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Jämförelseförfarande inför 
direktanvisning av bostäder, centrum och 
verksamheter vid Örbyleden 

Tack för att ni visat intresse i att vara med och utveckla Örbyleden! 
 
Exploateringskontoret bjuder nu in till deltagande i 
jämförelseförfarande inför direktanvisning för bostadsbebyggelse 
längs med Örbyleden, del av fastigheten Örby 4:1 m.fl.   
 
Jämförelseförfarandet avser två områden (Framsidan och 
Bytespunkten) längs med Örbyleden och omfattar totalt cirka 800-
1000 bostäder. Bostäderna avses upplåtas med hälften bostadsrätt 
och hälften hyresrätt.  
 
Jämförelseförfarandet kommer att ske i ett steg och syftar till att 
teckna markanvisningsavtal med cirka tre till fyra byggherrar per 
område som på bästa sätt kan skapa och genomföra en hållbar 
bostadsbebyggelse som bidrar till en god stadsmiljö där de 
omkringliggande stadsdelarna sammankopplas. 
 
Staden vill se projektidéer där marken nyttjas på ett effektivt sätt 
och bidrar till en socialt hållbar miljö. Staden söker byggherrar med 
gedigen erfarenhet av hållbar stadsplanering som kan leverera hög 
arkitektonisk kvalitet och bidra med kunskaper om genomförbarhet. 
Tillsammans med staden förväntas aktören kunna ta fram en 
strukturplan till grund för kommande planarbete som respekterar 
befintliga kvaliteter avseende stadsbild och gestaltning och tar 
hänsyn till utmaningar avseende bland annat buller och farligt gods. 
De byggherrar som på bästa sätt kan medverka i ett struktur- och 
detaljplanearbete samt med kreativa och långsiktigt hållbara 
lösningar bidra till en urban, trygg miljö som bidra till att binda ihop 
stadsdelarna kommer att tilldelas en markanvisning.  
 
De utvalda byggherrar även uppfylla övriga krav som ingår i 
förutsättningarna som framgår av underlaget. 
 
Områdena 
 
Framsidan  
Området benämnt som Framsidan sträcker sig från 
Huddingevägen i norr till Bastuhagsvägen i söder. Inom området 
planerar i ett första skede markanvisningar för cirka 300-400 
bostäder till tre till fyra byggherrar. De markanvisade 
byggherrarna deltar gemensamt i ett strukturarbete, som inleder 
arbetet med att ta fram en detaljplan för området.  
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Det område inom jämförelsefarandet som döpts till Framsidan är 
markerat med lila. 
 
Bytespunkten 
Området benämnt som Bytespunkten sträcker sig från 
Bastuhagsvägen i norr till Grycksbovägen i söder. Inom området 
planerar kontoret att i ett första skede markanvisa cirka 500-600 
bostäder till tre-fyra byggherrar där även en centrumdel ska ingå. 
Det nya centrumet ska bli en mötespunkt för de närboende med 
utökad service, utbud, kultur och handel.  
 
Den byggherre som blir utsedd att utforma centrumdelen kommer 
även tilldelas en ytterligare markanvisning för bostäder inom 
Bytespunkten. 
 
Inom området kommer även den byggherre som vinner den 
anbudstävling som pågår från 11 maj 2021 att vara med.   
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Det område inom jämförelseförfarandet som döpts till Bytespunkten 
är markerat med blått. Området för anbudstävlingen är markerad 
med röd cirkel.  
 
Jämförelseförfarandet och markanvisning 
Denna inbjudan har skickats ut till cirka 30 byggherrar, som visat 
intresse för att vara med och utveckla ny bebyggelse längs med 
Örbyleden. Jämförelseförfarandet sker utifrån inlämnat material i 
ett steg. 
 
Det bolag som väljs genom jämförelseförfarandet får möjlighet 
att teckna markanvisningsavtal med staden inom antingen 
Framsidan eller Bytespunkten. Markanvisningen kommer inte 
gälla ett specifikt kvarter utan endast ange antalet lägenheter 
bolaget tilldelas och inom vilket område. Ett tilläggsavtal till 
markanvisningsavtalet, där ett specifikt kvarter/hus är markerat, 
kommer att tas fram efter det att detaljplanearbetet påbörjats och 
en strukturplan tagits fram.    
 
