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Ni inbjuds härmed att delta i en av Järfälla kommun utlyst

markanvisningstävling för kvarter 6 inom detaljplan för Barkarbystaden IV.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-07-14. Kvarteren ligger mitt i

Barkarbystaden med närhet till tunnelbaneuppgångar. Här finns goda

kommersiella möjligheter och bra lägen för restaurang och café-

verksamhet.

Järfälla kommun vill med denna markanvisningstävling få fram ett intressant

byggprojekt vilket ska innehålla levande bottenvåningar med lokaler för

verksamheter. Kommunens mål är att få en attraktiv bostadsbebyggelse

som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-03-16 till 2021-05-17.

Den exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges

möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen

ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla

kommun om att förvärva aktuellt kvarter.

Förutsättningar för att erhålla en markanvisning finns angivna i denna

anbudsinbjudan samt bilagor. Anbudsgivare förbinder sig att följa dessa

förutsättningar genom att delta i tävlingen och lämna anbud. Eventuella

reservationer i markanvisningsavtalet ska framgå i anbudet. Det

anbudslämnande bolaget (org nr) är det bolag med vilket kommunen

kommer att teckna ett markanvisningsavtal.

Illustration framsida (beskuren): Tovatt Architects and Planners AB

Barkarbystaden IV upplevs som attraktiv, 

trygg och trivsam. Den hållbara staden är 

byggd på en kvartersstruktur med 

upplevelserik arkitektur och grönska. 
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GRUNDKRITERIER FÖR MEDVERKAN
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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.

• Fullständigt ifylld anbudsblankett.

• Exploatören ska kunna visa att den i sig själv eller genom garanti från moderbolag, borgenär, samarbetspartner

eller dylikt, har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.

• Anbudet innehåller fullständiga uppgifter/material, se vidare under rubrik ”Redovisningsmaterial”, sid 11-12.

• Anbudet ska vara utformat på svenska. Även det fortsatta arbetet mellan kommunen och exploatören sker på

svenska.

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



BARKARBYSTADEN
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Tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och fastighetsägare bygger

Järfälla kommun en levande och variationsrik stad med bostäder,

kontor, vårdändamål, skolor och förskolor, hotell, handel, service, idrott,

hälsa och kultur. Totalt planeras för ett stort antal bostäder i olika

upplåtelseformer samt tusentals arbetsplatser.

1800 bostäder är redan uppförda samt parker och torg, skola,

dagligvaruhandel, äldreboende och kommersiell service. Barkarby

Handelsplats, ett av Sveriges största handelsområden, gränsar till

projektområdet. Naturreservatet Västra Järvafältet och Igelbäckens

naturreservat ligger i direkt anslutning till projektområdet vilket innebär

att du har naturen inpå knuten.

Läs mer om projektet på kommunens hemsida–

www.barkarbystaden.se

Region Stockholm bygger förlängning av tunnelbanans blå linje från

Akalla till Barkarby station med en station med två entréer i

Barkarbystaden IV.

Vid Barkarby Station kommer västra Stockholms nya knutpunkt för

kollektivtrafik att utvecklas med stationer för tunnelbana, pendeltåg,

fjärrtåg och bussar. Närheten till E18 och Förbifart Stockholm innebär

även att detta är ett mycket bra läge för vägtrafik.

Kommunen äger tillsammans med näringsliv, byggaktörer och akademin i 

bolaget Barkarby Science, som inom utbyggnadsområdet 

Barkarbystaden erbjuder samverkan i olika innovations- och 

utvecklingsprojekt. 

Bolaget har fyra fokusområden:

• Den klimatsmarta staden 

• Den attraktiva staden 

• Den cirkulära staden

• Framtidens mobilitet

http://www.barkarbystaden.se/


DETALJPLANEETAPPER
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Barkarbystaden IV (BSIV) omfattar cirka 2 200 lägenheter, kontor, kommersiell

service och en tunnelbanestation med två uppgångar.

