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Inbjudan till intresseanmälan inför 
markanvisningstävling för 
byggemenskap inom Fokus Skärholmen

Stockholms stad genom dess exploateringskontor bjuder in till 
intresseanmälan inför markanvisningstävling för byggemenskap 
inom projektet Fokus Skärholmen i Skärholmens stadsdelsnämnds- 
område.

Staden söker byggemenskap som vill bidra till att utveckla Skärhol-
men i enlighet med de mål och strategier som formulerats för Fokus 
Skärholmen. Fokus Skärholmen har valts ut som profilprojekt för 
socialt hållbar stadsutveckling. Den byggemenskap som uppfyller 
stadens krav och på bästa sätt kan möta de förväntningar som finns 
i stadsdelsområdet med kreativa och långsiktigt hållbara lösningar 
kommer att tilldelas en markanvisning.

Vad är en markanvisning?
En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor 
ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genom-
förandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett 
visst markområde som staden äger.

Vad är en byggemenskap?
Med byggemenskap avses i detta fall ett alternativ till traditionellt 
bostadsbyggande där en grupp privatpersoner bjuds in att i egen 
regi eller tillsammans med en byggaktör planera och genomföra ett 
bostadsprojekt. Syftet är att deltagarna i byggemenskapen ska bygga 
bostäderna för eget boende.

En förutsättning är att byggemenskapen organiserar sig finansiellt, 
juridiskt och med tillräcklig kompetens för planering och genom-
förande av sitt projekt. Byggemenskapen behöver svara upp mot 
samtliga åtaganden som krävs för projektet.

Bakgrund till markanvisningstävlingen
Enligt Stockholms stads budget 2018, Ett Stockholm för alla, ska 
konkurrensen på byggmarknaden stimuleras genom att fler mindre 
aktörer ges möjlighet att delta i byggandet av Stockholm. Ett håll-
bart och innovativt byggande ska uppmuntras och tydligare krav 



ska ställas på byggföretagen. Berörda nämnder ska underlätta för 
mindre aktörer på marknaden genom att utveckla områdesplaner-
ing som resulterar i färdiga byggrätter som mindre byggherrar kan 
efterfråga. Arbetet med byggemenskaper ska fortsätta. 

Mot bakgrund av detta planeras nu en markanvisningstävling för 
byggemenskaper inom Fokus Skärholmen. Detta är ett underlag för 
intresseanmälan för byggemenskaper att delta i kommande tävling. 

Fokus Skärholmen
I december 2015 beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja 
arbetet med Fokus Skärholmen inom en övergripande detaljplane-
process. Beslutet följdes av att några av stadens förvaltningar och 
bolag gavs i uppdrag att inleda utredningsarbetet. 

Fokus Skärholmen är en satsning som syftar till en bred utveckling 
av stadsdelsområdet Skärholmen som inkluderar Vårberg, Skärhol-
men, Sätra och Bredäng. Satsningen Fokus Skärholmen är förvalt-
ningsövergripande och avsikten är att tillföra stadsdelarna minst  
4 000 bostäder samt förbättrade stadskvaliteter. 

Det övergripande målet för Fokus Skärholmen är att bidra till  
Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Där är staden sammanhållen 
och tillgänglig utan fysiska och sociala barriärer. Målet är att med 
utgångspunkt i Skärholmens lokala förutsättningar tillföra nya 
värden och skapa en trygg och levande stadsdel. Stadsdelsområdets 
kulturhistoria men också strändernas och naturens stora ekologiska 
och rekreativa värden ger en stark identitet som är en resurs att 
bygga vidare utifrån.

Ny bebyggelse ger bostäder men också möjlighet att forma trygga 
och orienterbara stadsrum, skapa nya målpunkter samt länka ihop 
områden till mer sammanhållna stadsmiljöer. Genom att stärka 
stadsdelsområdets lokala centra ges förutsättningar för fler arbets-
platser och service. Tillgången till parker, idrottsplatser och kultur- 
verksamheter ska utvecklas så att fler barn och ungdomar ges möj-
ligheten att engagera sig på fritiden. Skolor och förskolor är en 
förutsättning för att skapa goda uppväxtvillkor och utbildning men 
utgör också viktiga mötesplatser i stadsdelarna. 

