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Välkommen till Sollentuna kommuns markförsäljningstävling för 
den sista byggrätten inom kvarteret Tabellen mitt i centrala  
Sollentuna. 

Den spännande utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter med flera aktuella projekt. 
Alldeles intill Sollentuna station finns redan ett brett serviceutbud som lockar 

boende, de som arbetar här och besökare. 
Nya Malmparken och den upprustade gågatan Tusbystråket har blivit populära 

mötesplatser. Men utvecklingen fortsätter. Kring nya Malmplan och i kvarteret 
Tårpilen tillkommer just nu ytterligare nästan 1 000 nya bostäder. Vid Turebergs 
torg öppnar det nya publika Turerbergshuset, med bl a huvudbibliotek, sina 
portar i slutet av 2022. 

Målet är göra Tureberg och centrala Sollentuna ännu färgstarkare, trivsammare 
och tryggare. 

I hjärtat av området, mellan nya Färgskrapan och Malmparken finns en 
obebyggd fastighet kvar. Detaljplanen, där fastigheten ingår, medger en total 

byggrätt om 60 000 m2 ljus BTA. Av denna byggrätt återstår ungefär 8 500 m2  ljus BTA.
Det nu aktuella markförsäljningsområdet är den sista byggrätten inom 

detaljplanen. Exakt hur stor byggrätt som kan medges här avgörs av kommande 
byggnads förutsättningar och vilken lösning som väljs. 

Detaljplanen för kvarteret tillåter en bred användning där både bostads-, 
centrum och visst vårdändamål är möjligt.  

Tävlingens syfte är att få fram innovativa förslag till användning och utformning 
av en ny byggnad inom del av kvarteret Tabellen. Trygghetsfrågan är viktig för 
området, varför vi vill se ett kvarter där liv och rörelse är närvarande både dag- 
och kvällstid. 

Välkomna!
Henrik Thunes (M)  Moa Rasmusson (L) 
Kommunstyrelsens ordförande Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Markförsäljningstävling i centrala Sollentuna

illustrationer: andersson jönsson landskapsarkitekter
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Tävlingsupplägg
Markförsäljningstävlingen är uppdelad i två steg.  

Steg 1: kval (prekvalificering)
Kvalet är öppet för alla som tror att de kan bidra med en innovativ och 
lösningsorienterad konceptidé för en byggnad på fastigheten. I kvalet vill 
Sollentuna Kommun ta del av er starka och tydliga vision för byggnadens 
användning och gestaltning, hur den samspelar med omgivningen och bi-
drar till trygghet i området.

Grundkriterier och skallkrav
I både kvalet och i finalen kommer kommunen utöver att se till konceptidén 
även granska alla inkomna förslag på ett par fasta kriterier. Ansökningar som 
strider mot de fasta förutsättningarna eller inlämningskraven kommer att  

 
förkastas. Ansökningar som saknar visst material kan komma ges möjlighet till 
komplettering. 

Steg 2: final (anbudslämning)
I kvalet väljs 3 förslag ut som sedan är med och deltar i finalen. I finalen ska 
visionerna i kvalet översättas till en verklighetsförankrad, gestaltad form 
och konkret affärsidé för byggnaden. Kommunen kommer att lägga vikt vid 
ett snabbt genomförande varför det är viktigt att förslagen har en verklig-
hetsförankring.

Fördjupad information om tävling och utvärdering följer längre ner i inbjudan.
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tidplan 
Nedan följer preliminära tider för markförsäljningsprocessen. Tiderna är 
ungefärliga och kan både tidigare- och senareläggas. Aktualiserade relevanta 
tidpunkter kan utläsas på tävlingens hemsida vartefter processen framskrider

Aktivitet

Tävlingen skickas ut

Sista dag att ställa frågor till kvalet

Inlämning av intresseanmälan till kvalomgången

Juryn utvärderar inkomna anbud

Referenstagning

Meddelar finalister & finalskede (anbudslämning startar)

Sista dag att ställa frågor till finalen

Inlämning av anbud till finalomgången

Juryn utvärderar inkomna anbud

Politiskt beslut om tävlingsvinnare

Avtalsskrivning

Avtal godkänns av kommunfullmäktige

Vinnaren projekterar och söker bygglov

Beviljat bygglov och tillträde

Byggstart

Slutbesked

Datum

8 december 2021

7 februari 2022

14 februari 2022

14 feb-4 mars 

21 feb-2 mars

4 mars 2022

1 maj 2022

9 maj 2022

Maj 2022

Juni 2022

Juni-aug 2022

September 2022

2022-2023

2023

2023

2026

tävlingsupplägg
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Fig. 1: Sollentuna kommun mellan city och Arlanda?

Mitt mellan city och Arlanda ligger Sollentuna med 74 000 invånare 
och ett levande näringsliv. 

Här finns olika typer av bostäder, bred service och ett stort utbud av aktivite-
ter. Här växer staden sida vid sida med fyra naturreservat. Här finns bra kommu-
nikationer som snart kompletteras med tvärbana och förbifart Stockholm. 

Självklart har vi också utmaningar. Trygga och attraktiva allmänna platser 
behöver gestaltas och förvaltas. Stadsdelar behöver fortsätta att växa samman så 
att den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik utvecklas.

Enligt inriktningen i översiktsplanen kommer Sollentuna fortsätta att bebyggas 
och förtätas i centrala lägen. Just nu tillkommer omkring 500 nya bostäder varje 
år. Några exempel på pågående utveckling är kvarteren kring nya Malmplan i 
Tureberg, nya stadsdelen Södra Häggvik där Förbifarten kommer upp, Väsjön och 
Helenelund, dit tvärbanan kommer 2025.  

Sollentuna kommun  
- här växer stad och natur  
tillsammans på ett hållbart sätt
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Tureberg – Sollentunas hjärta
 

Tureberg mitt i Sollentunas hjärta har de senaste 50 åren genomgått en 
omfattande utveckling. Från stationssamhälle och mestadels småskalig 
villabebyggelse har Tureberg via förortscentrum växt ut till att vara Sollentunas 
levande stadskärna med en omkringliggande villastad. 

Redan på 1970-talet startade utvecklingen kring Sollentuna station. Ny 
bebyggelse som tidigt kom till är Sollentuna centrum (som därefter genomgått en 
stor modernisering kring 2010) och husen längs Malmvägen, som vid sin invigning 
1972 fick internationell uppmärksamhet.