Barkarbystaden III (BSIII) angränsar till BSIV och omfattar cirka 4 300 

lägenheter och en skola årskurs F-9. Tre kvarter har överlåtits till Byggvesta, 

Sveaviken Bostad och Svenska Studenthus/Credentia med byggstarter under 

2020. Tre kvarter har markanvisats till JM, Botrygg och Åke Sundvall med 

byggstarter under 2021. Ytterligare två kvarter kommer att markanvisas under 

2021. 

Barkarbystaden I (BSI) omfattar cirka 2 000 lägenheter, kommersiell service och

en skola F-5. En stor del av detaljplanen är utbyggd och beräknas slutföras

2021.

Kommande detaljplaneetapper omfattar cirka 8000 lägenheter, skolor,

idrottsändamål, parker med mera.

Barkarby 

handelsplats BSIII

BSI

BSII

Kommande 

detaljplane-

etapper

BSIV



KVALITETSPROGRAM OCH CHECKLISTA
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Kommunen har tagit fram ett kvalitetsprogram med tillhörande checklista som är kopplad till

detaljplanen för Barkarbystaden IV. Kvalitetsprogrammet utgör ett komplement till detaljplanen och

omfattar krav på kvartersmark. Kvalitetsprogrammet redovisar kommunens ambitionsnivå för

kvartersmark och syftet är att utgöra underlag för reglering av kommunens minimikrav vid

markförsäljning. Kvalitetsprogrammet ger en fördjupad bild av de kvaliteter som ska eftersträvas inom

detaljplaneområdet samt hur en god miljöanpassning ska erhållas.

Kvalitetsprogrammet är uppbyggt i ett antal avsnitt. Till respektive avsnitt finns ett antal krav

sammanställda i en checklista tillhörande kvalitetsprogrammet. Checklistan ska användas som ett

verktyg för att säkerställa att krav som är ställda i kvalitetsprogrammet är uppfyllda inför markanvisning

och bygglovsansökan samt vid uppföljning av genomförande av bebyggelsen.

Exploatören fyller i checklistan i samband med anbudsinlämning som en del av tävlingshandlingarna.

De delar som ska vara ifyllda i anbudet är de som ligger under rubriken markanvisning. Kommunen

gör sedan en avstämning mot checklistan i utvärderingsprocessen. Kvalitetsprogrammet och

checklistan knyts till markanvisningsavtal som tecknas mellan kommunen och vinnande exploatör där

exploatören förbinder sig att följa kvalitetsprogrammet.

Uppföljning av kvalitetsprogram och checklista sker kontinuerligt mellan kommunen och exploatören

genom hela processen och används i marköverlåtelseavtal, under bygglovsprocessen och fram till

färdigbyggt kvarter.



FÖRUTSÄTTNINGAR
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FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER
Kommunen ansvarar för och bekostar förrättning för avstyckning av

kvarteret. Exploatören ansvarar för och bekostar ytterligare förrättning

och rättighetsbildning inom den egna fastigheten.

KÖPESKILLING
Erläggande av köpeskilling och principer för indexreglering framgår i

utkast till markanvisningsavtal.

PRISNIVÅ
Följande markpriser är gällande i markanvisningstävlingen:

Bostadsrätt/äganderätt flerbostadshus 8 000 kr/kvm ljus BTA

Lokaler för centrumverksamhet 3 500 kr/kvm ljus BTA

Kontor 2 500 kr/kvm ljus BTA

Priset avser prisläge 2021-01-01 och ska inte indexregleras under

markanvisningsavtalets giltighet, dvs 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 förändras mer än 10% enligt Mäklarstatistik.

Inga gatukostnader eller plankostnader debiteras exploatören enligt denna

detaljplan.



FÖRUTSÄTTNINGAR
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VA - ANSLUTNINGSPUNKTER OCH AVGIFTER
Kommunen kommer att anvisa lägen för anslutningspunkter för

respektive kvarter vilka kommer att fastslås vid tecknande av

markanvisningsavtal. Exploatören ska erlägga vid varje tidpunkt

gällande taxa för VA-anslutning.

