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Figur 1. Område för pågående detaljplan Barkarby Centrum.  

1. INBJUDAN   

Ni inbjuds härmed att delta i en av Järfälla kommun utlyst 
markanvisningstävling för bostadsbyggande av bostadsrätter i Barkarby 
Centrum. Tävlingen avser del av fastighet Barsbro 7:2, del av kvarter E, inom 
projekt Barkarby Centrum. För området pågår detaljplanearbete för 
närvarande. Detaljplanen planeras gå på samråd första kvartalet 2020. 
Byggstart för kvarter E beräknas tidigast till år 2025. 

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2019-10-14 till 2019-11-25. 
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 aktuellt tävlingsområde.  
  
Tävlingens syfte   
Järfälla kommun vill med denna markanvisningstävling få fram ett intressant 
bostadsbyggnadsprojekt som ska innehålla lokaler för verksamheter i 
bottenvåningen, alternativt kommersiella koncept i kombination med levande 
bottenvåningar. Kommunens mål är att få en attraktiv bostadsbebyggelse 
som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.   
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Figur 2. Projektområde Barkarby Centrum med kvarter E varav en del är aktuellt tävlingsområde 
markerat med blått.    

2. BAKGRUND  

Vid Barkarby station och dess omgivning planeras just nu en stor förändring i 
den regionala kärnan innebärande att Barkarby Centrum kommer att bli västra 
Stockholms nya knutpunkt med ny tunnelbana, bussterminal och tusentals 
nya bostäder. I framtiden kan även regionaltåg komma att stanna vid 
stationen. Dessutom kommer förbifart Stockholm tillsammans med befintliga 
E18 ge Barkarby och Järfälla ett mycket bra läge för vägtrafik. Järfälla har 
redan idag bra kommunikationer och har utsetts till ”bästa pendlarkommun” år 
2014 av Dagens Nyheter.   
 
Pendeltågsstationen är redan flyttad till ett läge 200 meter längre norrut än tidigare. 
Det planeras att bussterminalen ska flyttas i samband med att tunnelbanan öppnas 
år 2025. Det gamla läget för bussterminalen kommer då att behöva få en ny 
användning. Barkarby centrums läge i förhållande till det flyttade stationsläget 
behöver också utredas. Detta motiverar att markanvändningen i området ses över i 
en ny detaljplan.  
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Planområdet 
Planområdet för det pågående detaljplanearbetet omfattar idag fastigheterna 
Barsbro 1:192, 7:2, 1:207, 1:208-9, 1:312-16, 1:172 och Vålberga 3:7. 
Fastighetsägare i området är Järfälla kommun, V1 Barsbro AB och Järfällahus 
AB. BTH Bostad AB har erhållit markanvisning för upprättande av 
bostadsrätter och lokaler inom detaljplaneområdet. 
 

Projekt Barkarby Centrum 
I Barkarby centrum vill vi skapa en trivsam miljö där människor vill bo och 
verka. Läget med närhet till stadslivet i Veddesta och Barkarbystaden samt 
några hundra meter till en kollektivtrafikpunkt ger goda möjligheter till att 
kunna ha ett gott vardagsliv men där det också är lätt kan ta sig till olika 
mötesplatser till fots, cykel och med kollektivtrafik. Lokaler för handel, service 
och kontor inom den nya bebyggelsen utvecklas för att stödja lokalsamhället i 
första hand. 

Barkarby centrums nya bebyggelse har stora möjligheter att knyta samman 
Barkarby, Veddesta och Vålberga genom att skapa starka och trygga 
kopplingarna mellan de olika stadsdelarna.  

3. TÄVLINGSOMRÅDET  

Tävlingsområdet omfattar del av fastighet Barsbro 7:2 inom projekt Barkarby 
Centrum. Fastigheten ägs av Järfälla kommun.   
  
Fastighet   Cirka 

Areal (m2)  
Cirka  
Byggrätt (m2 BTA)  

Cirka Lägenheter (antal) 

Del av Barsbro 7:2 1 400 3 700 
Varav lokaler 60 m2 

39  

    
Eftersom att detaljplaneprocessen för området är pågående är samtliga siffror 
ovan enbart en ungefärlig uppskattning och kan komma att förändras under 
processens gång. 
 