Under 2000-taltet har utvecklingen fortsatt. Några exempel är;
• Omvandlingen av Sollentunavägen från motorled till stadsgata kantad av 

bostäder med restauranger och butiker i bottenplan. 
• Mer än 1 000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer. 
• Sollentuna centrums modernisering.  
• Byggnationen av Satelliten med idrottshall, ungdomsgård, musikscen, 

replokaler mm. 
• Upprustningen av områdets parker - Malmparken, Bagarbyparken, 

Fågelsångsparken.
• Utveckling av torg och allmänna platser – Tusbystråket, Turebergs torg, 

Turebergs park m fl.
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fokus på trygghet
Trygghet är sedan länge en prioriterad fråga 
när det gäller stadsutvecklingen i Tureberg. Den 
fysiska miljön och vad vi fyller den med står högt 
på agendan för att öka både trivsel och trygghet. 
Därför satsar Sollentuna kommun extra mycket på 
att kvartersmark och allmänna platser är välskötta 
och har en genomtänkt ljussättning, att skalan på 
ny bebyggelse upplevs som trivsam, att det finns en 
blandning av bostäder med olika upplåtelseformer, 
arbetsplatser och andra verksamheter som gör att 
stadsdelen är kul att besöka och befolkad dygnet runt.

Ett annat fokusområde för att stärka trygghet 
och öka områdets attraktion är samarbete. Utöver 
ett utvecklat EST-samarbete (Effektiv samordning för 
trygghet) mellan kommunen, polisen och fastighets-
ägare finns även ett så kallat BID-samarbete (boen-
de, integration, dialog) etablerat mellan företagen i 
Tureberg.  

del av en regional stadskärna
Med allt det som tillförts Tureberg de senaste decennierna närmar sig nu stadsdelen att växa i kostymen som 
en regional stadskärna.

Kvarteret Tabellen i Tureberg, väster om Sollentuna station och öster om Malmparken, har sedan detaljpla-
nen vann laga kraft 2006 genomgått en positiv utveckling.

Initialt var Sollentuna kommun markägare till hela kvarteret Tabellen vars detaljplan vann laga kraft 2006. 
Fram till idag har fem markförsäljningar genomförts inklusive en tomträtt. Närmast järnvägen finns nu fullt 
uthyrda kontorshus med privata, offentliga och statliga verksamheter. Bakom dessa, med utsikt över Malmpar-
kens grönska och aktivitetsytor finns nya bostadshus, bl a i form av ett studentboende.   

Den byggrätt som nu via markförsäljningstävling ska säljas inom kvarteret har på flera sätt ett extremt cen-
tralt läge, alldeles intill nya Färgskrapen, nyrenoverade Malmparken, gågatan Tusbystråket och bara ett stenkast 
från Sollentuna station. 

Sollentuna kommuns tydliga mål är att denna fastighet starkt ska bidra till en ännu mer levande stadsmiljö.

tureberg - sollentunas hjärta

illustration: on arkitekter

illustration: andersson jönsson landskapsarkitekter
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Markförsäljningsområdet 
 
Fastigheten som ska försäljas har fastighetsbeteck-
ningen Tabellen 8. 

Fastigheten är genom avstyckning bildad i en 
lantmäteriförrättning under 2021 och rättighet för 
in- och utfart till fastigheten är genom förrättningen 
säkrad genom servitut över kommunens fastighet 
Sollentuna Tureberg 27:79.

Fastigheten är lokaliserad väster om Sollentuna 
centrum och Sollentuna station. Mellan Tabellen 8 
och Sollentuna station ligger den nyligen färdigställda 
Färgskrapan som med sin utformning och höjd är ett 
nytt landmärke i Sollentuna. Norr om området grän-
sar fastigheten till det folkrika Tusbystråket, ett gång- 
och cykelstråk där boende och besökare i området 
dagligen passerar på väg till och från kommunikatio-
ner och centrum. I väster gränsar fastigheten till den 
nyligen upprustade Malmparken med plats för lek och  

 
umgänge. Söder om Tabellen 8 återfinns två bostads-
kvarter om 7-8 våningar. Ett av bostadskvarteren är 
upplåtet för bostadsrätter och det andra är upplåtet 
med tomträtt för studentbostäder.

Tabellen 8 har genom sin plats inom kvarteret 
ett viktigt ”hörnläge” mot Färgskrapan, Tusbystråket 
och Malmparken vilket kräver en hög arkitektonisk 
verkshöjd på tillkommande byggnad. Tävlingsdeltaga-
re ska ta hänsyn till att det, genom gestaltning och 
användning, är viktigt att skapa en mötesplats där 
byggnaden, parken och den omgivande stadsmiljön 
samspelar och vitaliserar sitt sammanhang.

Cirka 300 meter söder om Tabellen 8 pågår ett 
större stadsutvecklingsprojekt i det gamla mässområ-
det. Här kommer under åren 2022-2030 ungefär 700 
nya bostadsrätter och 15 000 m2 lokaler att tillkom-
ma i etapper. 

pågående 
stadsutvecklingsprojekt
För en överblick av pågående  
stadsutvecklingsprojekt i närheten besök:  
sollentuna.se/stadsutveckling

TABELLENTABELLEN
88

FÄRGSKRAPANFÄRGSKRAPAN
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markförsäljningsområdet - kartskiss
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Gällande detaljplan och förutsättningar

Detaljplanen för kvarteret Tabellen vann laga kraft 
2006. Tävlingsförslagen ska följa gällande detaljplan.

Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa 
förutsättningar för en tidstålig stadsstruktur och 
en attraktiv stadsmiljö för människor som vistas 
i Tureberg genom att blanda verksamheter och 
användningssätt. Byggnaderna föreslås öppna sig mot 
parken samt ha en sluten entrésida mot järnvägen av 
bullerskäl. 

Detaljplanen medger en total byggrätt om 60 000 
m2 bruttoarea (BTA) ovan mark. Av denna byggrätt 
återstår ungefär 8 500 m2 ljus BTA. Tabellen 8 är den 
sista byggrätten för detaljplanen där fastigheten och 
kommande byggnads förutsättningar behöver stude-
ras för att se hur stor byggrätt dessa medger.

Högsta byggnadshöjd enligt detaljplan är +64 
meter i det fall byggnadsarean understiger eller är 
högst 500 m2 eller + 40 meter om byggnadsarean 
överstiger 500 m2.  För Tabellen 8 är förutsättningen 
att totalhöjden inte får överstiga +40 meter oavsett 
om byggnadsarean understiger 500 m2. Detta för att 
samspela väl med omkringliggande byggnader.

Detaljplanen innehåller gestaltningsprinciper som 
speglar viktiga syften med detaljplanen och som kan 
förstärkas i bebyggelsen inom kvarteret genom att 
bebyggelsen bland annat:

• ges en genomarbetad gestaltning för att bidra till 
en stark rumskänsla i Malmparken.

• ges en struktur med en blandning av funktioner 
för att bidra till liv och rörelse.

• fasaderna utformas med omsorg och högklassiga 
fasadmaterial. 

trafik och parkering
Tillgängligheten till kollektivtrafik är mycket god med 
pendeltåg och busstrafik i fastighetens absoluta när-
het. Närmsta pendeltågsentré ligger cirka 90 meter 
från fastigheten.. Flertalet busslinjer trafikerar Sollen-
tuna station cirka 130 meter från fastigheten.

