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Exploateringskontoret bjuder in till 
jämförelseförfarande inför direktanvisning 
av cirka 600 bostäder inom del av 
fastigheten Akalla 4:1 i Husby.  
 

Staden bjuder in de byggaktörer som vill vara med och utveckla 

nordöstra Husby med inriktning på socialt värdeskapande 

stadsutveckling till att medverka i ett jämförelseförfarande inför 

direktanvisning för stadsbebyggelse med sammanlagt cirka 600 

bostäder. Jämförelseförfarandet syftar till att välja två till tre 

byggherrar som på bästa sätt kan skapa och genomföra kreativa 

och långsiktigt hållbara lösningar för platsen.  

 

Jämförelseförfarandet avser ett område intill Hanstavägen i 

nordöstra Husby mot gränsen till Kista, där staden vill omvandla 

Hanstavägen till ett urbant stråk som bidrar till att binda samman 

stadsdelarna och stärka platsens identitet. Analysområdet består 

av naturmark som sluttar från Husby ner mot Hanstavägen. 

Närmast Husby är marken skogsbevuxen och kuperad. I de 

brantaste delarna är lutningarna mellan 20-60 procent. Mot 

Hanstavägen finns en relativt plan öppen yta som varierar i 

bredd. Marken utgörs främst av morän, berg i dagen och lera.  

 

Staden förväntar sig ett innovativt projekt som klarar de tekniska 

utmaningarna som finns i området och som visar tillämpliga 

metoder för att skapa en socialt hållbar miljö, möten mellan 

människor och trygghet på platsen. Utöver det ser staden att 

projektet ska hålla en hög arkitektonisk kvalité med associationer 

till den stadsbild som både Husby och Kista har idag.  

 

En större del av området, cirka 75 procent bostäder, ska upplåtas 

som bostadsrätter eller äganderätter och en något mindre del, 

cirka 25 procent bostäder, ska bli hyresrätter. Staden kan 

eventuellt tänka sig att pröva kontor i en mindre del av 

jämförelseförfarandeområdet. Mark för bostadsrätter och 

äganderätter avses säljas medan mark för hyresrätter och kontor 

avses upplåtas med tomträtt. På grund av idag rådande 

marknadsförhållanden för bostäder kommer staden skjuta på 

förhandling om markpriser och/eller avgälder för både bostäder, 

kommersiella lokaler och kontor. 

 

Eftersom staden vill omvandla Hanstavägen till ett urbant stråk 

kommer en förutsättning i projektet vara att skapa levande 

bottenvåningar och en hög andel kommersiella lokaler.  
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Byggaktörer behöver även vara medvetna om att det kommer 

krävas stora arbetsinsatser för att närmare studera och utreda 

stadsstrukturen inom området under den inledande delen av 

planprocessen. 

 

För att teckna markanvisningsavtal ska utvalda byggaktörer även 

uppfylla övriga krav som ingår i förutsättningarna som framgår 

av underlaget.   

  

Genom att fylla i ansökningsmallen som ni hittar på webbplatsen 

vaxer.stockholm/rogaland under rubriken ”Material för 

inlämning” kan ni delta i jämförelseförfarandet. På webbplatsen 

finner ni också övriga handlingar som utgör underlag för 

jämförelseförfarandet. 

 

Alla kan skicka in en ansökan men, i ett läge då två ansökningar 

bedöms likvärdiga kommer staden i urvalet att prioritera aktörer 

som tidigare har visat intresse i området. 

 

Genomförande och förutsättningar  

De bolag vars ansökan väljs ut genom jämförelseförfarandet får 

möjlighet att teckna markanvisningsavtal med staden enligt 

utkastet i underlaget till jämförelseförfarandet. Genom att lämna 

in ansökan godkänner bolaget markanvisningsavtalets innehåll. 

Inlämnat underlag för jämförelseförfarandet kopplas till 

markanvisningsavtalet och bolaget förbinder sig att genomföra 

sin projektidé. Underlaget ligger också till grund för start-PM 

från stadsbyggnadskontoret. Ärendet tas upp i 

exploateringsnämnden för beslut 27 augusti 2020. 

 

För markanvisningen gäller för övrigt stadens krav enligt 

Markanvisningspolicy 2015 som antagits av kommunfullmäktige. 

Om utvärderingarna av markanvisningsansökningarna inte 

resulterar i uppfyllande av ambitionerna med nordöstra Husby i 

tillfredställande grad, förbehåller sig staden rätten att avsluta 

jämförelseförfarandet för aktuellt tilldelningsområde.   

  

Detaljplaneprocessen för projekt Rogaland som utgörs av 

området för jämförelseförfarandet i nordöstra Husby inleds 

hösten 2020, under förutsättning att planavtal har tecknats med 

stadsbyggnadskontoret. I och med den ambitiösa tidplanen 

behöver byggaktörer som ansöker om markanvisning vara 



 

Exploateringskontoret 
 

Inbjudan till jämförelseförfarande 

inför direktanvisning  

Sida 3 (4) 

Avdelningen för Projektutveckling 

 

  

 

 

 
 

  
  

medvetna om att arbetsinsatser behöver ske direkt i samband med 

markanvisning.   

  

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. Samordning med andra 

aktörer inom detaljplaneområdet kommer att ingå som en del av 

processen. 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  

Staden har utarbetat en jämförelseförfarandeprocess för att 

inskickat material ska vara jämförbart. Urvalet sker i två steg.   

  

Inlämning för steg ett sker enligt ansökningsmallens instruktion 

senast den 15 mars 2020. 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 märkt ”Jämförelseförfarande 

Rogaland, Byggaktörens namn, Dnr: E2019-04420” skickas till:  

  

Exploateringskontoret  

Avd för projektutveckling  

Fleminggatan 4  

Box 8189  

104 20 Stockholm  

  

Frågor besvaras av Joakim Norell, exploateringskontoret på       

e-post: joakim.norell@stockholm.se. Skriv ”Jämförelseförfarande 

Rogaland” i ämnesraden. Frågor besvaras till och med den 14 

februari 2020.  

 

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret väljer utifrån 

inkomna ansökningar ut tre till fem byggaktörer som går vidare 

till nästa steg.   

  

Senast den 27 mars 2020 kontaktas de deltagare som erbjuds att 

delta i nästa steg.   

mailto:joakim.norell@stockholm.se
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I det andra steget kommer de utvalda byggaktörerna kontaktas 

och uppmanas att lämna in ytterligare material. 

Inlämningsmaterialet kommer att omfatta två A3-sidor och en 

enkel modell enligt senare anvisning. Materialet ska visa på 

bolagets förståelse för platsen, aktuella styrdokument, 

arkitektonisk utformning och idé om gestaltning, kvalitet och 

genomförbarhet. Inlämning för steg två sker den 17 maj 2020. 

Närmare instruktion lämnas när steg ett är avslutat och de 

kvalificerade Bolagen är utsedda. Slutlig vinnare utses den 29 

maj 2020. 

 

 

 

 

 

 

Johan Castwall 

Förvaltningschef 

 

 


	forstasida-rogaland-test-jocke
	Inbjudan - Jämförelseförfarande inför direktanvisning 20200203

