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Exploateringskontoret bjuder in till 
jämförelseförfarande inför 
direktanvisning av cirka 200-250 bostäder 
inom Etapp Rågsvedsvägen - Fokus 
Hagsätra Rågsved 

Exploateringskontoret söker en byggherre som vill bidra till att 
utveckla Rågsved med 200-250 bostäder i en socialt 
värdeskapande stadsutveckling. Projektet är en del av Fokus 
Hagsätra Rågsved. 
 
Därför bjuder vi in till ett jämförelseförfarande som omfattar 
fastigheterna Bygeln 2,  Bygeln 8, Bäverhannen 1, Bäverhannen 
2 och del av fastigheten Älvsjö 1:1. Den nya stadsbebyggelsen 
ska bidra till att omvandla Rågsvedsvägen till en levande och 
trygg stadsgata. Bebyggelsen kommer att ligga i ett kollektivnära 
läge och ska bidra till att stärka centrumområdet genom nya 
bostäder, lokaler och verksamheter samt genom förbättrade 
kopplingar till centrum. Området är en del av Rågsveds 
centrumområde och ingår i det strategiska sambandet mellan 
Rågsved, Högdalen och Bandhagen, som utpekas i 
översiktsplanen. 
 
Vi förväntar oss förslag som bidrar till socialt värdeskapande 
stadsutveckling som är förankrade på platsen och utgår från 
stadens framtagna områdesanalys och effektmål.  
 
Projektet ska hålla en hög arkitektonisk kvalité med respekt och 
förståelse för platsens förutsättningar och de kvalitéer och den 
stadsbild som Rågsved har idag. Byggherren som på bästa sätt 
kan möta dessa förväntningar kommer att tilldelas en 
markanvisning. 
 
Området och dess förutsättningar för jämförelseförfarandet 
redovisas i bilaga 1: ”Etapp Rågsvedsvägen – strategier och 
tomtsammanställning till jämförelseförfarandet”.  
 
Förutsättningar för området avseende antal bostäder, 
upplåtelseform och pris är:  
• Området bedöms kunna inrymma cirka 200-250 bostäder, 

inklusive lokaler i bottenvåningar (sammanlagt cirka 20 000 
BTA).  
 

• I Rågsved är de flesta bostäder hyresrätter. För att få en 
jämnare fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter ska 
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övervägande delen av dessa tillkommande bostäder vara 
bostadsrätter. Upp till 8000 kvm BTA kan dock få bli 
hyresrätter 

• Oavsett bostädernas upplåtelseform ska marken för 
bostäderna överlåtas till ett pris om 8000kr/m2 ljus BTA i 
värdetidpunkt augusti 2022.   

 
Vi söker en byggherre eller flera byggherrar i samverkan för att 
utveckla området. För att teckna markanvisningsavtal ska bolaget 
uppfylla kvalificerings- och bedömningskraven som beskrivs 
nedan och i bifogat underlag. 
 
Ni deltar i jämförelseförfarandet genom att fylla i och skicka in 
ansökningshandlingarna som ni hittar på webbplatsen 
https://vaxer.stockholm/ragsvedsvagen under rubriken 
"Ansökningshandlingar". På webbplatsen finns också övriga 
handlingar som utgör underlag för jämförelseförfarandet. 
 
Förutsättningar för jämförelseförfarandet 
Jämförelseförfarandet sker i två steg. Underlaget från det första 
steget ligger till grund för vilka byggherrar som får utveckla sin 
idé i steg 2.  
 
Steg 1 
Ansökande bolag beskriver i ansökningsblanketten sin affärsidé 
och motiverar varför staden ska välja att samarbeta med bolaget i 
utvecklingen av etapp Rågsvedsvägen. Vidare ska bolaget 
beskriva hur de ser på förutsättningarna för bebyggelse på platsen 
och kortfattat beskriva en projektidé innehållande t.ex. funktioner 
och bärande idéer samt hur projektidén som helhet förhåller sig 
till stadens och fokusområdets stadsbyggnadsstrategier och mål 
om socialt värdeskapande. 
 
Staden är mån om att eventuella hyresrätter får ett långsiktigt 
hållbart ägande och förvaltning där man tar ett större ansvar för 
områdets utveckling. För lokaler i bottenvåning är det viktigt att 
det finns en plan för att hitta rätt verksamheter och service som 
har goda möjligheter att överleva över tid. Utbudet av butiker och 
verksamheter ska vara berikande för de närboende i Rågsved. 
 
Staden önskar förslag på hur leverans- och parkeringsytor 
samordnas inom området och gärna vilka mobilitetsåtgärder som 
lämpar sig för platsen.  
 
Varje projektidé kommer att bedömas utifrån förståelse för 
tomterna förutsättningar vid en utveckling, projektets 
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genomförbarhet och hur projektet uppfyller stadens mål (inkl. 
budgetmål) och fokusområdets mål och visioner. 
 
Steg 2 
Till steg 2 bjuds tre byggherrar in för att vidareutveckla sin 
projektidé. Genom att tacka ja till detta steg godkänner bolaget 
markanvisningsavtalets innehåll. Utkast till markanvisningsavtal 
finns på webbsidan.  
 
