
 

 

 

Inbjudan till markanvisningstävling för byggrätter på 
Kvarnbergsterrassen i Gustavsberg, Värmdö kommun 

 
Värmdö kommun bjuder härmed in till markanvisningstävling för byggrätter inom del av 

fastigheterna Gustavsberg 2:1 och 2:2 i centrala Gustavsberg. Inom ramen för anbudet ska 

anbudsgivarna föreslå utformning av ca 14 000 kvm BTA, som motsvarar cirka 140 

lägenheter och ett antal lokaler. Området ingår i Värmdö kommuns Gustavsbergsprojekt. 

 

Värmdö kommun kommer att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt 

anbud bäst uppfyller tävlingskriterierna samt i övrigt uppfyller givna 

tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.   

 

Inbjudan till markanvisningstävlingen finns på kommunens webbplats 

www.varmdo.se/markanvisning med länkar till de handlingar som utgör underlag för 

tävlingen samt andra handlingar som kan ha betydelse för lämnande av anbud. 

 

Värmdö kommun förbehåller sig, inom ramen för gällande författningsbestämmelser, fri 

prövningsrätt och rätten att avbryta förfarandet. Anbud som inte följer givna förutsättningar 

kommer inte att beaktas. 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.varmdo.se/markanvisning
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Inledning 

Gustavsberg befinner sig nu i en spännande och expansiv utvecklingsfas. Cirka 4 000 nya 

bostäder planeras i kulturhistorisk miljö nära skog och hav. De centrala delarna ska vävas 

samman med tydliga stråk och platser för upplevelser och aktiviteter. 
 

Kvarnbergsterrassen ligger mitt i Gustavsberg och utgör en grön sluttning mot norr som 

vänder sig mot Gustavsbergs kyrka och den planerade Stadsparken och Farstaviken. 

Nedanför berget ligger Runda huset och uppe på Kvarnberget ligger Farstavikens skola 

Kvarnberget, båda verk av Olof Thunström.  

 

Bakgrund 

2011 utarbetades ett detaljplaneförslag för Kvarnbergsterrassen där den centrala parken 

vid kyrkan och Kvarnbergets norra sluttning ingick. Förslaget var ute på samråd under 

våren 2011. Gustavsbergs Allé föreslogs ligga kvar i samma läge som den gör idag men 

byggas om och kompletteras med ytterligare gång- och cykelbanor samt alléplantering.  

 

Länsstyrelsen pekade på att bebyggelseförslaget skulle medföra stora negativa 

konsekvenser för landskapsbilden. De ansåg bland annat att kvarteret närmast Farstaviken 

skulle bearbetas och delar av området undantas från exploatering på grund av den 

negativa påverkan på landskapet kring kyrkan och i dalgången och att det inte fanns skäl 

till att upphäva strandskyddet för bebyggelsen. 

 

I januari 2012 beslutade kommunstyrelsen att anvisa marken till PEAB Bostad AB och 

avtal tecknades angående option på att bygga ca 180 lägenheter. I slutet av 2012 

konstaterades att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanen för 

Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för 

bussar som följd. På grund av detta avvaktade man med detaljplanearbetet tills 

trafikfrågan var ordentligt utredd. En ny trafikprincip ”Stadsgatunätet” antogs 2015 och 

den innebar också stora förändringar i förutsättningarna för den planerade Stadsparken 

och bebyggelsestrukturen. I och med de nya förutsättningarna och att 

markanvisningsavtalet med PEAB upphört, har kommunen nu beslutat sig för att gå ut 

med en ny markanvisningstävling där gestaltningen är i stort fokus. 

 

Anvisningsområde 

Anvisningsområdet planeras för cirka 14 000 kvm BTA på Kvarnbergets norra sluttning 

mellan Gustavsbergs centrum och Farstaviken i centrala Gustavsberg, markerat med röd 

linje på föregående karta. Tanken är att husen följer terrängen och att så mycket som 

möjligt av bergets natur behålls. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivarna föreslå 

utformning av cirka 140 lägenheter.  

 

Avgränsningen av området samt ovan angiven byggrätt och lägenhetsantal är preliminära 

och kan komma att ändras under det fortsatta planarbetet.  

 

 

 
 



 

Områdets förutsättningar 

På Kvarnbergets norra sluttning mitt i Gustavsberg ska en ny bostadsbebyggelse med 

framträdande arkitektur tillskapas. Kvarnbergsterrassen tillsammans med Stadsparken är 

en viktig del av att binda samman Gustavsbergs centrum med hamnen, Strandvik och 

Porslinskvarteren. Bebyggelsen ska ha en framträdande formgivning för att knyta an till 

Gustavsbergs tradition inom konst och design.  

