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Abstract	
	
Currently	 there	 is	 a	high	demand	 for	housing	 in	 Sweden,	 especially	 in	 the	metropolitan	 areas.	
The	municipalities	own	a	major	part	of	the	land	intended	for	new	construction.		Through	a	land	
allocation	 the	 land	can	be	allocated	 to	developers,	which	 in	 turn	develops	 the	area.	Thus,	 land	
allocation	 is	 a	 vital	 tool	 for	 the	 housing	 development	 in	 Sweden.	 Currently	 there	 are	 no	
regulations	 concerning	 how	 the	 land	 allocation	 should	 be	 carried	 out.	 Consequently,	 the	
implementations	differ	significantly	between	different	municipalities	and	projects.		
	
The	purpose	of	this	master	thesis	is	to	describe	and	compare	different	approaches	of	municipal	
land	 allocations	 in	 larger	 development	 projects.	 Furthermore,	 the	 aim	 is	 to	 analyze	 pros	 and	
cons	of	the	different	approaches	and	recommend	which	components	that	should	be	used	in	land	
allocations	of	larger	development	projects.	When	the	different	approaches	have	been	described	
and	compared	the	particular	method	has	been	studied,	what	criteria	that	have	been	used	during	
the	 selection	of	developers	 and	how	 the	assessment	has	been	 carried	out.	Other	 than	 that	 the	
duration,	 pricing	 and	 regulation	 of	 rent	 and	 tenure	 have	 been	 investigated.	 Furthermore,	
questions	regarding	zoning	have	also	been	considered	in	the	study.	
	
The	 four	projects	 that	has	been	 investigated	 is	Frihamnen	(Göteborg),	Årstafältet	 (Stockholm),	
Södra	 Ladugårdsängen	 (Örebro)	 and	 Vallastaden	 (Linköping).	 The	 objective	 of	 the	 study	 has	
been	achieved	through	a	literature	review	and	a	case	study	of	the	four	projects.	The	case	study	is	
based	 on	 written	 documents	 and	 conducted	 interviews	 with	 involved	 parties	 from	 the	
municipalities	and	developers.				
	
The	 study	 has	 shown	 that	 all	 approaches	 of	 land	 allocation	 studied	 differ	 depending	 on	 the	
project	conditions	and	objectives.	In	all	projects	a	tender	process	has	been	the	base	for	selection	
of	developers.	Price	was	 the	driving	 factor	 in	Årstafältet,	while	other	criterias	were	 in	 focus	 in	
the	other	projects.		The	study	shows	that	a	selection	based	on	other	criterias	then	price	is	good	
in	order	to	promote	quality	and	diversity	in	the	project.	However,	a	tender	based	only	on	price	is	
a	 simple	and	 relatively	 cheap	method.	Regarding	detail	plans,	 it	 is	 concluded	 that	 it	 can	be	an	
advantage	 for	 smaller	 municipalites	 to	 prepare	 the	 detail	 plan	 before	 a	 land	 allocation	 takes	
place	 in	 order	 to	 attract	 developers.	 This	 approach	 is	 something	 that	 especially	 promotes	
smaller	 developers	 since	 preparation	 of	 a	 plan	 is	 costly	 and	 time-consuming.	 In	 addition,	 it	 is	
concluded	 that	 it	 always	 should	 occur	 some	 type	 of	 coordination	 and	 planning	 among	 the	
municipality	 and	 the	 selected	 developers	 in	 order	 to	 obtain	 optimal	 overall	 solutions	 for	 the	
area.		
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Sammanfattning	
Det	råder	i	Sverige	idag	en	stor	efterfrågan	på	bostäder,	speciellt	i	storstadsregionerna.	En	stor	
del	 av	 marken	 för	 nyproduktion	 ägs	 av	 Sveriges	 kommuner	 som	 via	 en	 markanvisning	 kan	
fördela	 marken	 till	 byggherrar	 för	 exploatering	 av	 marken.	 Markanvisning	 är	 därmed	
tillsammans	med	planmonopolet	ett	viktigt	instrument	för	bostadsutvecklingen.	Någon	reglering	
för	 hur	 fördelning	 av	 markanvisning	 bör	 ske	 finns	 inte	 och	 tillämpningen	 skiljer	 sig	 därmed	
väsentligt	mellan	kommun	och	projekt.		
	