Det finns ett välutbyggt och finmaskigt gång- och 
cykelnät i anslutning till fastigheten som har höga 
gång- och cykelflöden och som gör det enkelt att 
ansluta till både kommunala och regionala huvudcy-
kelnät.  

Angöring till fastigheten sker via Attundagränd 
vilken är en gemensamhetsanläggning (Tabellen GA:1) 
som Tabellen 8 ingår i.

Parkeringsbehovet för både bil och cykel ska tillgo-
doses inom fastigheten. Antal parkeringar som krävs 
redogörs för i Sollentuna kommuns parkeringsplan. 
Sollentuna kommun har tagit fram en tidig parke-

ringsutredning för att utreda möjligheten till nedbyggt 
garage. Parkeringsutredningen finns på www.sollentu-
na.se/tabellen8 

Parkeringstalet för kvarteret kan reduceras genom 
mobilitetsåtgäder, det vill säga åtgärder som vidtas för 
att minska behovet av bilanvändandet. Med närhet till 
service och kollektivtrafik finns goda möjligheter att 
välja andra alternativ än en egen bil. Vilka mobilitets-
åtgäder som ger vilken reducering redovisas vidare 
i kommunens parkeringsplan. Hantering av parke-
ringsplatser och mobilitetsplan ska kunna redovisas i 
bygglovsskedet.

ledningar
Kommunen har flyttat VA-ledningar som tidigare 
låg inom fastighetsområdet. Den anbudsgivare som 
tilldelas marken har möjlighet att ansluta till el, VA, 
stadsnät och fjärrvärme i direkt närhet till fastig-
hetsgräns. Det åligger kommande fastighetsägare att 
bekosta anslutningarna.

Det finns en nätstation söder om Tabellen 8, elka-
blarna till och från nätstationen har ett osäkert läge. 
Hantering av elkablar från nätstationen kan därför 
komma att behöva hanteras av vinnande anbudsläm-
nare under byggnationen.
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buller och risker 
Trots att intilliggande bebyggelse avskärmar en del av 
bullret från järnvägen behöver kommande byggnad 
på Tabellen 8 beakta buller och risker förknippade 
med järnvägen. En övergripande bullerutredning och 
riskanalys som följde detaljplanen finns att tillgå och 
bifogas inbjudan.

 
grundläggning 
Grundläggningsförhållanden behöver beaktas i pro-
jektet. En indikation om förhållandena går att finna 
i bifogade undersökningar framtagna som underlag 
till detaljplanen. Grundvattennivån ligger idag på ca. 
+13.00. 

förorenade massor 
Markföroreningar förekommer inom området. För 
eventuella massor som är förorenade kommer 
kommunen att ersätta anbudsgivaren motsvaran-
de merkostnaden för att hantera föroreningarna. 
Provtagning skall ske och dokumenteras på plats för 
att fastställa föroreningskategori för varje leverans. 
Ersättningen förutsätter kvitto för leverans till tipp 
med föroreningskategorin fastställd. Anmälan till mil-
jö- och hälsoskyddskontoret skall göras av vinnande 
anbudslämnare, exploatören.

dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten från fastighe-
ten ska ske inom fastigheten i enlighet med kommu-
nens dagvattenpolicy (2016). Kommunens krav på 
fördröjning av dagvatten ska följas. 

Se Vattenplanen kapitel 9, bilaga 2 för utförligare 
resonemang. Vattenplanen finns på  
www.sollentuna.se/vattenplan 

gällande detaljplan och förutsättningar
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Markförsäljningstävlingen  
Frågor kan ställas löpande under tävlingsperioden 
fram till stopptid för kvalet och finalen. Se kontakper-
son i rutan till höger.

Genom hela tävlingsförfarandet förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva och dra tillbaka förfa-
randet med försäljning via öppen tävling samt rätten 
att efterfråga kompletteringar av tävlingsdeltagare. 

Frågor och svar samt eventuell kompletterande 
information publiceras alltid löpande på kommunens 
webbplats www.sollentuna.se/tabellen8 för att samt-
liga tävlingsdeltagare ska ges samma förutsättningar 
under tävlingen. 

 

kontaktperson

Kontaktperson för frågor är  
Emelie Englund, Exploateringsingenjör i 
Tureberg.

Frågor får endast skickas skriftligt via 
e-post till: 
emelie.englund@sollentuna.se
 
Ange alltid i ämnesraden: 
”Frågor Markförsäljningstävling 
Tabellen 8”
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kommunens effektmål Eftersom detaljplanen tillåter en bred användning för 
fastigheten, och därigenom inte begränsar markna-
den från att inkomma med förslag på olika använd-
ningsområden för kommande byggnad, så kommer 
kommunen i den här tävlingen att göra sin bedöm-
ning av tävlingsförslagen grundat på de effekter 
kommunen vill se att fastigheten och dess bebyggelse 
bidrar till. Många av dessa har sin utgångspunkt i den 
prioriterade frågan om att bidra till trygghet.

De effekter som kommunen efterfrågar specifice-
ras nedan.

Användningen 
Kommunen vill se en byggnad i liv och rörelse under 
dygnets alla timmar. Det tror vi uppnås genom att 
låta byggnaden, i enlighet med detaljplanen, fyllas av 
flera funktioner. Funktionerna bör samspela och bära 
varandra. Vi ser som ett exempel större bostäder 
för familjer som knyter samman med verksamheter 
kopplade till familjelivet. Det är helheten som är 
viktigt i Tabellen 8. 

Bottenvåningens användning är allra viktigast med 
hänsyn till tryggheten. Bottenvåningen ska därför 
vara öronmärkt för etablering av aktiva verksamhe-
ter. Med aktiva verksamheter menar vi verksamheter 
som medför ett dagligt flöde in och ut ur lokalerna. 
Kommunen kommer i finalen efterfråga en tecknad 
avsiktsförklaring mellan anbudslämnaren och en taga-
re av lokalerna i bottenvåningen. 

Därutöver ska minst 50 % av byggnaden inrymma 
funktioner som är aktiva under kvälls- och nattetid.

Gemensamma ytor där människor kan mötas är 
en framgångsfaktor för en trygg och socialt inklude-
rande byggnad. Taket kan med fördel användas som 
en naturlig mötesplats.

Arkitekturen
Med hänsyn till fastighetens placering inom Ture-
berg mellan Färgskrapan, bostadskvarteren i söder, 
den nyrenoverade Malmparken och det upprustade 
Tusbystråket kommer en hög arkitektonisk verkshöjd 
krävas på tillkommande byggnad. 

