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Markanvisningstävling för kommersiella lokaler inom 
fastigheten Norrmalm 4:41 (Klara City View)  

Stockholms stad genom dess exploateringskontor, nedan även benämnd Staden, bjuder 
in till lämnande av anbud avseende förvärv av mark inom fastigheten Norrmalm 4:41, 
nedan även benämnd Fastigheten eller Klara City View, i centrala Stockholm.  

Markanvisningen medför möjlighet för den vinnande anbudsgivaren att uppföra 
kommersiella byggnader i det planerade markanvisningsområdet som är centralt beläget 
i Västra City, inom Stockholm CBD, ovan Klarastrandsleden med enastående utsikt över 
Stadshuset och Riddarfjärden.  

Figur 1. Markanvisningsområdet är markerat i mitten av bilden. Foto: Stockholms stad 

Staden kommer genom dess exploateringskontor att träffa markanvisningsavtal med det 
bolag, nedan benämnt Bolaget, som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten 
inom fastigheten Norrmalm 4:41. Anbudspriset ska vara uttryckt i kronor per m² 
ljus BTA, och i övrigt uppfylla givna anbudsförutsättningar och kvalificeringskriterier. 
Med ljus BTA avses all bruttoarea inom 10 meter från ljus fasad och 75 % av eventuell 
bruttoarea bortom 10 meter från sådan fasad. 

Markanvisningen kommer att följa markanvisningspolicyn, vilken är en bilaga till 
markanvisningsavtalet som återfinns i bilaga 1, och ansvarsfördelningen inom Staden 
finns förtydligad i rutorna på nästa sida.  
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Inbjudan till markanvisningstävlingen finns även på Stadens webbsida: 
växer.stockholm/kcv. På webbsidan finns också länkar till de handlingar som utgör 
underlag för tävlingen samt andra handlingar som kan ha betydelse för att lämna anbud. 
Här finns bilder och filmer över Fastigheten som beskriver läget. För projektet finns 
också specifika underlag i form av avtalsutkast och skisser. Dessa redovisas som bilaga 
1-6, samt med länkar på webbsidan ovan.

Fastigheten kommer att säljas i dess blivande skick som en 2D-fastighet urholkad av en 
vägtunnel, se vidare på sidan 11. Tunneln består av Klarastrandsleden som överdäckas 
av Stockholms stad för att ge plats för ny bebyggelse. Denna tunneldel blir en 
förlängning av den redan befintliga Blekholmstunneln.  

De underlag som under markanvisningstävlingen tillhandahålls anbudsgivarna är 
preliminära och ska inte ses, eller i kommande köpeavtal behandlas, som en garanti eller 
utfästelse från Staden.  

 

Exploateringskontoret 
- Exploateringskontoret har ansvar för
förvaltning och exploatering av Stadens
mark.

- Utifrån exploateringsnämndens uppdrag
och beslut utvecklar och förvaltar
exploateringskontoret Stadens samlade
markinnehav så att en hållbar utbyggnad
av staden säkerställs.

- I markanvisningstävlingen företräder
exploateringskontoret Staden som
markägare.

Stadsbyggnadskontoret 
- Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den
fysiska planeringen i Stockholms stad.

- Stadsbyggnadskontoret arbetar med
översiktlig planering och detaljplaner,
bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning
samt bostadsanpassning.

- Stadsbyggnadskontoret ansvarar för
framtagande av detaljplanen efter
markanvisningstävlingens slut.
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Markanvisningsområdet  
Klara City View är beläget vid Klarabergsgatan i Västra City inom Stockholm CBD. 
Läget är centralt och unikt, på en plats söder om Klarabergsviadukten och ovan 
Klarastrandsleden där City möter Kungsholmen. Området har utsikt över Stockholms 
stadshus, Gamla Stan och Riddarfjärden och ligger i nära anslutning till bl.a. Stockholms 
centralstation samt Stockholm Waterfront som består av kongressverksamhet, kontor och 
hotell. Inom några minuters gångavstånd ligger Stockholms centrala shoppingområde 
med butiker, restauranger, caféer och all typ av service.   

