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1. INBJUDAN  

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

bostadsbyggande i Barkarbystaden etapp IIIB, kvarter 15 och 16. Tävlingen avser två 

blivande fastigheter. Deltagande exploatör kan lämna ett tävlingsförslag per fastighet 

men kan endast få markanvisning för en av fastigheterna, då kommunen vill ha flera 

olika byggherrar i kvarteren. För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden III 

vunnit laga kraft 2019-01-16. Etapp IIIB är den andra etappen som anvisas inom denna 

detaljplaneetapp av Barkarbystaden.  

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2019-06-10 till 2019-08-30. De 

deltagande exploatörer som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges 

möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger 

exploatören ensamrätt att under ett år förhandla med Järfälla kommun om att förvärva 

aktuell fastighet. 

 

Tävlingens syfte  

Järfälla kommun vill med denna markanvisningstävling få fram två intressanta bostads-

byggnadsprojekt vilka båda ska innehålla lokaler för verksamheter i bottenvåningarna, 

alternativt kommersiella koncept i kombination med levande bottenvåningar. Det 

största kvarteret, kv. 15, skall dessutom inrymma en integrerad förskola. Kommunens 

mål är att få en attraktiv bostadsbebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya 

staden som växer fram.  

 

Figur 2. Illustration över tävlingsområdet med de två kvarteren markerade.  
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2. BAKGRUND 

Vi bygger en variationsrik och levande stad 

På Barkarbyfältet byggs och planeras en levande stad med ett stort antal nya bostäder 

i upp till 140 kvarter och tusentals nya arbetsplatser. 1 800 bostäder är redan uppförda, 

likaså torg, parker, boulevarder, service, dagligvaruhandel, skolor och äldreboende. 

Byggandet av bostäder har fördelats på många olika byggherrar för att det ska bli en 

stor variation i stadsmiljön och i de olika boendena. I Barkarbystaden kommer det att 

finnas både bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder, radhus och villor mfl 

boendeformer. I Barkarbystaden finns det ett växande utbud av butiker, caféer och 

restauranger. Här ligger också Barkarby Handelsplats, ett av landets största 

handelsplatser. Den nybyggda Herrestaskolan är Sveriges första skola byggd helt i 

massivt trä och miljöcertifierad med klass guld enligt SGBC:s Miljöbyggnad. Målet är 

att Barkarbystaden ska kunna erbjuda ett levande stadsliv med arbetsplatser, service 

och kulturliv integrerat i kvarteren. Förutom stadens kvaliteter finns naturreservatet 

Västra Järvafältet för rekreation och aktivitet på nära avstånd. 

Läs mer på vår hemsida om hur Barkarbystaden planeras växa i och med att staden får 
två nya tunnelbanestationer. 

Järfälla kommun utvecklar successivt kraven på den stadsmiljö som växer fram med 

tonvikt på att det ska vara lätt att göra hållbara val för de som bor och verkar i staden. 

Kollektivtrafiken förbättras och det är aldrig längre än 500 m till närmaste 

kollektivtrafikpunkt, var du än befinner dig i staden. Gång- och cykeltrafik har 

prioriterats i planeringen. 

 

Historia 

Området där Barkarbystaden nu växer fram har varit en betydelsefull plats under 

många århundraden. Boplatser, gravfält, runstenar och andra fornlämningar visar att 

det har bott människor här från bronsåldern och framåt. 

I de södra delarna av Barkarbystaden ligger Järfälla kyrka, Barkarby torg och 

Tingshuset som alla har haft centrala roller i socknen historiskt sett. Under hela 1900-

talet var Barkarbyfältet med sitt flygfält ett viktigt centrum för både den militära och den 

civila flygutvecklingen i Sverige. Bland annat hade Kungliga Svea Flygflottilj (F8), 

senare Kungliga Svea flygkår, sin verksamhet förlagd på Barkarby flygfält 1938-1974. 