Byggnadens gestaltning, material- och färgval bör 
bidra positivt till stadsbilden. Samspelet med om-
kringliggande bebyggelse och det omgivande offent-
liga rummet bör ligga i fokus. En tydlig fram- och bak-
sida på byggnaden bör undvikas för att inte mörka 
och otrygga platser ska uppkomma runt kvarteret.

En förhöjd och öppen sockelvåning förstärker 
känslan av trygghet och samspel med omgivningen. 
Sockelvåningen bör utformas väl upplyst med stora 
fönster och öppna och genomsiktliga fasader för att 
möjliggöra en indirekt relation och för att inge käns-
lan av social kontroll mellan det offentliga rummet 
och den funktion och aktivitet som befinner sig inne i 
byggnaden, oaktat vilken sida av byggnaden betrakta-
ren befinner sig på.  

markförsäljningstävlingen - kommunens effektmål

Sammanfattning effektmål 

Användningen 
Liv och rörelse över dygnets alla timmar.
 
Arkitekturen 
Social kontroll och trygghetskänsla.
 
Miljö- och hållbarhet
Bidra till Sollentuna kommuns klimat och 
miljömål.  
 
Fastighetsägaren
Långsiktiga prioriteringar för ett tryggare 
och attraktivare område.
 
Socialt engagemang och  
genomförandet
Bryta utanförskap och färdigställd  
byggnation.
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markförsäljningstävlingen - kommunens effektmål

Miljö- och hållbarhet
De byggnader vi planerar för idag ska hålla lång tid 
framöver. Sollentuna kommun har höga ambitioner för 
miljö- och klimatarbetet. Som ett sätt att bidra till Sol-
lentuna kommuns klimat- och miljömål ska byggnader 
uppförda på kommunal mark byggas med låg klimat-
påverkan, ha resurseffektiva energilösningar, sunda, 
giftfria och hälsosamma inom- och utomhusmiljöer 
samt bidra till att bevara ekosystem genom att främja 
gröna och biologiska värden. 

Byggnaden bör ta stor hänsyn till den totala miljö-
belastningen och människors välbefinnande i materi-
alval, dagvattenlösning och val av energisystem för att 
främja en hållbar konsumtion och produktion samt be-
kämpa klimatförändringarna. Byggnaden ska uppföras 
i enlighet med miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad 
silver eller likvärdigt för klimatpåverkan samt Svanen 
eller likvärdigt för materialval och val av energisystem. 

Sollentuna kommun antog en plan för Sollentunas 
urbana grönstruktur i juni 2020 (www.sollentuna.se/
gronstruktur). För att tillföra sociala värden i kvarter 
och bostadsgårdar, gynna områdets biologiska mång-
fald och skapa en större resiliens för klimatförändring-
ar ska kvartersmarken utformas med en grönyteaktor 
om minst 0.2. Det framgår av dokumentet ”Grönyte-
faktor kvartersmark 1.0 Väsjön” hur detta beräknas 
och rapporteras, Detta kombineras lämpligen med 
lösningar för att klara dagvattenhantering i växtbädd/
gröna tak.  
 

Fastighetsägaren 
Samarbete och engagemang är nyckeln till framgång. 
Hur områdets fastighetsägare samarbetar är avgö-
rande för vilka kvalitéer den byggda miljön får. Ett 
sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där 
människor vill bo och verka är genom platssamver-
kan. Sollentuna kommun samverkar med fastighets-
ägare i området för ett tryggare grannskap genom 
BID (boende, integration, dialog). 

Kommunen har en nollvision för Tureberg. Med 
nollvision menar vi att ingen som befinner sig i 
området ska uppleva känslan av otrygghet. För att nå 
detta krävs miljöer som är välskötta, omhändertagna 
och väl belysta. Skadegörelse bör hanteras skyndsamt  

Den anbudslämnare som i slutändan tar över 
ägandeskapet för Tabellen 8 bör därför vara en 
fastighetsägare och förvaltare med långsiktiga priori-
teringar i området och som tillsammans med övriga 
fastighetsägare inom BID tar ett gemensamt ansvar 
för området. Fastighetsägaren bör prioritera närvaro 
på platsen. 

Socialt engagemang och genomförandet 
Sedan 2006 har arbetet med planering och ge-
nomförandet av detaljplanen för kvarteret Tabellen 
pågått. Genom utvecklingen av Tabellen 8 färdigställs 
utbyggnaden i enlighet med detaljplanen i sin helhet. 
Ett färdigställt område utan byggarbetsplatser ökar 
känslan av trygghet. 

Under byggtiden vill kommunen att en trygg bygg-

arbetsplats säkerställs, exempelvis genom utformning 
av byggstängsel eller belysning. 

Ett snabbt genomförande tror vi uppnås ge-
nom ett väl tekniskt och ekonomiskt genomarbetat 
tävlingsförslag som förutom det visionära i tävlingen 
även fokuserat på utvecklingsbarheten, rätt kompe-
tenser bör delta i tävlingsskedet för att säkerställa att 
den arkitektoniska kreativiteten, när idén förverkligas 
i produktionen, är genomförbar. 

För att bidra till den sociala hållbarheten för 
området vill kommunen att ungdomar och/eller 
arbetslösa från närområdet involveras. Detta som 
ett sätt att bryta utanförskap och medföra känslan 
av samhörighet med huset. Urval och formen för 
detta ska ske i dialog med Sollentuna kommuns 
arbetsmarknadsenhet (AME). Den aktör som avser 
genomföra projektet ska visa en positiv attityd och 
inställning vid mötet både med dessa ungdomar och/
eller arbetslösa och i dialog med kommunen.
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pris
Kommunen avser att sälja fastigheten till ett bestämt pris per ändamål. Det slutliga försäljningspriset bestäms 
utifrån de ändamål och den utnyttjade byggrätt som anges i bygglovet. Oavsett nyttjad byggrätt kommer slut-
ligt försäljningspris inte i något hänseende understiga 35 000 000 kronor. 

En oberoende värdering har med värdetidpunkt 2021-07-02 genomförts av Forum Fastighetsekonomi AB. 
Uppdraget innebar en bedömning av byggrättsvärdet för bostäder i flerbostadshus med upplåtelseform 

bostadsrätt och hyresrätt samt för ändamålet lokaler, sannolikt kontor, handel eller vårdcentral.

det bestämda priset per ändamål med värdetidpunkt juli 2021 skall vara:

Bostadsbyggrätt bostadsrätt  14 000 kr/m2 BTA

Bostadsbyggrätt hyresrätt  8 000 kr/m2 BTA

Byggrätt lokaler (kontor)  8 000 kr/m2 BTA

Byggrätt lokaler (handel)  5 000 kr/m2 BTA

Byggrätt lokaler (vård)   5 000 kr/m2 BTA

Bedömda värdenivåer avser inklusive gatukostnader (650 kr/m2 BTA) för färdigställd allmän plats runt kvarte-
ret, garage och fastighetsbildningsavgifter. Anslutningsavgifter för bland annat VA, fjärr- värme/kyla och el ingår inte. 