GATOR OCH BELYSNING
Projektering av allmänna anläggningar på systemhandlingsnivå pågår.

Preliminära höjder för gator redovisas i bilaga 11. Principen är att

linspänd belysning monteras över lokalgator och att huvudgator förses

med belysningsstolpar. Utkast för upplåtelseavtal för linspänd

belysning framgår i bilaga 12. Kommunen tillhandahåller teknisk

handbok som underlag för projektering av infästningar och

kopplingslåda.

GENERELLT
Exploatören ska i projektering och utförande följa detaljplanen

inklusive samtliga tillhörande handlingar och kommunala riktlinjer

och styrdokument. Exploatören ska även följa anvisningar och

riktlinjer i bilaga 13 (Förutsättningar och restriktioner vid

genomförande för byggherrar i Barkarbystaden).

DAGVATTENHANTERING
För dagvattenhantering finns krav på fördröjning med minsta

magasinvolym angiven i detaljplanen.

SOPSUG
Sopsugssystemets avgränsning och principskisser finns i bilaga

10 (Gränsdragningslista och typritningar sopsugsanläggning).

Exploatören ska erlägga vid varje tidpunkt gällande taxa för

anslutning till sopsugssystemet.
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UTBYGGNAD AV BARKARBYSTADEN

De aktuella kvarteren är belägna vid områdets huvudgata, Barkarbyvägen som 

kommer att byggas ut i ett tidigt skede. Omkringliggande lokalgator  kommer också 

att byggas ut i ett tidigt skede och fungera som arbetsgator fram till inflyttning.

Kommunen eftersträvar i skedesplaneringen att kvarter och omkringliggande 

allmän platsmark ska färdigställas samordnat för att så långt möjligt tillskapa 

attraktiva och trygga boendemiljöer för de som flyttar in. 

Kommunen kommer att inhägna större områden som är klassade som 

arbetsområde. Därutöver åligger det respektive byggherre att inhägna det egna 

arbetsområdet i enlighet med gällande krav. 

Allmän trafik är från och med årsskiftet  2019/2020 separerad från byggtrafik för att 

nå en ökad säkerhet och för att så långt möjligt uppnå en effektiv utbyggnad i 

området. 

Från hösten 2020  trafikerar stombussar (BRT-bussar) sträckan Akalla –

Barkarbystaden med 10 minuters intervall. De som flyttar in i området kommer 

därmed att ha en god tillgång till kollektivtrafik .



TIDPLAN
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Nedan redovisas en preliminär tidplan för markanvisningsprocessen och preliminära tider från att markanvisningsavtal tecknats.

Markanvisningstävling 16 mars 2021 – 17 maj 2021

Utvärdering internt 18 maj 2021 – 7 juni 2021

Undertecknande av markanvisningsavtal inkl möten 8 juni 2021 – 21 juni 2021

Marköverlåtelseavtal Prel Q2 2022

Byggstart Prel Q3 2022

Första inflyttning 2024

MÖTESTIDER
Exploatör som lämnar in anbud ska vara tillgänglig för 10 juni 2021 kl 9.00-11.00

möten med kommunen följande tider. 18 juni 2021 kl 13.00-15.00



REDOVISNINGSMATERIAL
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GESTALTNING
För att kommunen ska kunna bedöma anbuden likvärdigt ska

följande material lämnas in för det kvarter anbud lämnas för.

Punkt 1-5 nedan får maximalt omfatta 30 sidor.

