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1. Inbjudan 

Ni inbjuds härmed att delta i en av Järfälla kommun utlyst markanvisningstävling för 

bostadsbyggande av äganderätter och bostadsrätter i kraftledningsstråket etapp 1 Viksjö. 

Tävlingen omfattar fyra delområden inom fastigheterna Viksjö 3:569, 6:1 och 6:368. 

För området ska tre detaljplaner upprättas i nära samarbete mellan kommunens 

planmyndighet och den/de exploatörer som tilldelas markanvisning. Byggstart beräknas ske 

som tidigast 2022. 

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2019-11-18 till 2020-01-10. De deltagande 

exploatörer som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna 

markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under 

två år förhandla med Järfälla kommun om att förvärva ett eller flera delområden. 

Tävlingens syfte 

Järfälla kommun vill med denna markanvisningstävling få fram intressanta bostäder som 

kompletterar befintlig bebyggelse i Viksjö. Den nya bebyggelsen ska knyta samman Viksjös 

bostadsenklaver och möjliggöra för bostadskarriär inom Viksjö och Järfälla kommun. Vidare 

ska bebyggelsen stärka gc-stråk och minska upplevelsen av otrygghet.  

 

Figur 1. Etapp 1 Kraftledningsstråket Viksjö med aktuella tävlingsområden markerade.  
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2. Bakgrund 

Den 29 januari 2004 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utreda utformningen av 

det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. Denna utredning har benämnts 

Stockholm Ström. Utbyggnaden och omstruktureringen av stam- och regionnätet berörde 

markägare i form av kommunerna Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, 

Stockholm, Sundbyberg och Täby. 

Syftet med Stockholms ström var att frilägga värdefull exploateringsbar mark när 

kraftledningarna avvecklades. Även betydande miljövinster har uppstått som följd av 

kabelförläggningen. Markägarna har medverkat till finansieringen genom tecknande av 

Intentionsavtal i augusti 2009 och Genomförandeavtal i april 2013 vilka har godkänts av 

kommunfullmäktige i Järfälla. 

För Järfälla kommun har medfinansiering skett med 186,9 miljoner som erlagts till Svenska 

kraftnät den 21 januari 2011. Som grund för denna medfinansiering genomfördes utredningar 

för att bedöma omfattning och värde av ny markanvändning inom den frilagda marken. 

Utredningarna från 2007-2008 visar att cirka 200 villa-, radhus- eller kedjehustomter och 350 

lägenheter i flerbostadshus kan byggas i kraftledningsstråket. 

Arbetet med att markförlägga aktuella kraftledningar 220 kV och 70 kV genom kommunen 

slutfördes under 2018. Sedan dess har Svenska kraftnät tillsammans med Vattenfall arbetat 

med att ta ner ledningar, ställningar och fundament. I förekommande fall saneras marken vid 

fundamenten i dialog med miljö- och hälsa. Detta arbete förväntas vara klart under 2019. 

Kraftledningarna har ersatts med en kabel som delvis går i samma sträckning som 

kraftledningarna och delvis fått en ny sträckning.  

Det område som frilagts för annan markanvändning när kraftledningarna tagits bort är 

långsträckt; från Molnsättra norr om E18 invid Kallhälls villastad till kommungränsen mot 

Stockholms stad i söder. Preliminärt delas stråket in i sju delområden varav fyra ligger inom 

Viksjö och Västra Jakobsberg och tre inom Kallhäll. Totalt förväntas hela stråket inrymma 

500 till 700 bostäder vilket ligger i linje med underlaget inför beslut om genomförandeavtal 

från 2007. 

Området 

Det aktuella området utgör den första etappen av fyra inom Viksjö och Västra Jakobsberg. 

Området, som är uppdelat i 4 mindre delområden ligger inom fastigheterna Viksjö 3:569, 6:1 

och 6:368 som alla ägs av Järfälla kommun. Majoriteten av området har tidigare berörts av 

kraftledningen med skyddsavstånd. Kraftledningsgatan är cirka 60 meter bred. Även andra 

intilliggande markområden ingår i etapp 1. 