Ljus bruttoarea (BTA) definieras enligt bilaga. 
För att säkerställa att marken senare försäljs till ett marknadsmässigt pris kommer priserna indexeras från 

värdetidpunkten 2021-07-02 fram till överlåtelsetidpunkten. Detta förutsatt att överlåtelsen sker innan 2023-
12-31, därefter sker en ny oberoende värdering för att säkerställa att marken försäljs till ett marknadsmäs-
sigt pris. Kommunen kommer förbehålla sig rätten att oaktat tid genomföra en ny oberoende värdering om 
ändamålet som fastigheten försäljs till är så specifik att de inte anses representativt för de priser som angivits i 
denna inbjudan.

markförsäljningstävlingen
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markförsäljningstävlingen - kval (prekvalificering) - steg 1

kval (prekvalificering) 
I kvalet får alla intressenter som har en idé och vision 
om hur man på bästa sätt använder och gestal-
tar bebyggelsen på Tabellen 8 med fokus på social 
hållbarhet och trygghet lämna in en intresseanmälan. 
Kommunens effektmål, detaljplanen och områdets 
bakgrund ska ligga till grund för intresseanmälan 

För att intresseanmälan ska godtas av kommunen 
krävs att intressenten uppfyller nedan angivna krite-
rier vid tidpunkten för inlämnandet. Intresseanmälan 
som inte uppfyller dessa kriterier kan komma att 
förkastas. Om visst underlag saknas kan intressenten 
komma ges möjlighet till komplettering. 

Kommunens tidigare erfarenheter av intressenten 
kommer att vägas in. 

Steg 1. Grundkriterier och skallkrav kval
Alla intressenter ska initialt kvalificera sig genom att 
redovisa ett par grundkriterier och skallkrav. Vilka 
handlingar som ska redovisas framgår av blanketten 
”Grundläggande krav, kval” 
• Intressenten har tagit del av gällande detaljplanen 

och intygar att deras förslag kommer att rymmas 
inom gällande detaljplan utan avvikelser.

• Intressenten har varit på platsen och därvid 
bildat sig en uppfattning om fastighetens sam-
manhang.

• Intressenten har tagit del av grundkriterier och 
skallkrav för Finalen och intygar att de accepterar 
dessa.

• Intressenten ska kunna visa att den har ekono-
misk stabilitet och hållbarhet för att kunna ge-
nomföra projektet. Intressenten intygar att den 
kan betala 15% av lägsta försäljningspris för den 
tänkta bebyggelsen med fritt eget kapital.

• Intressenten ska intyga att personer i ledande 
befattning, och verklig huvudman bakom bolaget, 
saknar skatteskulder, inte innehar näringsförbud 
samt saknar koppling till organiserad brottslighet 
eller terrorism. Detta ska på begäran kunna styr-
kas genom utdrag från brottsregistret.

• Intressenten godkänner att marken kommer att 
försäljas till marknadsmässigt pris varför mark-
priser kommer indexeras fram till överlåtelsetid-
punkten. Oaktat kriterierna ovan intygar intres-
senten att lägsta försäljningspris inte understiger 
35 000 000 kronor.  

• Intressenten godkänner kommunens krav på vikt-
ning av byggnaden. 

• Intressenten ska redovisa ett strukturerat system 
för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet 
så som ISO 14000, ISO 26000, BF9K eller lik-
värdigt. Det systematiska miljöarbetet ska kunna 
verifieras genom certifikat. 

• Intressenten ska godkänna att en grönytefaktor 
om minst 0.2 samt balansräkning för ingående 
tilläggsfaktorer uppnås i enlighet med Kommu-
nens dokument Grönytefaktor kvartersmark 1.0 

• Intressenten ska godkänna att gröna tak/växtbäd-
dar ska utgöra minst 2/3 av takytan och 1/3 av 
takytan ska bestå av sociala ytor. Väl motiverade 
avvikelser och kan accepteras.

• Intressenten ska godkänna att byggnad skall 
certifieras i enlighet med miljöcertifieringssystem 
Miljöbyggnad silver eller likvärdigt för klimatpå-
verkan samt Svanen eller likvärdigt för materialval 
och val av energisystem.

• Aktörens miljö- och hållbarhetsarbete kommer 
säkerställas och följas upp i kommande skeden 
och avtal. 

• Intressenten ska redovisa två stycken väl genom-
förda och jämförbara referensprojekt med minst 
motsvarande omfattning, komplexitet och kvali-
tetsnivå. Vikt kommer läggas vid referensprojekt 
med en tydlig koppling till social hållbarhet och 
trygghetsfrågor. 

• Intressenten ska redovisa kontaktperson (explo-
ateringsingenjör, projektledare eller liknande till 
berörd kommun) till de referensprojekt som läm-
nas in. Kontaktpersonen kommer att få betygsät-
ta intressenten och referensprojektet, se steg 3 
i kvalet. Kontaktpersonen ska vara vidtalad och 
införstådd med att referenstagning kommer ske. . 
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Steg 2. Tävlingsförslag 
Om intressenten kvalificerar sig enligt ovan angivna 
grundkriterier kommer utvärdering i kvalet därefter 
ske på den inlämnade konceptidén för kvarteret. 

Inlämnat koncept för kvarteret bör i text och 
bild/illustration beskriva hur de viktiga effektmålen 
för tävlingen planerar att uppnås. Exempel, men inte 
begränsningar, på vad konceptet bör beskriva: 
• Intressentens historik samt affärsidé. 
• Hur säkerställs intressentens långsiktiga engage-

mang för området med fokus på social hållbarhet 
och trygghet.

• Vilka funktioner och upplåtelseformer kommer 
byggnaden inrymma och hur samspelar funktio-
nerna med varandra.

• Hur kommer bottenvåningen att användas.
• Hur bidrar funktionerna till en trygg fysisk miljö 

och social hållbarhet.
• Vilka ytor kommer användas som gemensamma 

ytor och varför.
• Byggnadens gestaltning.
• Byggnadens proportioner, volym och form
• Bottenvåningens utformning.
• Hur bidrar arkitekturen till en trygg fysisk miljö.  

markförsäljningstävlingen - kval (prekvalificering) - steg 2

Minst 1 av illustrationerna/skisserna skall visa kvar-
teret så som att betraktaren står på Tusbystråket och 
ser byggnaden på Tabellen 8 i västlig riktning, med 
Färgskrapan i bakgrunden. Illustrationen skall visa 
byggnaden sett i ögonhöjd. 