Figur 2. Markanvisningsområdet Klara City View markerat inom streckad linje. 

Kommunikationerna till och från Klara City View är det bästa som går att få i 
Stockholm. Det är cirka 200 meter till Stockholms centralstation med fjärr- och 
regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana samt Expresståg och flygbussar till Arlanda, Sveriges 
största flygplats. Området är även lättillgängligt med cykel eller bil, Klarastrandsleden är 
en viktig nord-sydlig vägförbindelse i Stockholm och utmed Klara Mälarstrand löper ett 
av Stockholms största cykelpendlingsstråk. 

Närområdet kommer att genomgå en stor förändring framöver. Jernhusen, den 
dominerande fastighetsägaren i centralstationsområdet har påbörjat ett omfattande 
stadsutvecklingsarbete där fastigheterna och stadsmiljön däremellan kommer att 
utvecklas. Det inkluderar bland annat nybyggnation ovan planerad överdäckning av 
järnvägsspåren intill Centralstationen där området planeras att innehålla bland annat 
kontor, bostäder och handel. Detta utvecklingsprojekt tillsammans med Klara City View 
kommer att stärka den västra delen av Stockholm CBD. 
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Överdäckning av Klarastrandsleden och ny trafiklösning 
Markanvisningsområdet består idag av vägar för fordonstrafik i två plan, vilket 
inrymmer en ytkrävande trafikanläggning med av- och påfartsramper till 
Klarastrandsleden samt angöring till flera fastigheter under gatuplan. För att kunna 
exploatera markanvisningsområdet kommer ramper och vägar att flyttas och överdäckas, 
så att bebyggelsen kan utvecklas ovanpå. 

Överdäckningen kommer innebära att det skapas en tunnel under större delen av den 
blivande bebyggelsen samt att vissa vägar/ramper tas bort för att ersättas av nya. Det 
planeras även för byggnation av en gångbana så att det skapas ett sammanhängande 
gångstråk från Vattugatan till Klarabergsviadukten samt för gång- och cykelkoppling 
mellan Klarabergsviadukten och Klara Mälarstrand. 

Figur 3. Illustrationsplan över Klara City View (övre plan) och ett alternativ för framtida 
trafiklösning. Illustrationen visar övre plan (gatuplan) och överdäckningen utgörs av 
markanvisningsområdet, motsvarande röd markering, och ombyggd gata. 

Alla arbeten med vägar, ramper samt överdäckning kommer att utföras av Staden. Vid 
försäljning kommer Staden tillhandahålla en byggbar överdäckning till Bolaget, där 
byggnaderna kommer att kunna placeras fritt enligt de förutsättningar som sätts under 
arbetet med detaljplanen. Förutsättningen för överdäckningen är att den dimensioneras 
utifrån E-klass, det vill säga att inget farligt gods trafikerar tunneln. Bolaget ansvarar för 
grundläggningen av de huskroppar, och delar av huskroppar, som placeras väster om 
tunneln.  

Den nya trafikmiljön innebär att Klara City View får angöring via gatuplan utmed 
Klarabergsviadukten och utmed det ombyggda och dubbelriktade Södra Klarabergs-
kopplet mellan Klara City View och Waterfront Building. Varumottagningen föreslås 
ske i det undre planet, se bilaga 3 samt illustration för undre plan i figur 4 på nästa sida. 

Tillgänglig angöring i gatuplan (övre plan) 
utmed Klarabergsviadukten och ny gata 

mellan Waterfront och den nya 
bebyggelsen. Huvudsaklig varumottagning 

i det undre planet, se nästa sida. 
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En lösning för varuleveranser har översiktligt studerats vilken innebär att en lastkaj 
kommer att kunna nås från Blekholmsgatan. Lastkajen står i förbindelse med ny 
bebyggelse i dess nord/östra hörn. Denna lösning är tänkt att serva all ny bebyggelse 
inom Klara City View, vilket innebär att det kommer att behöva planeras en lösning för 
hur leveranser ska ske mellan byggnaderna. 

