
Inbjudan till markanvisningstävling
Söderhöjden – Område A.

Inspirationsbild. Bebyggelse vid gårdsgatan. (Bernow & Partners arkitekter 2019)



Inbjudan.

Ni inbjuds härmed att delta i en av Järfälla kommun utlyst 

markanvisningstävling för bostadsbyggande av bostadsrätter i Söderhöjden 

inom gällande detaljplan för Söderhöjden i Jakobsberg. 

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-11-22 till 2022-01-24. 

Den deltagande byggherre som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna 

kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. 

Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under ett år efter tecknandet 

av markanvisningsavtalet förhandla med Järfälla kommun om att förvärva 

aktuell fastighet.  

Järfälla kommun vill med denna markanvisningstävling få fram ett 

bebyggelseförslag som kompletterar Söderhöjden och ger ett väl gestaltat 

tillägg till området. 

Förutsättningarna för markanvisningstävlingen finns angivna i denna 

inbjudan samt i bilagor. Genom att delta i markanvisningstävlingen förbinder 

sig anbudsgivaren att följa dessa förutsättningar. Eventuella reservationer i 

markanvisningsavtalet ska framgå i anbudet. Det anbudslämnande bolaget 

(org nr) är det bolag med vilket kommunen kommer att teckna ett 

markanvisningsavtal.
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Järfälla. En växande kommun. 

Tillsammans med byggaktörer, fastighetsägare och 

näringsliv fortsätter Järfälla utveckla en energifylld och 

livsbejakande kommun. Vi planerar för 19 000 nya 

bostäder i olika upplåtelseformer, tusentals arbetsplatser, 

hotell, handel, service, förskolor, skolor, vårdinrättningar 

och äldreboenden samt mötesplatser för idrott, hälsa och 

kultur. Allt detta tillsammans med unika 

infrastruktursatsningar som tunnelbana, regionaltågsstation 

och Förbifart Stockholm gör Järfälla till en av Stockholms 

mest tillgängliga kommuner.

Dessa stora bostads- och infrastrukturplaner ger Järfälla 

viktiga förutsättningar för att fortsätta växa och inom 

femton år förväntas Järfälla ha vuxit från dagens 80 000 

invånare till minst 120 000 invånare.
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Söderhöjden. Utveckling pågår. 

Med ett strategiskt läge mitt i den regionala stadskärnan och en 

enorm utvecklingspotential fortsätter Söderhöjden att utvecklas. 

Söderhöjden planeras att kompletteras med ca 900 bostäder i olika 

upplåtelseformer varav 600 bostäder tillhörande detaljplan för 

Tallbohov är i genomförandeskedet. Därutöver ska det byggas 

lokaler för olika verksamheter, en förskola och grundskola samt en 

gång- och cykelbro över E18 till IKEA och handelsområdet Barkarby.

Tävlingsområdet (Område A) ligger på gång- och cykelavstånd, 

mindre än 1,5 km, till Jakobsbergs centrum med dess buss- och 

pendeltågsstation och på andra sidan E18 ligger handelsområdet 

Barkarby och den starkt framväxande Barkarbystaden. I och med 

den nya planerade tunnelbanesträckan kommer Söderhöjden ligga 

inom ett avstånd av två kilometer till tunnelbanestation 

Barkarbystaden.

Inom Söderhöjden och i dess närhet finns ett framväxande stadsliv 

med daglig varuhandel, restauranger, tre förskolor, två grundskolor, 

äldreboende, idrottsanläggningar (bollplan och idrottsplats vid 

Tallbohovskolan) samt Jakobsbergs sjukhus. Mötesplatser som torg, 

parker, utegym och lekplatser finns också tillgängliga inom 

Söderhöjden.
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Område A. Tävlingsområdet. 

Tävlingsområdet omfattar ett område direkt angränsande mot 

Snapphanevägen. Området ligger i direkt anslutning till ett uppvuxet och 

fridfullt skogsområde. Antagen detaljplan anger ändamålet bostad. 

Den befintliga parkeringen för intilliggande bostadsområde, Jakobsberg 

2:1994, tas delvis i anspråk som angöringsgata, för vilken en 

gemensamhetsanläggning ska bildas. Gemensamhetsanläggningen ska 

upprättas för nämnda bostadsområde, Jakobsberg 2:1994 och 

tävlingsområdets fastighet för gemensam in- och utfart med mera.

På resterande del av parkeringen och i kant med den befintliga 

naturslänten föreslås bostadshus och tillhörande gårdar för cirka 50 

lägenheter. Askallén måste tas bort vid byggnation och ska ersättas med 

15 nya träd av samma art huvudsakligen inom tävlingsområdet, ett mindre 

antal träd kan efter dialog och godkännande med kommunen planteras på 

närliggande kommunal mark. Inför borttagande av askallén kan dispens för 

borttagande av biotopskyddande allé behöva sökas hos länsstyrelsen.  

