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Jämförelseförfarande inför 
direktanvisning av bostäder vid 
Vinstavägen/Nälstastråket 

Exploateringskontoret bjuder in till jämförelseförfarande inför 
direktanvisning av bostadsbebyggelse vid 
Vinstavägen/Nälstastråket inom del av fastigheten Vällingby 4:1 
i stadsdelarna Nälsta, Vinsta och Vällingby.  
 
Nälstastråket är ett karaktärsfullt och fint landskapsrum med 
Nälsta bäck i dalens lågpunkt. Den nya bebyggelsen placeras 
omsorgsfullt in i stråkets västra utkant intill Vinstavägen 
samtidigt som Nälstastråket utvecklas med fokus på rekreation, 
stärkta ekologiska samband och nya gång- och cykelkopplingar.   
 
Vinstavägen/Nälstastråket 
Området ligger i direkt anslutning till Vinstavägen i gränsen 
mellan Nälsta, Vinsta och Vällingby. Det angränsar i öster till 
Nälstastråket, i norr till villabebyggelse i Nälsta och i söder till 
Vinsta Gård och Skattegårdsvägen.  
 

 
Karta med område för jämförelseförfarandet markerat  
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Planeringsinriktning 
Uppskattningsvis väntas cirka 200-400 bostäder kunna byggas 
inom området. Skala och typologi anpassas till befintlig 
bebyggelsestruktur och den nya bebyggelsen ska förhålla sig väl 
till landskapsrummet och bidra till att förstärka entréerna in till 
parkstråket. Det är viktigt att den nya bostadsexploateringen 
länkar väl till den omgivande bebyggelsen.  
 
Parkstråket ska vara ett samlande aktivt landskaps- och parkrum 
för hela Nälsta närområde och den gröna strukturens kopplingar 
till omgivande stadsdelar (Vällingby och Vinsta) bör stärkas. Ny 
bebyggelse inom området bör tydligt avslutas mot allmän mark. 
De långa siktlinjer Nälsta parkstråk erbjuder idag ska tas i 
beaktande vid planeringen av ny bebyggelse. Dagvatten från 
kvarteren väntas kunna ledas till Nälstabäcken. Byggaktörerna 
måste förhålla sig till stadens styrande dokument (se stadens 
övergripande dokument). Staden kommer bli huvudman för 
allmänna gator och torg.  Övergripande planeringsinriktning 
beskrivs närmare i landskaps – och exploateringsutredningen på 
sidan 7. 
 
Utbildningsförvaltningen har i området flaggat för behov av ny 
skola för cirka 600 elever. I exploateringsutredningen framgår ett 
ungefärligt läge för skolan.  
 
Jämförelseförfarandet och markanvisning 
Jämförelseförfarandet vid Vinstavägen/Nälstastråket kommer att 
ske i två steg och syftar till att teckna markanvisningsavtal med 
ett antal byggaktörer som på bästa sätt kan skapa och genomföra 
kreativa och långsiktigt hållbara lösningar för platsen. En 
kombinerad landskaps- och exploateringsutredning finns 
framtagen och ligger till grund för jämförelseförfarandet. På 
projektets hemsida växer.stockholm/vinstanälsta finns alla 
handlingar som utgör underlag till jämförelseförfarandet. 
  
Staden ser gärna blandade upplåtelseformer och har för avsikt att 
sälja all mark för flerbostadshus för 8700 kronor/kvadratmeter 
ljus BTA. Pris för radhus är 1 900 000 kronor/radhustomt.  
Ange önskad upplåtelseform i ansökan. 
 
Alla är välkomna att skicka in en ansökan, men i ett läge då två 
ansökningar bedöms likvärdiga kommer staden att prioritera 
aktörer som tidigare har visat intresse i området.  
 
När exploateringsnämnden fattat beslut om markanvisning 
kommer resultatet att redovisas, dels i det tjänsteutlåtande som 

https://vaxer.stockholm/vinstanalsta
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ligger till grund för nämndens beslut, dels på projektets 
webbsida.  Markanvisning beräknas ske under hösten 2021.  
 
Om inlämnade idéer i jämförelseförfarandet inte i tillräcklig grad 
motsvarar stadens ambitioner för Vinstavägen/Nälstastråket 
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 
plats som är genomförbar och anpassad till platsens 
förutsättningar. 

• Bolaget ska redovisa hur projektidén bidrar/uppfyller den 
planeringsinriktning som redovisas.  

 
 
Detaljplanarbete 
Detaljplaneprocessen för projektet planeras att inledas under 
hösten 2021, under förutsättning att planavtal har tecknats med 
stadsbyggnadskontoret. Markanvisade aktörer inom området 
kommer att bjudas in till startmöte med representanter från 
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret när start-PM är 
godkänt och detaljplaneprocessen kan påbörjas. 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. 
 
 
Inlämning och kontaktuppgifter 
Urvalet sker i två steg. Inlämning av steg 1 sker enligt 
ansökningsmallens instruktion senast 5 maj 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.  
 
Sista dagen att ställa frågor är 28 april 2021. Samtliga frågor och 
svar publiceras på webben.  
 
Ifylld och signerad ansökan samt referensexempel märkt  
”Jämförelseförfarande Vinstavägen/Nälstastråket Dnr: E2021-
00883” skickas per e-post till: 
exploateringskontoret.expl@stockholm.se  
 

mailto:exploateringskontoret.expl@stockholm.se
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Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret väljer utifrån 
inkomna ansökningar ut ett antal byggherrar som går vidare till 
steg 2. Cirka tre veckor efter inlämning av ansökan i steg 1 
kommer de byggaktörer som går vidare till steg 2 att kontaktas 
och ges vidare instruktioner.  
 
Inlämningsmaterialet i steg 2 kommer att omfatta två A3-sidor, 
enligt stadens modell för jämförelseförfarande. De byggaktörer 
som väljs ut till steg 2 ska ge förslag på bebyggelsestruktur för 
hela området som omfattas av jämförelseförfarandet. Materialet 
ska visa på bolagets förståelse för platsen och aktuella 
styrdokument, idé om gestaltning och arkitektonisk utformning, 
kvalitet och genomförbarhet. 
 
Varmt välkomna att delta! 
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