För att överdäckningen skall bli så funktionell och väl anpassad som möjligt för både 
den planerade bebyggelsen och Stadens anläggningar, kommer projektering av 
överdäckningen och byggnader att behöva ske parallellt och i nära samarbete mellan 
parterna. En stor del av projekteringen kommer att behöva ske innan en detaljplan har 
vunnit laga kraft. 

Figur 4. Trafikillustration över ett alternativ för framtida trafiklösning på Blekholmsgatan (undre 
plan). Illustrationen visar undre plan och markanvisningsområdet är markerat i ljusrött. 

Inlastningsplats mitt emot 
Waterfronts godsmottagning i undre 

plan, som ska serva hela Klara City 
View. Förslaget är att det sker via 

lastkaj och vidare genom en hiss upp 
i ny bebyggelse. 
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Beskrivning av möjliga byggnadsvolymer, konstruktion och 
grundläggning 
Enligt Stadens översiktsplan ska centrala Stockholm fortsätta att stärkas. I 
översiktsplanen som antogs mars 2018 definierar Staden Västra City som det område på 
Norrmalm med störst möjligheter till stadsutveckling och att Stockholm här kan växa i 
ett attraktivt och centralt läge för att förbättra kopplingar till Kungsholmen, men också 
tillgängligheten till kajer, vattenrum och grönytor.  

Figur 5. Visionsbild med exempel på hur tre byggnader inom Klara City View skulle kunna gestaltas. 
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter. 

Detaljplanearbetet är tänkt att pröva en bebyggelse som kommer att utgöra en naturlig 
utvidgning av Cityområdet västerut. Klara City View är idag planlagd för trafikändamål 
och består av vägar för fordonstrafik i två plan, vilket inrymmer en ytkrävande 
trafikanläggning med av- och påfartsramper till Klarastrandsleden samt angöring till 
flera fastigheter under gatuplan och en kaj utmed Klara sjö. 

Totalt bedöms en kommersiell byggrätt om cirka 15 000 m² BTA kunna rymmas inom 
den planerade markanvisningen. Av de cirka 15 000 m² bedöms det huvudsakliga 
användningsområdet vara kontor med handel, restaurang eller service i gatuplan. I den 
kommande detaljplaneprocessen kan inslag av bostäder komma att prövas, vilket för det 
fall det blir aktuellt bedöms röra sig om cirka 10 % av den totala byggrätten. I denna 
tävling efterfrågas dock enbart pris för kommersiell byggrätt. 

Staden har i det tidiga utredningsskedet utgått ifrån ett utbyggnadskoncept framtaget av 
Alessandro Ripellino Arkitekter, se visionsbild ovan. Konceptet består av tre 
husvolymer, hus A-C där volymerna successivt trappas ned mot Klara Sjö. Bebyggelsen 
kommer troligtvis delas in i två eller tre kvarter/fastigheter beroende på om 
byggnadsvolymerna kommer åtskiljas av allmän platsmark eller ej. Projektet är dock i ett 
mycket tidigt skede och kommande utredningar och planarbete kan komma att innebära 
förändringar i konceptet. Mer om utformningen av de skissade husvolymerna under 
rubriken ”Beskrivning av den efterföljande processen” på sidan 12. 



9 (20) 

Med tanke på områdets exponerade läge är bedömningen att det kommer ställas krav på 
byggnader av mycket hög arkitektonisk kvalitet.  

Det bedöms inte vara möjligt att ha bilparkering inom Fastigheten. Det centrala läget 
mitt i Stockholm med nära tillgång till kollektivtrafik bedöms minska behovet av 
bilparkering för Fastigheten. I detta projekt kan parkeringsbehov istället säkras genom 
parkeringsköp, dvs köp av parkeringsplatser i närbelägna parkeringsgarage. 
Cykelparkering ska ordnas inom Fastigheten, vänligen se dokument Cykelparkeringstal i 
nyproduktion under rubriken ”Bilagor till dokument ’Hållbarhetskrav vid byggande på 
Stadens mark” på webbsidan växer.stockholm/kcv. 