Syftet	med	detta	examensarbete	är	att	beskriva	och	 jämföra	 tillvägagångssätten	vid	kommunal	
markanvisning	 inom	 större	 exploateringsprojekt.	 Detta	 för	 att	 kunna	 observera	 skillnader,	
analysera	 för-	 och	 nackdelar	 samt	 att	 ge	 förslag	 på	 komponenter	 som	 bör	 tillämpas	 vid	
markanvisning	av	större	exploateringsområden.	Med	tillvägagångssätt	menas	bland	annat	vilken	
tilldelningsmetod	 som	 använts,	 vilka	 kriterier	 som	 val	 av	 byggherrar	 grundats	 på	 samt	 hur	
denna	bedömning	gått	till.	Vidare	har	även	processens	gång,	prissättning	och	eventuell	reglering	
av	 hyra	 och	 upplåtelseformer	 undersökts.	 Hur	 och	 när	 detaljplan	 framtagits	 berörs	 även	 i	
studien.		
	
De	 fyra	 projekt	 som	 ingår	 i	 studien	 är	 Frihamnen	 (Göteborg),	 Årstafältet	 (Stockholm),	 Södra	
Ladugårdsängen	(Örebro)	och	Vallastaden	(Linköping).	Syftet	med	studien	har	uppnåtts	via	en	
litteraturstudie	 samt	 en	 fallstudie	 över	 de	 fyra	 projekten.	 Inom	 fallstudien	 har	 dels	 material	
studerats	 och	 dels	 intervjuer	 med	 kommunala	 tjänstemän	 samt	 deltagande	 byggherrar	
genomförts.	
	
Studien	 har	 visat	 på	 att	 samtliga	 studerade	 tillvägagångssätt	 skiljer	 sig	 åt	 beroende	 på	
förutsättningar	och	mål	med	projekten.	 Inom	samtliga	projekt	har	 anbudsanvisning	 tillämpats	
och	 inom	samtliga	projekt	 förutom	Årstafältet	har	urvalet	 grundats	på	andra	kriterier	 än	pris.	
Att	genomföra	bedömningen	på	andra	kriterier	än	pris	är	något	som	studien	kommit	fram	till	är	
lämpligt	för	att	främja	kvalitet	och	mångfald	i	projektet.	Däremot	är	ett	anbud	baserat	endast	på	
pris	 en	 enkel	 och	 mindre	 resurskrävande	 metod	 att	 tilldela	 markanvisning	 samt	 erhålla	 ett	
marknadspris	på.	Avseende	framtagande	av	detaljplan	kan	detta	i	vissa	mindre	kommuner	vara	
fördelaktigt	att	ta	fram	innan	markanvisning	för	att	locka	fler	byggherrar.	Detta	tillvägagångssätt	
är	 även	 något	 som	 främjar	 mindre	 byggherrar	 då	 ett	 detaljplanearbete	 är	 resurs-	 och	
tidskrävande.	Någon	slags	samordning	och	planering	bör	däremot	alltid	ske	mellan	kommun	och	
tilldelade	byggherrar	för	att	erhålla	en	optimal	helhetslösning	för	området.			
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1. Inledning 
I	 detta	 inledande	 kapitel	 presenteras	 bakgrund,	 studiens	 syfte,	 avgränsningar,	 metod	 som	
tillämpats,	potentiella	problem	samt	dispositionen	av	denna	rapport.	

1.1. Bakgrund 
Under	 senare	 år	 har	 efterfrågan	 på	 bostäder	 i	 Sverige,	 främst	 i	 storstadsregionerna,	 stigit	
drastiskt	 i	 takt	med	 en	 växande	 befolkning	 och	 ökad	 urbanisering.	 Sveriges	 kommuner	 och	
bostadsbyggare	 har	 haft	 svårt	 att	 matcha	 efterfrågan	 på	 grund	 av	 en	 fortsatt	 relativt	 låg	
exploaterings-	 och	 produktionstakt	 av	 nya	 bostäder,	 något	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 den	
rådande	bostadsbristen	(Bergendahl,	Hjeds	Löfmark	och	Lind,	2015).	

Utbudet	 av	 bostäder	 bestäms	 framförallt	 av	 tillgången	 på	 mark,	 byggnationskostnad	 och	
konjunktur.	 I	 Sverige	 har	 kommunerna	 ett	 ansvar	 att	 främja	 en	 hållbar	 och	 ändamålsenlig	
bostadsförsörjning	och	kan	styra	detta	genom	planmonopolet	samt	deras	markägande	(Kalbro	
och	 Lindgren,	 2015).	 En	 stor	 del	 av	 marken	 som	 är	 aktuell	 för	 nybyggnation	 ägs	 just	 av	
kommunerna.	 Statistik	 från	2012	visar	 till	 exempel	 att	 12	%	av	 Sveriges	kommuner	 äger	 all	
mark	 tillgänglig	 för	 bostadsbyggande	 (Boverket,	 2012).	 Bland	 Sveriges	 större	 kommuner	
återfinns	Stockholms	Stad	med	ett	markinnehav	som	utgör	70	%	av	marken	inom	kommunen	
(Stockholms	Stad,	2014).		