I kraftledningsstråket vill kommunen skapa en trivsam bostadsmiljö med varierande 

bostadsstorlekar och bostadstyper som passar väl in i omgivande bebyggelse och som 

möjliggör boendekarriär för Viksjöbor och Järfällabor. En blandning av rad-, par- och 

kedjehus och villatomter är önskvärt. Ny bebyggelse ska i möjligaste mån placeras så att den 

kopplas samman med befintlig bebyggelse. Befintlig infrastruktur ska utnyttjas där så är 

möjligt och kostnadseffektiva förtätningsmöjligheter prioriteras. Den nya bebyggelsen ska 

kopplas samman med ett gång- och cykelstråk som på så sätt skapar ett sammanhängande 
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stråk i kraftledningens tidigare sträckning för att koppla samman Viksjö med Kallhäll som en 

ny tvärgående förbindelse genom kommunen. 

 

3. Tävlingsområde 

Tävlingsområdet består av fyra delområden inom fastigheterna Viksjö 3:569, 6:1 och 6:368. 

Fastigheterna ägs av Järfälla kommun. 

 

Delområde Cirka areal Kommentar 

A Ca 13 000 kvm Par-, kedje- och radhus 

B Ca 25 000 kvm Friliggande småhus, 

par-, kedje- och radhus. 

C Ca 10 000 kvm Par- och radhus 

D Ca 35 000 kvm Par-, kedje- och radhus, 

friliggande småhus,  
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Eftersom detaljplaneprocessen för området inte startat så är samtliga siffror ovan enbart en 

ungefärlig uppskattning och kan komma att förändras under processens gång. 

Tävlingsprocessen utgörs av samtliga planerade områden i tabellen. Tävlingsområdenas 

gränser behöver inte exakt motsvara kommande markanvisnings gränser. Delområdena 

kommer att markanvisas till en eller flera olika exploatörer beroende på resultat i 

markanvisningstävlingen.  

 

4. Användning och utformning av kvartersmark 

Bebyggelsen inom kvartersmarken ska utgöra ett attraktivt inslag i dagens bebyggelse och 

skapa en ny årsring i området. Det är av vikt att områdets gröna karaktär bibehålls samt att en 

anpassning görs till den befintliga bebyggelsen samt stigar och stråk. Ny kvartersmark och 

bostäder ska verka för att integrera Viksjö till ett sammanhängande bostadsområde. Därutöver 

ska kvartersmarken stärka mötet med gaturummet och skapa tydliga gränser mellan allmän 

plats och kvartersmark. 

En variation av bebyggelsetyper och storlekar på tomter eftersträvas för att komplettera och 

tillföra ett nytt arkitektoniskt inslag till området. Här avses en något större storlek på bostäder 

och tomter än vad som finns idag. Bostadstyper är i huvudsak friliggande småhus, parhus, 

kedjehus och radhus.   

Område A och C: parhus, kedjehus och radhus.  

Område B: friliggande småhus samt parhus, kedjehus och radhus i området närmast 

Viksjöleden. 

Område D: parhus, kedjehus och radhus mot Hummelmoravägen samt parhus och friliggande 

småhus.  

Placering, anpassning 

Bostadshus ska anpassas till terrängen och placeras en bit in på tomten så att förgårdsmark 

bildas. Våningshöjd är högst 2 våningar för småhus samt högst 3 våningar för radhus. För 

radhus avses sammanhängande enheter om 3 till 4 i rad. Riktlinjer för byggnadsarean för 

småhus är en fjärdedel av tomtens storlek där hänsyn tas till lovbefriade åtgärder (attefall och 

friggebod).  

Prickad mark (förgårdsmark) för småhus placeras mot gatan om 3,5 till 4,5 m. Entréer 

placeras mot gatan.  

Gårdar, tomter 

Fastighetsstorlekar för de olika bostadstypologierna är preliminärt: 

Radhus 350 till 450 kvm 

Parhus 400 till 500 kvm 

Kedjehus 450-550 kvm  

Friliggande småhus 500 till 700 kvm 

Bostadstomterna ska ha en grön och lummig karaktär där så mycket som möjligt av den 

befintliga växtligheten bevaras.  
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Material 

Ambitionen är att bebyggelsen ska utformas för en lång livslängd med sunda material som 

åldras på ett vackert sätt. Färgskalan ska gå i jordnära och naturliga färger samt att takens 

utförande ska harmonisera med omgivningen. Det kan exempelvis göras med trähus som 

material i konstruktion och i utformning (gestaltning).  

 

Energianvändning 

Kommunens miljöplan ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs 

i Kommunen. Miljöplanen ska beaktas för att ge området en stark miljöprägel i såväl innehåll 

som utformning.  

Byggande av lågenergihus kommer att premieras i utvärdering av tävlingen.  

