 ligger: 4 300 bostäder, kontor, handel, 
service, förskolor och en skola årskurs F-9. Första inflyttning i januari 2022. 
Barkarbystaden IV (BSIV): 2 200 lägenheter, kontor, handel, service och en tunnelbane-
station med två uppgångar. Byggstart i slutet av 2021. 
Veddesta I: 2 000 bostäder i tät och hög bebyggelse i anslutning till den nya 
trafiknoden vid Barkarby station. Byggstart skedde under hösten 2021. 
Veddesta II: planeras att bli ett vårdkluster. Byggstart planeras under 2023. 
Veddesta III: 600 bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler 
för idrott, hälsa och kultur med bland annat Stockholms första anläggning 
med skidspår inomhus. Byggstart planeras till början av 2022. 
Veddesta IV: 600-900 bostäder, handel, service och en förskola. 
Detaljplanen beräknas antas under 2022. 
Veddestabron: byggnation pågår och trafikstart beräknas till sommaren 2022. 
Nationellt träningscenter för svensk fotboll: förstudie pågår i samarbete med 
Svenska fotbollförbundet (SvFF) och Serneke. 
Kommande detaljplaneetapper: cirka 8 000 bostäder, förskolor, skolor, service, 
idrottsändamål, parker, torg med mera
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Barkarbystaden III. En del av Barkarby. 
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Tävlingskvarteren, kvarter 10 och 13, ligger i detaljplaneområdet 
Barkarbystaden III (BSIII). 

BSIII består av 30 kvarter och möjliggör fortsatt utbyggnad av 
Barkarbystaden med bostäder, kontor, service, centrum, skola, 
torg och parker. Planområdet innehåller
• 4 100 - 4 4 000 bostäder
• 10 000 kvm verksamhetslokaler
• nio parker
• tre torg
• en grundskola F-9
• förskolor
• idrottsplats. 

Nio kvarter är markanvisade eller sålda. I flera kvarter har 
byggstart skett. Inflyttning i BSIII sker löpande från det första 
kvartalet 2022 och framåt. 

Perspektivbild, Barkarbystaden III.
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Barkarbystaden III. 
Illustrationsplan.  

Illustrationsplan, (Tovatt 2017)

Kvarter 10 och kvarter 13 ligger i den norra delen av 
Barkarbystaden III och är markerade i illustrationsplanen 
till höger. 
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Grannar. Ålstaskolan.

2022-02-09 9

Norr om kvarter 10 och 13 byggs Ålstaskolan.

Ålstaskolan blir en kommunal förskola och grundskola för 
F-6. Just nu finns verksamheten i tillfälliga lokaler. Skolan 
planeras vara klar för inflyttning under 2023. Ålstaskolan har 
ett fantastiskt barnvänligt läge vid naturreservatet och 
moderna lokaler som ska möta alla elevers behov. 
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Visionsbild Ålstaskolan.

Ålstaskolan.



Grannar. Majorstorget.
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Mellan kvarter 10 och kvarter 13 ska ett nytt torg byggas, 
Majorstorget. Majorstorget får en tydlig öppen karaktär mot 
omgivningarna som gör att det blir lätt att röra sig över det i
alla riktningar. 

Utformningen blir enkel och fungerar för många olika 
användningar. I princip består den av ett golv och ett 
krontak som är tätare i norr och öppnare i söder. 

En möbleringszon finns på torget längs fasaden mot 
kvarter 10. Det innebär att verksamheter som café och 
restaurang förordas inom kvarteret med möjligheter till 
uteservering i sydväst läge. 

De sydöstra hörnet av kvarter 13 i korsningen 
Överstegatan - Ålstastråket, kan ha en utåtriktad 
verksamhet som drar nytta av läget och bidrar till torget 
som mötesplats.

Mer information finns i gestaltningsprogram för 
Majorstorget och Majorsparken, Bilaga 1. 

Majorstorget. Illustrationsplan från programhandling.
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Grannar. Majorsparken.
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Majorsparken byggs söder om Majorstorget 
och blir en lummig oas i staden. 

Majorsparken utformas som en grön och 
skuggig fickpark med mycket blomning. 
Centralt öppnar en nedsänkt gräsyta upp sig 
med plats för lek och spring. Det finns flera 
sittplatser i både sol och skugga. Ett lågt 
smidesstaket och planteringar skapar en 
avgränsning till de omgivande bil- och 
cykelvägarna och bidrar till en avskärmad 
känsla.

Verksamhet i bottenvåning i kvarter 10 ska 
beakta närheten till parken. 

Mer information finns i gestaltningsprogram 
för Majorstorget och Majorsparken, Bilaga 1. 
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Majorsparken. Illustrationsplan från programhandling.

Majorsparken.

Majorstorget.



Järfälla kommun 12

Vy mot Majorsparken och Ålsta allé. (Illustration: Tovatt 2017)



Kvarter 10. Plankartan och dess 
bestämmelser.