Fokus Skärholmen har även ett särskilt uppdrag att utgöra profil-
projekt för socialt hållbar stadsutveckling. Uppdraget innebär att 
särskilt synliggöra det lokala perspektivet och implementera de  
aspekter av stadsbyggandet som är betydelsefulla för en socialt håll-
bar stad.



Välkommen till Skärholmen
Skärholmen uppskattas för sina boendekvaliteter, sina gröna parker 
och sitt folkliv på centrumens torg. Mål med stadsutvecklingen är 
att fortsätta stärka Skärholmens starka identitet och att utveckla 
den till en trygg och levande stadsdel med närhet till både stadens 
utbud och naturens lugn.

Tre mål för framtidens Skärholmen 
Sammanhållen och varierad: Skärholmen ska vara ett sammanhän-
gande stadsdelsområde med stor variation av platser, bostäder och 
uttryck. Genom en ny årsring stärks välbesökta stråk och platser, 
och urbana kvaliteter läggs till. 

Levande och innehållsrik: Skärholmen är ett stadsdelsområde där 
alla får plats och kan känna tillhörighet – som är öppen, inbjudande, 
lever året runt och på alla tider av dygnet. Barn och ungas behov 
ska tas tillvara när Skärholmen utvecklas. Konst och kultur bidrar 
till attraktivitet, identitet och förändring.

Delaktig och lärande: Skärholmen utvecklas med utgångspunkt i det 
som finns idag och i dialog med Skärholmsborna. Det lokala pers-
pektivet är nyckeln. Befintliga verksamheter, byggnader och platser 
är en tillgång och ska ges möjlighet att utvecklas ihop med det nya

Område för markanvisning - tomten
Markanvisning för bostäder föreslås preliminärt att ske inom plan-
området Mälaräng inom delområdet illustrerat i bilden nedan.  Den 
aktuella tomten ligger invid Bredängsvägen i norra delen av plan-
området Mälaräng. Platsen bedöms komma att omfatta en bygg- 
rätt för cirka 30 till 40 lägenheter. 

Illustrationsplan över delar av 
planområdet med den utpekade 
byggrätten inringad i rött. 
Byggrätten ligger längs med 
Bredängsvägen i anslutning till 
Slättens gård park och en kuperad 
naturmarkskulle.



Observera att föreslagen tomt är preliminär och kan komma att 
ändras till dess markanvisningstävlingen äger rum. Detta eftersom 
planarbete pågår som kan komma att förändra förutsättningarna för 
platsen. I det fall en annan plats som är mer lämplig för ändamålet 
byggemenskap anses finnas kan staden även välja att justera platsen 
inför kommande markanvisningstävling av denna anledning. Den 
slutliga platsen för markanvisning kommuniceras i samband med 
markanvisningstävlingen. 

Mälaräng
Mälaräng är ett av de större stadsutvecklingsområdena som plan-
eras inom Fokus Skärholmen. Inom planområdet för Mälaräng 
planeras det för ca 1100 nya bostäder samt bland annat en handels-
etablering och en ny F-9 skola. I bostadskvarteren skapas möjlighet 
att inrymma lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningar mot 
gata och i vissa lägen ställs krav på lokaler. 

Att planområdet ligger i direkt anslutning till Södertäljevägen och 
Bredängs trafikplats ställer särskilda krav på att bebyggelse och stad-
srum utformas för att klara krav för buller och trafikflöden. Detta 
hanteras genom att storkvarter byggs där lamellhus mot Södertälje-
vägen avskärmar trafikbullret och skapar förutsättningar för tysta 
miljöer på de gemensamma bostadsgårdarna. 