De förslag som genom redovisningen tillfredsstäl-
lande bedöms kunna uppfylla kommunens effektmål 
går vidare till steg 3 i kvalet. Om ett förslag inte 
genom redovisningen gör troligt att de kommer upp-
fylla effektmålen förkastas det.

exempel på hur skissunderlag kan se ut. 
bilder skapade av jan enfors 
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Steg 3. Bedömning av referensprojekten
Sista steget i kvalet utgörs av referenstagning. Syftet med referenstagningen är att 
få en heltäckande bild av intressentens förmåga att genomföra projekt av liknande 
karaktär och där samma effekter som efterfrågas i denna tävling har uppnåtts. 

De frågor som kommer ställas till kontaktpersonen för respektive referens-
projekt redovisas i dokumentet ”Bedömningsmatris referenstagning”. Frågorna 
kommer att beröra samtliga effektmål. 

Referenstagningen sker via mail. I det fall referenten väljer att inte svara på 
mailet, eller svar inte inkommer på utsatt tid, ges det referensprojektet genom-
gående lägsta poängen 1 på respektive fråga. Bedömningsmatris referenstagning 
skall lämnas in av kontaktpersonen och vara kommunen tillhanda senast 2 mars 
2022 klockan 23.59

De 3 förslag med högst slutlig poäng från referenstagningen kvalificeras för att 
delta i slutliga tävlingsskedet - Finalen. Om flera förslag erhåller samma poäng sker 
först urvalet på det förslag som fått högst poäng i bedömningsmatrisen på de tre 
först ställda frågorna i dokumentet referenstagning. Om förslagen fortfarande har 
samma poäng sker urvalet via lottning. 

Inlämning kval
Samtliga inlämnade handlingar i kvalet ska lämnas in på utsatt tid och stämma 
överens med den specifikation som följer under respektive steg i tävlingen. 

Innehåll 
I kvalet ska följande handlingar lämnas in: 
• Ifyllt formulär ”Grundläggande krav, kval” samt bilagor. 
• Presentation av konceptförslaget där idén om kvarterets användning och 

gestaltning introduceras i skrift.
• Skisser och illustrationer av konceptförslaget där idén om kvarterets använd-

ning och gestaltning introduceras i bild/illustration. 

markförsäljningstävlingen - kval (prekvalificering)

Viktigt
• Utsatt plats i formuläret är det enda som får användas för att svara på  

formu lärets frågor förutsatt att de inte avser bilagor. 
• Presentation av konceptförslaget i skrift får inte överskrida 1500 ord. 
• Presentation av konceptförslaget i bild/illustration får inte överskrida max 5 

skisser/illustrationer.
• Handlingarna skall lämnas in i digitalt format som PDF. 
• Konceptförslagets skrift ska som minst gå att skriva ut i A4-format och hålla 

god kvalitét. Konceptförslagets bilder/illustrationer skall som minst gå att 
skriva ut i A3-format och fortsatt hålla god kvalitet. 

inlämning

Handlingarna skickas eller inlämnas i en (1) försändelse märkt 
”Slutlig inlämning Kval Markförsäljningstävling Tabellen 8”

Intresseanmälan ska ha inkommit till kommunen senast den 
14 februari 2022 kl. 12:00

Skicka till e-post eller post:
emelie.englund@sollentuna.se  Sollentuna kommun
     Kommunledningskontoret
     Att: Emelie Englund 
     191 86 Sollentuna
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markförsäljningstävlingen - final (anbudslämning)

final (anbudslämning)
I finalen ska de intressenter som valts ut till att gå vidare i tävlingen i konkurrens 
ta fram ett formellt anbud och konkret tävlingsförslag.

Uppgiften blir för anbudslämnare i finalen att fortsätta utveckla sina förslag 
och redovisa tävlingsförslaget som en programhandling.

i programhandlingen ska följande framgå:

• Beskrivning av konceptet och presentation av projektförslaget  
• Redovisa hur projektförslaget uppfyller Kommunens effektmål 
• Ytsammanställning (projektfakta där b la ljus BTA framgår)
• Situationsplan över hela kvarteret Tabellen, Malmparken och 

Tusbystråket från Turebergs torg till Malmvägen, med höjdsättning 
som utgår från detaljplanen, skala 1:500 

• Volymhantering 
• Gestaltningsprinciper 
• Typplan-(er) skala 1:200
• Entréplan (bottenvåning) med utformning och användning skala 

1:200
• Takplan med växtlighet och användning, skala 1:200
• Illustration av samtliga gatufasader skala 1:200 
• Belysningsritning av samtliga gatufasader skala 1:200
• 3D-bilder (målbilder) över bebyggelsen. 
• Perspektiv som visar bebyggelsen i sitt möte med Malmparken 

och Tusbystråket. Minst ett perspektiv som redovisar mötet med 
Malmparken och Tusbystråket ska visa byggnaden i ögonhöjd.

• Perspektiv som visar bebyggelsen möte med Färgskrapan och 
övrig bebyggelse. Minst ett perspektiv som redovisar mötet med 
bebyggelsen ska visa byggnaden i ögonhöjd så som att betrakta-
ren står på Tusbystråket och ser byggnaden på Tabellen 8 i västlig 
riktning, med Färgskrapan i bakgrunden.

• Sektioner, skala 1:200
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Steg 1. Grundkriterier och skallkrav final
Likt i kvalet ska alla anbudslämnare som gått vidare 
till finalen initialt kvalificera sig genom att redovisa ett 
par grundkriterier och skallkrav. 
• Anbudslämnaren ska styrka att anbudet är giltigt 

i minst 9 månader.
• En avsiktsförklaring ska finnas tecknad med en 

tagare som avser driva en av verksamheterna i 
husets bottenvåning. Avsiktsförklaringen skall 
avse den största lokalytan om flera separata 
lokalytor föreslås. Avsiktsförklaringen skall vara 
giltig fram tills det att genomförande- och köpe-
avtal enligt tidplan tecknats med kommunen. Vid 
tidpunkten för tecknande ska en avsiktsförkla-

ring eller föravtal till kommande hyresavtal med 
nämnda tagare uppvisas. Denna måste vara giltigt 
som minst till den dag som bilagd tidplan anger 
möjligt tillträde till lokalen för tagaren. 

• Anbudslämnaren ska godkänna att de som mins-
ta engagemang tillhandahåller betalda praktik-
platser eller anställningar av ungdomar och/eller 
arbetslösa från närområdet under planerings- 
och byggfasen i 2 000 timmar. Detta motsvarar 
exempelvis en person heltid under ett år, alterna-
tivt cirka 20 sommarjobbande ungdomar fördelat 
på två stycken treveckorsskift.  