 
Västra Stockholms nya knutpunkt 

Om några år kommer Barkarby att bli västra Stockholms nya knutpunkt. Det innebär att 

både tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg och bussar, stannar i området. Dessutom kommer 

förbifart Stockholm tillsammans med befintliga E18 ge Barkarbystaden 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.  

https://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/stadsutveckling-och-detaljplaner/program-for-barkarbystaden.html
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3. TÄVLINGSOMRÅDET 

Tävlingsområdet omfattar två blivande fastigheter inom Barkarbystaden III, tillsvidare 

benämnda kvarter 15 och 16. Fastigheterna ägs av Järfälla kommun. Detaljplanen 

anger ändamålet bostäder, centrumverksamheter och kontor.  

 

Fastighet  Areal (m2) Byggrätt (m2 BTA) Lägenheter (ung. antal)  

Kvarter 15 9 133 25 000 220 

Kvarter 16 5 227 18 000 160 

  

Tävlingsområdet angränsar till områdets huvudgata, Barkarbyvägen, vilken kommer att 

byggas ut i ett tidigt skede, samt till lokalgator som kommer att fungerar som 

arbetsgator under byggtiden. Intilliggande bostadskvarter i Barkarbystaden I är 

överlåtna till olika byggherrar och är färdigställda. De sista bostadskvarteren i 

Barkarbystaden I planeras vara färdigställda 2020. Kvarter 17,18 och 19, söder om 

denna etapp, i Barkarbystaden III är redan markanvisade, utbyggnaden av dessa 

kvarter kommer påbörjas under slutet av 2019.  

Kvarteren ligger ca 400 m från Stora torget med befintlig bussförbindelse mot Barkarby 

station, Jakobsbergs station och Akalla samt ca 200 m från den planerade västra 

tunnelbaneuppgången i Barkarbystaden, vilken planeras öppnas för trafik 2024.  

 
Figur 3. Ortofoto med detaljplanegränser.  
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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 offentliga och privata 

ytor. Fasaden mot Barkarbyvägen och Ålsta Allé ska utformas med lokaler i 

bottenvåningen. Övriga fasader ska utformas med gestaltningsmässigt åtskiljbara 

enheter med en tydligt balanserad geometri med variation av detaljer som 

fönstersättningar, material osv.  

Kvarteren skall vara slutna med sockelvåning placerade i fastighetsgränser eller gräns 

mot förgårdsmark. Indrag, släpp eller passager tillåts inte. De flesta hörnen skall 

utföras avfasade i bottenvåningen.  

Detaljer kring användning och utformning av kvartersmark finns i Detaljplan för 

Barkarbystaden III, Bilaga 1a och Kvalitetsprogram för Barkarbystaden III, Bilaga 1b. 

Kommunens krav finns även sammanfattade i bifogad checklista – Kvalitets- och 

hållbarhetskrav för kvartersmark, Bilaga 4a. 

 
Tak 

Taken ska utformas omsorgsfullt. Installationer och funktioner på tak ska integreras 

som delar i taklandskapets gestaltning. Takytor kan med fördel inrymma flera olika 

funktioner. 

Aktiva bottenvåningar 

Lokaler för verksamheter och service ska finnas i sockelvåning mot Barkarbyvägen och 

Ålsta allé.  

I kvarteren ska sockelvåning mot Barkarbyvägen och Ålsta allé vara förhöjda med 

minst 3,7 meters våningshöjd och med entréer i nivå med gångbanan. 

Utformningen skall vara öppen, utåtriktad och med ett aktiverande innehåll: 

kommersiella butiks- och restauranglokaler, lokaler för kultur eller fritid, små 

arbetsplatser, gemensamma utrymmen för de boende, såsom cykelverkstäder, 

gemensamhetslokaler, mm. 

 

Kvarter 15 skall dessutom innehålla en förskola som skall drivas i kommunal regi. 

Kommunen önskar hyra, alt. i andra hand förvärva, en oinredd lokal för 

förskoleverksamhet. Kommunen kommer själva inreda lokalen genom egen 

upphandlad byggentreprenad i enlighet med LOU. Genomförandeavtal och hyresavtal 

avses tecknas parallellt med tecknandet av marköverlåtelseavtal. 

Förskolan ska i tillämpliga delar följa kommunens konceptförskola, bilaga 4b, och 

rymma 120 barn, samt max 18 barn per avdelning. 
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Figur 4. Illustration torg och aktiva bottenvåningar. 