1. Bolagets tänkta gestaltning för det specifika kvarteret ska

redovisas i text och omfatta följande:

- Koncept för gestaltning av kvarteret

- Koncept för levande sockelvåning

- Materialval

- Färgsättning

2. Ritningar över tänkt bebyggelse som ska uppfylla

kvalitetsprogrammets krav för markanvisning vilka framgår i

checklistan. Ritningar som ska bifogas är:

- Situationsplan i skala 1:400

- Elevationsritning fasad i skala 1:400 (samtliga fasader)

- Takplan i skala 1:400

- Sektioner i skala 1:400 inklusive gatu- och gårdsrum

med angivna plushöjder, vilka ska redovisas i nord-

sydlig och öst-västlig riktning

3. Stads- och platsanalys.

- Förhållandet mellan gestaltningen av kvarteret och den omkringliggande

stadsmiljön.

4. Illustrationer

- Valfritt ögonhöjdsperspektiv (sett från Barkarbyvägen, Flygfältsvägen eller

Hässlöplatsen) samt valfri flygvy över kvarteret bifogas.

5. Två referensprojekt motsvarande tävlingskvarteret, redovisas enligt nedan:

- Max 2 A4-sidor inklusive bilder på bebyggelse av likartad karaktär som 

Bolaget avser att bygga inom området. Referensprojekten ska även 

innehålla uppgift om:

- Kvarterets innehåll

- Typ av upplåtelseform för bostäder

- Tid för färdigställande/inflyttning

- Entreprenör

- Kontaktperson



REDOVISNINGSMATERIAL
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

OCH GENOMFÖRANDEKRAFT

Exploatören ska beskriva sina ekonomiska förutsättningar för att 

kunna bygga kvarteret. 

• Beskrivningen ska göras på max 2 A4 sidor. Av beskrivningen ska 

framgå:

- Andra projekt som är pågående eller planerade att starta 

inom en nära framtid samt exploatörens totala 

investeringsvolym 

- 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

- En organisationsplan med roller för hur projektet avses 

bedrivas i relation till kommunen

- En tidplan för genomförande av projektet givet 

förutsättningarna för markanvisning under ”Tidplan” sid 10

• En likviditetsrating, ex UC-utdrag, som inte är äldre än två månader

• Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela 

ägarkedjan/koncernen till slutlig ägare (ej äldre än tre månader).

• Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid 

anbudsinlämning och avtalstecknande (om det inte framgår i 

registreringsbeviset)

• Preliminär årsredovisning för 2020 samt kvartalsbokslut per 210331 

eller tertialbokslut per 210430 för finansierande bolag

OBS: Kommunen kan komma att efterfråga kompletterande material 

för bedömning av bolaget finansiella status under utvärderingen
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BEDÖMNINGSGRUPP
Anbuden utvärderas av en grupp sammansatt av projektledare

exploatering, biträdande projektledare exploatering, planarkitekt,

bygglovshandläggare, miljöplanerare och stadsarkitekt.

TÄVLINGSVINST
Vinnare kommer att utses baserat på en kvalitativ bedömning efter ett

antal bedömningskriterier, se sid 20. Vinnande exploatör får möjlighet att

teckna markanvisningsavtal med kommunen.

VINNANDE ANBUD
Kommunen har rätt till att använda vinnande bidrags ritningar,

illustrationer och övrigt material som inlämnas i samband med anbudet

för marknadsföring och kommunikation kring området. Vinnande anbud

kommer att efterfrågas i form av 3D-modell för att användas 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.

BEDÖMNINGSPROCESS

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 i Järfälla 

kommun. 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. 



FORMALIA
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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. Märk kuvertet med namn på valt kvarter. Tänk på storleken på

filen.

Märk kuvertet:

Järfälla kommun

Barbara Vincent, Barkarbystaden IV kv 6

177 80 Järfälla

Vid försändelse via post ska kuvertet vara poststämplat senast:

2021-05-12

Vid inlämning i reception i Järfälla kommunhus, adress Vasaplatsen 11,

ska kuvertet var ankomststämplat senast:

2020-05-17 kl 15.00

Om receptionen är stängd så finns det ett postfack i anslutning till

entrén där anbudet kan lämnas.