Tävlingsområdet utgörs av del av ett av områdets planerade kvarter, E. 
Resterande del av kvarter E (ca 3000 m2 BTA) planeras tilldelas annan 
byggherre. Det åligger vinnaren av tävlingen att samordna exploatering av 
kvarter E med denna andra byggherre. Tävlingsområdets gränser behöver 
inte exakt motsvara kommande markanvisnings gränser. Intilliggande 
områden är markanvisade eller kommer att markanvisas till olika byggherrar. 

4. ANVÄNDNING OCH UTFORMNING AV KVARTERSMARK  

Bebyggelsen inom kvarteren ska utgöra ett attraktivt inslag i en blandad 
stadsmiljö. Den ska stärka gaturummet och skapa tydliga gränser mellan 
allmän plats och kvartersmark. 
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Detaljer kring användning och utformning av kvartersmark kommer vinnaren 
av denna tävling att arbeta fram tillsammans med projektgruppen för Barkarby 
Centrum inom processen för pågående detaljplan samt särskilt tillsammans 
med kvarter E:s andra byggherre. 

 
Figur 3. Illustration Gränden. Bilden är framtagen av Tengbom Arkitekter.  
 

Placering och anpassning 
Bebyggelsen ska ha en gemensam stadsfront utmed järnvägen och anpassa 
sig till befintlig bebyggelse i höjd. Byggnaderna mot Helikoptervägen ska 
placeras i gatulinjen. Bebyggelsen har en småskalighet där stor 
uppmärksamhet ägnas åt bottenvåningens utformning. Souterrängvåningar 
kan användas för att fånga upp höjdskillnader. Markhöjder ska anpassas till 
omgivningen. 

Gårdar m.m. 
Gränser mellan allmänna platser och privat mark ska tydliggöras. Gårdar ska 
ha en tydlig avgränsning. Platser för gemenskap på gårdarna ska utvecklas 
både inne och ute. Öppna gårdar mot väster avgränsas med lägre byggnader, 
häck eller mur. Gemensamma uteplatser ska lokaliseras till bullerfria lägen 
med kvällssol, även bullerskyddad takterrass räknas. Friyta för närlek ska 
finnas på varje gård. Lekytor ska alltid ordnas i marknivå. 

Den nya bebyggelsen utgör en ny årsring som präglas av småskalighet, 
aukustisk design och varierade fasader. Den akustiska designen används för 
att skapa en unik men välkomnande arkitektur. 
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Figur 4. Illustration över Torget. Bilden är framtagen av Tengbom Arkitekter.  
 

Entréer, lokaler och aktiva bottenvåningar  
Entréer utformas och placeras så att inga ramper eller trappor behövs för att nå 
huvudentréer. Entréer ska även vara genomgående så att man lätt når gata och 
gård. 
 
I tävlingsområdets del av kvarter E är tanken att ca 60 kvm ska utgöras av lokaler 
för centrumverksamhet. I övrigt kan bostäder uppföras i kvarteret. 
 
Aktiva och öppna bottenvåningar ska tillskapas ut mot Jaktvägen och 
Helikoptervägen. Mot dessa gator är bottenvåningen förhöjd och uppglasad. 
Entrétäthet och en kontakt mellan inne och ute är viktiga delar för en livfull gata som 
upplevs som trygg. I de inre delarna av området kan direktentréer i bottenvåningen 
och förgårdsmark skapa livfullhet och trygghet. 
 
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.  
  
Energianvändning  
Kommunens miljöplan ska vara vägledande för alla verksamheter och 
aktiviteter som bedrivs i Kommunen. Bolaget har tagit del av miljöplanen och 
ska beakta den i sin verksamhet samt verka för att ge området en stark 
miljöprägel i såväl innehåll som utformning.  
 
Riskavstånd 
Projektet har tagit beslut om ett riskavstånd till Mälarbanans spårmitt på 30 
meter. Detta innebär ett 30 meters bebyggelsefritt avstånd mellan närmaste 
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spårmitt och ny bebyggelse. Vidare kan riskbedömning i detaljplaneprocessen 
komma att innebära krav på byggkonstruktion och materialval eller dylikt. 
  