 
 
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 

Byggnadernas energisystem ska uppfylla krav enligt valt tredjepartscertifieringssystem, 

(i första hand Miljöbyggnad Silver, Svanen, LEED eller BREAM)  i enlighet med 

Kvalitetsprogrammet för Barkarbystaden III. 

 
Buller 

Bullerutredning med föreskrifter redovisas i Bilaga 4c. 

 
Grönytefaktor 

Inom kvartersmark ska en bestämd grönytefaktor uppfyllas. För beräkning av 

grönytefaktorn finns ett PM, Bilaga 4d. Uppfyllande av grönytefaktorn ska redovisas vid 

bygglov.  

 
Konstnärlig utsmyckning  

På minst en fasad per kvarter ska en omsorgfullt utformad avvikande detalj, alternativt 

flera detaljer, utföras som ska vara integrerad i byggnadens arkitektur. Detta kan 

kombineras med särskild belysning, se punkt 27 i Kvalitets- och hållbarhetskrav för 

kvartersmark, Bilaga 4a. 

 
Parkering  

Parkeringsbehovet för bostäderna ska tillgodoses inom kvartersmark med 

parkeringsgarage. Det finns inget krav på att parkeringsgarage skall vara underjordiskt. 
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Var infart till garage i kvarter 15 kan placeras framgår av plankartans bestämmelser. 

Infart till garage i kvarter 16 kan endast ske från gata L305 (se förprojektering bilaga 

4o) Parkeringsbehovet ska lösas i enlighet med Järfälla kommuns antagna 

parkeringsnorm, Bilaga 4e. Kvarteren är belägna inom Zon A. 

 

Förskolegård (kvarter 15) 

Kvarter 15 skall innehålla en integrerad förskola. Utformning av lekytor på tillhörande 

förskolegård ska bestämmas enligt gällande lek- och aktivitetsplan, Bilaga 4f. 

Förskolegårdens kvalité ska säkras enligt gällande lekvärdesfaktor, Bilaga 4g.  

 

 

5. TEKNISK FÖRSÖRJNING MM 

Dagvattenhantering 

Järfälla kommuns vid byggnationen gällande riktlinjer för dagvattenhantering och 

länshållningsvatten ska följas. Idag gällande riktlinjer bifogas, Bilaga 4h och Bilaga 4i. 

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 obligatorisk i Barkarbystaden. Sopsugssystemets avgränsning och principskisser 

finns i Bilaga 4j. Järfälla kommuns gällande riktlinjer för avfallshantering finns i Bilaga 

4k. 

 

Ledningar 

Infrastruktur avseende vatten och avlopp, el, fiber, sopsugssystem och fjärrvärme 

kommer byggas ut i anslutning till tävlingsområdet. Var anslutningspunkter kan 

erbjudas framgår av bilaga 4l.  

 
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 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts för planområdet, Bilaga 4m. 

Kommunen bekostar eventuell sanering av marken i sådan utsträckning att 

bostadsbebyggelse kan uppföras inom fastigheterna. Markförhållandena framgår 

översiktligt av Barkarbystaden III, PM Geoteknink, Bilaga 4n.  

Gator och belysning 

Projektering av allmänna anläggningar pågår och kommer preliminärt att vara färdig i 

december 2019. Kommunens förprojekterade gator med preliminära höjder finns i 

Bilaga 4o. Linspänd belysning monteras över lokalgator. Huvudgator (Barkarbyvägen 

och Ålsta Allé) förses med belysningsstolpar. Utkast på upplåtelseavtal för linspänd 
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belysning framgår av Bilaga 4p. Kommunen tillhandahåller teknisk handbok som 

underlag för projektering av infästningar och kopplingslåda.  

 

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 

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). 

 

 

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.  

 

Det har tidigare riktats kritik mot den pågående utbyggnaden i Barkarbystaden I som i 

mångt och mycket har handlat om invånarnas upplevelse att färdigställandet av gator 

och parker tar lång tid och att "ingenting" till synes blir färdigt. Kommunen har dragit 

lärdom av detta och kommer genomföra framtida utbyggnad i tydligt avgränsade 

etapper så att de nyinflyttade i så stor utsträckning som möjligt upplever att de kommer 

till en "färdig stad". Markanvisningarna kommer därför genomföras samordnat och med 

en kort process mellan beslut om markanvisning och byggstart. 