2022-02-09 13

Kvarter 10 ligger sydöst om Ålstaskolan och möter Majorstorget i väster. Det är 
cirka 280 meter till Bakarbystadens tunnelbanestation.

Plankartan reglerar användningarna bostäder, lokaler för centrumverksamhet 
och kontor. Den totala byggrätten för kvarteret är 15 500 BTA i maximalt fyra till 
åtta våningar (fyra våningar mot korsningen Befälsgatan - Överstegatan). 

Utformnings- och omfattningsbestämmelsen V2 reglerar var minst 35 procent 
av sockelvåningens fasadlängd ska innehålla lokaler för centrumverksamhet 
med lägsta våningshöjd 3,7 meter. 

Plankartans bestämmelser anger vidare att kvarteret måste byggas ut i 
kvartersgräns. Plankartan styr hur långt ut balkonger får skjuta ut samt 
sockelvåningens höjd. Entréer ska tydligt markeras i fasad och sockelvåningen 
ska ha annat material, alternativt annan struktur än ovanliggande fasad.

Detaljplan i DWG finns tillgänglig i Bilaga 2. Planhandlingar och samtliga 
utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida. Se länkar på sidan 32 i 
detta dokument. 
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Kvarter 13. Plankartan och dess 
bestämmelser.

14

Kvarter 13 ligger mitt emot Ålstaskolan och möter redan utbyggda delar av 
Barkarbystaden i väster. Det är cirka 380 meter till Barkarbystadens tunnelbanestation.

Plankartan reglerar användningarna bostäder, lokaler för centrumverksamhet, kontor och 
förskola. Den totala byggrätten för kvarteret är 17 500 BTA. Maximalt våningsantal 
varierar från fyra till åtta våningar (fyra våningar i väster mot Fänriksvägen). Detaljplanen 
möjliggör en integrerad förskola, men det är inget krav att kvarteret ska innehålla en 
förskola.  

Detaljplanen innehåller inga krav på lokaler för centrumverksamhet, men det sydöstra 
hörnläget i korsningen Överstegatan - Ålstrastråket kan vara lämpligt för utåtriktad 
verksamhet.  

Plankartans bestämmelser anger att kvarteret måste byggas ut i kvartersgräns förutom i 
söder där förgårdsmark tydligt ska separera gata från kvartersmark. 

Plankartan styr hur långt ut balkonger får skjuta ut samt sockelvåningens höjd. Entréer 
ska tydligt markeras i fasad och sockelvåningen ska ha annat material, alternativt annan 
struktur än ovanliggande fasad. Detaljplan i DWG finns tillgänglig i Bilaga 2. 
Planhandlingar och samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida. Se 
länkar på sidan 32 i detta dokument. 
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Överstegatan
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Kvalitetsprogram. Övergripande 
gestaltningsprinciper för BSIII.

2022-02-09 15

Gaturum
Genom rutnätsstrukturen får gaturummen en hög grad av tydlighet och orienterbarhet. Starka och tydliga kopplingar 
finns för gående mellan huvudstråk, kollektivtrafik, torg och parker. Strukturen innehåller gröna stråk som förbinder 
park med natur. 

Bottenvåningar med verksamheter
Bebyggelsens bottenvåningar utformas så att det skapas förutsättningar att bedriva verksamheter i lokalerna, vilket 
stärker stadens liv. Bebyggelsens bottenvåningar ska utformas med en detaljering, rytm och variation/omväxling som 
uppmuntrar människor att röra sig i det offentliga rummet och stanna till längs gatan. Bottenvåningarnas utformning 
ska också bidra till att lysa upp gaturummet och ge en känsla av trygghet. 

Arkitektonisk variation
Inom området finns platser med olika karaktär. Bebyggelsen utformas med en blandning av typologier, 
skalor och volymer. Arkitekturen ska bidra till att delområdets karaktär kan upplevas. 

Användbara tak 
Taken på byggnaderna utformas som en del av byggnadernas arkitektur, bland annat för 
fördröjning av dagvatten, tillgodose de boendes behov av gemensamma, rekreativa utemiljöer 
eller för att möjliggöra hållbara energilösningar. De kan vara karakteristiskt gestaltade och därigenom 
bidra till att stärka byggnadens identitet i stadslandskapet. 
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Kvalitetsprogram. Karaktärsområde –
möte med naturen. 
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Kvarteren ligger inom karaktärsområdet möte med naturen.