Gårdarna i storkvarteren anläggs som gemensamhetsanläggningar 
som är delvis underbyggda med garage för att klara områdets behov 
av boendeparkering. Avfallshantering kommer inom Mälaräng lö-
sas genom anläggande av en stationär sopsugsanläggning. Den be-
fintliga parken vid Slättens gård föreslås rustas och utvecklas.

Modellfoto granskningsförslag  
för detaljplan Mälaräng.



 Mer information om planområdet finns på stadens webbplats:  
 stockholm.se/fokusskarholmen

 Information om samrådshandlingar som plankarta, buller- 
 utredningar och tidiga skisser för den aktuella byggrätten se: 
 Bygg- och plantjänsten

Den aktuella delen av planområdet
I utbyggnadsförslaget, framtaget till samråd, har en serie av kopp-
lade byggnadskroppar föreslagits längsmed Bredängsvägen. Bygg- 
naderna är placerade för att spara befintligt berg som möter 
Bredängsvägen med mjuka berghällar. Den nya bebyggelsen föreslås 
bli placerad tätt intill Bredängsvägen för att spara omgivande natur 
i stor utsträckning och lättare hantera den dramatiska topografin.  

Ett förslag med kopplade punkthus har studerats med en maxi-
mal byggnadshöjd motsvarande sex till sju våningar på de högre 
delarna och fyra våningar på de lägre delarna. Byggnadshöjden 
och takplanet medger ytterligare en tydligt indragen takvåning.  
Bebyggelsen bör relatera till berget i karaktär och uttryck, till  
exempel genom materialval och anslutningar i mark. I syfte att 
kunna spara omgivande berg är gränsen mellan ny bebyggelse och 
naturmark snäv. Bullerförutsättningar ställer krav på huvudsakli-
gen genomgående lägenheter med tyst sida mot naturmark.  

Bilder från närområdet idag.

Sektion relationen mellan 
föreslagen bebyggelse längs 
Bredängsvägen och omvigande 
topografi och bebyggelse. 
Illustration Varg arkitekter.



Tekniska förutsättningar
Den tomt som preliminärt valts ut för markanvisning till byggemen-
skap är relativt kuperad och kommer att kräva vissa förberedande 
sprängningsarbeten. Parkeringsgarage kan inrättas i byggnaden  
alternativt kan parkering lösas genom parkeringsköp i intilliggande 
kvarter. Den föreslagna byggrätten är relativt bullerutsatt och inför
samråd har skisser tagits fram för att pröva bebyggelsepotentialen för 
byggrätten. Det redovisade bebyggelseförslaget bedöms klara plats-
ens bullerförutsättningar men staden ser att även andra alternativa 
strukturer är möjliga att pröva. Det framtagna detaljplaneförslaget 
inför samråd styr inte heller utformning av bebyggelsen i detalj. 

Process och förutsättningar för kommande tävling
I och med att nya arbetssätt prövas inom Fokus Skärholmen kom-
mer tidpunkten för markanvisning och försäljning av mark att ske i 
ett senare skede än normalt under planprocessen. 

Markanvisning, i enlighet med stadens markanvisningspolic kom-
mer att ske när detaljplanen för det aktuella planområdet an-
tagits och vunnit laga kraft. Preliminärt planeras detaljplanen för 
Mälaräng att antas hösten 2018. 

Markförsäljningen avses ske i samband med bygglovsprocessen för 
att säkerställa att bärande idéer och åtaganden följer projektet från 
idé till färdigställande.

Markanvisningstävlingen kommer att ske i anslutning till detalj-
planens antagande, alternativ tidigast i samband med att detalj-
planen ställs ut för granskning. Parallellt med pågående planarbete 
sker även planering av utbyggnadsordningen i planområdena. 
Planområdena är relativt stora och kräver att utbyggnaden sker 
etappvis. 

Tidig illustration med kopplade 
punkthus i 4-7 våningar. 
Illustration Varg arkitekter. 



Staden genomför även förberedande arbeten innan byggnation av 
bostäder kan ske. En preliminär och översiktlig tidplan för proces-
sen fram till byggstart kommer att kommuniceras i samband med 
markanvisningstävlingen. 