Kvarnbergets norrsluttning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i 

Gustavsberg, centralt placerat intill samhällets ”vardagsrum” – parken, och med den 

branta topografins utmaningar. Här ges spännande förutsättningar att skapa attraktiva 

bostäder och lokaler med kvällssol och utsikt över Farstaviken. Lokaler för publika 

verksamheter ska planeras i gatuplanet mot Stadsparken. 

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Det är kommunens uttalade 

vision att utvecklingen av Gustavsberg ska bidra till en hållbar stadsutveckling och att 

Gustavsberg åter ska bli känt för hög klass på arkitektur och design, där nya miljöer 

existerar i samklang med den riksintressanta kulturmiljön. Mötet mellan det nya och det 

gamla är en viktig bedömningsgrund. Särskild vikt kommer att läggas vid hur väl man 

lyckas förhålla sig till platsens karaktär. I detta ingår såväl de äldre byggnaderna; kyrkan 

och värdshuset som den folkhemsfunktionalistiska bebyggelsen från 1940- och 50-talet, 

signerat Olof Thunström. Länsstyrelsen är en viktig del av detaljplaneprocessen och stor 

hänsyn kommer att tas till deras yttrande. Bebyggelsen måste även ta stor hänsyn till 

landskapsbilden och topografin i området. 
 

Politikerna har antagit en Fördjupad viljeinriktning för Gustavsbergsprojektet där de 

beskriver målsättningen för utvecklingen av Kvarnbergsterrassen. Följande är ett utdrag 

ur viljeinriktningen: 
 

”Ambitionen är tydlig, här ska något extraordinärt skapas gestaltningsmässigt”. 

 

En naturvärdesinventering som nyligen är gjord pekar på höga naturvärden, se bilaga 4. 

Den nya bebyggelsen måste ta stor hänsyn till områdets höga naturvärden kopplade 

främst till hällmarkstallskog, ekar och andra särskilt skyddsvärda träd samt ekologiska 

samband och grön infrastruktur. För Gustavsberg finns även en antagen grönstrukturplan, 

se bilaga 8, som anbudsgivaren ska ta hänsyn till.  

Anvisningsområdet planeras primärt nås från den nya förlängningen av Gustavsbergs 

Allé som kommer ligga ungefär där Bagarvägen ligger idag. Det är viktigt att anbudet 

förhåller sig till den planerade placeringen av Gustavsbergs Allé så att inte anbudets 

förslag på bebyggelseplacering gör att Gustavsbergs Allé måste förskjutas mot den 

planerade Stadsparken. En ritning i dwg av den planerade vägens placering går att få vid 

önskemål. 

Anvisningsområdet kan också nås via den planerade förlängningen och ombyggnaden av 

Algatan. Tillgängligheten kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet. 

Ombyggnaden av Algatan ingår i de allmänna anläggningar som Anbudsgivaren ska 

bekosta, en offert för uppskattad kostnad för Algatan bifogas från 2013, se bilaga 6. 

Förlängningen av Algatan planeras anläggas upp till Farstavikens skola, Kvarnberget, 

sträckningen kommer studeras närmare under detaljplanearbetet. 

 

I den östra delen av anvisningsområdet finns det ett äldre bergrum, utrymmet används inte 

idag för något ändamål. Det pågår just nu en fladdermusinventering för att titta på om 



 

utrymmet nyttjas av fladdermöss. Alla fladdermusarter är fridlysta och särskild hänsyn 

måste tas till dessa om det visar sig att de övervintrar i bergrummet. 

 

Inom detaljplaneområdet för Kvarnbergsterrassen ligger det en pumpstation på fastigheten 

Gustavsberg 2:3, denna planeras att ligga kvar i sitt nuvarande läge. 

Den östra delen av planområdet omfattas av 100 meter strandskydd. Strandskyddet 

bedöms inte kunna upphävas inom området. 

Ungefärlig sträcka på den nya förlängningen av Gustavsbergs Allé och Stadsgatunätets 

struktur visas i kartan om de gemensamma anläggningarna, bilaga 3. Den nya 

förlängningen av Gustavsbergs Allé ingår i de gemensamma anläggningarna och planeras 

att ingå i detaljplanen för Stadsparken och Gustavsbergs centrum. 

Parallellt med Kvarnbergsterrassen pågår detaljplanearbeten för Gustavsbergs centrum 

där parken norr om Kvarnberget ingår och som avses utvecklas till en Stadspark för lek, 

rekreation och umgänge. Totalt inom Gustavsbergsprojektet planeras det för cirka 4000 

nya bostäder. 