 

Parkering 

Gällande p-norm ska tillämpas. 
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5. Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Järfälla kommuns vid byggnation gällande riktlinjer för dagvattenhantering och 

länshållningsvatten ska följas, (se länk under pkt 11). Dagvatten ska fördröjas inom 

kvartersmark. För dagvattenhantering kan krav på fördröjning med minsta magasinsvolym 

eller dylikt komma att anges i detaljplanen. 

Avfall 

Järfälla kommuns gällande riktlinjer för avfallshantering ska följas (se länk under pkt 11). 

Ledningar 

Infrastruktur avseende vatten och avlopp, el och fiber kommer att byggas ut i anslutning till 

tävlingsområdet. Var anslutningspunkter kan erbjudas kommer att fastställas under projektets 

gång. 

Anslutningsavgifter 

Exploatören ska erlägga VA-anslutningsavgift enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Det 

samma gäller för övriga eventuella anslutningsavgifter. 

Förorenad mark 

I samband med avveckling av kraftledningen så har Svenska kraftnät utfört miljöteknisk 

markundersökning. Kommunen eller den part som orsakat eventuell markförorening bekostar 

sanering av marken i sådan utsträckning att marken kan användas i enlighet med kommande 

detaljplans bestämmelser.  

Gator och belysning 

En förprojektering av allmänna anläggningar kommer att utföras inom ramen för 

detaljplaneprocessen. Kommunen kommer att vara huvudman för kommande allmänna 

anläggningar såsom gator, park och natur. 

Etablering 

Byggetablering ska i första hand ske inom den egna fastigheten, i andra hand inom av 

kommunen anvisat område utanför fastigheten. För nyttjande av kommunens mark betalas en 

avgift. 

Övrigt – exploatörens ansvar 

Exploatören ansvarar för att all bebyggelse inom kvartersmark utförs enligt kommande 

detaljplan inklusive samtliga tillhörande handlingar, kommunens föreskrifter i övrigt med 

mera. Exploatören ska utföra och bekosta markarbeten och anläggningar inom kvartersmark 

samt erforderliga funktionella anslutningar till allmän plats (gata) samt vad som i övrigt anges 

i kommande markanvisningsavtal (se utkast bilaga 2) 
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6. Genomförande 

Kommunen har tagit fram en övergripande och preliminär tidplan för detaljplaneprocessen för 

kraftledningsstråket etapp 1. Tidplanen kan komma att förändras under projektets gång: 

Beslut om planuppdrag 11 nov 2019. 

Genomförande och utvärdering av markanvisningstävling 18 nov 2019 till och med januari 

2020. 

Projektstart februari 2020 

Samråd detaljplan Q1 2021 

Granskning detaljplan Q4 2021 

Antagande detaljplan Q1 2022 

Byggstart av allmänna anläggningar Q3 2022 

 

7. Tävlingsförutsättningar 

Köpeskilling 

Primärt utvärderingskriterium i denna markanvisningstävling är priset för blivande 

kvartersmark. Pris ska anges i ljus BTA. Pris ska anges för bostadsrätt respektive äganderätt. 

Med ljus BTA menas temperaturreglerad bruttoarea ovan mark för huvudbyggnad. Garage, 

inglasad balkong och teknikutrymmen på vind räkas inte in som temperaturreglerad 

bruttoarea. 

Ovanstående pris i kronor mer kvm ljus BTA ska anges i prisläge 2019-11-01, nedan kallad 

Värdetidpunkten.  

I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning för området i pågående detaljplan. Beträffande 

framtida förbättringsarbeten som kan komma att utföras på gata eller annan allmän plats gäller 

vad som stadgas i 6 kap. Plan- och bygglagen om gatukostnader. 

Anslutningsavgift för VA med mera enligt vid tidpunkt gällande taxor tillkommer.  

Ovanstående pris regleras fram till Tillträdesdagen i relation till förändringar i pris på 

försäljningar av bostadsrätter eller villor på den öppna marknaden inom Järfälla. Reglering av 

priset ska ske enligt nedanstående formel. Priser ska dock aldrig understiga det 

kvadratmeterpris som anges i vinnande tävlingsbidrag. 