Kvarter 10 och 13 ligger i den norra delen av BSIII, ett stenkast från västra Järvafältets 
naturreservat, Robothöjden och Ålsta hage. Bebyggelsen här har som helhet en lägre täthet och 
skala med inslag av både radhus och flerbostadshus upp till åtta våningar. Längs Ålsta allé har 
bebyggelsen upp till åtta våningar, för att sedan trappa ned till fyra våningar mot den mindre 
lokalgatan med tre våningars radhus. Läget mot reservatet, Robothöjden och Ålsta hage 
motiverar också en något mer öppen kvartersstruktur med blandning av hustyper. Detta påverkar 
volym - och fasadgestaltningen. Aktivering av bottenvåningarna med möjlighet till lokaler väljs i 
särskilt strategiska lägen, till exempel i gränszonen mot söder, i hörn vid korsningar och vid 
platsbildningar.

I detta område är inslaget av träarkitektur påtagligt. Träbyggnadstekniken ges olika uttryck och 
tillämpas både i småhustyper och flerbostadshus. 

Gaturummen har här mer gröna inslag. Förgårdsmarken i kvarter 13 ska tydligt avskiljas med en 
lägre mur, räcke, grönska eller motsvarande som anläggs på kvartersmark. Funktioner kan vara 
entrézon med cykelparkering eller i lämpliga sydliga lägen för uteservering. Privata uteplatser 
eller lågt sittande balkonger ska inte planeras inom förgårdsmark. Kvalitetsprogrammet finns 
tillgängligt på kommunens hemsida. Se sidan 32 i detta dokument.



Kvartersmark. Användning och utformning.
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Bebyggelsen inom kvarteren ska utgöra ett attraktivt inslag i en blandad 
stadsmiljö. Den ska stärka gaturummet och skapa tydliga gränser mellan 
offentliga och privata ytor. Fasader ska utformas med gestaltningsmässigt 
åtskiljbara enheter med en tydligt balanserad geometri med variation av 
detaljer som fönstersättningar, material osv. 

Kvarteren ska vara slutna med sockelvåning placerade i fastighetsgränser 
eller gräns mot förgårdsmark. Indrag, släpp eller passager tillåts inte. De 
flesta hörnen ska utföras avfasade i bottenvåningen. 

Detaljer kring användning och utformning av kvartersmark finns i 
detaljplan och kvalitetsprogram. Till kvalitetsprogrammet hör en checklista 
gällande kvalitets- och hållbarhetskrav för kvartersmark. Se sidan 32 i 
detta dokument.
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Konstnärlig utsmyckning 
På minst en fasad per kvarter ska en omsorgsfullt utformad avvikande 
detalj, alternativt flera detaljer, utföras som ska vara integrerad i 
byggnadens arkitektur. Detaljen ska i första hand utföras i bottenvåning mot 
allmän plats som torg, plats eller gata, se punkt 27 i Kvalitets- och 
hållbarhetskrav för kvartersmark.

Parkering 
Parkeringsbehovet för bostäderna ska tillgodoses inom kvartersmark med 
parkeringsgarage. Det finns inget krav på att parkeringsgarage ska vara 
underjordiskt. Var infart till garage kan placeras framgår av plankartans 
bestämmelser. Kommunens parkeringsnorm ska följas. Se sidan 32 i detta 
dokument.
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Material
Ambitionen ska vara att bebyggelsen utformas för en lång livslängd, 
med sunda material som åldras på ett vackert sätt och med 
gestaltningsmässiga kvaliteter som gör byggnaderna värda att vårda 
och underhålla under lång tid.

Buller
Översiktlig bullerutredning finns tillgänglig som underlag till detaljplanen.

Grönytefaktor
Inom kvartersmark ska en bestämd grönytefaktor uppfyllas. För 
beräkningsmodell för grönytefaktorn finns ett PM, se Bilaga 3. 
Uppfyllande av grönytefaktorn ska redovisas vid bygglov. 

Genomförande. Användning och 
utformning.
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Ledningar
Infrastruktur avseende vatten och avlopp, el, fiber, sopsugssystem 
och fjärrvärme kommer byggas ut i anslutning till tävlingsområdet. 
Kommunens projektering framgår i Bilaga 5. 

Anslutningsavgifter
Exploatören ska erlägga VA-anslutningsavgift enligt vid varje 
tillfälle gällande VA-taxa samt anslutningsavgift till sopsug, vilken 
idag ligger på 32 000 kr/lägenhet exkl. moms.

Förorenad mark och geoteknik
Miljöteknisk markundersökningar har utförts för planområdet. 
Resultatet framgår av rapporter på kommunens hemsida. 
Kommunen bekostar eventuell sanering av marken i sådan 
utsträckning att bostadsbebyggelse kan uppföras inom 
fastigheterna. Markförhållandena framgår översiktligt av 
Barkarbystaden III, PM Geoteknink (se s. 32).
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Dagvattenhantering 
Järfälla kommuns vid byggnationen gällande riktlinjer för 
dagvattenhantering och länshållningsvatten ska följas. Gällande 
riktlinjer finns tillgängliga på kommunens hemsida (se s. 32). 
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark. För 
dagvattenhantering finns krav på fördröjning med minsta 
magasinsvolym angiven i detaljplanen. Garage ska utföras med 
oljeavskiljning.