Konstruktionen av överdäckningen som beskrivs på sidan 6 utförs så att möjlighet ges 
för en valfri placering av den nya bebyggelsen inom Klara City View och 2D-fastigheten 
ges rätt att föra ner laster på Stadens tunnelkonstruktion. Grundläggningen för 
byggnaderna inom detta område utförs av Staden (inom röda begränsningslinjer i figur 6 
nedan). Vad gäller Hus C på kajplanet samt de delar av byggnaderna A och B som når 
ner till kajplanet bredvid 3D-fastigheten/tunneln ska dessa utföras av Bolaget. Grund-
läggningen av de huskroppar och delar av huskroppar som ligger väster om tunneln sker 
genom håltagning och ny pålning genom befintligt påldäck. Alla nya konstruktioner i 
detta område måste grundläggas på stödpålar. Pållängder kan i detta skede i projektet 
förväntas tränga ned till mellan 6 och 15 meter under nuvarande markyta. 

Staden kommer fortsatt via servitut att äga och ansvara för hela kajens och 
trafikanläggningens grundläggning inklusive dess påldäck. För grundläggningen av de 
byggnader, och delar av byggnader, som placeras väster om tunneln ansvarar Bolaget. I 
figur 6 nedan gäller det den del av markanvisningsområdet som är beläget utanför det 
med röda begränsningslinjer markerade området. 

Figur 6. Med konceptet om tre byggnader A-C enligt ovan ansvarar Staden för byggnadernas 
grundläggning inom röda begränsningslinjer. Bolaget ansvarar för grundläggning för huskropp C 
samt delar av A och B, vilka är i höjd med kajplanet. Blå linje markerar den västra tunnelväggen. Grå 
prickar anger grundläggning för befintliga och nya broar, äldre fundament samt kajens påldäck. 

Klara Sjö 

SEKTION A-A  

SEKTION B-B  
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Figur 7. Sektionsskiss för konceptet om tre byggnader A-C. Bolaget ansvarar för att utföra all 
grundläggning för hus A, B och C på kajplanet, detta illustreras med röd linje i skissen ovan. Den del 
av huskropp A som går ned till kajplanet syns inte från denna vy. Sektionernas placering framgår av 
föregående bild, figur 6.  

Förutsättningarna är att det i delar av aktuell fastighet finns ett påldäck bestående av en 
armerad betongplatta (med tjockleken ca 400-500 mm) upplagd på betongpålar, 
placerade cirka tre meter från varandra. Detta påldäck utgör grundläggning för mark- och 
kajplanet vid Klara Sjö. I bilaga 6 återfinns sektionsritning över påldäcket. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Den blivande fastigheten som Staden avser att sälja kommer att vara en 2D-fastighet 
vilken kommer att urholkas av en 3D-fastighet (nedan kallat 3D-fastigheten), bestående 
av en trafiktunnel under den nya bebyggelsen. 3D-fastigheten kommer att ägas av Staden 
och omfattar tunnelns betongkonstruktion inklusive tätskikt, installationer samt 
skyddslager (tunnelns tak). Tunnelns tak och överdäckning öster om tunneln kommer att 
utgöra den nya bebyggelsens bottenplatta, på vilket Bolaget behöver inrymma utrymme 
för avloppsledningar, hissgrop etc för den nya bebyggelsen. 
 
Under 3D-fastigheten kommer 2D-fastigheten, som kommer att ägas av Bolaget, belastas 
av servitut för tunnelns grundläggning samt andra samhällsnyttiga funktioner. Även 
under hus C kan 2D-fastigheten komma att belastas av rättigheter för Stadens 
konstruktioner samt andra samhällsnyttiga funktioner. Övriga exempel på rättigheter är 
att 2D-fastigheten ges rätt att föra ner sin last på tunnelns tak samt möjlighet att inom 
Hus A nå det undre planet på Blekholmsgatan via hiss för att möjliggöra angöring och 
inlastning av varor. Möjlig lösning mellan tunneln och Blekholmsgatan säkras i 
detaljplan och med lämplig fastighetsrättslig lösning. Lämpliga fastighetsrättsliga 
lösningar för ytor mellan huskropparna och den exakta avgränsningen av Stadens 3D-
fastighet kommer att utredas under planprocessen.   