För	kommuner	med	eget	markinnehav	kan	genomförandet	av	en	exploatering	överlåtas	till	en	
byggherre	genom	en	så	kallad	markanvisning.	En	markanvisning	innebär	förenklat	en	rätt	för	
byggherren	 att	 förhandla	 med	 kommunen	 och	 är	 alltså	 ingen	 garanti	 om	 att	 få	 genomföra	
projektet.	2014	antogs	en	ny	lag	(SFS	2014:899)	om	riktlinjer	för	kommunala	markanvisningar	
i	 Sverige.	 	 Lagen	 innehåller	 en	 definition	 av	markanvisning	 samt	 bestämmelse	 om	 att	 varje	
kommun	 som	 genomför	 markanvisningar	 måste	 upprätta	 riktlinjer	 för	 markanvisning.	 Vad	
som	däremot	inte	regleras	i	 lagen	är	hur	kommunen	bör	fördela	den	kommunala	marken	via	
markanvisning	vilket	resulterar	i	att	olika	metoder	tillämpas	i	olika	kommuner	och	projekt.		

Kommunen	kan	välja	att	anvisa	mark	till	en	byggherre	direkt,	direktanvisning,	eller	genom	att	
jämföra	 flera	 intresserade	 byggherrar	 med	 avseende	 på	 pris	 eller	 andra	 kriterier,	
anbudsanvisning	 (Caesar,	 Kalbro	 och	 Lind,	 2013).	 En	 markanvisningsprocess	 är	 ofta	
resurskrävande	för	såväl	kommun	som	byggherre	och	hur	fördelningen	av	ansvar	och	resurser	
ser	ut	beror	till	stor	del	på	val	av	metod,	vilka	krav	som	kommunen	ställer	på	byggherren	samt	
om	 denne	 deltar	 i	 planeringen.	 Hur	 kommunen	 väljer	 att	 genomföra	 markanvisningen	
påverkar	således	hela	projektets	utformning	och	är	ett	viktigt	styrmedel	för	kommunen.		

Det	kan	härmed	konstateras	att	kommunerna,	genom	sitt	ägande	av	mark	och	planmonopol,	
har	 stort	 inflytande	 på	 bostadsbyggandet.	 Det	 är	 därmed	 av	 betydelse	 att	 systemet	 för	
markanvisning	är	effektivt	och	väl	 fungerande	(Caesar,	Karlbro	och	Lind,	2013).	På	grund	av	
markanvisningens	betydelse	för	bebyggelseutvecklingen	är	det	angeläget	att	tillämpningen	av	
systemet	studeras.	

I	 dagsläget	 finns	 flera	 större	 exploateringsprojekt	 planerade	 i	 Sverige,	 vilka	 flera	 ligger	 på	
kommunal	mark.	För	att	kunna	exploatera	sådana	stora	områden	på	ett	effektivt	och	kvalitativt	
sätt	 bör	 olika	 tillvägagångssätt	 vid	 fördelning	 av	 mark	 i	 just	 större	 exploateringsprojekt	
studeras	 för	 att	 finna	 för-	 och	 nackdelar	med	 olika	 tillämpningar.	Med	 utgångspunkt	 i	 detta	
resonemang	har	studiens	syfte	formulerats,	vilket	presenteras	i	nästkommande	avsnitt.		
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1.2. Syfte 
Syftet	med	studien	är	att	beskriva	och	jämföra	tillvägagångssätt	vid	kommunal	markanvisning	
inom	större	exploateringsprojekt.	Vidare	ämnar	studien	till	att	analysera	skillnader	mellan	de	
olika	 tillvägagångssätten	 samt	 ge	 förslag	 på	 vad	 för	 tillämpning	 som	 främst	 lämpar	 sig	 vid	
markanvisning	av	ett	större	exploateringsområde.	Mer	konkretiserat	avser	studien	undersöka	
följande	komponenter	vid	fördelning	av	markanvisning:	

- Processen	och	tidsåtgången	från	projektinitiering	till	dess	att	första	markanvisning	
tilldelats,	

- När	i	processen	framtagandet	av	detaljplanen	skett,	
- Vilken	metod	som	tillämpats	vid	tilldelning	av	markanvisning,	
- Vilka	kriterier	som	har	legat	till	grund	för	valet	av	byggherrar,	
- Hur	bedömningen	vid	val	av	byggherrar	gått	till,	
- Byggherrarnas	delaktighet	i	planeringen,	
- Hur	prissättning	av	mark	skett,	
- Om	fördelning	av	upplåtelseformer	och	hyresnivåer	reglerats,		

	
Komponenternas	innebörd	beskrivs	närmare	i	inledningen	av	kapitel	3,	Fallstudie.		 	

