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1. INBJUDAN 
Ni inbjuds härmed att delta i en av Järfälla kommun utlyst markanvisningstävling för 
bostadsbyggande av äganderätter och bostadsrätter inom gällande detaljplan för 
Ormbacka B i Skälby. Detta är den första av två planerade markanvisningstävlingar i 
Ormbacka B. 
 
Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2020-09-09 – 2020-10-21. Den delta-
gande exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlig-
het att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatö-
ren ensamrätt att fram till 2020-12-16 förhandla med Järfälla kommun om att för-
värva marken. 
 

Tävlingens syfte 
Järfälla kommun vill med denna markanvisningstävling få fram intressanta, varierade 
och småskaliga bostäder i samklang med det gamla kulturlandskapet som omgärdar 
byggrätterna. 
 

2. TÄVLINGSOMRÅDE 

Ormbacka 
Ormbacka B ligger i gränsen mellan Skälby och södra Veddesta mellan Viksjö golf-
klubb, Skälby bostadsområde och Veddesta. Området ligger ca 1-1,5 km från närm-
aste kommande tunnelbaneuppgång i Barkarby. I området har tidigare funnits flerta-
let handelsträdgårdar varav en fortfarande är i bruk. Inom området finns, förutom 
kommunens byggrätter, fem fastigheter som ska bebyggas i olika grad, inklusive 
handelsträdgården. Inom detaljplanen finns förutom möjlighet till bostadsbebyggelse 
även planlagt för förskola/skola samt möjlighet till vård- och omsorgsboende. Se vi-
dare i bilaga 1, Detaljplan. 
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Delområden 
Denna markanvisningstävling omfattar tre mindre delområden i de centrala delarna 
av detaljplanen, se nedan.  
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Område A: Angränsar direkt mot det kommande torget som är tänkt att bli områdets 
samlingsplats. Kommunen ser gärna byggnation av mindre flerbostadshus med loka-
ler i bottenvåningen som vetter mot torget. Parkering kan lösas gemensamt med om-
råde B.  
 
Område B: Angränsar mot flerbostadshuset och vetter ut mot kommande odlingslot-
ter. Kommunen ser gärna att det byggs friliggande en- eller tvåbostadshus eller rad-
hus. Parkering kan lösas gemensamt med område A. 
 
Område C: Ligger intill kommande förskola/skola/vårdboende. Kommunen ser gärna 
att det byggs klassiska radhus med egen parkering och yta för utevistelse. Samlade 
in-/utfarter är att föredra.  
 

3. OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Gestaltning 
För området har ett kvalitetsprogram tagits fram för att samordna och kvalitetssäkra 
kvartersbebyggelse och dess samspel med den yttre miljöns utformning och funktion. 
Programmet ger en fördjupad bild av de kvaliteter som ska eftersträvas inom detalj-
planeområdet samt hur en god miljöanpassning ska erhållas. Se vidare bilaga 2. Till 
kvalitetsprogrammet finns en checklista kopplad som kommer att användas i mar-
kanvisningstävlingen, se bilaga 3. 
 
För denna markanvisningstävling utgår texter gällande förskole- och skolmiljöer un-
der ”Allmänna förutsättningar” i kvalitetsprogrammet och kapitel 3.1 i checklistan.  

Parkering 
Parkering ska anordnas på kvartersmark utifrån kommunens parkeringsnorm, se vi-
dare i kvalitetsprogrammet, bilaga 2 och länk under rubrik 8.  

Dagvattenhantering 
Dagvattenhanteringen inom området är viktig för att inte påverka den närliggande 
Veddestabäcken. Kommunens riktlinjer för dagvattenhantering ska följas, se vidare i 
kvalitetsprogrammet, bilaga 2 och länk under rubrik 8. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning samt till-
lämpningsanvisningar. Tänk extra på den kommande ändring av lagstiftning för fas-
tighetsnära insamling som träder i kraft 2023. Se vidare i kvalitetsprogrammet, bilaga 
2 och länk under rubrik 8.  

Miljösäkring 
Järfälla kommun har antagit en miljöplan med kommunens övergripande miljömål 
och förtydligande inom olika delmål, se länk under rubrik 8. Ett delmål gäller god 
bebyggd miljö och ska tillämpas inom samhällsbyggnadsprocessen. Förtydligande 
finns i kvalitetsprogrammet, bilaga 2 där ett tredjepartscertifieringssystem ska väljas 
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av anbudslämnare och sedan följas vidare i processen. Kommunen kräver inte att cer-
tifiering genomförs men att bebyggelse utgår från de principer som finns i certifie-
ringen.  