Buller  
En buller-PM har tagits fram i samband med detaljplaneprocessen, den 
kommer dock att uppdateras under processens gång. Bullersituationen 
redovisas nedan.  
 

 
Figur 5. Beräknad ljudutbredning i området prognosår 2040. PM framtaget av ÅF.  
 

 
Figur 6. Beräknad fasadnivå prognosår 2040. PM framtaget av ÅF.  
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Grönytefaktor  
Inom kvartersmark ska en bestämd grönytefaktor uppfyllas. Minsta tillåtna 
faktor är 0,5. För beräkning av grönytefaktorn finns ett PM (se länk under pkt 
10). Uppfyllande av grönytefaktorn ska redovisas vid bygglov.   
  
Parkering   
Bilparkeringsbehovet för bostäderna planeras tillgodoses inom ett för området 
gemensamt mobilitetshus. Den exakta modellen för parkeringsköp i planerat 
mobilitetshus kommer att arbetas fram under projektets gång.  
 
Cykelparkering ska tillgodoses inom kvartersmark och i enlighet med 
kommunens parkeringsnorm (se länk under pkt 10). 

5. TEKNISK FÖRSÖRJNING MM  

Dagvattenhantering  
Järfälla kommuns vid byggnationen gällande riktlinjer för dagvattenhantering 
och länshållningsvatten ska följas, (se länk under pkt 10). Dagvatten ska 
fördröjas inom kvartersmark. För dagvattenhantering kan krav på fördröjning 
med minsta magasinsvolym eller dylikt komma att anges i detaljplanen. 
  
Avfallshantering 
Järfälla kommuns gällande riktlinjer för avfallshantering ska följas (se länk 
under pkt 10). 
  
Ledningar  
Infrastruktur avseende vatten och avlopp, el, fiber, sopsugssystem och 
fjärrvärme kommer 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 detsamma gäller för övriga eventuella anslutningsavgifter. 
   
Förorenad mark  
En översiktlig miljöteknisk markundersökning kommer att utföras för 
planområdet. Kommunen bekostar eventuell sanering av marken i sådan 
utsträckning att marken kan användas i enlighet med pågående detaljplans 
bestämmelser. I detaljplaneprocessen planeras även en geoteknisk utredning 
tas fram som översiktligt visar markförhållandena i området. 

Gator och belysning  
En förprojektering av allmänna anläggningar kommer att beställas under 
hösten 2019 och beräknas vara färdig Q1 2020. 
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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 
kommande detaljplan inkl. samtliga tillhörande handlingar, kommunens 
föreskrifter i övrigt mm. 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).  

6. GENOMFÖRANDE  

Kommunen har genom Stockholmsöverenskommelsen åtagit sig att själv, 
eller genom annan bostadsexploatör, uppföra ca 1000 bostäder årligen inom 
tunnelbanans influensområde. Utbyggnaden föreslås ske i avgränsade 
etapper så att kommunen kan bygga ut allmän plats utan framtunga 
investeringar.  
 
Tidplan 

 
Kommunen har arbetat fram en övergripande tidplan för projekt Barkarby 
Centrum. Tidplanen avser ett optimalt fortlöpande av projektet och kan 
komma att förändras under projektets gång: 
 
Projektstart Maj 2018 
Samråd detaljplan Q1 2020 
Granskning detaljplan Q3 2020 
Antagande detaljplan Q1 2021 
Första byggnation påbörjas Q2 2021 
Kvarter E byggnation påbörjas Q4 2025 
Sista inflyttning Q4 2030 

7. TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
Köpeskilling  
Primärt utvärderingskriterium i denna markanvisningstävling är priset för 
blivande kvartersmark. Priset ska anges per ljus kvm BTA.  

Med ljus BTA menas temperaturreglerad bruttoarea ovan mark för 
huvudbyggnad. Garage, inglasad balkong och teknikutrymmen på vind räknas 
inte som temperaturreglerad bruttoarea. 
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Ovanstående pris i kronor per m2 ljus BTA är bestämt i prisläge 2019-10-01, 
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 och sopsugssystem m.m. enligt vid tidpunkten 
gällande taxor tillkommer.   

Ovanstående pris regleras fram till Tillträdesdagen i relation till förändringar i 
priset på försäljningar av bostadsrätter på den öppna marknaden. Reglering 
av priset skall ske enligt nedanstående formel. Priset skall dock aldrig 
understiga det kvadratmeterpris som anges i vinnande tävlingsbidrag.  