Sopsugssystem och avfallskvarnar
Anslutning till befintligt kommunalt sopsugssystem och 
användandet av avfallskvarnar är obligatoriskt i Barkarbystaden. 

Informationsmaterial om avfall i Barkarbystaden finns i Bilaga 4.

Järfälla kommuns gällande riktlinjer för avfallshantering finns 
tillgängliga på kommunens hemsida (se s. 32). 

Genomförande. Teknisk försörjning. 
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Etablering
Byggetablering ska i första hand ske inom den egna fastigheten, i 
andra hand inom av kommunen anvisat område utanför fastigheten om 
det är möjligt med hänvisning till kommunens pågående arbeten med 
infrastrukturutbyggnaden. För nyttjande av kommunens mark betalas 
en avgift.

Övrigt – exploatörens ansvar
Exploatören ansvarar för att all bebyggelse inom kvartersmark 
utförs enligt detaljplan inklusive samtliga tillhörande handlingar 
och kommunens föreskrifter i övrigt. 

Exploatören ska utföra och bekosta markarbeten och anläggningar 
inom kvartersmark samt erforderliga funktionella anslutningar till 
allmän plats.
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Gator och belysning
Kommunen har projekterat de allmänna anläggningarna. Gatornas 
utformning, höjder med mera framgår i Bilaga 5. 

Linspänd belysning ska fästas på samtliga gatufasader utom 
Fänriksvägen gällande kvarter 13. Fasad mot Ålsta Allé som löper 
längs kvarter 10 ska likaså förses med linspänd belysning.

Utkast på upplåtelseavtal för linspänd belysning framgår av Bilaga 
6. Kommunen tillhandahåller teknisk handbok som underlag för 
projektering av infästningar och kopplingslåda. 

Genomförande. Teknisk försörjning. 
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Utbyggnadsordning
Kommunen arbetar fram följande princip för samordnad etapputbyggnad:
1. Ett område omfattande ett antal planerade kvarter (två kvarter i denna 

etapp) och gator stängslas in. 
2. Kommunen bygger ut de blivande gatorna till körbara byggvägar, 

inklusive ledningar och anslutningspunkter.
3. Exploatörerna börjar uppföra bebyggelse inom kvarten.
4. När stommarna är uppförda och arbetet med inredning av husen pågår 

kommer kommunen tillbaka och färdigställer gatorna.
5. Området stängslas av, gatorna upplåts för allmän trafik och samordnad 

inflyttning sker i kvarteren. 

Kommunen räknar med att varje etapp tar cirka två år från byggstart till 
inflyttning, och att två utbyggnadsetapper kan pågå parallellt, med ett års 
förskjutning.

Kvalitetssäkringsprocess 
Som en del kommunens genomförandestrategi har en strategi för 
kvalitetssäkring i Barkarbystaden tagits fram, Bilaga 9.
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Järfälla kommunen har genom Stockholmsöverenskommelsen åtagit sig att 
själv, eller genom annan bostadsexploatör, uppföra cirka 1 000 bostäder per år 
inom tunnelbanans influensområde. Utbyggnaden sker därför i avgränsade 
etapper. De avgränsade etapperna möjliggör färdigställande av 
omkringliggande gatumiljöer och annan allmän plats i takt med inflyttningen. 
En kort process mellan beslut om markanvisning och byggstart förutsätts.

Förutsättningar och restriktioner vid genomförandet
Det finns förutsättningar och restriktioner som är av central betydelse för 
samverkan och genomförande mellan kommunen och byggherrar aktiva inom 
projekt Barkarbystaden. Se Bilaga 7.

Logistiklösning
Järfälla kommun har fattat beslut om logistiklösning inom Barkarbystaden för 
att styra och koordinera transporter. Anslutning till logistiklösning är obligatorisk 
och byggherren erlägger en avgift för detta. Se Bilaga 8. 

Genomförande. Utbyggnad.



2022-02-09 22

7. Exploatören ska redovisa två tidigare färdigställda och väl genomförda 
referensprojekt av motsvarande omfattning, komplexitet och 
kvalitetsnivå som tävlingsobjektet (tät stadsmiljö, samverkan mellan 
byggherrar och kommun, antal lägenheter osv).

8. Anbudet ska vara lika som eller högre än minimarkprisnivå.
9. Kvarteret ska följa gällande detaljplan (plankarta, planbeskrivning, 

kvalitetsprogram och så vidare).
10.Kvarteret ska följa kommunens framtagna projekteringar. 
11.Kvarteret ska innehålla bostäder.
12.Kvarteret ska ha upplåtelseformen bostadsrätt och/eller överlåtas som 

ägarlägenheter
13.Kvarteret ska följa gällande riktlinjer så som de för dagvattenhantering 

och avfallshantering, grönytefaktor samt parkeringsnorm.
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För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska exploatören uppfylla 
kriterierna nedan vid tidpunkten för inlämnandet. Deltagande exploatör 
vars tävlingsförslag/anbud inte uppfyller dessa kriterier kan komma att 
diskvalificeras. Kommunen kan dock väga in kompletterande skäl ända 
fram till att markanvisningsavtal tecknas. 

