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Anbudstävling för bostäder i Kista
Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Stadsdelen Kista.
Staden kommer att markanvisa till och träffa överenskommelse om exploatering med
det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten uttryckt i kronor
per m2 bruttoarea ovan mark BTA (o) för bostäder och i övrigt uppfyller givna
tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.
Den vinnande anbudsgivaren får möjlighet att uppföra ca 180 stycken bostäder inom
en antagen detaljplan för projektet Kista Äng som är centralt beläget i Kista.

Kista Äng markerat med röd begränsningslinje.
Inbjudan till Anbudstävlingen finns även på exploateringskontorets
webbplats: växer.stockholm/kistaang
På webbplatsen finns också länkar till de handlingar som utgör underlag för
tävlingen samt andra handlingar som kan ha betydelse för framtagande av
tävlingsförslag, bl a stadens markanvisningspolicy och hållbarhetskrav.

Exploateringskontoret, Avdelningen för projektutveckling. Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 276 00. Fax 08-508 262 62. E-post exploateringskontoret@expl.stockholm.se
Besöksadress Fleminggatan 4. Org nr 212000-0142
www.stockholm.se/exploateringskontoret
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Anbudsområdet (beskrivning och karta)
Anbudsområdet utgörs av ett kvarter (Klaksvik) inom den antagna detaljplanen för
Kista Äng, Dp 2013-09481-54, nedan kallad Detaljplanen. Staden har för avsikt att
överlåta och försälja med äganderätt ett område om ca 4 150 m2 inom del av
fastigheten Akalla 4:1 i Stockholms kommun, nedan kallad Fastigheten. Fastigheten
är markerad med röd begränsningslinje nedan.

Kista Äng illustrationsplan, aktuellt kvarter markerat med röd begränsningslinje.
Inom Fastigheten finns en byggrätt för bostäder med en preliminär beräknad
bruttoyta ovan mark om ca 17 730 m2 BTA(o) och en lokalyta om ca 690 m2 BTA
(o). Byggrättens exakta omfattningen framgår av Detaljplanen och villkoren för
markförsäljningen framgår av ”Förslag till Överenskommelse om exploatering”.
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Illustration av aktuellt kvarter från Stadsbyggnadsprogrammet för Kista Äng.

Tävlingsförutsättningar


Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma ca 180 lägenheter i
flerbostadshus motsvarande ca 100 m2 BTA per lägenhet.



Marken ska säljas och överlåtas med äganderrätt. Överenskommelse om
exploatering med sedvanliga villkor ska tecknas mellan Bolaget och staden.
Förslag till Överenskommelse om exploatering för projektet finns tillsammans
med övriga tävlingshandlingar på exploateringskontorets webbplats, se länk på
första sidan.



Bostäderna inom kvarteret ska upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt. I anbudet
ska av anbudsgivaren önskad upplåtelseform anges. Upplåtelseform kommer
sedan att fastslås i Överenskommelse om exploatering.



Priset för bottenvåningslokaler kommer att vara 5 000 kr per BTA.



Planerad byggstart för exploateringsarbeten inom Fastigheten bedöms i den
preliminära huvudtidplanen tidigast kunna ske 2022-08-01 (Etapp 2). Staden
kommer kontinuerligt att informera om eventuella förändringar i den preliminära
huvudtidplanen.



För markanvisningen gäller stadens krav enligt den markanvisningspolicy som
exploateringsnämnden fastställt. Detta innebär bland annat att Bolaget skall följa
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Stadens, av kommunfullmäktige, gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden
eller exploateringsnämnden vid markanvisningar beslutade generella krav.


Tävlingsförslag får följas av situationsplan, skisser och sektioner. Skisserna
innebär dock inte någon garanti för utformningen av projektet. Bebyggelsens
utformning ska följa det stadsbyggnadsprogram som antagits för Kista Äng.
Slutlig omfattning och utformning av byggrätten avgörs i bygglovsansökan som
tas fram i dialog med exploateringskontoret.



Bolaget står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för
att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas mellan Bolaget och
staden. Bolaget står också för lagfartskostnader och anslutningsavgifter. Bolaget
ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
kvartersmark inklusive anslutning till omgivande allmän platsmark.