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

A = köpeskilling vid betalningstidpunkten (Tillträdesdag), kr/m2 ljus BTA   

B = pris vid Värdetidpunkten, kr/m2 ljus BTA   

C = genomsnittspris på bostadsrätter inom Järfälla enligt senast offentliggjord 
Mäklarstatistik vid betalningstidpunkten, uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea   

D = genomsnittspris på bostadsrätter inom Järfälla den 2019-10-01 enligt 
Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea.   

Om denna formel inte är användbar på grund av förändrade 
statistikredovisningsmetoder eller källor skall reglering ske utifrån den vid 
tillträdestidpunkten mest relevanta statistiken. Priset skall dock regleras med 
stöd av denna formel fram till den tidpunkt statistiken upphör eller förändras.  

Den preliminära köpeskillingen för kommersiella lokaler (som inte får 
användas för bostadsändamål enligt pågående detaljplan) är baserad på ett 
pris i prisläge 2019-10-01 om 4000 (fyratusen) kr per m2 BTA i A-lägen 
respektive 3000 (tretusen) kr per m2 BTA i B-lägen avseende mikroläget inom 
Detaljplanen. 

Plankostnader ingår inte i köpeskillingen utan kommer att debiteras 
exploatören enligt framtida tecknande av planavtal.  
 
Upplåtelseform  
Utgångspunkter är att samtliga lägenheter ska upplåtas som bostadsrätter. 
 
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 projektgruppen för 
genomförande av projekt Barkarby Centrum inkl. pågående 
detaljplaneprocess för området. När väl detaljplan vunnit lagakraft och av 
exploatören framtagna bygglovhandlingarna färdigställts och behandlats av 
miljö- och byggnadsnämnden kommer  
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markanvisningsavtalet ersättas med ett marköverlåtelseavtal. 
Bygglovhandlingarna kommer biläggas marköverlåtelseavtalet och 
exploatören kommer att åläggas att följa dem. 
 
Markanvisningsavtal kommer att villkoras av att det godkänns genom laga 
kraftvunnet kommunstyrelsebeslut eller dylikt. 
 
Planavtal för fördelning av kostnader förknippade med planarbetet kommer att 
tecknas med exploatören. 
 
Grundkriterier för medverkan i markanvisningstävlingen  
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 kvalitétsnivå som tävlingsobjektet (tät stadsmiljö, 
samverkan mellan byggherrar och kommun, antal lägenheter 
osv).  

• Exploatören skall inlämna ett tävlingsförslag med en kortfattad 
beskrivning av förslaget på max 2 A4-sidor, vari det tydligt framgår 

o tabell med följande information: antal lägenheter, antal 

lokalutrymmen, total m2 BTA bostäder varav m2 ljus BTA, 

total m2 BTA lokaler varav m2 ljus BTA, pris/m2 ljus BTA 

bostadsrätter, pris/m2 ljus BTA lokaler  

o hur exploatören klarar uppfyllandet av gällande 

bullerkrav, 

o redovisning av en godkänd principiell dagvattenhantering, 

o trovärdig beskrivning/bedömning av hur grönytefaktor 0,5 

uppnås, 



 

Markanvisningstävling Barkarby Centrum, del av kvarter E 
  
  

  

o beräkning av det parkeringsbehov som kvarterets 

bostäder skapar i antal parkeringsplatser för bilparkering, 

enligt kommunens parkeringsnorm, 

o framräknande och påvisande av utrymme för antal platser 

för cykelparkering i enlighet med kommunens 

parkeringsnorm. 

 

• Till redovisningen ska ritningar bifogas som ska redovisa följande:  

o Situationsplan i skala 1:400 inklusive principutformning av 

gård och förgårdsmark  

o Fasader i skala 1:400  

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

 
Situationsplanen ska redogöra för ungefärlig placering av byggnader, grov 
höjdsättning och hur höjdskillnader tas upp samt gårdsbildning. 
    

8. INLÄMNING OCH UTVÄRDERING AV TÄVLINGSFÖRSLAG  

Inlämning av tävlingsförslag  
Förslag i tävlingen ska skickas eller inlämnas i ett förseglat kuvert markerat 
”Markanvisningstävling Barkarby Centrum Kv E”.   