A = B + 15% * (C-D) 

A = köpeskilling vid betalningstidpunkten (Tillträdesdag), kr/kvm ljus BTA 

B = pris vid Värdetidpunkten, kr/kvm ljus BTA 

C= genomsnittspris på bostadsrätter eller villor inom Järfälla enligt senast offentliggjord 

Mäklarstatistik vid betalningstidpunkten, uttryckt i kr/kvm lägenhetsarea 

D= genomsnittspris på bostadsrätter eller villor inom Viksjö den 2019-11-01 enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/kvm lägenhetsarea. 

Om denna formel inte är användbar på grund av förändrade statistikredovisningsmetoder eller 

källor ska reglering ske utifrån den vid tillträdespunkten mest relevanta statistiken. Priset ska 

dock regleras med stöd av denna formel fram till den tidpunkt statistiken upphör eller 

förändras.  
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Plankostnader ingår inte i köpeskillingen utan kommer att debiteras exploatör enligt framtida 

tecknande av planavtal. 

Upplåtelseform 

Samtliga bostäder ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt.  

Avtal med kommunen 

Så snart vinnare i tävlingen utsetts ska dessa teckna markanvisningsavtal med kommunen, 

utkast till markanvisningsavtal bifogas, bilaga 2. Efter att markanvisningsavtal tecknats 

kommer exploatören delta i projektgrupper för genomförande av projekt Kraftledningsstråket 

etapp 1 inklusive detaljplaneprocess för aktuellt delområde. När detaljplanen för delområdet 

vunnit laga kraft och av exploatören framtagna bygglovhandlingar färdigställts och behandlats 

av miljö- och byggnadsnämnden kommer markanvisningsavtalet att ersättas av ett 

marköverlåtelseavtal. Bygglovhandlingarna kommer att biläggas marköverlåtelseavtalet och 

exploatören kommer att åläggas att följa dem.  

Markanvisningsavtal kommer att villkoras av att det godkänns genom lagakraftvunnet 

kommunstyrelsebeslut eller dyligt. 

Planavtal för kostnader förknippade med planarbetet kommer att tecknas med exploatören. 

 

Grundkriterier 

För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska exploatören uppfylla nedan angivna kriterier. 

Deltagande exploatör vars tävlingsförslag inte uppfyller dessa kriterier kommer att 

diskvalificeras. Kriterierna ska vara uppfyllda vid inlämningstidpunkten. Kommunen kan 

dock väga in skäl ända fram till att markanvisningsavtal tecknas. 

- Ledande befattningshavare hos exploatören får inte ha gjort sig skyldiga till 

ekonomisk brottslighet eller skattebrott. 

- Exploatören ska kunna visa att den i sig själv eller genom moderbolag, borgenär, 

samarbetspartner eller dylikt har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna 

genomföra projektet. 

- Exploatören ska redovisa minst ett tidigare färdigställt och väl genomfört 

referensprojekt av motsvarande omfattning, komplexitet och kvalitetsnivå som 

tävlingsobjektet.  

- Exploatören ska inlämna ett tävlingsförslag med en kortfattad beskrivning av förslaget 

på max 2 A4-sidor vari det tydligt framgår 

 

Tabell med följande information:  

 

Antal lägenheter, total kvm BTA bostäder varav kvm ljus BTA, upplåtelseform, 

pris/kvm ljus BTA per upplåtelseform. 

 

Energianvändning för uppvärmning per bostadsenhet i kWh/kvm och år i 

jämförelse med BBR. Energiberäkning ska bifogas. 

 

Beräkning av det parkeringsbehov för bil och cykel som bostäderna skapar i 

antal parkeringsplatser och utrymme för cykelparkering enligt kommunens 

parkeringsnorm 
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Redovisning av principiell dagvattenhantering. 

 

- Till redovisnigen ska ritningar bifogas som ska redovisa följande: 

Situationsplan i skala 1:400 

Förslag på hustyper 

Situationsplanen ska redogöra för en ungefärlig placering av byggnader, 

tomtstorlekar och en grov höjdsättning. 

 

8. Inlämning och utvärdering av tävlingsförslag 

Inlämning av tävlingsförslag 

Förslag i tävlingen ska skickas eller inlämnas i ett förseglat kuvert markerat med 

”Markanvisningstävling Kraftledningsstråket etapp 1”. 

Kuvertet ska innehålla följande handlingar: 

- Ifylld blankett, bilaga 1. 

- Undertecknande personers fullmakt att företräda exploatören vid 

markanvisningstävlingen 

- Registreringsbevis för exploatören 

- Dokument som visar att exploatören uppfyller grundkriterierna i punkt 7 ovan i denna 

inbjudan. 