 
Utbyggnadsordning 
 
Kommunen har arbetat fram följande princip för samordnad etapputbyggnad: 

1. Ett område omfattande ett antal planerade kvarter (2st i denna etapp) och gator stängslas 

in.  

2. Kommunen bygger ut de blivande gatorna till körbara byggvägar, inklusive ledningar, 

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 ca två år från byggstart till inflyttning, 

och att två utbyggnadsetapper kan pågå parallellt, med ett års förskjutning. 
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Kvalitetssäkringsprocess  

Som en del kommunens genomförandestrategi har en strategi för kvalitetssäkring i 

Barkarbystaden tagits fram, bilaga 4q. 

 

 

7. TÄVLINGSUNDERLAG 

Underlag till denna markanvisningstävling är, utöver detta program, följande 

handlingar: 

1. Detaljplan för Barkarbystaden III 

a. Planhandlingar 

b. Kvalitetsprogram 

2. Blankett för inlämning av tävlingsförslag 

3. Utkast till markanvisningsavtal 

a. Kvarter 15 

b. Kvarter 16 

4. Utredningar och övriga förutsättningar  

a. Checklista för Kvalitets- och hållbarhetskrav för kvartersmark i Barkarbystaden III 

b. Konceptförskola 

c. Bullerutredning  

d. Grönytefaktor 

e. Parkeringsnorm för Järfälla kommun 

f. Lek- och aktivitetsplan 

g. Lekvärdesfaktor 

h. Riktlinjer för dagvattenhantering  

i. Riktlinjer för länshållningsvatten  

j. Gränsdragningslista sopsug med principskisser, samt infoblad sopsug  

k. Riktlinjer för avfallshantering 

l. Redovisning av möjliga anslutningspunkter 

m. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

n. Barkarbystaden III, PM Geoteknik  

o. Förprojektering gator med höjder, trädplacering och anslutning av ledningar 

p. Utkast på upplåtelseavtal för linspänd belysning  

q. Kvalitetssäkring i Barkarbystaden 
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8. TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Köpeskilling 

Priset för kvartersmarken vid denna markanvisningstävling skall vara fast för 

uppräknade kategorier och uppgår till för bostäder upplåtna med bostadsrätt 7 000 

kronor per m2 ljus BTA, för bostäder upplåtna med hyresrätt 3 000 kronor per m2 ljus 

BTA, lokaler för handel och restaurang 3000 kronor per m2 ljus BTA, lokaler för kontor 

1000 kronor per m2 ljus BTA, lokaler för skola 2 500 kronor per m2 ljus BTA. 

För ägarlägenheter i kvarter 16 ska erbjudet pris anges i kronor per m2 ljus BTA. 

Priset avser prisläge 2019-05-01 och skall inte indexregleras under markanvisnings-

avtalets giltighetstid, dvs ett år från tecknande av markanvisningsavtalet. Skulle, vid en 

eventuell förlängning av markanvisningsavtalet det genomsnittliga priset på 

bostadsrätter i Järfälla enligt Mäklarstatistik ha förändrats mer än 15 % från 

värdetidpunkten, skall parterna uppta nya förhandlingar om pris för kvartersmarken. 

Inga gatukostnader eller plankostnader kommer att debiteras exploatören enligt denna 

detaljplan. 

 

Upplåtelseform 

För etappen gäller följande om upplåtelseformer: 

 Kv 15: Utgångspunkten är att samtliga lägenheter upplåts som bostadsrätter. 

Eventuella hyresrätter för en riktad målgrupp, exempelvis stiftelseboende, 

företagsboende eller studentboende kan medges i mindre omfattning om det 

bedöms nödvändigt för att inom kvarteret uppnå en god förvaltningsform med 

avseende på de krav på lokaler som ställs i detaljplan och i avtal. För 

uppförande av eventuella hyresrätter kommer exploatören i kommande 

marköverlåtelseavtal att få förbinda sig att vid vite följa en av kommunen 

fastställd tidplan för genomförandet av hyresrätterna. 

 Kv 16: Samtliga bostäder skall upplåtas i ägandeform, ägarlägenheter värderas 

högre i utvärdering än bostadsrätter. Ägarlägenheter som hyr-köp kan 

accepteras som upplåtelseform. 