1. Anbudsblankett ska vara fullständigt ifylld.
2. Anbudet ska innehålla fullständiga uppgifter/material. Se vidare under 

rubrik ”Redovisningsmaterial”.
3. Anbudet ska vara utformat på svenska. Även det fortsatta arbetet 

mellan kommunen och exploatören ska ske på svenska.
4. Ledande befattningshavare hos exploatören får inte ha gjort sig 

skyldiga till ekonomisk brottslighet eller skattebrott. 
5. Exploatören ska kunna visa att den i sig själv eller genom 

moderbolag, borgenär, samarbetspartner eller liknande, har 
ekonomisk kapacitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. 

6. Kommunens tidigare erfarenheter av exploatören kan komma att 
vägas in i bedömningen.

Tävlingsförutsättningar. Grundkriterier för 
medverkan och anbud.
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2. Att exploatören förbinder sig att både tredjepartscertifiera enligt punkt 2 
i Kvalitets- och hållbarhetskrav för kvartersmark i Barkarbystaden III 
och att NollCO2-certifiera byggnaderna. 
Se punkt 19 i Handlingsplan för Klimatneutrala Barkarbystaden 2030. 
Mer information finns i länkarna på sidan 32. 

3. Att exploatören förbinder sig att uppföra växthus eller orangeri på tak 
med möjlighet till odling för de boende eller att exploatören förbinder 
sig att uppföra gröna väggar som del av gestaltningen. 

Odlingsmöjligheter på tak ska kombineras med möjligheter att 
kompostera och återanvända trädgårdsavfallet inom fastigheten. 

Med gröna väggar avses så kallade levande väggar med förodlad
vegetation som installeras med modul-/kassettsystem separerad från 
mark i samband med att byggnader färdigställs. Utformning och 
placering inklusive materialval för de gröna väggarna bör göras för att 
uppnå stor nytta för miljön och utifrån ett livscykelperspektiv. 

4. Att exploatören förbinder sig att uppföra en blandning av 
lägenhetsstorlekar där minst 40 procent av lägenheterna kan 
disponeras som 3 rum och kök samt större med en sammanlagd 
boarea om lägst 70 kvadratmeter.
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Meritvärden kan erhållas utifrån tre parametrar.
1. Kvarterets bidrag till en hållbar livsmiljö. 
2. Kvarterets bidrag till en gestaltad livsmiljö.
3. Högre markpris än minimarkprisnivå för bostadsrätt/ägarlägenheter.

För tydliggörande av meriterande åtaganden och metod för utvärdering nyttjas 
ett poängssystem. Totalt kan 16 poäng erhållas där tävlande med högsta 
sammanlagda poäng utses till vinnare och erbjuds markanvisning.  

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen.

Meritvärden - bidrag till en hållbar livsmiljö (maximalt 4 poäng)
Om anbudet innehåller följande så ses dessa som meriterande vid 
utvärderingen:

1. Att exploatören förbinder sig uppföra bebyggelsen inom kvarteret med en 
trähuskonstruktion. Med trähus avses att byggnad uppförs med trästomme 
och att huset i övrigt till betydande delar består av trä. 

Tävlingsförutsättningar. Meritvärden och 
utvärdering.
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utvärdering.
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Meritvärden – bidrag till gestaltad livsmiljö (maximalt 8 
poäng)

Den gestaltade livsmiljön i Järfälla kommun ska vila på tre ben där balans 
eftersträvas. Arkitekturen och stadsbyggnad ska vara berörande, brukbar 
och beständig. Se Bilaga 10. Följande redovisade kvaliteteter ses som 
meriterande:

• En medvetenhet och välavvägd balans mellan ”de tre benen”.
• Individuellt uttryck i uppbyggnad med sockel, kropp och krön.
• Robusta material på sockelvåning i exempelvis natursten, tegel, trä, 

glas eller metall.
• Fasadmaterial i natursten, tegel, trä, glas eller metall.
• Burspråk och indragna balkonger mot allmän plats.
• Utformning av och samverkan mellan kvarterets entréer 

(bostadsentréer, lokalentréer, dörrar till teknikrum etc) och den 
allmänna platsen.

Kvalitetsprogrammet ska följas. Kvalitetsprogrammet redovisar 
referensbilder, exempelvis på tvåvåningsmotiv, takkrön, fasadmaterial 
med mera. Se sidan 32. 
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Minimarkprisnivå
Följande prisnivåer gäller som minimarkprisnivå. Endast högre pris för 
bostadsrätter/ägarlägenheter är poänggivande.