Allmänna anläggningar 
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar inom 
området inklusive vatten- och avloppsledningar. En detaljprojektering pågår och be-
räknas färdigställd i början av november 2020. I samband med detaljprojekteringen 
genomförs ledningssamordning med övriga ledningsägare exempelvis el och fiberle-
verantörer.  
 
Nedan redogörs för ett antal förutsättningar från pågående projektering.  
Observera att detta är preliminära lösningar och resultat och kan komma att ändras 
under den pågående projekteringen. 
 
Höjdsättning 
Se dwg från pågående projektering, bilaga 5. Ändringar kan ske under hand.  
 
VA-serviser 
VA-serviser placeras primärt i gata mellan området A-B och C. Ingen servisanslut-
ning är möjlig från gata norr om område B. VA planeras ej byggas ut i större omfatt-
ning i gata väster om område A-B varför anslutning därifrån är sekundär. Se bild ne-
dan. 
 
Dagvattenservis 
Dagvattenservis är placerad ca 1,5 m under mark i gata mellan område A-B och C. 
Vid källargarage måste detta tas i beaktande eller lösas på annat sätt inom kvarters-
mark. Se bild nedan. 
 
Fettavskiljare 
Vid behov av fettavskiljare placeras den i gata mellan områdena A-B och C. Ledning 
och uppsamling sker inom kvartersmarken till denna punkt. Se bild nedan. 
 
Oljeavskiljare 
Oljeavskiljare placeras i gata mellan områdena A-B och C. Vid källargarage måste 
höjd mot spillvattenservis beaktas och bör inte vara djupare än ca två meter för själv-
fall om inte annan lösning ordnas inom kvartersmarken. Se bild nedan. 
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Bild 1 Serviser 

 
ÅVS 
Kommunen planerar att anlägga en återvin-
ningsstation i lokalgatan vid den östra sidan av 
torget. 
 
Varuleveranser 
Varuleveranser till lokaler i område A ska helst 
ske via kvartersmarken. Inga leveranser får ske 
över torget.  
 
Torget  
Torget planeras för att ha plats för uteservering 
och ramas in med grönska i form av träd. Tor-
get kommer att få en konstnärlig utsmyckning 
som just nu utreds. 
 
 
 

 
In-/utfarter 
För att öka trafiksäkerheten för gående i området ska antalet in-/utfarter från kommu-
nala gator minimeras där så är möjligt. Kommunen ser därför gärna en samlad in-/ut-
fart till område A-B. Tvärställd parkering mot lokalgata är ej önskvärt. För område C 
ser kommunen gärna att in-/utfarter samordnas mellan radhusen. 
 
Belysning 
Belysning kommer att ske för gator och gångvägar genom armaturer på stolpar. Tor-
get planeras få en mer effektbelysning genom punktbelysning. Belysningen kommer 

Bild 2 Placering ÅVS 
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att ske från stolpar eller linspänd belysning via stolpar. Ingen linspänd belysning från 
fasad kommer att ske.  
 
Norrvattens ledning 
Området ligger intill två befintliga huvudvattenledningar som ägs av Norrvatten. Be-
byggelsen måste planeras så att den inte påverkar Norrvattens ledning såväl under 
byggnationen som kommande förvaltning. Tung trafik på gata ovan norrvattenled-
ningen ska undvikas både under byggskede och under framtida användning.  

Förorenad mark 
I samband med detaljplanens framtagande har flera miljötekniska utredningar gjorts 
och sammanställts i en kompletterande miljöteknisk undersökning (se planhand-
lingar, länk under rubrik 8). Provtagning i tävlingsområdet visar på halter understi-
gande känslig markanvändning i både jord och grundvatten.  

Anslutningsavgifter 
Exploatören ska erlägga VA-anslutningsavgift vid anslutning enligt vid varje tillfälle 
gällande VA-taxa. Det samma gäller för övriga eventuella anslutningsavgifter.  