Inlämningsmaterialet i steg 2 kommer att omfatta två A3-sidor, 
enligt stadens modell för jämförelseförfarande. Materialet ska 
visa på bolagets förståelse för platsen och aktuella styrdokument, 
samt redogöra för arkitektonisk idékvalitet och genomförbarhet. 
Utformning och gestaltning i markanvisningsförfarande ska inte 
betraktas som färdiga underlag för detaljplan utan kommer att 
behöva bearbetas under detaljplanearbetet tillsammans med 
stadsbyggnadskontoret.  
 
Projektidéerna kommer efter en fördjupad presentation att 
bedömas utifrån hur väl de lämpar sig för platsens förutsättningar 
och stadens och fokusområdets mål och visioner. 
 
Det är viktigt att bolaget även i steg 2 redovisar projektets 
genomförbarhet genom att beskriva ett upplägg för 
genomförandet inklusive förmåga att finansiera projektet.  
 
Kvalificerings- och bedömningskriterier 
Stadens kommer i sin bedömning av inkomna ansökningar, i 
enlighet med markanvisningspolicyn, att ta hänsyn till 
byggherrens ekonomi, erfarenhet, stabilitet och intresse av 
långsiktig förvaltning. Det kommer också att vägas in hur bolaget 
uppfyllt stadens markanvisningspolicy i tidigare projekt. 
 
Byggherrar som deltar i jämförelseförfarandet ska vid 
ansökningstidpunkten uppfylla följande krav som även är 
bedömningskriterier: 
 

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

• Bolaget ska kunna presentera en projektidé (max 800 ord) 
som är genomförbar och anpassad till platsen 
förutsättningar. 

• Bolaget ska redovisa hur projektidén bidrar till 
stadsutvecklingen och socialt värdeskapande enligt 
intentionen för Fokus Hagsätra Rågsved t.ex. utifrån 
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framtagna stadsbyggnadsstrategier och effektmål för 
etapp Rågsvedsvägen. 

 
Markanvisning  
Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med den aktör vars 
projektidé visar på en positiv utveckling och genomförbarhet i 
kombination med en förståelse för platsens förutsättningar. Den 
aktör som väljs ut ska även kunna visa på goda erfarenheter av 
samverkan med andra aktörer i större projekt och bedömas ha 
tillräcklig ekonomisk stabilitet för att kunna ta ansvar för 
genomförandet av projektet.  
 
Målsättningen är att ärendet om markanvisning ska tas upp i 
exploateringsnämnden för beslut 8 december 2022. När 
dagordningen inför exploateringsnämnden publiceras kommer 
resultatet av jämförelseförfarandet att redovisas och bli offentligt.  
 
Genom att lämna in ansökan godkänner bolaget 
markanvisningsavtalets innehåll, effektmål för etapp 
Rågsvedsvägen, inklusive de sociala hållbarhetskraven som 
gäller för markanvisning inom Fokus Hagsätra Rågsved. 
Inlämnat underlag för jämförelseförfarandet kommer att kopplas 
till markanvisningsavtalet och bolaget förbinder sig att 
genomföra sin projektidé. 
 
Om utvärderingarna av markanvisningsansökningarna ej 
resulterar i uppfyllande av ambitionerna med Fokus Hagsätra 
Rågsved och relevanta styrdokument i tillfredställande grad, 
förbehåller sig Staden rätten att avsluta jämförelseförfarandet. 

 
Inlämning och kontaktuppgifter 
Inlämning av steg 1 sker genom att fylla i och skicka in följande 
dokument senast 14 september 2022.   
 

• Ansökningsblankett 
• Informationsbegäran inför byggherreanalys 
• Bolaget ska bifoga 1-3 referensexempel på projekt, gärna 

med fokus på socialt värdeskapande och bebyggelsens 
möte med gata.   

 
Ifyllt och signerat dokument märkt 
”Dnr: E2022-03692 FHR Etapp Rågsvedsvägen, 
jämförelseförfarande” skickas per e-post till: 
exploateringskontoret.expl@stockholm.se  
 
Observera att blanketten ”Informationsbegäran inför 
byggherreanalys” från PWC ska fyllas i och biläggas för att 

mailto:exploateringskontoret.expl@stockholm.se
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ansökan ska anses vara fullständig. Byggherreanalysen 
genomförs för att säkerställa bolagets organisatoriska och 
ekonomiska genomförandeförmåga samt att det inte finns några 
oegentligheter i ägandet. 
 
Det bolag som lämnar in ansökan ska också vara det bolag som 
avser teckna markanvisningsavtal med exploateringskontoret i 
det fall ansökan väljs ut i jämförelseförfarandet.  
 
Besked efter steg 1 lämnas senast 23 september 2022. 
Inlämningsdatum för steg 2 är den 16 oktober 2022.  
 
Frågor och ytterligare information 
 
Har du frågor om den aktuella platsen eller 
markanvisningsprocessen får du gärna höra av dig senast  
7 september till: 
 
 
Denise Silveti Bustillos, projektledare exploateringskontoret,  
denise.silveti.bustillos@stockholm.se, tfn 08-508 264 34  
 
Vi kommer att publicera samtliga frågor och svar på webbsidan.  
 
 
Varmt välkomna att delta! 
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