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Markanvisningstävling för bostäder inom Kvarnbacken,
Östberga.

Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostads
bebyggelse inom del av fastigheten Årsta 1: 1 i Östberga.

Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar
det högsta priset för byggrätten, uttryckt i kr/m2 ljus BTA och i övrigt uppfyller givna
tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Inbjudan till markanvisningstävlingen finns även på exploateringskontorets
Hemsida https ://foretagsservice. stockholm/branscher/byggforetag/markanvisningar/.
På hemsidan finns också länkar till de handlingar som utgör underlag för tävlingen
samt andra handlingar som kan ha betydelse för framtagande av tävlingsförslag, bl a
stadens markanvisningspolicy och hållbarhetskrav.

Anvisn ingsområdet
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Projektet är beläget söder om Östbergahöjden där det finns en mindre lokalt centrum.
Sjöholmsvägen avses förlängas för att kopplas ihop med Östbergabackarna, samt
kunna trafikeras av buss. En tunnelbanestation till den nya linjen mellan
Fridhemsplan och Älvsjö planeras i Östberga centrum, ca 500 meters gångväg från
markanvisningsområdet. Driftstart för tunnelbanan planeras till 2035.

Staden har som mål att minska biltrafiken och i Östberga finns goda möjligheter för
cykeltrafik. Bilparkering ska lösas inom kvartersmarken i underjordiskt garage. Stadens
riktlinjer för gröna och projektspecifika parkeringstal avses tillämpas under
planprocessen.

Hela området inkl den föreslagna gångytan upp till kullen mellan husen är ca
2 200 m2 (område som markeras med streckad röd linje i bilden på föregående sida).
Ytan för byggrätt är preliminärt uppdelad i två områden på ca 360 m2 respektive
600 m2, men fördelningen av byggrätter kan komma att påverkas i kommande
planarbete. Totalt bedöms en byggrätt om 7 000 m2 ljus BTA rymmas inom
markanvisningsområdet. Längs Julittavägens östra sida finns ett förslag på
komplettering av bebyggelsen med radhus, vilket avses markanvisas parallellt med
denna markanvisning. De två markanvisningarna är tänkta att drivas i en och samma
detaljplan.

Området ska bebyggas med bostäder. Entreer till byggnaderna ska anpassas till den nya
gatan och dess nivåer i olika delar. Bebyggelsens utformning ska i övrigt följa
riktlinjerna i det program som upprättats för Östberga (dock med ökat antal bostäder än
vad som där anges), samt de riktlinjer för gestaltning som Stadsbyggnadskontoret
kommer att ta fram under kommande planarbetets gång.

Kvarteret utgörs av en skogsbevuxen kulle med en del berg. På höjden finns idag ett
fint utsiktsområde som ska vara tillgängligt för allmänheten. Staden avser att anlägga
en allmän gångpassage mellan förlägningen av Sjöholmsvägen och Julittavägen
enligt skissen på föregående sida. Kommande planarbetet kommer utreda om det blir
i egenskap av allmän plats mellan kvartersmarksområdena eller om det blir ett
allmänt gångstråk över kvartersmark (x-område).

Planarbetet för området avses påbörjas efter
sommaren. Staden avser kunna påbörja utbyggnad
av gata 2025, varefter byggaktören kan påbörja sina
arbeten under 2026.211
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Fornlämningar finns i området i egenskap av en f d
kvarntomt samt en färdväg västerut från kvarntomten
(markerat med rött i bilden). De närmare
förutsättningarna för fornlämningen kommer att

.. utredas inom ramen för kommande planarbete.
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Tävlingsförutsättningar

• Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma ca 70 lägenheter i flerbostadshus
(baserat på 100 m2 ljus BTA/lägenhet, beroende på lägenhetsstorlekar kan antalet
komma att bli fler eller färre).

• Marken ska friköpas.

• Lägesspecifikt parkeringstal är 0,5 platser per lägenhet. Stockholms stads riktlinjer
för projektspecifika parkeringstal ska tillämpas (KF 2015-10-19). Normen för
cykelparkering i bostadshus är 2,5-4 per 100 m2 BTA. Parkering ska placeras i
garage under mark.

• Avgränsningen av området samt angiven byggrätt är preliminär och kan komma
att ändras under det fortsatta planarbetet.

• Tävlingsförslag får gärna följas av situationsplan, skisser och sektioner. Skisserna
innebär inte någon garanti för utformningen av projektet. Slutlig omfattning och
utformning av byggrätten avgörs i planprocessen och kan komma att avvika från de
nu givna förutsättningarna.

