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Jämförelseförfarande inför 
direktanvisning av cirka 100 hyresrätter 
med rimliga boendekostnader inom 
Årstafältet etapp 5 

Tack för ni visat intresse i att vara med och utveckla Årstafältet!  

 

Exploateringskontoret bjuder nu in till deltagande i 

jämförelseförfarande inför direktanvisning för bostadsbebyggelse 

inom kvarter J, Årstafältets etapp 5, del av fastigheten Årsta 1:1.  

 

De cirka 100 hyresrätterna som jämförelseförfarandet avser ska 

utgöras av bostäder med rimliga boendekostnader i enlighet med 

Stadens mål om att markanvisa bostäder i syfte att nå minskade 

boendekostnader.  

 

Inkomna förslag kommer bedömas efter presenterad normhyra i 

kr/kvm BOA och år. Hyresnivån ska anges utan hänvisning till- 

och vara genomförbar även utan statligt investeringsstöd för 

hyresbostäder.  

 

Staden avser träffa markanvisningsavtal med det bolag som 

presenterar lägst normhyra och i övrigt uppfyller givna 

kvalificeringskriterier.  

 

Genom att fylla i ansökningsmallen som ni hittar på webbplatsen 

https://vaxer.stockholm/omraden/arstafaltet/jamforelseforfarande

-infor-markanvisning-arstafaltet-etapp-5/ under rubriken 

”Ansökningshandlingar” kan ni delta i jämförelseförfarandet. På 

webbplatsen finns också övriga handlingar som utgör underlag 

för jämförelseförfarandet.  

 

 

Anvisningsområdet 

Årstafältet planeras som en helt ny stadsdel som kommer länka 

ihop Årsta med Östberga och där kvarvarande del av Årstafältet 

utvecklas till Söderorts stora aktivitetsfält och evenemangspark. 

Den övergripande visionen för Årstafältet med dess tänkta 

stadsbyggnadsprinciper redovisas i det program för detaljplan 

som togs fram 2010.  

 

https://vaxer.stockholm/omraden/arstafaltet/jamforelseforfarande-infor-markanvisning-arstafaltet-etapp-5/
https://vaxer.stockholm/omraden/arstafaltet/jamforelseforfarande-infor-markanvisning-arstafaltet-etapp-5/
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Inom Årstafältets etapp 5 planeras det för totat tio bostadskvarter 

och 955 bostäder. Bebyggelsen ska ges en stor variation i höjd, 

form och stil med utgångspunkt i Kvalitetsprogrammet för 

Årstafältet etapp 5. Etapp 5 gränsar i söder till Östberga och i 

öster till den nya parken med planerad aktivitetsbrygga och 

gångfartsområde. Norr om etappen, inom Årstafältets etapp 3, 

planeras en f-9 skola för cirka 900 elever. Västerut ligger etapp 8 

med planerad utbyggnad år 2029-2032. Genom att etapp 5 

genomförs byggs stadsdelarna Östberga och Årsta samman, 

vilket är ett av Årstafältsprojektets viktigaste mål 

 

Beslut om finansiering av ny tunnelbana har fattats mellan 

staden, staten och landstinget. Sträckning och placering av 

uppgångar är inte beslutade ännu, men alla bostäder inom 

etappen förväntas få god tillgänglighet till tunnelbanan (0-500 m 

mellan uppgång och bostad). 

 

 
Bild 1. Markerat område utgör etapp 5 med tänkt kvartersindelning. Kvarter J ingår i 

aktuellt jämförelseförfarande.  

Kvarter J ingår i det aktuella jämförelseförfarandet. Mer 

information om kvarteret ges i dokumentet ”Tomtinformation” på 

hemsidan.  
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Kvarter A, B, C, D avses direktanvisas efter jämförelseförfarande 

för byggande av bostadsrätter.  

 

Kvarter E, F, G, och H avses direktanvisas för byggande av tre 

kvarter bostadsrätter och ett kvarter hyresrätter. 

 

Kvarter I är upplåten med tomträtt till Svenska Bostäder. Svenska 

bostäder har sedan tidigare en markanvisning för 100 bostäder 

(hyresrätter) samt en förskola om 4 avdelningar inom denna 

fastighet.  

 

 

Kvalificeringskriterier  

Byggaktörer som deltar i jämförelseförfarandet ska vid 

ansökningstidpunkten uppfylla följande krav:  

 

 Bolaget ska följa stadens krav enligt den 

markanvisningspolicy som är antagen av 

kommunfullmäktige 2015.  

 

 Bolaget ska kunna redovisa ett tidigare färdigställt och väl 

genomfört referensprojekt av motsvarande omfattning 

som aktuellt kvarter.   

 

 Bolaget ska kunna presentera en projektidé (max 500 ord) 

som är genomförbar med den tänkta hyresnivån och som 

är anpassad till platsens givna förutsättningar.  