- Vilka delområden som anbudet omfattar 

- Koncept redovisat i pappersformat på A4 och ritningar i pappersformat på A3, samt 

digitalt format (pdf) på usb-minne. 

Senast fredagen den 10 januari 2020 kl 15 ska tävlingsförslaget ha inkommit brevledes till 

Järfälla kommun, 177 80 Järfälla eller fysiskt till receptionen på Vasaplatsen 11 Jakobsbergs 

centrum. 

Utvärdering av tävlingsförslag 

Förutsatt att grundkriterierna för medverkan i markanvisningstävlingen som anges i punkt 7 

och kommunens övriga förutsättningar är uppfyllda kommer inlämnade tävlingsbidrag att 

utvärderas.  

Bedömningen kommer att ske enligt tre huvudområden;  

- pris för bostadsrätt respektive äganderätt,  

- bostadsbebyggelsens kvalitet och anpassning till platsen och  

- energianvändning för uppvärmning per bostadsenhet i kWh/kvm och år.  

Bedömning avseende bostadsbebyggelsens kvalitet och anpassning till området kommer att 

ske genom en samlad bedömning utifrån vad som anges om utformning i punkt 4 

”användning och utformning av kvartersmark” med särskild betoning på 

- föreslagen disposition av området 

- anpassning till befintlig bebyggelse 

- arkitektonisk kvalitet 

- byggnadernas placering på tomten 
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- bevarade av områdets gröna karaktär. 

En lägre energianvändning än kraven enligt BBR premieras. De anbud som når energiklass A 

tilldelas ett fiktivt prispåslag på inlämnat pris på 20%. Anbud som når energiklass B tilldelas 

ett fiktivt prispåslag med 10%. Energianvändningen ska styrkas genom energiberäkning, som 

ska bifogas med anbudet.  

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. Kommunen tidigare 

erfarenheter av exploatören kommer att vägas in i bedömningen.  

Publicering av vinnare 

När beslut fattats om vinnare delges detta till anbudsgivarna via mail. Vinnande 

tävlingsbidrags kontaktperson kontaktas innan beslut om vinnare publiceras.  

 

9. Övriga upplysningar 

Frågor 

Frågor under tävlingstiden kan ställs skriftligen till Isabell Lundberg, 

isabell.lundberg@jarfalla.se. Alla frågor kommer att besvaras via mail. Svarstid på upp till en 

vecka kan förekomma. Sista datum för frågor är den 18 december.  

Upphovsrättsliga- och nyttjanderättsfrågor 

Inlämning av tävlingsförslag innebär att kommunen ges rätt att utan ersättning till 

upphovsman eller exploatör ställa ut och/eller publicera förslagen samt mångfaldiga det för 

behandling inom kommunen. 

 

10. Länkar och bilagor 

Länkar 

Kommunens parkeringsnorm, 

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/parkeringsnorm.4.3331e80715c04818c5

8e4afb.html  

Riktlinjer för dagvatten, 

https://www.jarfalla.se/download/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1560948738901/riktlinjer-

dagvattenhantering.pdf  

Riktlinjer för avfall, 

https://www.jarfalla.se/download/18.4cc9f3a714c5bd731b829544/1558512130138/riktlinjer-

avfallshantering-jarfalla-kommun-2014.pdf  

Kommunens miljöplan, 

https://www.jarfalla.se/download/18.caf17471600680ddabb6ce2/1543236381301/miljoplan-

jarfalla-2016-2024.pdf  

 

Bilagor 

Anbudsblankett 

Utkast till markanvisningsavtal 

mailto:isabell.lundberg@jarfalla.se
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/parkeringsnorm.4.3331e80715c04818c58e4afb.html
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/parkeringsnorm.4.3331e80715c04818c58e4afb.html
https://www.jarfalla.se/download/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1560948738901/riktlinjer-dagvattenhantering.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1560948738901/riktlinjer-dagvattenhantering.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.4cc9f3a714c5bd731b829544/1558512130138/riktlinjer-avfallshantering-jarfalla-kommun-2014.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.4cc9f3a714c5bd731b829544/1558512130138/riktlinjer-avfallshantering-jarfalla-kommun-2014.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.caf17471600680ddabb6ce2/1543236381301/miljoplan-jarfalla-2016-2024.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.caf17471600680ddabb6ce2/1543236381301/miljoplan-jarfalla-2016-2024.pdf