 
 
Figur 8. Sektionsskiss över koncept med hus A-C. Avgränsning för de delar av tunneln som i detta 
koncept urholkar 2D-fastigheten har rödstreckad markering. Rödmarkerade områden motsvarar 
servitut för Stadens grundläggning under Hus A, B och C samt tunnel.  
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Beskrivning av den efterföljande processen 
Det bolag som utses till vinnare av markanvisningstävlingen kommer tillsammans med 
Staden att få utarbeta förslag till Klara City Views utformning via 
markanvisningsområdets kommande detaljplanearbete. Arbetet med detaljplanen leds av 
Stadens planmyndighet, Stockholms stadsbyggnadskontor. 
 
Mot bakgrund av syftet att sammanlänka Cityområdet och stadsdelen Kungsholmen samt 
nivåskillnaderna på denna plats, är planområdet av stor strategisk vikt för Staden. 
Detaljplanens mål är, i enlighet med vad som framkommer i startpromemorian som 
godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 2017 (se bilaga 2), att möjliggöra ny bebyggelse i 
en mycket central del av Stockholms innerstad, att förbättra vistelsevärdena i närområdet 
samt möjliggöra för bättre kopplingar mellan Tegelbacken, Klarabergsviadukten och 
strandpromenaden längs Klara Sjö.  
 
Den nya bebyggelsen bör ta tillvara Fastighetens topografiska läge med olika nivåer, 
stärka den nära kontakten till vatten samt samordnas väl med befintlig bebyggelse och 
nuvarande utblickar. Vidare är det viktigt att volym och utformning studeras noggrant så 
att de tillkommande byggnaderna blir ett gott bidrag till Stockholms innerstad både 
stadsmässigt, funktionellt och gestaltningsmässigt.  
 

 
Figur 9. Flygbild över centrala Stockholm och Klara City View som det ser ut idag. 
 
Även markanvisningsområdets påverkan på Stockholms stadsbild samt närhet till 
Stockholms stadshus gör att det ställs höga krav på utformning samt hög arkitektonisk 
kvalitet. Detta medför att Staden kommer att ställa krav på att Bolaget, direkt efter 
lagakraftvunnen markanvisning, genomför parallella uppdrag med minst tre olika 
arkitektkontor. Genom uppdragen ges förutsättningar att i ett tidigt skede på ett effektivt 
och kreativt sätt studera möjligheter och idéer för att nå fram till ett förslag som sedan 
ligger till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom Fastigheten.  
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Bolaget bjuder i samråd med Staden in tre arkitektkontor till dessa parallella uppdrag. 
Bolaget tar i nära samråd med Staden fram ett program för de parallella uppdragen. Det 
är viktigt att de arkitektkontor som bjuds in har förmåga att hantera de komplexa 
förutsättningar markanvisningsområdet har både vad gäller krav på arkitektonisk 
kvalitet, funktion och tekniska förutsättningar. En bedömningsgrupp bestående av 
representanter från Staden och Bolaget väljer vilket förslag som ska vidarebearbetas till 
ett detaljplaneförslag. Bolaget har dock rådighet över val av arkitektkontor.  
 
I den kommande detaljplaneprocessen kan inslag av bostäder komma att prövas, vilket 
för det fall det blir aktuellt bedöms röra sig om cirka 10 % av den totala byggrätten. 
Exempelvis behövs mer ingående studier och analyser göras för att bedöma lämplighet 
för bostäder med tanke på det trafiknära läget samt övriga riskfrågor. 
 
När detaljplaneprocessen samt både Stadens och Bolagets arbete med en systemhandling 
för projektet har kommit så långt att de flesta förutsättningarna för den kommande 
bebyggelsen är satta och detaljplanen varit ute på samråd, kommer Staden och Bolaget 
att teckna en överenskommelse om exploatering. Denna reglerar de slutliga 
förutsättningarna för en försäljning av Fastigheten samt genomförandet. Bolaget 
tillträder Fastigheten när Staden byggt klart överdäckningen samt merparten av alla 
arbeten med trafikramper och omgivande gator, efter att detaljplanen och 
fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.  
 