• Bostadsrätt/ägarlägenheter flerbostadshus 8 500 kr/kvm ljus BTA 
• Lokaler för centrumverksamhet 3 000 kr/kvm ljus BTA
• Kontor 3 000 kr/kvm ljus BTA
• Förskola 3 000 kr/kvm ljus BTA

Inlämnade anbud bedöms avse prisläge maj 2022 och ska inte 
indexregleras under markanvisningsavtalets giltighet, det vill säga ett år 
från tecknande av markanvisningsavtalet. Vid en eventuell förlängning av 
markanvisningsavtalet ska parterna uppta nya förhandlingar om pris för 
kvartersmarken om det genomsnittliga priset på bostadsrätter i Järfälla 
kommun förändrats mer än 15 procent enligt Mäklarstatistik.

Inga gatukostnader eller plankostnader debiteras exploatören enligt denna 
detaljplan.
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Meritvärden – högre markprisanbud än minimarkprisnivå 
(max 4 poäng)

De fyra anbuden med högst pris per kvadratmeter ljus BTA för bostadsrätt 
eller ägarlägenheter överstigande minimarkprisnivå för respektive kvarter ges 
poäng. Markprisanbud som överstiger minimarkprisnivå kr/kvm ljus BTA ska 
vara angivna i jämna hundratal. 

Fördelningen av poäng är enligt följande:
1. Högsta anbud per kvadratmeter ljus BTA: 4 poäng
2. Näst högsta anbud per kvadratmeter ljus BTA: 3 poäng
3. Tredje högsta anbud per kvadratmeter ljus BTA: 2 poäng
4. Fjärde högsta anbud per kvadratmeter ljus BTA: 1 poäng

Skulle två eller flera anbud ange samma markprisnivå per kvadratmeter ljus 
BTA så avgörs poängfördelningen på följande vis:

1. Det anbudet som har högst poäng gällande bidrag till en hållbar livsmiljö.
2. Det anbudet som har högst poäng gestaltad livsmiljö.



Redovisningsmaterial. Gestaltning, 
innehåll och meritvärden.
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• Ögonhöjdsperspektiv från Majorsparken för kvarter 10 och från 
Majorstorget för kvarter 13.

• Valfritt flygperspektiv

Bebyggelseförslag ska uppfylla krav i BSIII kvalitetsprogram.

3. Två färdigställda referensprojekt motsvarande tävlingskvarteret ska 
redovisas enligt nedan:

• Max två A4 sidor per projekt inklusive bilder på bebyggelse av 
likartad karaktär som exploatören avser att bygga inom området. 
Referensprojekten ska även innehålla uppgift om

• Geografiskt läge, kommun och område
• Antal bostäder, våningar, samt BTA
• Typ av upplåtelseform för bostäder
• Tid för färdigställande
• Entreprenör
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För att kommunen ska kunna bedöma anbuden likvärdigt ska följande 
material redovisas av samtliga tävlande. I anbudet ska tydligt framgå vilka 
meritvärden enligt hållbar livsmiljö anbudsgivaren förbinder sig att utföra. 
Meritvärden för gestaltad livsmiljö bedöms utifrån ritningar, illustrationer samt 
beskrivning i text. 

Punkt 1-2 nedan får omfatta sammanlagt maximalt 30 sidor. Redovisningen 
ska innehålla:

1. Beskrivning i text (max tre A4 sidor) Platsanalys, koncept, kvantifierad 
information med kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, 
färgsättning, byggnadsteknik och hållbarhetsaspekter och meritåtagande 
gällande hållbar livsmiljö.

2. Ritningar och illustrationer
• Situationsplan i skala 1:400
• Principutformning av sockelplan med redovisning av entréer, 

trapphus och lokaler i skala 1:400
• Samtliga fasader i skala 1:400
• Takplan i skala 1:400
• Sektioner i skala 1:400 inklusive gatu- och gårdsrum med angivna 

plushöjder, (nordsydlig och öst-västlig riktning).
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Exploatören ska beskriva sina ekonomiska förutsättningar för att kunna 
bygga kvarteret. Beskrivningen ska göras på max två A4 sidor. Av 
beskrivningen ska framgå:

1.  Andra projekt som är pågående eller planerade att starta inom en nära 
framtid samt exploatörens totala investeringsvolym.  
2.  Planerad finansiering av projektet genom fördelning i procent mellan 

• Eget kapital.
• Lånat kapital.
• Andra bolag (med org nr) som avser finansiera, garantera eller på 

annat sätt delta i projektet.
• Annat sätt, ange hur.

3. En tidplan för genomförande av projektet givet förutsättningarna för 
markanvisning under rubriken Tidplan på sidan 30.