 

Det finns en övergripande utredning för Gustavsberg som studerat saneringsbehovet i 

området, se bilaga 5. 

 

Tävlingsförutsättningar 

 Fast pris:  
o Priset för kvartersmarken är 9 900 kr/ kvm BTA. Priset i kronor per 

kvadratmeter anges i prisnivå 2017-01-01 (värdetidpunkt). Prisets storlek 

ska regleras vid betalningstillfället i relation till 40 % av prisutvecklingen av 

bostadsrätter för Stor-Stockholm. Prisuppgifter avläses från mäklarstatistik 

under tiden från värdetidpunkten till betalningstillfället. 

 Anbudsgivaren betalar för parkeringsplatser för bostäder och 

besökande. Erforderlig parkering ska anordnas inom kvartersmark. 

 Anbudsgivaren betalar för kostnader för lantmäteriförrättning, lagfart och 

anslutningsavgifter.  

 Anbudsgivaren betalar alla kostnader i samband med framtagandet av detaljplanen 

samt de övriga kostnader som följer av arbete med genomförandeavtal och 

överlåtelseavtal. 

 Anbudsgivaren betalar de faktiska kostnaderna för de allmänna anläggningarna 

inom detaljplaneområdet. 

 Anbudsgivaren betalar alla saneringsåtgärder som behöver utföras inom 

detaljplaneområdet. 

 Anbudsgivaren ska betala va-anläggningsavgift enligt gällande va-taxa. 

 Inga kostnader tillkommer för anbudsgivaren gällande de gemensamma 

anläggningarna inom programområdet (detta är inkluderat i det fasta priset).  

 Anbudsgivaren kommer erbjudas att förvärva den aktuella kvartersmarken i 

anvisningsområdet vid samma tillfälle som kommunfullmäktige antar 

detaljplanen. 

 Anbudsgivaren samordnar tidplan för genomförande samt logistik och 

koordinering under byggtiden med kommunen. 

 Anbudsgivaren förbinder sig att följa Gustavsbergsprojektets miljöprogram. 

 Anbudsgivaren förbinder sig att följa detaljplanens gestaltningsprogram som 



 

kommer att tas fram under detaljplanearbetet. 

 Valfri upplåtelseform. 

 Kommunen gör just nu en översyn av parkeringsnormen. Anbudsgivaren ska utgå 

från ett parkeringstal på 0,8 platser per lägenhet som kommer att anpassas efter 

lägenhetsstorleken. Det kommer även finnas möjlighet till rabatt om 

anbudsgivaren anlägger vissa mobilitetsåtgärder, exempelvis bilpool. 

 Anbudsgivaren är medveten om att anbudet ska vara genomförbart och kommer 

att kopplas till markanvisningsavtalet, även illustrationer och text gällande 

gestaltning. 

 

Tävlingskriterier 

Utvärderingen av anbuden görs av en tjänstemannagrupp från Värmdö kommun. För att 

utvärdera inkomna förslag poängsätts inkomna anbud enligt nedan. Anvisningsområdet 

tilldelas därefter till den Anbudsgivare som fått högst totalpoäng samt i övrigt uppfyller 

givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier. 

 

 

 

 

Tema 1 - Social och ekonomisk hållbarhet, max 18p 

Lokaler/kontor (Max 6 p) Levande bottenvåningar mot Stadsparken som tillför 
möjligheter till handel och arbetsplatser. (2 p per 250 
kvm BTA lokaler) 

Variation på lägenhetsfördelning (Max 6 p) En variation på lägenhetsstorlekar gynnas  
 
- minst 30 % av antalet lägenheter är 3:or eller större. 
(2 p)  
- minst 40 % av antalet lägenheter är 3:or eller större. 
(4 p)  
- minst 50 % av antalet lägenheter är 3:or eller större. 
(6 p)  
 
 

Möten inom kvarteret (Max 6 p) En beskrivning av hur man på ett kvalitativt sätt kan 
skapa mötesplatser inom anvisningsområdet. (0-3 p) 
 
En beskrivning av hur gångstråk på ett säkert och 
tydligt sätt förbinder framförallt Fastavikens skola 
med Gustavsbergs hamn, Stadsparken och 
Gustavsbergs centrum. (0-3 p) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