 
Preliminär tidplan för efterföljande process  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2027             2028           2029 2024            2025            2026 2021            2022           2023 

Q3 2021 – Q1 2022 
Parallella uppdrag 

Q3 2022 – Q1 2023 
Samråd detaljplan 

Q3 2021 – Q1 2024 
Systemhandlingar för överdäckning 

samt byggnader tas fram 
 

2025  
Detaljprojektering av 
överdäckning samt 

byggnader sker 
parallellt med 

varandra 

 

2028-Q3 2029 
Entreprenad 
byggnader 

Q3 2029 
Planerad invigning  

Klara City View  

 

2027 
Fastighetsbildning 
vinner laga kraft, 
Bolaget tillträder 

Fastigheten 

mars-maj 2021 
Markanvisnings- 

tävling  

juni 2021 
Vinnande bolaget utses av 

Staden, markanvisningsavtal 
tecknas 

2024/2025 
Detaljplan vinner  

laga kraft  

2023  
Överenskommelse om exploatering 
mellan Staden och Bolaget träffas 

Q3 2021 
Detaljplaneprocess återupptas 

 

2026 – 2027 
Entreprenad 
överdäckning 
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Anbudsförutsättningar  
 
Generella förutsättningar 
 
• Markanvisningstävlingen avser i nuläget cirka 15 000 m² ljus BTA med 

kommersiella lokaler som huvudsaklig användning. Avgränsningen av området 
samt angiven byggrätt är preliminär och kan komma att ändras under det fortsatta 
detaljplanearbetet. 

• Markanvisningsområdet avser del av fastigheten Norrmalm 4:41, bedömd framtida 
2D-fastighet och dess avgränsning beskrivs på sidorna 5 och 11 ovan.  

• Bilparkering kommer inte att kunna förläggas inom Fastigheten. Cykelparkering ska 
förläggas inom Fastigheten, baserat på parkeringsnormen 20 platser per 1 000 
kvadratmeter BTA. 

• Staden ska säkerställa att överdäckningen klarar av laster från den bebyggelse som 
fastställs i kommande detaljplan. Eventuella återstående byggnadstekniska 
förutsättningar, så som exempelvis vibrationer och akustik, som beror på att väg 
överdäckas kan komma att behöva tas om hand i husbebyggelsen.  

• Stockholms stad kommer att ombesörja och ansvara för den planerade 
ombyggnaden av trafikplatsen inklusive överdäckningen av Klarastrandsleden och 
Blekholmsgatan genom den nuvarande fastigheten Norrmalm 4:41. En beskrivning 
av planerade överdäckningen och tunneln återfinns på sidorna 6-7. 

• Bolaget ska stå för samtliga kostnader i samband med detaljplanearbetet, inklusive 
parallella uppdrag, utrednings- och projekteringskostnader (såsom MKB, 
kulturmiljöutredning, barnkonsekvensutredning mm) samt framtagande av 
gestaltningsprogram. Bolaget ansvarar även för lagfartskostnader, 
anslutningsavgifter, etableringskostnader och samtliga bygg- och 
anläggningsåtgärder inklusive anslutning till omgivande allmän platsmark. 

• För markanvisningen gäller Stockholms stads krav enligt den markanvisningspolicy 
som exploateringsnämnden fastställt, vilken är en bilaga till markanvisningsavtalet 
som återfinns under bilaga 1 samt webbsidan växer.stockholm/kcv. 

• Bolaget och Stockholms stad ska teckna ett markanvisningsavtal med sedvanliga 
skrivningar. Utkast på markanvisningsavtal för den planerade Fastigheten återfinns i 
bilaga 1. 

• Fastigheten kommer att överlåtas till Bolaget. Fastighetsöverlåtelse bedöms till den 
tidpunkt när fastighetsbildning vunnit laga kraft, se indikativ tidplan på sidan 13. 