• Anbudslämnaren ska kunna presentera en rele-
vant och verklighetsförankrad tidplan över samtli-

ga skeden fram till tänkt inflyttning. 
• Anbudslämnaren godkänner av kommunen  

angivna hålltider: 
• Bygglovsinlämning senast 6 månader efter 

avtalsteckning (av båda parter)
• Byggstart senast 16 månader efter avtalsteck-

ning (av båda parter)
• Slutbesked senast 2,5 år efter byggstart

• Tidplanen kommer senare säkerställas genom 
vite i genomförande- och köpeavtalet och för-
utsätter att orsaken till förseningen mot tidplan 
beror på anbudslämnaren eller någon faktor som 
ligger inom anbudslämnarens kontroll 

markförsäljningstävlingen - final (anbudslämning) - steg 1
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Steg 2. Tävlingsförslag och  
utvärderingskriterier final
Om anbudslämnaren kvalificerar sig enligt ovan an-
givna grundkriterier för finalen kommer utvärdering 
av tävlingsförslagen i finalomgången därefter ske på 
anbudsgivarens konkretiserade tävlingsförslag som 
presenteras i programhandlingen.

Inlämnade anbud kommer att utvärderas i enlig-
het med följande två kriterier och viktning. 

Tyngdpunkten i all utvärdering är alltid trygghet 
och social hållbarhet.

Tävlingsförslaget som erhåller högst totalpoäng 
från de två kategorierna utses som vinnare.

Om två eller fler tävlingsförslag erhåller samma 
poäng sker avgörandet först på den som fått högst 
totalpoäng på konceptidé och om även det är samma 
poäng sker avgörandet genom lottning. 

markförsäljningstävlingen - final (anbudslämning) - steg 2

koncept 60%     totalt 45 poäng

Följande kommer poängsättas och ligga till grund för utvärderingen av konceptet.
 
Byggnadens användning                          20 poäng (12+8)
Förslagen kommer att utvärderas på hur byggnaden disponeras och viktas med blandade verksam-
heter och användningssätt och hur det bidrar till liv, rörelse och trygghet över dygnets alla timmar 
i området. För att nå högsta grundpoäng (12 poäng) här krävs att förslaget bedöms bidra positivt 
med liv och rörelse dygnet runt, 365 dagar om året. 

Bottenvåningens användning är allra viktigast med hänsyn till tryggheten. Om anbudslämnaren 
kan visa på att en etablering i bottenvåningen kommer att vara aktivt under dygnets timmar där 
staden annars sover (klockan 00-08) kan det förslaget erhålla maximalt 8 extra poäng. En förut-
sättning är att etableringen anses bidra till ökad trygghet på platsen

Socialt engagemang och genomförandet  25 poäng (5+5+10+5)
Förslagen kommer att utvärderas på hur och i vilken utsträckning som anbudslämnaren avser att 
involvera ungdomar och/eller arbetslösa från närområdet. Genom att godkänna minsta enga-
gemang under byggtiden under grundkriterier och skallkrav final  har anbudslämnaren erhållit 5 
poäng. Ytterligare upp till 5 poäng kan delas ut om förslaget bedöms ha ett större fokus än grund-
kravet på socialt engagemang under byggtiden. 

Därtill kan förslagen erhålla upp till 10 extra poäng om de bedöms innefatta ett socialt engage-
mang och bidra till sysselsättningen för boende i närområdet efter byggtiden.

Likväl som det är viktigt att den färdiga byggnaden fylls med funktioner som bidrar med liv och 
rörelse under dygnets alla timmar är det viktigt att utforma en trygg och säker byggarbetsplats 
för att undvika skadegörelse och minska risken för stöld. 5 poäng kan delas ut till de förslag som 
bedöms ha presenterat ett kreativt och säkert sätt att utforma byggarbetsplatsen under byggtiden 
med fokus på de timmar på dygnet när bygget är stängt och obemannat.
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gestaltning 40%   totalt 30 poäng

Följande kommer poängsättas och ligga till grund för utvärderingen av 
gestaltningen.
 
Bottenvåningens utformning    10 poäng 
Bottenvåningens utformning bör vara en fokuspunkt och utformas med för-
höjd våningshöjd och särskilt för att vara genomblickbar. För att nå högsta 
poäng ska förslaget på ett tillfredsställande sätt visa på att oavsett vilken 
sida betraktaren står på är upplevelsen att det inte finns en tydlig baksida 
och hur eventuella trånga, mörka platser runt huset samt nödvändiga funk-
tioner så som in- utfart garage, lastplatser eller försörjning i bottenvåningen 
är hanterade. 

Byggnadens form, material- och färgval  5 poäng 
Fasaderna ska utformas med omsorg och av högklassiga färgval och fasad-
material. Särskild eftertanke bör läggas på materialval och detaljhantering 
av bottenvåningen eftersom det är den delen av byggnaden som upplevs på 
nära håll och som utstår mest slitage. Byggnader som i sin volym uttrycker 
småskalighet i förhållande till den annars storskaliga bebyggelsen i området 
erhåller mer poäng. För att nå högsta poäng skall byggnadens form, mate-
rial- och färgval bedömas vara ett positivt bidrag till stadsbilden och genom 
sitt uttryck vara välbalanserad och därigenom bidra till en känsla av trygghet 
för området.
 

 
 
 
 

Samspel med omgivande bebyggelse och offentlig miljö     10 poäng (5+5)
Runt den kommande byggnaden finns nyligen färdigställd bebyggelse och 
offentlig miljö av hög standard. Byggnaden ska visa en genomtänkt rela-
tion till den omgivande bebyggelsen och den offentliga miljön. För att nå 
högsta poäng ska byggnaden bedömas vara en tydlig pjäs i landskapet utan 
att överskugga sin omgivning. Poängen fördelas 5 + 5. För samspelet med 
Färgskrapan och övrig bebyggelse ges maxpoängen 5 i det fall förslaget visar 
på mycket god relation med bebyggelsen. För samspelet med Tusbystråket 
och Malmparken ges maxpoängen 5 i det fall förslaget visar på mycket god 
relation med det offentliga rummet.  

Taket        5 poäng
Taket kan med fördel användas som en naturlig mötesplats för husets kon-
sumenter. Gemensamma ytor där människor kan mötas är en framgångs-
faktor för en trygg och socialt inkluderande byggnad Genom att utforma 
taket med sociala funktioner kombinerat med grönytor för att bidra till ett 
fungerande ekosystem och fördröjning av dagvatten så kan taket fylla den 
funktion som gårdsmiljöer fyller i större kvarter. För att nå full poäng ska 
taket bedömas innefatta väl utformade sociala ytor kombinerat med väl 
fungerande grönytor. 

markförsäljningstävlingen - final (anbudslämning) - steg 2
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Inlämning final
Samtliga inlämnade handlingar ska lämnas in  på utsatt tid och stämma överens 
med den specifikation som följer under respektive steg i tävlingen. 