Inlämnat underlag för jämförelseförfarandet kommer att kopplas 
till markanvisningsavtalet och bolaget förbinder sig att vara med 
och bidra och bekosta ett strukturarbete samt genomföra sin 
projektidé. Underlaget ligger också till grund för start-PM från 
stadsbyggnadskontoret. För att teckna markanvisningsavtal ska 
även övriga krav i stadens markanvisningspolicy uppfyllas. 
 
Målsättningen är att ärendet om markanvisning tas upp i 
Exploateringsnämnden för beslut den 16 december 2021. 
 
Om inlämnade idéer i jämförelseförfarandet inte i tillräcklig grad 
motsvarar stadens ambitioner för Örbyleden, förbehåller sig 
staden rätt att avsluta jämförelseförfarandet.  
 
Kvalificeringskriterier/Bedömningskriterier 

• Bolaget ska följa stadens krav enligt den 
markanvisningspolicy som är antagen av 
kommunfullmäktige 2015.  
 

• Bolaget ska kunna presentera en projektidé, för respektive 
område (max 400 ord), som är genomförbar och anpassad 
till platsens förutsättningar.  

 
• Bolaget ska redovisa hur projektidén bidrar/uppfyller den 

planeringsinriktning som redovisas i bilaga 1.  
 

• Bolaget ska redovisa hur de kan bidra i ett strukturarbete 
antingen via ett av referensprojekten eller under ”Beskriv 
bolaget”. 
 



 

Exploateringskontoret Inbjudan till jämförelseförfarande 
inför direktanvisning  

 
 

 
Avdelningen för Projektutveckling  

 

 
 

   
 

• Bolaget ska redovisa två referensprojekt. Om bolaget varit 
med i framtagandet av ett strukturarbete så kan detta 
redovisas som ett ytterligare ett referensprojekt. Minst ett 
av de redovisade referensprojekten ska vara genomfört.  
 
 

Detaljplanarbete 
Detaljplaneprocessen planeras att inledas under våren 2022, 
under förutsättning att planavtal har tecknats med 
stadsbyggnadskontoret. Markanvisade aktörer inom områdena 
kommer att bjudas in till startmöte med representanter från 
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret när start-PM är 
godkänt och detaljplaneprocessen kan påbörjas. Byggherrarna 
ska gemensamt ta fram och bekosta en strukturplan med syfte att 
få fram en helhetslösning avseende struktur och principer för 
gestaltning för respektive delområde. Staden kommer leda, 
samordna och fatta beslut kring framtagandet av strukturplanerna 
där bland annat byggherrarnas projektidéer kommer ingå som 
underlag. De förutsättningar och förpliktelser som getts i 
jämförelseförfarandet inför direktanvisning följs upp för att 
säkerställa att de kvalitéer som gett tilldelningen följer med till 
förverkligandet av projektet. 
 
Pris  
En anbudstävling inom område Bytespunkten kommer att pågå 
parallellt med jämförelseförfarandet. Resultatet av 
anbudstävlingen och den prisnivå som kommer gälla för området 
kommer delges cirka 1-2 veckor innan jämförelseförfarandet ska 
lämnas in.   
 
Inlämning och kontaktuppgifter 
Urvalet sker i ett steg. Inlämning av steg 1 sker enligt 
ansökningsmallens instruktion senast 24 juni 2021. 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 Örbyleden” Dnr: E2021-01984” skickas 
per e-post till: exploateringskontoret.expl@stockholm.se  
 
Dokument för att delta  
På vår webbplats hittar du dokument och annan information som 
behövs för att kunna delta i det här jämförelseförfarandet. 
växer.stockholm/örbyleden 
 

mailto:exploateringskontoret.expl@stockholm.se
https://vaxer.stockholm.se/omraden/stureby/jamforelseforfarande---orbyleden/
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Frågor  
Det går bra att ställa frågor fram till och med den 17 juni 2021. 
Inkomna frågor av allmänt intresse för deltagandet 
besvaras/publiceras på webbplatsen. 
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