• Anbudspris för de kommersiella byggrätterna ska anges i kronor per m² ljus BTA 
bestämt i prisläge 2021-03-01. Vinnande pris ska regleras, upp eller ner, från denna 
tidpunkt fram till tillträdesdagen med utgångspunkt från MSCI:s index avseende 
värdeförändring för kontorsfastigheter i Stockholm CBD. Reglering av priset 
beskrivs närmre i det bilagda utkastet på markanvisningsavtalet. 
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• Bolaget ska från tidigt skede samordna sina arbeten med Stockholms stad och 
Stadens konsulter. För att lösa gemensamma tekniska frågor kommer Stadens 
tunnelkonstruktion/överdäckning behöva detaljprojekteras i samråd med Bolagets 
projektering för den blivande bebyggelsen. Ett nära samarbete mellan parterna är 
nödvändigt i såväl utrednings- som projekteringsskede.  

• Arbetsspråket i arbetsströmmarna kommer att vara svenska.  

• Staden kommer att ställa krav på publika bottenvåningar både i gatuplan och på 
kajen med ett innehåll som bidrar till en levande stadsmiljö.  

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

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

 

Preliminär tidplan för markanvisningstävlingen 

• Pågående markanvisningstävling mars 2021 – 11 maj 2021 
 

• Senast datum för frågor under tävlingen 27 april 2021 
 

• Senast datum för anbud 11 maj 2021 
 

• Inbjudan till nästa steg för utvalda parter maj 2021  
 

• Undertecknande av markanvisningsavtal juni 2021 
 

• Beslut om markanvisning i exploateringsnämnden och kommunfullmäktige juni-
november 
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Processen för markanvisningstävlingen 
 
Anbudstävling 
Intresserade aktörer bjuds in att lämna anbud i enlighet med de riktlinjer som presenteras 
i detta förfrågningsunderlag. Efter mottagandet av indikativa anbud avser Stockholms 
stad att välja ut en eller ett begränsat antal anbudsgivare för deltagande i nästa steg innan 
en slutlig vinnare tilldelas markanvisningen. I steg 2 får utvalda anbudsgivare presentera 
sig själva och sina anbud. Den aktör som vinner anbudstävlingen erbjuds möjlighet att 
teckna markanvisningsavtal för del av fastigheten Norrmalm 4:41 (”Fastigheten”). 
Förslag om beslut om markanvisning av Fastigheten tas därefter upp 
i exploateringsnämnden och godkänns slutligen i Stockholms kommunfullmäktige. 
 
Handlingar 
Bilagor med bland annat utkast på markanvisningsavtal, Startpromemoria för detaljplan 
och bilder och filmer som beskriver Fastigheten kan laddas ned på Stockholms stads 
webbsida växer.stockholm/kcv. En anbudsgivare förutsätts ha satt sig in i informationen 
i bilagorna för att skapa sig en egen heltäckande bild av projektförutsättningarna.  
 
Tävlingsfrågor  
Frågor avseende tävlingen kan ställas via kontaktuppgifter som finns redovisade på 
Stadens webbplats fram t.o.m. 27 april 2021. Även besvarade, inkomna frågor 
om tävlingen kommer att redovisas där och blir då tävlingsförutsättning.  
 
Anbudet ska innehålla 
 
• Anbudsgivaren: Det anbudslämnande Bolaget är den part Staden kommer att 

teckna ett markanvisningsavtal med. Vänligen delge information om Bolaget, 
inklusive koncerninformation ända upp till slutlig ägare (ej äldre än tre månader), 
eller annan information om slutligt ägande, organisationsnummer, kontaktperson, 
undertecknande personers fullmakt att företräda Bolaget vid markanvisningstävling 
och avtalstecknande samt kopia av ID-handling för de personer som företräder 
Bolaget. 

• Anbudspris:  

o Pris för de kommersiella byggrätterna i kronor per m² ljus BTA. Med ljus 
BTA avses all bruttoarea inom 10 meter från ljus fasad och 75 % av 
eventuell bruttoarea bortom 10 meter från sådan fasad. 

o Anbudet skall lämnas i prisnivå per 2021-03-01 (värdetidpunkten). 