De övriga bostadsområdena inom detaljplanen är i Järfällahus, det 

kommunala bostadsbolagets, ägo. 
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Område A. Innehåll och gestaltning.

Byggnaderna anpassas till den kuperade terrängen och 

trappas ner i höjd mot de befintliga lamellhusen. 

Suterrängvåning med garage med mera tar upp 

nivåskillnaden mellan lägre och högre gårdars nivåer. 

Placering och byggnadshöjd utformas med hänsyn till 

befintliga och nya byggnaders ljusinsläpp. Öppningarna 

mellan husen ger kontakt från gårdarna mot 

parkrummet i öster och skapar samtidigt genomblickar. 

Reglerade nockhöjder motsvarar byggnader i fyra 

respektive sex våningar.

Under bostäderna ska ett underjordiskt 

parkeringsgarage anläggas. Byggherren som tilldelas 

markanvisning ska även ansvara för anläggandet av det 

underjordiska parkeringsgaraget. 

Detaljer kring användning och utformning av 

kvartersmark finns i gällande detaljplan och 

planbeskrivning för Söderhöjden och det för 

detaljplanen framtagna kvalitetsprogrammet.
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Område A. Innehåll och gestaltning.

Material
Fasad i ett material, förslagsvis mörkt tegel. Fönster placeras försänkta från 

fasadlivet och utförs med smäckra profiler i liknande kulör som fasad. Generösa 

balkonger med smäckra och genomsiktliga räcken i liknande kulör som fasad. 

Bottenvåningarna ska ges ett detaljerat uttryck genom speciell behandling av 

fasadmaterial. Extra omsorg på delarna av bottenvåningarna med hög andel 

uppglasning och lokaler och/eller bostadskomplement mot gata och angöringsgata 

för ett harmoniskt samspel med bostadshusen och en god helhet. 

De utrymningsvägar som kan behövas mot parkmark ska ges en naturkaraktär och 

med genomsläppligt markmaterial. 

Låg sockel, av förslagsvis natursten, utgör mötet med marken, likaså ska 

avgränsningar i nivåer i förgårdsmarken, exempelvis murar anläggas i samma 

material. 

Buller
Bullerutredningen visar att all bebyggelse klarar trafikbullerförordningens riktvärden 

vid fasad utan att några åtgärder krävs.

Grönytefaktor
Inom kvartersmark ska en bestämd grönytefaktor uppfyllas. Minsta 

tillåtna faktor är 0,5 för bostadskvarter. Uppfyllande av grönytefaktorn 

ska redovisas och prövas vid bygglov.

Parkering
Parkeringsbehovet för bostäderna ska tillgodoses inom kvartersmark 

huvudsakligen med ett underjordiskt parkeringsgarage. Järfälla 

kommuns vid byggnationen gällande riktlinjer parkeringsnorm ska gälla, 

se länk under rubrik 11.

Miljösäkring
Järfälla kommun har antagit en miljöplan med kommunens 

övergripande miljömål och förtydligande inom olika delmål, se länk 

under rubrik 11. Ett delmål gäller god bebyggd miljö som bland annat 

beskriver att nybyggnation av kommunens och bolagens byggnader ska 

projekteras och certifieras minst enligt Miljöbyggnad nivå silver eller 

liknande. Delmålet ska tillämpas inom samhällsbyggnadsprocessen. 
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Kvalitetsprogram och checklista.

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

detaljplanen för Söderhöjden. Kvalitetsprogrammet är ett komplement till detaljplanen och 

redovisar kommunens krav och ambitionsnivå för kvartersmark. 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 kvalitets-programmet är uppfyllda 

inför markanvisning och bygglovsansökan samt vid uppföljning av genomförande av 

bebyggelsen. 

Kvalitetsprogrammet och checklistan utgör en del av tävlingshandlingarna och kommunen 

kommer att stämma av checklistan i utvärderingsprocessen. Kvalitetsprogrammet och 

checklistan knyts till markanvisningsavtal som tecknas mellan kommunen och vinnande 

byggherre där byggherren förbinder sig att följa kvalitetsprogrammet. Uppföljning av 

kvalitetsprogram och checklista sker kontinuerligt mellan kommunen och byggherren genom 

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

färdigbyggt område. 
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Område A. Teknisk försörjning.

Dagvattenhantering
Järfälla kommuns vid byggnationen gällande riktlinjer för dagvattenhantering och 

länshållningsvatten ska följas, se länk under rubrik 11. I samband med 

planarbetet har en dagvattenutredning, daterad 2019-05-03 rev. 2019-10-11 

tagits fram. Dagvatten ska i första hand omhändertas inom fastigheten.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning, 

vilket är Järfälla kommuns avfallsplan, föreskrifter samt riktlinjer för 

avfallshantering, se länk under rubrik 11. Avfall som uppkommer inom 

fastigheterna ska primärt hanteras inom respektive fastighet. 