Tema 2 – Ekologisk hållbarhet, max 18p 

Miljövänlig energipolicy (Max 6 p) Beskriv vilken typ av energi som kommer att användas 
inom projektet. Ju mer miljövänligt desto högre 
poäng. Beskriv hur de föreslagna åtgärderna påverkar 
omgivningen. (0-4 p) 
 
Beskriv vilken typ av energi ni kommer använda er av 
under byggskedet. Ju mer miljövänligt desto högre 
poäng. (0-2 p)  

Dagvattenhantering (Max 4 p) 
 
 

Beskriv vilken dagvattenhantering som kommer att 
användas inom projektet. Ju mer miljövänligt desto 
högre poäng. Beskriv hur de föreslagna åtgärderna 
påverkar omgivningen. (0-4 p) 

Naturvärden (Max 8 p) 
 

Utvärderingen kommer att premiera förslag som på 
ett tydligt sätt tillvaratar områdets naturvärden och 
ekologiska kopplingar till omgivningen. (0-8 p) 

Förslag som bidrar med ekosystemtjänster som 
stärker och bygger vidare på områdets befintliga 
naturvärden och områdets behov av 
ekosystemtjänster kommer att premieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Tema 3 – Gestaltning, max 36p 

Gestaltning och arkitektur (Max 14 p) 
 

Utvärderingen kommer att se till huruvida 
anbudsgivaren har arbetat med ett tydligt 
stadsbyggnadsförslag och en bärande gestaltningsidé. 
Utvärderingen kommer att premiera arkitektonisk 
kvalité samt hur förslaget förhåller sig till områdets 
starka kulturhistoria. (0-14 p)  
 

Volym och funktion (Max 14 p) 
 

 

 

Utvärderingen kommer att premiera de anbud som 
påvisar variationer i form, originalitet, anpassning till 
befintliga nivåskillnader och naturmiljön samt till 
omkringliggande bebyggelses utformning.  
Utvärderingen kommer också att premiera de anbud 
som bäst anpassar bebyggelsens placering och 
funktioner i förhållande till omgivningen genom att 
det passar väl in i området och skapar mervärde.   
Kommunen lämnar öppet för anbudsgivare att föreslå 
parkering på mark eller i garage. Anbudet ska redovisa 
antal och placering av parkeringsplatser.  
Utvärderingen kommer att premiera de anbud som 
föreslår att parkering sker i garage (0-14 p) 

Referensprojekt (Max 8 p) 
 
 

Anbudsgivarens referensprojekt ska bestå av ETT 
genomfört bostadsprojekt som är utfört av 
anbudsgivaren. Det ska redovisas med foton från det 
genomförda projektet och med illustrationsbilder från 
ett tidigt skede.(0-8p) 
 
Utvärderingen kommer att se till huruvida 
anbudsgivarens referensprojekt har arbetat med en 
bärande gestaltningsidé och hur det syns i det 
genomförda projektet.  
 
Tydliga koncept och nytänkande gestaltningsidéer 
kommer att premieras. Utvärderingen kommer även 
att premiera arkitektonisk kvalité samt hur väl 
förslaget prövar gestaltningsidéer utifrån platsens 
förutsättningar och kvalitéer. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Krav på innehåll i anbudet 

Beskrivning av projektet ska göras i text och bild och anbudet ska utformas på svenska. 

Maximalt antal sidor (A-4) för beskrivning i text regleras nedan. Det finns inget begränsat 

antal sidor för bilder och illustrationer. Anbudet ska presenteras med en 

innehållsförteckning där följande rubriker ingår: 

  

1. Uppgifter om Anbudsgivaren  

1.1. Uppgifter om Anbudsgivarens namn och organisationsnummer.  

1.2. Registreringsbevis (ej äldre än tre månader) för Anbudsgivaren samt hela 

ägarkedjan/koncernen upp till slutlig ägare.  

1.3. En kontaktperson för Anbudsgivaren.  

1.4. En försäkran från Anbudsgivaren att tävlingsförutsättningarna efterföljs. 

1.5. Undertecknade personers fullmakt att företräda Anbudsgivaren vid 

markanvisningstävling och avtalstecknande med Värmdö kommun.  

2. Tema 1 - Social och ekonomisk hållbarhet (Max 1 sida text) 

2.1. Lokaler/kontor  

2.2. Variation på lägenhetsfördelning 

2.3. Möten inom kvarteret 

3. Tema 2 - Ekologisk hållbarhet (Max 1 sida text) 

3.1. Miljövänlig energipolicy 

3.2. Dagvattenhantering 

3.3. Naturvärden 

4. Tema 3 - Gestaltning (Max 3 sidor text) 

4.1. Gestaltning och arkitektur 

4.2. Volym och funktion 

4.3. Referensprojekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anbudet ska redovisa konceptuellt hur byggnader, typologi och entréer avses behandlas för 

platsen. Idékonceptet illustreras och beskrivs med text i form och skala enligt nedan, i syfte 

att på bästa sätt lyfta fram de bärande tankarna. 