• Finansiering: En beskrivning av hur förvärvet avses finansieras, inklusive uppgifter 
om finansiärer och finansieringens eventuella påverkan på tidplanen eller möjlighet 
att tillträda Fastigheten. 

• Tidplan: Bekräftelse på att anbudsgivaren kan möta den tidplan som framgår på 
sida 13, alternativt uppgifter om eventuella svårigheter som bedöms föreligga i detta 
avseende. 
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• Villkor: Ange eventuella villkor för anbudet, inklusive information om vilka 
godkännanden från styrelse, aktieägare, myndigheter eller andra som krävs eller 
förutsätts för ett tillträde. 

• Referensprojekt: Presentera erfarenhet och tidigare genomförda referensprojekt 
med motsvarande omfattning som den som planeras på Fastigheten. Vänligen delge 
minst ett och max tre referensprojekt på max två A4-sidor per projekt och motivera 
varför respektive projekt gett erfarenheter som kan appliceras på projektet i 
markanvisningstävlingen. Referensprojekten ska inte vara äldre än 15 år. 

 

Kvalificeringskriterier 
Den som lämnar högst bud uttryckt i kronor per m2 ljus BTA ska kvalificera sig enligt 
nedan angivna kriterier. Stockholms Stad 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. Inför val av 
byggherre gör Staden en bedömning av kreditvärdigheten hos byggherren. I 
bedömningen ingår bland annat en undersökning av Bolagets organisationsstruktur, 
betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation och 
genomförandekraft. 

• Bolaget ska redovisa minst ett, och max tre, tidigare färdigställt och väl genomfört 
referensprojekt. Referensprojekten ska inte vara äldre än 15 år.  

• Stockholms stads tidigare erfarenheter av anbudsgivaren kan vägas in i 
bedömningen. 
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Anbudstävlingens genomförande 
Inbjudan samt länkar till de handlingar som utgör underlag för anbudstävlingen samt 
andra handlingar som kan ha betydelse för framtagande av anbuden finns på Stadens 
hemsida: växer.stockholm/kcv. Frågor rörande anbudstävlingen kan ställas via 
kontaktuppgifterna på hemsidan. Ställda frågor och svar kommer också att redovisas där. 
Sista dagen för att ställa frågor är 27 april 2021. 
 
 
Anbud ska märkas ”Markanvisningstävling Klara City View”, Dnr E2021-00296 och 
skickas till Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 Stockholm. 
 
 
Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 11 maj 2021. 
 
 
Anbud kommer att förkastas om det inte följer givna tävlingsförutsättningar eller om 
anbudsgivaren inte uppfyller uppsatta kvalificeringskriterier.  
 
 
De bolag som gått vidare till steg 2 i tävlingen ombeds även att på uppmaning under steg 
2 fylla i och skicka in en informationsbegäran inför byggherreanalys. 
 
 
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
www .stockholm.se/markanvisningstavlingar/aktuella-tavlingar/.

Med vänlig hälsning

/A~}~
1ot!-~astwall
Förvaltningschef

Daniel Roos
AvdelningschefMark och värdering

Sara Lunden
Avdelningschef Stora Projekt

19 (20)



 

 
 
 

 

 
 

 

 20 (20) 
 
 

 

   
 

Bilagor 
 

1. Utkast markanvisningsavtal inklusive bilagor 
 

2. Startpromemoria samt nämndbeslut för planläggning del av  
Norrmalm 4:41 m.fl. 
 

3. Trafikskisser kajplan och gatuplan samt varuhanteringslösning 
 

4. Bilder och film på tävlingssidan: växer.stockholm/kcv  
 

5. Bullerkartor: http://miljobarometern.stockholm.se/bostad-och-
halsa/buller/stockholms-bullerkarta/ 
 

6. Sektionsritning över påldäck 
 
 
 
 

http://miljobarometern.stockholm.se/bostad-och-halsa/buller/stockholms-bullerkarta/
http://miljobarometern.stockholm.se/bostad-och-halsa/buller/stockholms-bullerkarta/
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