Innehåll 
I finalen ska följande handlingar lämnas in 
• Ifyllt formulär ”Grundläggande krav, final” samt bilagor. 
• Programhandling som redovisar tävlingsförslaget  

Viktigt
• Utsatt plats i formuläret är det enda som får användas för att svara på formu-

lärets frågor förutsatt att de inte avser bilagor. 
• Handlingarna skall lämnas in i digitalt format som PDF. 
• Programhandlingen ska som minst gå att skriva ut i A3-format och fortsatt 

hålla god bildkvalitet.

inlämning

Handlingarna skickas eller inlämnas i en (1) försändelse märkt 
”Anbud Final Markförsäljningstävling Tabellen 8”

Anmälan ska ha inkommit till kommunen senast den 
9 maj 2022 kl. 12:00.

Skicka till e-post eller post:
emelie.englund@sollentuna.se  Sollentuna kommun
     Kommunledningskontoret
     Att: Emelie Englund 
     191 86 Sollentuna

markförsäljningstävlingen - final (anbudslämning) - inlämning final
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Jury och politisk process  
Tävlingsförslagen kommer att utvärderas av en bedömningsgrupp bestående av 
tjänstemän med bred och blandad expertis. 

Juryn kommer bestå av följande kompentenser
Gestaltningsfokus 
• Stadsarkitekt
• Planarkitekt
• Bygglovsrepresentant
 
Trygghets- och social hållbarhetsfokus 
• Trygghetssamordnare
• Områdesansvarig Tureberg 
• Arbetsmarknadsenheten
 
Miljö- och hållbarhetsfokus
• Miljö- och hållbarhetsstrateg 
 
Genomförbarhet- och ekonomifokus 
• Projektledare genomförande
• Exploateringsingenjör 

Bedömningsgruppen kommer att presentera det av bedömningsgruppen vinnande 
anbudet för behörig politisk nämnd i Sollentuna kommun. Anbudets genomföran-
de förutsätter att beslut fattas av behörig politisk nämnd om vinnande anbud och 
efterföljande avtal.

Resultatet kommer att kommuniceras till anbudsgivare via e-post samt publiceras 
på www.sollentuna.se/tabellen8 i samband med att det politiskt beslutet fattas.
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Villkor och processen framåt
Markförsäljningstävlingen
Tävlingsspråk är svenska.

Kommunen medger ingen ersättning för deltagan-
de i markförsäljningstävlingen. 

Kommunen har fri prövningsrätt av inkomna för-
slag då markförsäljningstävlan inte faller inom ramen 
för LOU (2007:1091) - Lag om offentlig upphandling.

Om intressenten tidigare genomfört projekt i Sol-
lentuna kommun som uppfyller kravet som referens-
projekt så har kommunen rätt att använda detta som 
ett av de två referensprojekten, oaktat vilka referens-
projekt intressenten väljer att lämna in.

Anbudslämnaren förbinder sig till de åtaganden 
som redovisas i slutligt inlämnat tävlingsförslag i finalen. 
Sekretess gäller fram tills politiskt beslut om tävlings-
vinnare eller den tidpunkt då kommunen väljer att 
tillkännage resultatet av utvärderingen beroende på vil-
ket som inträffar först. Efter att vinnare tillkännagivits 
råder ingen sekretess och samtliga inlämnade handling-
ar kommer lämnas ut i enlighet med offentlighets och 
sekretesslagen.

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 
Insamling av handlingar innebär att Sollentuna kommun 
ges rätt att utan ersättning till upphovsman eller anbuds-
givare ställa ut och/eller publicera förslagen samt mång-
faldiga det för behandling inom kommunen för projektet.
Denna behandling inkluderar bl.a. publicering på kom-

munens webbplats, möjlighet att låta tidningar och andra 
som skriver om projektet att nyttja eventuella bilder som 
illustration. Det åligger anbudsgivare att göra förbehåll 
för kommunens rättighet gentemot anställd/konsult samt 
vid eventuellt skadeståndskrav om sådant förbehåll inte 
gjorts hålla kommunens skadefri.
 
Bakgrundskontroll 
Intressenten ska intyga att personer i ledande befatt-
ning, och verklig huvudman bakom bolaget, saknar 
skatteskulder, inte innehar näringsförbud samt saknar 
koppling till organiserad brottslighet eller terrorism. 
Detta ska på begäran kunna styrkas genom utdrag 
från brottsregistret. Kommunen förbehåller sig rätten 
att göra en bakgrundskontroll av vinnande anbud-
slämnare och personerna i bolagets ledning inför 
avtalstecknande.

Avtal 
När utvärderingen är klar och det vinnande tävlings-
förslaget utsetts så kontaktar kommunen vinnande an-
budslämnare som erbjuds teckna genomförande- och 
köpeavtal med kommunen med villkor för exploate-
ring enligt sitt tävlingsförslag.

Kommunen kommer inte att förnya eller förlänga 
processen med anbudslämnare som inte följer sina 
åtaganden enligt tävlingsförslag eller som på annat 
sätt inte följer vad som ges av denna tävlingsinbjudan. 

I det fallet har kommunen fri möjlighet att välja ut 
något av de andra anbuden.

Bygglov
Efter avtalstecknande inleder kommunen och byggak-
tören en serie bygglovsförberedande möten där syf-
tet är att förbereda bygglovsansökan, samt att säkra 
att tävlingsförslagets kvalitéer som gett tilldelningen 
följer med i projektets realisering. 

Aktören kan först skicka in ett bygglov efter att 
kommunen och aktören skriftligen är överens om för-
slaget. När handlingarna är tillräckligt genomarbetade 
och förslaget till bygglov är i överensstämmelse med 
tävlingsförslaget, ansöker byggaktören om bygglov. 

Slutlig utformning av byggnaden avgörs i bygglovspröv-
ningen utifrån den bygglovsansökan som tas fram i dialog 
med kommunen under bygglovsförberedande möten.

Det åligger aktören att senare stå för avgifter och 
kostnader förenat med bygglov, lagfart, tekniska an-
slutningar samt övriga kostnader inom kvartersmark 
och anslutningar till allmän plats som krävs för att 
genomföra projektet.

Tillträde 
Anbudslämnaren tillträder marken när slutligt 
försäljningspris fastställts genom att slutlig byggrätt 
fastställts i bygglovet och köpeskilling i enlighet med 
detta erlagts.
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Underlag
  
Bilaga 1  Kval och finalformulär – grundkriterier och skallkrav

Bilaga 2  Bedömningsmatris för referenstagning

Bilaga 3  Detaljplanen med bilagor 

Bilaga 4  Kommunens parkeringsplan samt Tabellen 8 parkeringsutredning

Bilaga 6  Grönytefaktor 

Bilaga 7  Nollvision Tureberg 

Bilaga 7  Definition Ljus BTA 

Bilaga 8  Fastighetsbildning 

Tävlingsmaterial inklusive bilagor finns att ladda ner på  
www.sollentuna.se/tabellen8