• Bolaget står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för
planarbetet och för att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas
mellan Bolaget och staden. Bolaget står också för samtliga plankostnader,
framtagande av gestaltningsprogram, lagfartskostnader, samt anslutningsavgifter.
Om kommande planarbete kommer innehålla fler byggaktörer kommer utgifterna att
fördelas mellan berörda byggaktörer enligt den fördelningsnyckel som
Stadsbyggnadskontoret beslutar om.

• Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
kvartersmark inklusive anslutning till omgivande allmän platsmark.

• I Sjöholmsvägens förlängning finns en starkströmskabel som kommer behöva
läggas om när Sjöholmsvägen förlängs. Staden bekostar omförläggning av denna
strarkströmskabel.

• Bebyggelsens utformning ska följa det program som tagits fram för Östberga, samt
kommande gestaltningsprogram.

• För markanvisningen gäller stadens krav enligt den markanvisningspolicy som
exploateringsnämnden fastställt. Detta innebär bland annat att Bolaget skall följa
Stadens, av kommunfullmäktige, gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden
eller exploateringsnärnnden vid markanvisningar beslutade generella krav.

• Markanvisningsavtal med sedvanliga villkor ska tecknas mellan Bolaget och staden.
Förslag till markanvisningsavtal för projektet finns tillsammans med övriga
tävlingshandlingar på exploateringskontorets hemsida, se länk på första sidan.

• En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att ny detaljplan vinner
laga kraft och att exploateringsnämnden fattar erforderliga beslut.

• Bolaget ska samordna sina arbeten med staden och övriga exploatörer i
stadsutvecklingsområdet.
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• Bolaget ska ha dokumenterad erfarenhet av komplicerade samverkansprojekt med
andra exploatörer inom samma kvarter med gemensamma lösningar för
undermarksparkering eller annan teknisk försörjning.

• Planläggningen av området kommer att samordnas med andra detaljplaner i
området.

Innehåll i anbudet

• Anbud skall lämnas uttryckt i kr/m2 ljus BTA. Om planprocessen resulterar i en
detaljplan som kraftigt avviker i anbudet givna förutsättningar kan priset bli
föremål för justering.

• Fördelningen i olika upplåtelseform (bostadsrätt/äganderätt/hyresrätt) ska anges i
anbudet.

• Anbudet skall lämnas i prisnivå per den 1 mars 2021 (värdetidpunkten).

• Uppgift om bolagets namn, organisationsnummer och kontaktperson.

• Undertecknade personers fullmakt att företräda bolaget vid anbudstävling och
avtalstecknande med staden. Det anbudslämnande bolaget är det bolag med
vilket staden kommer att teckna ett markanvisningsavtal.

• Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela
ägarkedjan/koncernen upp till slutlig ägare (ej äldre än tre månader).

• Kopia av ID-handling för de personer som tecknar bolaget.

Kval ificeringskriterier

Den som lämnar högst bud ska kvalificera sig enligt vissa kriterier. Staden kan i
samband med utvärderingen komma att kräva in material som styrker detta. Anbud,
vars anbudsgivare inte uppfyller dessa kriterier, kommer att förkastas. Kriterierna ska
vara uppfyllda vid ansökningstidpunkten. Exploateringskontoret kan dock väga in
kvalificeringsanledningar ända fram till beslutstillfället i exploateringsnämnden.

• Ledande befattningshavare i bolaget får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk
brottslighet eller skattebrott.

• Bolaget ska kunna visa att man i sig själv eller genom ett moderbolag har
ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.
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• Bolaget, eller de personer som ansvarar för projektet, ska kunna redovisa
tidigare färdigställda och väl genomförda referensprojekt av motsvarande
omfattning och komplexitet som anbudsobjektet.

• Stadens tidigare erfarenheter av bolaget kan vägas in i bedömningen.

Tävlingens genomförande

Inbjudan samt länkar till de handlingar som utgör underlag för tävlingen samt andra
handlingar som kan ha betydelse för framtagande av tävlingsförslag finns på
exploateringskontorets hemsida. Frågor rörande tävlingen kan ställas via formulär på
hemsidan. Ställda frågor och svar kommer också att redovisas där.

• Anbud ska märkas "Markanvisningstävling Kvanbacken, Östberga", Dnr £2021-
01078 och skickas till Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 Stockholm.

Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2021-04-12.

Anbud kommer att förkastas om det inte följer givna tävlingsförutsättningar eller om
anbudsgivaren inte uppfyller uppsatta kvalificeringskriterier.

Staden har fri prövningsrätt av lämnade anbud.

När exploateringsnämnden fattat beslut om markanvisning kommer resultatet av
tävlingen att redovisas, dels i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för
nämndens beslut, dels på exploateringskontorets hemsida.

Med vänlig hälsning
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