4. Ifylld anbudsblankett. Bilaga 11. 

Exploatören ska också lämna:
1. En likviditetsrating, till exempel UC-utdrag, som inte är äldre än två 

månader.
2. Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela 

ägarkedjan/koncernen till slutlig ägare, som inte är äldre än tre 
månader.

3. Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid 
anbudsinlämning och avtalstecknande (om det inte framgår i 
registreringsbeviset).

4. Preliminär årsredovisning för 2021.
5. Kommunen kan komma att efterfråga kompletterande material för 

bedömning av bolagets finansiella status under utvärderingen.
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Bedömningsgrupp
Anbuden utvärderas av en grupp sammansatt av projektledare 
exploatering, biträdande projektledare exploatering, planarkitekt, 
bygglovsarkitekt, miljöplanerare och stadsarkitekt. Anbudsgivare kommer 
att få besked under vecka 26 .

Tävlingsvinst
Tävlande som erhåller flest meritvärdespoäng för respektive kvarter 
kommer att utses till vinnare, detta under förutsättning att 
grundkriterierna är godkända. 

Vinnande exploatör får möjlighet att teckna markanvisningsavtal med 
kommunen. Utkast till markanvisningsavtal bifogas, se Bilaga 12 och 
Bilaga 13. Efter att markanvisningsavtal tecknats ska exploatören ta 
fram bygglovshandlingar som överensstämmer med tävlingsförslaget. 
Så snart bygglovhandlingarna färdigställts och behandlats av miljö- och 
byggnadsnämnden ska markanvisningsavtalet ersättas med ett 
marköverlåtelseavtal. Bygglovhandlingarna kommer biläggas 
marköverlåtelseavtalet och exploatören kommer att åläggas att följa 
dem. Utgångspunkten är att bygglov ska lämnas in och 
marköverlåtelseavtal tecknas inom tolv månader från det att 
markanvisningsavtal tecknats.

Vinnande anbud
• Kommunen har rätt att använda vinnande bidrags ritningar, 

illustrationer och övrigt material för marknadsföring och kommunikation 
kring området. 

• Vinnande anbud kommer att efterfrågas i form av 3D-modell för att 
användas i kommunens 3D-modell över Barkarbystaden. Ingen 
ersättning för detta utgår från kommunen. 

• Exploatören ska ange vilken upphovsperson som ska användas av 
kommunen vid användandet av materialet. 

Goda tvåor
Järfälla kommun anvisar kommunägd mark genom både 
markanvisningstävlingar och direktanvisningar. Direktanvisning kan 
användas då det finns särskilda motiv, till exempel när ett 
bebyggelseförslag tillför speciella kvaliteter till stadsbyggandet. 
Deltagande i denna markanvisning kan leda till att exploatör, även om 
denne inte utses som vinnare i denna tävling, kan komma ifråga för 
diskussion om direktanvisning för ett annat kvarter. 
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Anbudshandlingar
Anbudshandlingar ska bestå av:
1. Fullständigt ifylld och signerad anbudsblankett.
2. Redovisning av gestaltning, innehåll och meriterande åtaganden 

enligt handlingar under ”Redovisningsmaterial”.
3. Redovisning av ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft 

och handlingar under ”Redovisningsmaterial”.

Frågor, välkommen att kontakta 
David Lanthén david.lanthen.k@jarfalla.se
Johan Sandström johan.sandstrom.k@jarfalla.se

Samtliga frågor och svar kommer att redovisas på kommunens hemsida 
www.jarfalla.se/markanvisning. Svarstid på upp till en vecka kan 
förekomma. Sista datum för frågor är 2022-04-22. 

Inlämning av handlingar
Tävlingshandlingar lämnas i pappersformat samt i pdf-format (max 30 MB 
per fil och max 100 MB totalt) på ett USB i ett förseglat kuvert till Järfälla 
kommun. Tänk på storleken på filen. Använd neutralt kuvert och märk med 
namn på valt kvarter enligt nedan:  

Järfälla kommun
Barkarbystaden III, tävlingsbidrag kv 10 / kv 13
177 80 Järfälla

• Vid försändelse via post ska kuvertet vara poststämplat senast 
2022-05-06

• Vid inlämning i receptionen i Järfälla kommunhus Vasaplatsen 11 ska 
kuvertet var ankomststämplat senast 2022-05-06 kl. 15:00. Om 
receptionen är stängd så finns det ett postfack i anslutning till entrén 
där anbudet kan lämnas.

Publicering av vinnare
Angiven kontaktperson i vinnande tävlingsbidrag kontaktas. Därefter 
presenteras vinnaren på Järfälla kommuns webbplats. 
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Mötestider
Exploatör som lämnar in anbud ska vara tillgänglig för möten med 
kommunen under perioden 2022-06-13 – 2022-06-30.