 

 

Förutsättningar för jämförelseförfarandet  

 

 Jämförelseförfarandet avser ett kvarter med cirka 100 

bostäder inom Årstafältet etapp 5. Bostäderna ska upplåtas 

med hyresrätt och kvartersmarken ska upplåtas för tomträtt. 

Parterna ska träffa tomträttsavtal så snart erforderlig 

fastighetsbildning vunnit laga kraft. Tomträttsavgälden 

beräknas enligt de av kommunfullmäktige beslutade principer 

för tomträttsavgäld, som gäller vid den tidpunkt som 

tomträttsavtalet träffas.  

 

 Hyresrätterna ska utgöras av bostäder med rimliga 

boendekostnader i enlighet med Stadens mål om att 

markanvisa bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader. 

Hyresnivån ska anges utan hänvisning till- och vara 
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genomförbar även utan statligt investeringsstöd för 

hyresbostäder.  

 

 Den av bolaget angivna hyran kommer att fastställas i 

markanvisningsavtalet. Angiven hyresnivå räknas upp i 

paritet med Riksbankens inflationsmål om två procent per år.  

 

 Bebyggelsen i etapp 5 är tänkt att uppföras 2026-2029. 

Detaljplaneprocessen för etappen påbörjas vintern 2019/2020 

och behöver vara avslutad 2023. Hela Årstafältet med cirka 

6 000 bostäder planeras vara färdigbyggt år 2032 vilket 

förutsätter en produktionstakt om cirka 600 bostäder per år, 

men med en något lägre produktionstakt de senare åren av 

projektets genomförande.  

 

 För att säkerställa en hög kvalitet i utformningen av 

Årstafältets bebyggelse upprättas kvalitetsprogram för 

gestaltning som ska följas under hela processen. 

Kvalitetsprogrammet för etapp 5 ska utgöra grund för 

bebyggelsens utformning inom etappen.  

 

 All parkering ska förläggas under mark och 

parkeringsbehovet måste lösas inom fastigheten. Det 

lägesspecifika parkeringstalet är 0,5 platser per lägenhet. 

Utifrån detta parkeringstal kan därefter ett projektspecifikt 

och grönt parkeringstal tas fram enligt stadens riktlinjer. 

 

 Årstafältet är en lågpunkt i landskapet och har i större delen 

av området postglaciala leror med en mäktighet upp mot 20 

meter. Grundvattennivåerna är höga vilket medför att husen 

kan behöva utföras med vattentäta konstruktioner upp till 

markytan.  

 

 Staden kommer att upprätta ett PM för 

produktionsförutsättningar för att sätta premisserna för 

genomförandet av husbyggnad och entreprenader på allmän 

mark och kvartersmark. Detta dokument blir styrande för 

projektets genomförande och mycket god samordning med 

staden och övriga aktörer i området kommer att krävas för att 

möjliggöra färdigställande enligt Årstafältets tidplan. 

 

 Markanvisningsavtal med sedvanliga villkor ska tecknas 

mellan bolaget och staden. Förslag till markanvisningsavtal 

finns tillsammans med övriga handlingar för 

jämförelseförfarandet på hemsidan. Genom att lämna in 

ansökan i jämförelseförfarandet godkänner bolaget 
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markanvisningsavtalets innehåll, inklusive bilagor och 

kvalitetsprogrammet för Årstafältet etapp 5. Inlämnat 

underlag för jämförelseförfarandet kopplas till 

markanvisningsavtalet och bolaget förbinder sig att 

genomföra sin projektidé.  

 

 Om utvärderingarna av markanvisningsansökningarna inte 

resulterar i uppfyllande av ambitionerna med Årstafältet och 

etapp 5 i tillfredställande grad, förbehåller sig Staden rätten 

att avsluta jämförelseförfarandet för aktuellt 

tilldelningsområde. 

 

 

Bedömningskriterier  
Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån angiven normhyra i 

kr/kvm BOA och år. 

 

 

Inlämning och kontaktuppgifter 

Staden har utarbetat en förenklad jämförelseförfarandeprocess för 

att inskickat material ska vara jämförbart.  

 

Inlämning sker enligt ansökningsmallens instruktion senast  

25 september. Blanketten Informationsbegäran inför 

byggherreanalys från PwC ska fyllas i och biläggas ansökan.  

 

Det bolag som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som 

avser teckna markanvisningsavtal med Staden i det fall ansökan 

väljs ut i jämförelseförfarandet.  

 

Ifyllt och signerat dokument samt referensexempel märkt 

”Jämförelseförfarande Årstafältet etapp 5, hyresrätter” 

 Dnr: E2019-02147” skickas per e-post till: 

exploateringskontoret.expl@stockholm.se  

 

Stadens ambition är att meddela vilket bolag vi avser markanvisa 

till i oktober och beslut om markanvisning planeras att tas upp i 

exploateringsnämnden i november 2019.  

 

 

 

Varmt välkomna att delta! 

 

 

Johan Castwall 

Förvaltningschef 

mailto:exploateringskontoret.expl@stockholm.se

