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Jämförelseförfarande inför val av 
ankarbyggaktör inklusive direktanvisning 
av kontor, handel och bostäder i 
Valparaiso 

Exploateringskontoret bjuder in till deltagande i 
jämförelseförfarande inför direktanvisning, där intresserade 
byggaktörer uppmuntras att inkomma med ansökan om 
markanvisning enligt bilagda instruktioner.  

Genom förfarandet markanvisas en så kallad Ankarbyggaktör 
som tillsammans med staden utvecklar området fram till 
detaljplanens samråd. Cirka 50 000 m2  ljus BTA av den 
tillskapade byggrätten kommer att erbjudas Ankarbyggaktören 
och resterande delar markanvisas till ytterligare aktörer. 

Staden förbehåller sig rätten att redan i detta skede anvisa aktör 
som med unik bärkraftig idé för platsen kompletterar projektet.  

Ortofoto: Aktuellt område för markanvisning markerat med röd 
linje. 

mailto:david.langseth@stockholm.se
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Bakgrund och historik 

Bild: Flygbild över Värtahamnen 

Inom aktuellt planområde låg tidigare Tallink Siljas färjeterminal, 
2016 var den nya terminalen och ombyggnationen av Värtapiren 
klar och verksamheten flyttades. Idag används området i princip 
enbart för parkerings- och trafikanläggningar som tillhör 
hamnens verksamhet och till tillfälliga etableringsytor. 
Utbyggnaden av området har föregåtts av planprogrammet för 
Värtahamnen (2012) och i samband med en tidigare 
markanvisning för Valparaiso har ett flertal utredningar 
genomförts. För närvarande finns inga markanvisningar i 
området.  

I tidigare utredningar har byggrättsvolymen bedömts till cirka 
200 000 m2 ljus BTA.  
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Vision för Valparaiso 

Visionsbild, Valparaiso. Rundqvist arkitekter AB 

Valparaiso ligger mitt i stadsutvecklingsområdet Norra 
Djurgårdsstaden i centrum mellan Gärdet, Hamnen och 
Värtaterminalen. Varje år strömmar miljontals besökare, turister 
och kryssningsresenärer genom stadsdelen mot tunnelbanan och 
centrala Stockholm. Stadens målsättning är att skapa en tät och 
levande stadsdel som binder samman och skapar tydliga stråk till 
omgivande stadsrum genom att bygga bort de barriärer som idag 
finns på platsen. Valparaiso ska vara en blandad stadsdel invid 
hamnen med kontor, kommersiella lokaler, handel, hotell, kultur 
och bostäder. Målsättningen är att skapa flera nya allmänna 
platser utformade för alla dygnets timmar samt att stärka 
kopplingarna till, och vistelsevärdena i, den närliggande 
Finlandsparken, Värtaterminalen och bebyggelsen i närheten. 

Med utgångspunkt i Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete 
vill staden utforska hur vi tillsammans kan bygga framtidens 
hållbara stadsmiljö med ett stort fokus på innovation, kultur, 
stadsliv och högklassig arkitektur. 

Platsens förutsättningar är komplexa där läget invid hamnen, 
rangerbangården och Norra länken kräver nytänkande och en 
drivkraft att skapa en stadsmiljö som ska vara attraktiv och 
integrerad med infrastrukturen i flera höjdled, där även mörka 
ytor får ett levande innehåll. 
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Förutsättningar för jämförelseförfarande 
Jämförelseförfarandet sker utifrån bedömningar av Bolagets 
tidigare erfarenheter av liknande projekt, projektidé och ambition 
gällande rollen som Ankarbyggaktör. 

Utöver detta måste anbudsgivarens ekonomiska 
genomförandeförmåga godkännas. Staden godtar ett upplägg där 
flera bolag går samman förutsatt Bolaget kan presentera en tydlig 
projektorganisation samt ett solidariskt betalningsansvar. 

För bedömning gäller även stadens övriga krav enligt 
Markanvisningspolicy 2015 som antagits av kommunfullmäktige. 
På stadens webbplats: växer.stockholm/valparaiso finns alla 
handlingar som utgör underlag till jämförelseförfarandet. 

Pris 
Aktuellt område har ett fastlagt markpris på 16 000 kronor per m2 
ljus BTA för kontor i prisläge september 2021, med förbehåll för 
expertrådets godkännande. Priserna kommer att indexeras enligt 
utkast till markanvisningsavtal.  

Som en grund för val av ankarbyggaktör ombeds ni att lämna in 
nedanstående redovisningar. 