ANBUDSHANDLINGAR
Anbudshandlingar ska bestå av:

• Fullständigt ifylld och signerad anbudsblankett, bilaga 2.

• Redovisning av gestaltning enligt handlingar under

”Redovisningsmaterial”

• Redovisning av ekonomiska förutsättningar och

genomförandekraft och handlingar under ”Redovisningsmaterial”

FRÅGOR
Kontaktperson:

Barbara Vincent, barbara.vincent.k@jarfalla.se, 070-693 00 14

Vincent Hellberg, vincent.hellberg.k@jarfalla.se, 072-142 21 49

Samtliga svar kommer att redovisas på kommunens hemsida.

Svarstid upp till en vecka kan förekomma. Sista datum för frågor är

4 maj 2021 kl 15.00.

PUBLICERING AV VINNARE
När beslut fattats om vinnare delges detta på Järfälla kommuns hemsida. 

Angiven kontaktperson i vinnande tävlingsbidrag kontaktas innan beslut 

om vinnare publiceras. 



UNDERLAG
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Handlingar som bifogas markanvisningsprogrammet

1. Program för markanvisningstävling

2. Anbudblankett BSIV kv 6

3. Plankarta i dwg

4. Karta över kvarteret

5. Kvalitetsprogram BSIV version 1

6. Definition av ljus BTA

7. Checklista för kvalitetsprogram BSIV, pdf och excel

8. Utkast till markanvisningsavtal kv 6 

9. Grönytefaktor, 2019-12-17 

10. Gränsdragningslista och typritningar sopsugsanläggning

11. Projekteringsunderlag med gatuhöjder och möjlig infart till parkeringsgarage 
systemhandlingsnivå

12. Utkast upplåtelseavtal för linspänd belysning 

13. Förutsättningar och restriktioner vid genomförande för byggherrar i Barkarbystaden

14. Redovisning av anslutningspunkter kv 6

15. Redovisning av förutsättningar för angöring kv 6

16. Logistikbilaga projekt Barkarbystaden 

Kommunala dokument, se kommunens hemsida
(Länkar se sid 16)

1. Detaljplan för Barkarbystaden IV

a. Bullerutredning

b. Miljötekniska markundersökningar

c. Geoteknisk undersökning

d. Kommersiell utredning

e. m fl.

2. Parkeringsnorm för Järfälla kommun 

3. Riktlinjer för dagvattenhantering

4. Riktlinjer för länshållningsvatten

5. Riktlinjer för avfallshantering

6. Teknisk handbok



LÄNKAR
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Detaljplanehandlingar:

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/stadsutvecklingochdetaljplaner/pagaendeplanarbeten/barkarbystadeniv.4.6bef7731158febe14b0763d5.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:

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/lamnaavfall/reglerochvillkorforavfallochatervinning.4.dcc12c315f6c519c7cc288b.html

Teknisk handbok:

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/tekniskhandbok.4.7559e61b1588d875bf738ab1.html

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/stadsutvecklingochdetaljplaner/pagaendeplanarbeten/barkarbystadeniv.4.6bef7731158febe14b0763d5.html
https://www.jarfalla.se/download/18.26512b3f15aa4b340a53657b/1488960929865/Parkeringsnorm%20f%C3%B6r%20J%C3%A4rf%C3%A4lla.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1497465153348/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering,%20J%C3%A4rf%C3%A4lla,%202016-12-12.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.d06a27415b1f38a6e3530ca/1570022277810/riktlinjer-for-lanshallningsvatten-beslutade-2017-03-23.pdf
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/lamnaavfall/reglerochvillkorforavfallochatervinning.4.dcc12c315f6c519c7cc288b.html
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/tekniskhandbok.4.7559e61b1588d875bf738ab1.html


BARKARBYSTADEN IV, KVARTER 6

SPECIFICERING

Ett kvarter

Ca 17 000 kvm BTA

Nära tunnelbanan



KVARTER 6 
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Kvarteret är centralt beläget i Barkarbystaden med nära

anslutning till tunnelbanan inom kvarter 9 och på Sveatorget.