Miljöhus för övrig källsortering placeras så att gårdarnas friytor sparas så långt 

det är möjligt för plantering, lek, dagvattenhantering etc.

Ledningar
Fjärrvärme finns tillgängligt i området. Befintliga ledningar ska flyttas till det på 

detaljplanen markerade u-området. 

Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Befintliga 

ledningar ska flyttas i mindre omfattning vilket ombesörjes av kommunen 

innan tillträdet till fastigheteten.

Planerad bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintligt fibernät. Övriga 

ledningsslag finns i området och bedöms ha tillräcklig kapacitet för 

tillkommande bostäder.

Anslutningsavgifter
Kostnaden för anslutning till el, opto och telenät debiteras enligt gällande 

taxa av respektive ledningsägare. Kostnad för anslutning till 

fjärrvärmenätet sker enligt av nätägaren fastställd kostnad. 

Anslutningsavgift för vatten-/spillvatten-/dagvatten tas ut enligt, för 

tidpunkten gällande VA-taxa. Debitering sker när förbindelsepunkt är 

upprättad.
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Område A. Teknisk försörjning.

Förorenad mark
En markteknisk undersökningsrapport daterad 2019-03-26 rev. 2019-10-11 är av översiktlig karaktär. 

Radonmätning för byggnader som grundläggs på fast lagrad friktionsjord bör utföras inför 

detaljprojekteringen. För byggnader som grundläggs på packad sprängbotten bör kontrollmätningar av 

radon göras på grundläggningsnivån när bergschakten är utförd.

Gator och belysning
Den befintliga infarten från Snapphanevägen ska via den gemensamhetsanläggning som ska bildas med 

intilliggande fastighet Jakobsberg 2:1994 utgöra gemensam infart för den blivande fastigheten.

Etablering
Byggetablering ska i första hand ske inom den egna fastigheten. Om behov av nyttjande av kommunens 

mark uppstår ansöker byggherren om markupplåtelse för vilket en avgift erläggs.

Övrigt – byggherrens ansvar
Byggherren ansvarar för att all bebyggelse inom kvartersmark utförs enligt detaljplan inkl. samtliga 

tillhörande handlingar, kommunens föreskrifter i övrigt mm. Byggherren ska utföra och bekosta 

markarbeten och anläggningar inom kvartersmark samt erforderliga funktionella anslutningar till allmän 

plats och den befintliga fastigheten Jakobsberg 2:1994. 

Alla kostnader för att flytta ledningar inklusive kostnader för omprövning av ledningsrätten samt 

kommunens administrativa kostnader står kommunen för.
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Tävlingsförutsättningar.

Köpeskilling
Erläggande av köpeskilling och principer för indexreglering framgår av dokumentet 

”Utkast till markanvisningsavtal”, se bilaga 5 under rubrik Underlag.

Upplåtelseform
Bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt eller äganderätt. 

Grundkriterier för medverkan i markanvisningstävlingen
För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska byggherren uppfylla nedan angivna 

kriterier. Deltagande byggherre 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 byggherren får inte ha gjort sig skyldiga till 

ekonomisk brottslighet eller skattebrott.  

• Byggherren 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.

• Byggherren ska redovisa minst ett tidigare färdigställt och väl genomfört 

referensprojekt av motsvarande omfattning, komplexitet och kvalitetsnivå 

som tävlingsobjektet (tät stadsmiljö, samverkan mellan byggherrar och 

kommun, antal lägenheter osv). 

• Byggherrar som inte sedan tidigare godkänts för projekt i samma storlek i 

Järfälla kommun ska i samband med anbudet lämna in följande: 

o Information om andra projekt byggherren driver, som innebär en 

ekonomisk belastning. 

o Information om hur projektet ska finansieras; genom eget kapital, 

banklån, medfinansiär eller annat. Om det finns en medfinansiär ska 

även detta bolag utredas.

• Byggherren 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 
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Bedömningskriterier.

Inlämnat anbud kommer att utvärderas utifrån tävlingsområdets gestaltning som 

helhet och byggnadernas bidrag till levande, hållbar, social och tät stadsmiljö.

• Redovisat förslag ska överensstämma med gällande detaljplan.

• Kvalitetsprogrammet ska uppfyllas och redovisas genom att byggherren fyller i 

checklistan, se bilaga 3 under rubrik 11. 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inlämnade förslagen. Kommunen 

tidigare erfarenheter av exploatören kommer att vägas in i bedömningen.

I det fall kommunen anser att tävlingsförslaget inte uppnår en acceptabel ekonomisk 

nivå så förbehåller sig kommunen rätten att inte utse någon vinnare. 