Parkeringsbehovet måste lösas helt inom Fastigheten. I Överenskommelse om
exploatering förbinder sig bolaget att vid exploateringen tillämpa vad som anges
gällande parkeringstal (p-tal) i planbeskrivningen för bil och cykel.



Bolaget ska samordna sina arbeten med staden och övriga exploatörer i
stadsutvecklingsområdet. För mer information se förslag till Överenskommelse
om exploatering.



Avfallshanteringen för fastigheterna inom detaljplaneområdet ska ske via en
stationär sopsugsanläggning som finansieras genom en anslutningsavgift inom
intervalllet 268-295 kr per m2. Avtal för sopsug ska tecknas med Stockholm
Avfall AB. Förslag till avtal finns tillsammans med övriga tävlingshandlingar på
exploateringskontorets webbplats.

Innehåll i anbudet


Anbud skall lämnas uttryckt i kronor per m2 bruttoarea ovan mark BTA (o) för
bostäder.



Anbudet skall lämnas i prisnivå per den 1 juli 2021 (värdetidpunkten).



Uppgift om bolagets namn, organisationsnummer och kontaktperson.



Undertecknade personers fullmakt att företräda bolaget vid anbudstävling och
avtalstecknande med staden. Det anbudslämnande bolaget är det bolag med
vilket staden kommer att teckna Överenskommelse om exploatering.



Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela
ägarkedjan/koncernen upp till slutlig ägare (ej äldre än tre månader).



Kopia av ID-handling för de personer som tecknar bolaget.
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Kvalificeringskriterier
Den som lämnar högst bud ska kvalificera sig enligt vissa kriterier. Staden kan i
samband med utvärderingen komma att kräva in material som styrker detta. Anbud,
vars anbudsgivare inte uppfyller dessa kriterier, kommer att förkastas. Kriterierna ska
vara uppfyllda vid ansökningstidpunkten. Exploateringskontoret kan dock väga in
kvalificeringsanledningar ända fram till beslutstillfället i exploateringsnämnden.


Ledande befattningshavare i bolaget får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk
brottslighet eller skattebrott.



Bolaget ska kunna visa att man i sig själv eller genom ett moderbolag har
ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet.



Bolaget, eller de personer som ansvarar för projektet, ska kunna redovisa
tidigare färdigställda och väl genomförda referensprojekt av motsvarande
omfattning och komplexitet.



Stadens tidigare erfarenheter av bolaget kan vägas in i bedömningen.

Tävlingens genomförande
Inbjudan samt länkar till de handlingar som utgör underlag för tävlingen samt andra
handlingar som kan ha betydelse för framtagande av tävlingsförslag finns på
exploateringskontorets webbplats. Frågor rörande anbudstävlingen kan ställas till
projektledare Kristian Ekbom, kristian.ekbom@stockholm.se, fram till och med
2021-09-10. Ställda frågor och svar som har betydelse för deltagande i anbudstävlingen
kommer att redovisas på webbplatsen.
Anbud ska märkas med ”Anbudstävling Kista Äng - Dnr E2021-02996” och
skickas till registraturet på epostadress: exploateringskontoret.expl@stockholm.se.
Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2021-09-20.
Anbud kommer att förkastas om det inte följer givna tävlingsförutsättningar eller om
anbudsgivaren inte uppfyller uppsatta kvalificeringskriterier.
Staden har fri prövningsrätt av lämnade anbud.

Det bolag som lämnar det högsta anbudet och i övrigt uppfyller kriterierna blir
aktuellt för markanvisning. Om inte Överenskommelse om exploatering tecknas
mellan bolaget och staden inom tre månader från anbudstidens utgång förbehåller sig
staden rätten att avsluta förfarandet och inleda förhandlingar med annan aktör.
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När staden tecknat Överenskommelse om exploatering med bolaget och
exploateringsnämnden fattat beslut om markanvisning kommer resultatet av
tävlingen att redovisas, dels i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för
nämndens beslut, dels på exploateringskontorets webbplats.
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