Övrigt 
Exploatören ansvarar för att all bebyggelse inom kvartersmark utförs enligt gällande 
detaljplan inklusive samtliga tillhörande handlingar, kvalitetsprogrammet och kom-
munens föreskrifter i övrigt. Exploatören ska utföra och bekosta markarbeten och an-
läggningar inom kvartersmark samt erforderliga funktionella anslutningar till allmän 
plats (gata) samt vad som i övrigt anges i kommande markanvisningsavtal (se utkast 
bilaga 4). 

4. GENOMFÖRANDE 

Tidplan allmänna anläggningar 
Planerad byggstart för allmänna anläggningar är våren 2021 och kommunen uppskat-
tar byggtiden till ca 18 månader.  
 
Kommunens preliminära tidplan för utbyggnaden av området framgår nedan. 
Nov 2020 Förfrågningsunderlag klart 
Q1 2021 Upphandling entreprenör 
Q2 2021 Tilldelning entreprenör 
Q2/Q3 2021 Byggstart kommunala anläggningar 
Q4 2022 Entreprenad kommunala anläggningar klar 

Etablering och byggnation 
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 samt att polistillstånd krävs. Se vidare i utkast till markanvis-
ningsavtal bilaga 4.  
 
Under byggnation av husen får Norrvattens ledning inte påverkas eller på något sätt 
belastas. Gatan som omger tävlingsområdet kommer att byggas och klassas för bärig-
het BK2.  
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Samordning 
Inom området kommer flertalet aktörer ha pågående arbeten samtidigt samt att den 
befintliga verksamheten i området ska bedriva sin verksamhet med transporter till 
och från området. Samordning under utbyggnadsskedet kommer bli nödvändig för att 
samtligas arbeten ska kunna pågår som planerat, se vidare i utkast till markanvis-
ningsavtal bilaga 4. 
 
Inom området finns en befintlig handelsträdgård som har transporter till och från sin 
verksamhet. Under utbyggnadstiden får inte tillgängligheten för handelsträdgården 
hindras mer än vad som kan anses skäligt.  

5. TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Köpeskilling 
Primärt utvärderingskriterium i denna markanvisningstävling är pris. Priset ska anges 
för bostadsrätt respektive äganderätt i kronor/ljus BTA och ska anges i prisläge 21 
oktober 2020 (värdetidpunkten).  Med ljus BTA menas temperaturreglerad bruttoarea 
ovan mark för huvudbyggnad. Garage, inglasad balkong och teknikutrymmen på 
vind räkas inte in som temperaturreglerad bruttoarea. 
 
I pris/ljus BTA ingår plankostnader och gatukostnadsersättning för området. Beträf-
fande framtida förbättringsarbeten som kan komma att utföras på gata eller annan all-
män plats gäller vad som stadgas i 6 kap. Plan- och bygglagen om gatukostnader. 
Anslutningsavgift för VA med mera enligt vid varje tidpunkt gällande taxor tillkom-
mer. 
 
Köpeskillingen ska erläggas senast den 16 december  2021. 
 
Inför marköverlåtelse ska angivet pris indexregleras, priset ska dock aldrig under-
stiga det kvadratmeterpris som anges i vinnande tävlingsbidrag. Se vidare i utkast till 
markanvisningsavtal Bilaga 4. 

Upplåtelseform 
Samtliga bostäder ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt. 

Avtal med kommunen 
Så snart vinnare i tävlingen utsetts ska markanvisningsavtal tecknas med kommunen, 
utkast till markanvisningsavtal bifogas, bilaga 4. Efter att markanvisningsavtal teck-
nats ska exploatören genomföra projektering av bebyggelsen.  
 
Marköverlåtelseavtal kommer att tecknas under 2021 med bygglovshandlingar alter-
nativt utkast till bygglovshandlingar klara. Avtalet ska tas upp i politisk nämnd i no-
vember varför handlingar och avtal ska vara klart senast i början av oktober. 

Grundkriterier för medverkan 
För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska exploatören uppfylla nedan angivna krite-
rier. Deltagande exploatör vars tävlingsförslag inte uppfyller dessa kriterier kommer 
att diskvalificeras. Kriterierna ska vara uppfyllda vid inlämningstidpunkten. Kommu-
nen kan dock väga in skäl ända fram till att markanvisningsavtal tecknas. 
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- 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, borge-
när, samarbetspartner eller dylikt har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för 
att kunna genomföra projektet. 
 