Kuvertet ska innehålla följande handlingar:  

- Ifylld blankett, Bilaga 1  
- Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid 

markanvisningstävling  
- Registreringsbevis för exploatören  
- Dokument som visar att exploatören uppfyller grundkriterierna i punkt 

8 i denna inbjudan.  
- Koncept redovisat i pappersformat på A4 och ritningar i pappersformat 

på A3, samt i digitalt format (pdf) på usb-minne.  
 

Senast Måndagen den 2019-11-25 kl.15.00 ska tävlingsförslaget ha 
inkommit brevledes till Järfälla kommun, Kommunstyrelsens kansli, 
Vasaplatsen 11, 177 80 Järfälla alternativt fysiskt till receptionen på 
Riddarplatsen 5, Jakobsbergs centrum.  
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Utvärdering av tävlingsförslag 
Förutsatt att grundkriterierna för medverkan i markanvisningstävlingen som 
anges i pkt 8 och kommunens övriga förutsättningar är uppfyllda kommer 
inlämnat tävlingsbidrag att utvärderas. Bedömningen kommer att ske enligt 
två huvudområden, pris och gestaltning. Bedömning avseende gestaltning 
kommer att ske genom en samlad bedömning utifrån hur förslaget hanterar 
vad som anges om utformning och gestaltning i pkt 4 ”användning och 
utformning av kvartersmark” med särskild betoning på: 

• Bottenvåningens utformning 
• Byggnadernas placering 
• Anpassning till befintliga förhållanden 
• Hantering av gränser mellan allmän plats och kvartersmark 
• Arkitektonisk kvalitet 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. 
Kommunens 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 ställas skriftligen till projektledare Marcus 
Kollberg, marcus.kollberg.k@jarfalla.se eller planarkitekt Ingela Isaksson, 
ingela.isaksson@jarfalla.se. Alla frågor kommer att besvaras via mail. 
Svarstid på upp till en vecka kan förekomma. Sista datum för frågor är den 
2019-11-15.  
  
Upphovsrätts- och nyttjanderättsfrågor  

Inlämning av tävlingsförslag innebär att kommunen ges rätt att utan ersättning 
till upphovsman eller exploatör att ställa ut och/eller publicera förslagen, samt 
mångfaldiga det för behandling inom kommunen.  
  
Goda Tvåor  

Järfälla kommun anvisar kommunägd mark genom både markanvisningstävlingar 
och genom direktavvisningar. Direktanvisning kan användas då det finns särskilda 
motiv, till exempel när ett bebyggelseförslag tillför speciella kvaliteter till gagn för 
stadsbyggandet i Järfälla kommun. Deltagande i denna markanvisning kan därför 
leda till att exploatör, även om denne inte utses som vinnare i denna tävling, kan 
komma ifråga för diskussion om direktanvisning inom annan del av kommunen.  

https://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/stadsutveckling-och-detaljplaner/markanvisningar.html


 

Markanvisningstävling Barkarby Centrum, del av kvarter E 
  
  

  

10. LÄNKAR OCH BILAGOR 

Länkar 

Beräkning av Grönytefaktor 

https://www.jarfalla.se/download/18.5f0a6b3516b0df9d238c761e/1560145065191/b
ilaga-4d-markanvisningstavling-barkarbystaden-iiib-gronytefaktor.pdf 

Kommunens parkeringsnorm   

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

Kommunens riktlinjer för dagvatten  

https://www.jarfalla.se/download/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1497465153348/
Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering,%20J%C3%A4rf%C3%A4lla,%202
016-12-12.pdf  

Kommunens miljöplan  

https://www.jarfalla.se/download/18.caf17471600680ddabb6ce2/1512120361959/m
iljoplan-jarfalla-2016-2024.pdf  

Kommunens riktlinjer för avfall  

https://www.jarfalla.se/download/18.4cc9f3a714c5bd731b829544/1427703752993/r
iktlinjer-avfallshantering-jarfalla-kommun-20140101.pdf 

Bilagor 

1) Anbudsblankett (bifogas) 
2) Utkast på markanvisningsavtal inkl bilagor (bifogas) 
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