Beskrivning av Bolaget 
- Bolagets storlek, affärsidé, produktion och ekonomiska

kapacitet
- Projektorganisation samt ekonomiskt upplägg förutsatt att

flera bolag är sökande.
- Pågående projekt i Stockholms stad
- Pågående projekt i andra kommuner
- Hållbarhetsarbete

Annan relevant information om företaget såsom till exempel 
speciell inriktning, ekonomi etcetera. 

Beskrivning av Bolagets arbetsmetodik samt 
ambition gällande rollen som Ankarbyggaktör 
Beskriv hur Bolaget i den aktuella markanvisningen ska 
säkerställa ett gott samarbete med staden och övriga aktörer inom 
området. Ge förslag på arbetsmetodik samt ansvarsfördelning 
inom ramen för Ankarbyggaktören.  

https://vaxer.stockholm/valparaiso
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Beskrivning av platsens utmaningar 
Beskriv platsens kontext utifrån barriärer, historia och stadsbild. 
Beskriv hur ert föreslagna projekt kan bidra till att stärka 
upplevelsen av platsen och Stockholm och hur platsen påverkas 
av den föreslagna byggnationen. 

Projektidé 
Redovisa projektidén. Komplettera projektidén med 
principskiss/diagram/plan som beskriver projektidén på en eller 
två A4-sidor 

Projektidén kan till exempel ge svar på följande frågor: 

• Hur kan Valparaiso bli en nod som kopplar ihop
Hjorthagen med södra Värtan och hamnverksamheten
med Stockholms övriga infrastruktur?

• Hur kan Valparaiso utifrån er marknadskännedom
utformas till en levande del av staden?

• Hur avser Bolaget att utnyttja stora mängder mörk BTA
och att optimera dess ekonomiska värde?

• Vilka hållbarhetsfrågor vill Bolaget jobba med i
Valparaiso utifrån Norra Djurgårdsstaden
hållbarhetsprofil och hur ska detta implementeras i
projektet?

Referensprojekt 
Redovisa minst ett referensprojekt där ni deltagit aktivt i 
planarbetet samt ett referensprojekt som ni färdigställt i Sverige 
eller utomlands. Referensprojekten ska till största del innehålla 
kontor och med en total volym över 75 000 m2 BTA.  

Referensprojekten ska visa att ni klarar av komplexa projekt med 
hög grad av samordning och samverkan med andra aktörer. 
Projekten ska visa att ni klarar att skapa goda miljöer och god 
gestaltning i ett komplext och utsatt läge. Med ett komplext och 
utsatt läge menas till exempel komplicerad grundläggning, 
kraftiga nivåskillnader inom kvarter, byggnation invid 
transportled av farligt gods, planläggning i anslutning till kraftigt 
industribuller, mm. 

Vart och ett av referensprojekten beskrivs på högst en sida. Det 
ska framgå vilket arkitektkontor, vilket år som projektet 
färdigställdes, andelen kontor/handel/bostäder samt adress.  
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Det går bra att använda foton och illustrationer som komplement 
till texten. 

Båda referensprojekten ska förses med kontaktuppgifter till 
erforderliga referenser från aktuell kommun eller annan berörd 
myndighet. 

Ni får också lista ytterligare relevanta projekt. Ange då projektets 
namn, arkitektkontor, år för färdigställande, andelen 
kontor/handel/bostäder, adress och några nyckelord som 
beskriver projektets utmaningar. 

Inlämning 
Inlämning görs genom att fylla i dokumenten som finns på  
stadens webbplats: växer.stockholm/valparaiso under rubriken 
”Material för inlämning” och skicka dem till: 
exploateringskontoret.expl@stockholm.se med ärenderubrik  
”Jämförelseförfarande Valparaiso Dnr E2021-01358” 

Inlämningen består av följande dokument: 
1. Ifylld informationsbegäran inför byggherreanalys PwC
2. Underlag för jämförelseförfarande (11 sidor)

- Ifylld blankett Underlag för jämförelseförfarande
- Bilaga 1 - Principskiss/diagram/plan (1-2 A4)
- Bilaga 2 - Referensprojekt (2 A4)

Inlämning ska ske senast 11 januari 2022. Det bolag som 
lämnar in ansökan ska också vara det bolag som avser teckna 
markanvisningsavtal med exploateringskontoret. 

Sista dag att ställa frågor är 15 december 2021. Frågor och 
svar publiceras på webbplatsen. 

Varmt välkommen att delta! 

Förvaltningschef 

https://vaxer.stockholm/valparaiso
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