Anbud ska följas av:  

- Situationsplan i skala 1:1000  

o Placering av byggnaderna 

o Utformning mellan byggnader/utformning av gårdar 

- Perspektiv – minimum 3 stycken  

o Perspektiven ska visa den övergripande gestaltningen (med möten, 

gaturum, volymer i relation till befintlig bebyggelse och natur, 

rörelsemönster osv).  

- Fasadritning på samtliga hustyper 

- 2 sektioner som särskilt beskriver byggnadernas anpassning till berget 

 

Samtliga dokument ska inges i pappersform i tre exemplar samt i digital form på 

USB-minne.   

 

Kvalificeringskriterier  

Alla anbudsgivare ska kvalificera sig enligt nedan kvalificeringskriterium. Värmdö 

kommun kan i samband med utvärderingen komma att kräva in material som styrker detta. 

Anbud, vars anbudsgivare inte uppfyller detta kriterium kommer att förkastas. Kriteriet ska 

vara uppfyllda vid ansökningstidpunkt.  

 

 Anbudsgivaren ska ha sådan finansiell och ekonomisk ställning som krävs för 

genomförandet av uppdraget. Kommunen kan komma att kontrollera detta via 

Business Check kreditupplysning. Anbudsgivare med lägre rating än 5 eller 

motsvarande kan komma att uppmanas att skicka in bevis på företagets kapacitet 

eller kan komma att få anbudet förkastat. Anbudsgivare som av olika anledningar 

helt saknar rating, kommer att uppmanas att skicka in bevis på företagets 

kapacitet. 

 

Förfarande/utvärdering 

Anbuden utvärderas av en tjänstemannagrupp från Värmdö kommun mot angivna 

tävlingskriterier. Värmdö kommun kan i samband med utvärderingen komma att kalla till 

ett möte. Anvisningsområdet tilldelas den anbudsgivare som får högst totalpoäng. Anbud 

kommer dock att förkastas om det inte följer givna tävlingsförutsättningar eller om 

anbudsgivaren inte uppfyller uppsatta kvalificeringskriterier.   

Värmdö kommun förbehåller sig, inom ramen för gällande författningsbestämmelser, fri 

prövningsrätt och rätten att avbryta förfarandet. 

En rekommendation av vinnande anbud lämnas till kommunstyrelsens planutskott av 

bedömningsgruppen. Kommunstyrelsens planutskott antar ett tilldelningsbeslut om 

markanvisningen, därefter beslutar Kommunfullmäktige om markanvisningsavtalet med 

anbudsgivaren. Markanvisningsavtalet ersätts senare av ett genomförandeavtal vid samma 

tillfälle som Kommunfullmäktige antar detaljplanen. Köpeavtalet kommer att vara en 



 

bilaga till genomförandeavtalet. 

 

Fullföljande av marköverlåtelse förutsätter att markanvisningsavtal, genomförandeavtal 

och detaljplan beslutas av Kommunfullmäktige samt att detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Underlagsmaterial  

Inbjudan till markanvisning för Kvarnbergsterrassen på kommunens hemsida 

www.vamdo.se/markanvisning med länkar till de handlingar som kan ha betydelse för 

arbetet.  

 

 

Ansökan 
Ansökan ska vara inkommen senast den 2 oktober 2017 kl. 17:00 

Handlingarna ska levereras i slutet omslag utan avsändare eller firmabeteckning, märkt: 

 

”Markanvisning Kvarnbergsterrassen. Till Sofia Vogel” 

 
Tävlingsbidrag ska sändas till: 

Värmdö kommun 

Att; Sofia Vogel 

Skogsbovägen 9-11,  

134 81 Gustavsberg  

 

Ansökan kan också lämnas i Värmdö kommuns reception på Skogsbovägen 9-11. 

 

Frågor under tävlingsperioden skickas via Värmdö kommuns hemsida senast den 26 september 

2017.  

 

 

Bilagor 

1. Markanvisningsavtal 

2. Miljöprogram 

3. Karta gemensamma anläggningarna  

4. Naturvärdesinventering 

5. Markundersökning 

6. Kalkyl för Algatan 

7. Länsstyrelsens tidigare yttrande 

8. Grönstrukturplan 
 

 

http://www.vamdo.se/markanvisning