 

För båda kvarteren är kommunen lyhörd för goda idéer om andra 

användningsområden än bostäder, dock är bostadsbebyggelse i någon form ett krav 

för deltagande i markanvisningstävlingen. 

 

Avtal med kommunen 

Så snart vinnare i tävlingen utsetts ska dessa teckna markanvisningsavtal med 

kommunen, utkast till markanvisningsavtal bifogas, Bilaga 2a och 2b. Efter att 

markanvisningsavtal tecknats ska exploatören ta fram bygglovshandlingar som 

överensstämmer med tävlingsförslaget. Bygglovhandlingarna ska uppfylla de krav 

kommunen ställer, se bilagd checklista, Bilaga 4a. 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 
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dem. Utgångspunkten är att bygglov ska lämnas in och marköverlåtelseavtal tecknas 

inom tolv månader från det att markanvisningsavtal tecknats. 

 

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 som ska redovisa följande: 

kortfattad beskrivning innehållande: koncept, kvantifierad information med 

kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, färgsättning, 

byggnadsteknik och hållbarhetsaspekter som ska redovisas på max 3 

sidor. 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 med angivna 

plushöjder, vilka ska redovisas i nord-sydlig och öst-västlig 

riktning. 

o Principutformning av sockelplan med redovisning av entréer, 

trapphus, lokaler  

o Valfritt ögonhöjdsperspektiv 

Kommunens tidigare erfarenheter av exploatören kommer att vägas in i bedömningen. 
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9. INLÄMNING OCH UTVÄRDERING AV TÄVLINGSFÖRSLAG 

Inlämning av tävlingsförslag 

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

”Markanvisningstävling Barkarbystaden IIIB”, och namnet på valt kvarter.  

Kuvertet ska innehålla följande handlingar: 

- Ifylld blankett, Bilaga 2 

- 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. 

- För kvarter 16 skall erbjudet pris i kronor per m2 ljus BTA för ägarlägenheter 

anges. 

- Tidplan för genomförande 

Senast Fredagen den 2019-08-30 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. 

 

Utvärdering av tävlingsförslag 

Inlämnat koncept kommer utvärderas utifrån gestaltning och byggnadens bidrag till 

levande, hållbar, social och tät stadsmiljö. Redovisat förslag ska överensstämma med 

antagen detaljplan med tillhörande kvalitetsprogram. Stor vikt kommer att läggas vid 

exploatörens kreativitet kring koncept avseende bostadsbyggande och det 

kommersiella bidraget till stadsdelen. 

Nedanstående åtaganden är frivilliga men kommer att vara meriterande vid 

utvärderingen: 

 Att exploatör inkluderar ett socialt eller kommersiellt koncept i kvarteret som 

bidrar till att Barkarbystadens dagbefolkning ökar så att Barkarbystaden 

upplevs som en trygg och integrerande stadsdel, och förbinder sig att 

genomföra detta. 

 Att exploatör förbinder sig att vid vite följa en tidplan för genomförandet av 

kvarteret kommer särskilt att beaktas. (Som framgår av avsnittet Upplåtelseform 

kommer exploatören vid vite att förbinda sig att följa en av kommunen fastställd 

tidplan för genomförandet av eventuella hyresrätter). 

 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  

 Att exploatören förbinder sig att genomföra tredjepartscertifiering, se punkt 2 i 

Kvalitets- och hållbarhetskrav för kvartersmark i Barkarbystaden III. 
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Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. 

 

Publicering av vinnare 

När beslut fattats om vinnare delges detta på Järfälla kommuns hemsida. Vinnande 

tävlingsbidrags kontaktperson kontaktas innan beslut om vinnare publiceras. 

 

 

10. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Frågor 

Frågor under tävlingstiden kan ställas skriftligen till projektledare David Lanthén, 

david.lanthen.k@jarfalla.se eller Mikael Jönsson, mikael.jonsson@jarfalla.se. Alla 

frågor och svar kommer att publiceras på kommunens hemsida. Svarstid på upp till en 

vecka kan förekomma. Sista datum för frågor är den 2019-08-16. 

 

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. 

 
 

mailto:david.lanthen.k@jarfalla.se
mailto:mikael.jonsson@jarfalla.se
https://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/stadsutveckling-och-detaljplaner/markanvisningar.html