Markanvisningstävling 2022-02-15 – 2022-05-06

Utvärdering Järfälla kommun 2022-05-09 – 2022-06-10

Undertecknande av markanvisningsavtal 2022-06-30

Marköverlåtelseavtal Q3 2023, preliminärt

Byggstart Q3 2023, preliminärt

Första inflyttning Q1 2025, preliminärt
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Handlingar som bifogas tävlingsunderlaget

Bilaga 1. Gestaltningsprogram för Majorstorget och Majorsparken
Bilaga 2. Plankarta i DWG
Bilaga 3. Grönytefaktor
Bilaga 4. Informationsmaterial, Avfall i Projekt Barkarbystaden
Bilaga 5. Projekteringsunderlag, Bygghandling
Bilaga 6. Utkast, upplåtelseavtal linspänd belysning
Bilaga 7. Förutsättningar och restriktioner vid genomförande för byggherrar i Barkarbystaden
Bilaga 8. Logistikbilaga projekt Barkarbystaden
Bilaga 9. Kvalitetssäkring i Barkarbystaden
Bilaga 10. Arkitekturpolicy för Järfälla kommun
Bilaga 11. Anbudsblankett BSIII kvarter 10 respektive kvarter 13
Bilaga 12. Utkast markanvisningsavtal för kv 10
Bilaga 13. Utkast markanvisningsavtal för kv 13
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Detaljplanehandlingar (inkl. kvalitetsprogram, kvalitets- och hållbarhetskrav och utredningar)
https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/stadsutvecklingochdetaljplaner/planarkiv/detaljplanerlagakraftar20132021/barkarbystadeniii.4.1859292814dfc1e888817d7.html

Parkeringsnorm
https://www.jarfalla.se/download/18.26512b3f15aa4b340a53657b/1488960929865/Parkeringsnorm%20f%C3%B6r%20J%C3%A4rf%C3%A4lla.pdf

Riktlinjer för dagvattenhantering
https://www.jarfalla.se/download/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1497465153348/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering,%20J%C3%A4rf%C3%A4lla,%202016-12-12.pdf

Riktlinjer för länsvattenhållning
https://www.jarfalla.se/download/18.d06a27415b1f38a6e3530ca/1570022277810/riktlinjer-for-lanshallningsvatten-beslutade-2017-03-23.pdf

Riktlinjer för avfallshantering, avfallsföreskrifter m.m.
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/lamnaavfall/reglerochvillkorforavfallochatervinning.4.dcc12c315f6c519c7cc288b.html

Handlingsplan för klimatneutrala Barkarbystaden 2030
https://www.jarfalla.se/download/18.5353e17db83b181537cbc/1639990148674/handlingsplan-for-klimatneutrala-barkarbystaden-2030.pdf
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 Anbudsblanketten är fullständigt ifylld. 

 Markprisanbud är lika med eller högre än minimarkprisnivå. 

 Den undertecknades behörighet är styrkt med registreringsbevis, 
fullmakt eller annan behörighetshandling.

 Kommunens angivna förutsättningar för genomförande, restriktioner 
och preliminär tidplan vid genomförande är noterade och kommer att 
följas. 

 Uppgifter om två referensprojekt har lämnats in och uppfyller ställda 
krav.

 Efterfrågat redovisningsmaterial avseende ekonomiska 
förutsättningar och genomförandekraft har lämnats in och uppfyller 
ställda krav.

 Efterfrågat material avseende koncept, bebyggelseförslag och 
meritåtaganden är beskrivna i text på det sätt kommunen angivit 
under redovisningsmaterial.

 Efterfrågat material avseende koncept och bebyggelseförslag är 
presenterade i ritningar och illustrationer på det sätt kommunen angivit 
under redovisningsmaterial.

 Bebyggelseförslaget är utformat i linje med kommunicerade förutsättningar 
avseende lägen för tekniska anslutningar och för angöring till kvarteret. 

 Uppgifter om tillkommande avgifter för avfall, VA och för anslutning till 
kommunens sopsugssystem etc har noterats. Taxor och avgifter kan 
komma att justeras efter kommunala beslut.

 Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter och/eller säljas som 
ägarlägenheter.

 Bebyggelseförslaget följer detaljplan och kvalitetsprogram.

 Bebyggelseförslaget följer kommunens riktlinjer.

 Samtliga efterfrågade handlingar har lämnats in i pappersformat samt i 
PDF-format och är inlämnade till kommunen senast på sista 
inlämningsdatum.

Program för markanvisning, kvarter 10 och 13 – Barkarbystaden III
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Flygvy över stadsutvecklingsprojektet i 
Barkarby. Vy från Veddesta mot 

Barkarbystaden med Säbysjön och 
naturreservatet i bakgrunden. 
Visionsbild: Tovatt Arkitekter . 

David Lanthén 
david.lanthen.k@jarfalla.se

Johan Sandström
johan.sandstrom.k@jarfalla.se

BARKARBY.se
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