Information om förutsättningarna för tävlingen, om projektet 
Fokus Skärholmen och social hållbarhet kommer bifogas tävlings-
inbjudan som ligger till grund för markanvisningstävlingen.

Några exempel på förutsättningarna för tävlingen är att:

• De utvalda byggemenskaperna ska kunna redovisa hur de fem 
grundkraven som redogörs för nedan under rubriken Intresse-
anmälan slutligen uppfylls.

• De utvalda byggemenskaperna förväntas också utveckla och 
konkretisera sina projekt/projektidéer.

• Vidare ska projektplan inklusive tidplan och finansieringsplan 
redovisas.

På samma sätt som inför val av byggherre kommer staden inför 
val av byggemenskap göra en bedömning av kreditvärdigheten.  
I bedömningen ingår en undersökning av byggemenskapens jurid-
iska form, organisationsstruktur, betalningsförmåga, verksamhets-
historia, finansiella situation och genomförandekraft. Ledande  
befattningshavare i byggemenskapen eller de personer som ansva-
rar för projektet får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk brott-
slighet eller skattebrott. Byggemenskapen ska kunna visa att man i 
sig själv eller genom en samarbetspartner  har ekonomisk stabilitet 
och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.

När en byggemenskap valts ut tas förslag till markanvisning upp i 
exploateringsnämnden. Efter beslutad markanvisning ska den ut-
valda byggemenskapen i detalj utveckla och konkretisera sitt pro-
jekt samt ansöka om bygglov. 

I samband med att bygglov beviljas gör staden en slutlig bedömn-
ing av om projektet fortfarande har goda förutsättningar att genom-
föras. Om så är fallet skall överenskommelse om exploatering och 
köpeavtal tecknas.

Tillträde och byggstart
Marken kommer att säljas till marknadspris som regleras från vär-
detidpunkten (tidpunkten för markanvisning) fram till överlåtel-
setidpunkten med stadensprisregleringsmetod. Pris för mark har i 
närområdet till platsen tidigare markanvisats till en nivå som idag 
motsvarar ca 10 000 kr/kvm ljus BTA reglerat med stadens pris-
regleringsmetod.



Köpeskillingen betalas vid tillträde av marken som sker i anslutning 
till byggstart. Tidpunkten för detta är beroende av hur etappindeln-
ingen för det aktuella planområdet ser ut och kommuniceras i sam-
band med markanvisningstävlingen. 

Intresseanmälan
I detta skede ges möjlighet för byggemenskaper att lämna en pre-
liminär intresseanmälan för att delta i kommande tävling. Intresse-
anmälan ska lämnas till staden senast 2018-08-31. Önskvärt är att 
ni i den preliminära intresseanmälan, om möjligt, närmare redogör 
för de punkter som redovisas nedan: 

1. Byggemenskapens övergripande syfte och ambition. 

2. Beskrivning av hur den grupp som söker är organiserad eller 
avser att organisera sig. 

3. Planerad juridisk form för byggemenskapen. Vilken part 
staden kommer att teckna avtal med för att reglera avtals-
villkor och säkerställa åtaganden mellan parterna. 
 

4. En preliminär beskrivning av hur planeringen och genom-
förandet av projektet är tänkt att organiseras. Hur nödvändig 
kompetens kommer att säkerställas och knytas till byggemen-
skapen. Ev. samarbetspartners. 

5. Beskrivning av hur finansieringen av projektet kommer att ske 
genom hela processen. (Finansieringsplan och bevis på säker-
ställd finansiering kommer att krävas inför markanvisning och 
avtalstecknande. Se vidare stadens markanvisningspolicy.)

Intresseanmälan ska märkas ”Intresseanmälan byggemenskap”, 
Dnr: E2018-01311 och skickas till: 

Exploateringskontoret 
Box 8189
104 20 Stockholm

Intresseanmälan ska ha inkommit till registraturet senast 
2018-08-31.