Sveatorget kommer innehålla en variation av funktioner med

grönska, möjlighet till torghandel och uteserveringen.

Den södra delen av kvarteret angränsar mot korsningen

mellan Barkarbyvägen och Flygfältsvägen. Barkarbyvägen är

den genomgående gatan i Barkarbystaden som rymmer

flertal funktioner och trafikslag. Flygfältsvägen utgör

kopplingen till Barkarby station och Veddesta.

Öster om kvarteret ligger Flygfältsplatsen, en platsbildning

som ansluter till gångfartsområdet Flygfältsstråket. Målbilden

för Flygfältsplatsen är att det ska finnas mycket grönska med

träd och planteringar. Flygfältsstråket kommer utformas med

inriktning på fotgängare med inslag av grönska och

uteserveringar i bottenvåningarna.

Kv 6
Kv 9
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Inom kvarteret kan bostäder i form av flerbostadshus byggas

liksom kontor och centrumverksamhet. Kvarteret beräknas

kunna inrymma cirka 162 lägenheter. Kvarteret har goda

lägen för mindre butiker och kommersiell service främst i

söder.

Sockelvåningen ska innehålla lokaler för centrumverksamhet 

i enlighet med detaljplanen. Bostäder i kvarteret ska upplåtas 

med bostadsrätt eller äganderätt. 

De kommersiella delarna i kvarteret ska fastighetsrättsligt 

vara åtskilda från bostäderna, ex via 3D-fastighetsbildning. 

Bostäder och kommersiella lokaler ska ägas av olika juridiska 

personer.

Kvarteret ska ha särskilda detaljer i fasad mot allmän plats i 

utpekat läge mot Barkarbyvägen (grönt i karta) samt ha 

särskilda detaljer i sockelvåning mot Flygfältsstråket (blått i 

karta).

Kv 6Kv 6
Kv 9
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Kv 6
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MA
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MA

MA = markanvisat

MA
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GESTALTNING OCH UTFÖRANDE

Följande kriterier ser kommunen som särskilt viktiga gällande

gestaltning:

- Gestaltning av sockelvåning (materialval och dess kvalitet)

- Utformning av och samverkan mellan kvarterets bostadsentréer,

lokal-entréer, dörrar till teknikrum samt eventuella grindar

- Arkitektonisk variation inom kvarteret

- Förhållandet mellan gestaltningen av kvarteret och den

omkringliggande stadsmiljön

- Robusta materialval med tålighet över tid

- Användande av takterrasser för tillskapande av kvalitativa

uteplatsmiljöer

- Idéer för särskilda fasaddetaljer i utpekat läge mot korsningen

Barkarbyvägen och Flygfältsstråket, se s. 19

GENOMFÖRBARHET

Följande kriterier kommer beaktas särskilt vid utvärderingen av

kvarterts genomförbarhet:

- Finansiell styrka 

- Kompetens och erfarenhet från liknande projekt

- Kvarterets bedömda genomförbarhet avseende gestaltning och

funktion

Inlämnat anbud kommer utvärderas utifrån kvarterets gestaltning

som helhet och byggnadens bidrag till en levande, hållbar, social

och tät stadsmiljö. Redovisat förslag ska överensstämma med

gällande detaljplan. Kvalitetsprogrammet ska uppfyllas och

redovisas genom att exploatören fyller i checklistan, se bilaga 7.

Vid utvärderingen kommer även anbudet bedömas efter

gestaltning, kvarterets innehåll och genomförbarhet enligt följande.

KVARTERETS INNEHÅLL

Följande kriterier ser kommunen som särskilt viktiga gällande

kvarterets innehåll:

- Kommersiellt, socialt eller annat koncept som bidrar till uppnå

visionen för Barkarbystaden som framgår på s. 2

- Andel kontor inom kvarteret exklusive sockelvåning

- Andel större lägenheter
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