Utformning
Följande kriterier ser kommunen som särskilt viktiga:

• Aktiva bottenvåningar med hög andel uppglasning och lokaler och/eller 

bostadskomplement mot gata och angöringsgata som samspelar harmoniskt 

med bostadshusen och bildar en fin helhet.

• Utformning av och samverkan mellan kvarterets bostadsentréer, lokalentréer, 

dörrar till teknikrum samt eventuella grindar. 

• Terrasserad förgårdsmark mot Snapphanevägen med möjlighet till social 

samvaro, t ex sittplatser i anslutning till entrén.

• Hur anpassning sker till befintliga höjdnivåer

Hållbarhet
Följande kriterier ser kommunen som särskilt viktiga: 

• Trygghetsskapande koncept som bidrar till den upplevda tryggheten inom 

området. 

• Byggnader uppförda med trästomme  

Pris
Bedömning avseende den prisbild som genereras av konceptet kommer att ske 

utifrån följande kriterium: 

• Högsta totala köpeskilling 

• Pris per kvm ljus BTA. Med ljus BTA menas temperaturreglerad bruttoarea ovan 

mark för huvudbyggnad. Garage, inglasad balkong och teknikutrymmen på vind 

räknas inte som temperaturreglerad bruttoarea.

Genomförbarhet
Följande kriterier kommer särskilt att beaktas: 

• Finansiell styrka  

• Kompetens och erfarenhet från liknande projekt  

• Tidplan för genomförande 

2021-11-29 Markanvisningstävlingsunderlag, Söderhöjden 12



Inlämning.

Anbudshandlingar
Anbudshandlingar ska bestå av:

1. Fullständigt ifylld och signerad anbudsblankett, bilaga 4. 

2. Undertecknande personers fullmakt att företräda byggherren vid 

markanvisningstävlingen 

3. Registreringsbevis för byggherren 

4. Dokument som visar att exploatören uppfyller grundkriterierna.

5. Koncept redovisat i pappersformat på A4 och ritningar i pappersformat på A3, 

samt digitalt format (pdf) på USB-minne. 

6. Checklista kvalitetsprogram ifylld av byggherren

Frågor
Välkommen att kontakta

Kristian Barsom, kristian.barsom@jarfalla.se, 08-580 245 83

Samtliga svar kommer att redovisas på kommunens hemsida 

www.jarfalla.se/markanvisning. Svarstid på upp till en vecka kan förekomma. 

Sista datum för frågor är 11 januari 2022 kl. 15.00.

Inlämning av tävlingsförslag
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. Märk kuvertet enligt nedan: 

Järfälla kommun 

ATT: Kristian Barsom, Söderhöjden 

Samhällsbyggnadsavdelningen

Vasaplatsen 11

177 80 Järfälla

Vid försändelse via post ska kuvertet vara poststämplat senast 2022-01-24. Vid 

inlämning i receptionen i Järfälla kommunhus Vasaplatsen 11, ska kuvertet vara 

ankomststämplat senast 2022-01-24 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. När beslut fattats och 

vinnaren kontaktats presenteras vinnaren på Järfälla kommuns webbplats.
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Underlag.

Handlingar som bifogas tävlingsunderlaget:

Bilaga 1       Detaljplan 

Bilaga 2       Kvalitetsprogram

Bilaga 3       Checklista för kvalitetsprogram

Bilaga 4       Anbudsblankett 

Bilaga 5       Utkast till markanvisningsavtal 

Övriga styrande dokument, se kommunens hemsida:
(länkar sidan 15)

1. Samtliga planhandlingar för Söderhöjden

2. Järfälla kommuns parkeringsnorm

3. Riktlinjer för dagvattenhantering i Järfälla

4. Avfallshantering i Järfälla kommun

5. Järfälla kommuns miljöplan
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Länkar till styrande dokument.

Järfälla kommuns parkeringsnorm
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/parkeringsnorm.4.3331e80715c04818c58e4afb.html

Riktlinjer för dagvattenhantering i Järfälla
https://www.jarfalla.se/download/18.587b8e0515c91377501f1ca9/1560948738901/riktlinjer -dagvattenhantering.pdf

Avfallshantering i Järfälla kommun
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/lamnaavfall/reglerochvillkorforavfallochatervinning.4.dcc12c315f6c519c7cc288b .html

Järfälla kommuns miljöplan
https://www.jarfalla.se/download/18.caf17471600680ddabb6ce2/1543236381301/miljoplan-jarfalla-2016-2024.pdf

Samtliga planhandlingar för Söderhöjden
https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/stadsutvecklingochdetaljplaner/pagaendeplanarbeten/soderhojden.4.6ea92d2415a26ca977d9 f45.html
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Välkommen 

att delta! 