- Exploatören åtar sig att erlägga köpeskilling senast 16 december 2021. 
 

- Exploatören ska redovisa minst ett tidigare färdigställt och väl genomfört refe-
rensprojekt av motsvarande omfattning, komplexitet och kvalitetsnivå som 
tävlingsobjektet. 
 

- Exploatören ska inlämna ett tävlingsförslag med en kortfattad beskrivning av 
förslaget på max 2 A4-sidor. 
 

- Redovisning av principiell dagvattenhantering 
 

- Situationsplan i skala 1:400 
o Av situationsplanen ska framgå ungefärlig placering av byggnader, 

grov höjdsättning och hur parkering och angöring till bostäderna plan-
eras ske 
 

- Förslag på hustyper och färgsättning utifrån beskrivning i kvalitetsprogrammet 
 

6. INLÄMNING OCH UTVÄRDERING AV TÄVLINGSFÖRSLAG 

Inlämning av tävlingsförslag 
Förslag i tävlingen ska skickas eller inlämnas i ett förseglat kuvert markerat med 
”Markanvisningstävling Ormbacka B etapp 1”.  
 
Kuvertet ska innehålla följande handlingar:  

- Ifylld anbudsblankett, bilaga 6.  
- Undertecknande personers fullmakt att företräda exploatören vid markanvis-

ningstävlingen  
- Registreringsbevis för exploatören  
- Dokument som visar att exploatören uppfyller grundkriterierna i rubrik 5 ovan 

i denna inbjudan.  
- Koncept redovisat i pappersformat på A4 och ritningar i pappersformat på A3, 

samt digitalt format (pdf) på usb-minne. 
- Checklista kvalitetsprogram ifylld av exploatören under rubrikerna ”Markan-

visning”. 
 
Senast onsdag den 21 oktober 2020 kl 15 ska tävlingsförslaget ha inkommit brevle-
des till Järfälla kommun, 177 80 Järfälla eller fysiskt till receptionen på Vasaplatsen 
11 Jakobsbergs centrum. 
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Utvärdering av tävlingsförslaget 
Förutsatt att grundkriterierna för medverkan i markanvisningstävlingen som anges i 
rubrik 5 och kommunens övriga förutsättningar är uppfyllda kommer inlämnade täv-
lingsbidrag att utvärderas.  
 
Bedömningen kommer att ske enligt 2 huvudområden;  

- pris för bostadsrätt respektive äganderätt,  
- bebyggelsens efterlevnad av kvalitetsprogrammet och checklistan 

 
Bedömning avseende bostadsbebyggelsens kvalitet och anpassning till området kom-
mer att ske genom en samlad bedömning utifrån vad som anges om utformning kva-
litet. 
 
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 täv-
lingsbidrags kontaktperson kontaktas innan beslut om vinnare publiceras. 
 

7. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Frågor 
Frågor under tävlingstiden kan ställs skriftligen till Hannah Linngård,  
hannah.linngard.k@jarfalla.se. Alla frågor kommer att besvaras via mail. Svarstid på 
upp till en vecka kan förekomma. Sista datum för frågor är den 12 oktober.  
 

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. 
 

8. LÄNKAR OCH BILAGOR 

Bilagor 
Bilaga 1 Detaljplan 
Bilaga 2 Kvalitetsprogram 
Bilaga 3 Checklista 
Bilaga 4 Utkast till markanvisningsavtal  
Bilaga 5 Utkast höjdsättning (dwg) 
Bilaga 6 Anbudsblankett 
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Länkar 
Järfälla kommuns parkeringsnorm 
 
Riktlinjer för dagvattenhantering i Järfälla 
 
Avfallshantering i Järfälla kommun 
 
Järfälla kommuns miljöplan  
 
Samtliga planhandlingar för Ormbacka B 
 

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/byggaochbo/avfallochatervinning/lamnaavfall/reglerochvillkorforavfallochatervinning.4.dcc12c315f6c519c7cc288b.html
https://www.jarfalla.se/download/18.caf17471600680ddabb6ce2/1543236381301/miljoplan-jarfalla-2016-2024.pdf
https://www.jarfalla.se/byggaochbo/stadsutvecklingochdetaljplaner/pagaendeplanarbeten/ormbackaetappb.4.1859292814dfc1e8888190c.html
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