1.3. Avgränsningar 
Studien	är	avgränsad	till	att	behandla	fyra	större	exploateringsprojekt	inom	olika	kommuner	i	
Sverige,	vilka	är:	

- Frihamnen,	Göteborgs	Stad	
- Årstafältet,	Stockholms	Stad	
- Södra	Ladugårdsängen,	Örebro	kommun	
- Vallastaden,	Linköping	kommun	

	
Eftersom	 projekten	 befinner	 sig	 i	 olika	 skeden	 är	 studien	 avgränsad	 i	 tid	 från	 projektens	
initiering	 fram	 till	 dess	 att	 fördelning	 av	 första	 markanvisning	 skett,	 detta	 innebär	 att	 om	
projektet	 har	 flera	 etapper	 är	 det	 projektens	 första	 etapp	 som	 varit	 föremål	 för	 studien.	
Detaljplaneprocessen	 och	 byggherrarnas	 delaktighet	 i	 planeringen	 berörs	 även,	 oavsett	 om	
denna	 ägt	 rum	 innan	 eller	 efter	 det	 att	 fördelning	 av	 markanvisning	 skett.	 Reglering	 av	
hyresnivåer	har	endast	skett	i	ett	av	de	studerade	projekten	och	behandlas	därav	inte	i	något	
av	de	övriga	tre	projekten.	

1.4. Metod 
För	 att	 besluta	 om	 vilka	 projekt	 som	 skulle	 studeras	 genomfördes	 ett	 urval	 i	 flera	 steg.	
Inledningsvis	sattes	kriterier	för	projektens	omfattning	upp,	vilka	var:		

- Byggnation	av	minst	1	000	bostäder,	
- Minst	fem	byggherrar	involverade.		 	

	
Ytterligare	krav	var	att	 information	 fanns	 tillgänglig	om	projekten	och	att	en	positiv	kontakt	
nåddes	med	involverad	person	inom	respektive	projekt.	Med	utgångspunkt	i	detta	valdes	fyra	
projekt	ut	i	samråd	med	handledare	från	KTH	samt	Huddinge	kommun.		

En	 inledande	 litteraturstudie	 har	 genomförts	 där	 material	 som	 berör	 teori	 kring	
markanvisning	studerats.	Detta	för	att	erhålla	en	fördjupad	kunskap	inom	området	och	ge	en	
överblick	över	det	 svenska	systemet	och	regelverket	avseende	planering	och	 tilldelningar	av	
kommunal	mark.		
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Därefter	har	en	fallstudie	genomförts	över	de	fyra	valda	projekten.	I	fallstudien	har	projekten	
studerats	 och	 beskrivits	 i	 syfte	 att	 kunna	 genomföra	 en	 jämförelse	 och	 analys	 av	 de	 olika	
tillvägagångssätten.	 Inledningsvis	 studerades	 material,	 så	 som	 inbjudan	 till	 markanvisning,	
markanvisningspolicys	och	beslut	om	markanvisning,	för	respektive	projekt.	För	att	få	tillgång	
till	 komplett	 material	 togs	 kontakt	 med	 involverad	 person	 på	 respektive	 kommun.	
Informationen	 från	 det	 studerade	 materialet	 kompletterades	 i	 form	 av	 semi-strukturerade	
intervjuer	 med	 kontaktpersoner	 inom	 respektive	 kommun.	 Detta	 innebär	 att	 ett	 redan	
utarbetat	 frågeformulär,	 som	 kan	 ses	 i	 bilaga	 8.1,	 kompletterats	 med	 frågor	 under	
intervjuernas	 gång.	 Avsikten	 med	 intervjuerna	 var	 även	 att	 erhålla	 kommunens	 syn	 på	
tillvägagångssättet	 vid	 markanvisningen.	 Detta	 har	 utgjort	 grunden	 för	 resultatet	 av	
fallstudien.		

För	 att	 även	 erhålla	 byggherrarnas	 perspektiv	 på	 tillvägagångssätten	 har	 intervjuer	 därtill	
genomförts	med	minst	 en	 byggherre	 som	 tilldelats	markanvisning	 inom	 varje	 projekt.	 Detta	
har	 skett	 på	 samma	 vis	 som	 med	 kommunerna,	 intervjufrågor	 återfinns	 i	 8.2.	 Vid	 val	 av	
byggherrar	 har	 det	 eftersträvats	 att	 intervjua	 så	 representativa	 byggherrar	 som	 möjligt.	
Särskilt	 fokus	 har	 legat	 på	 byggherrar	 med	 erfarenhet	 av	 flera	 projekt	 och	
kommunsamarbeten.		

Samtliga	 intervjuer	har	genomförts	personligen,	 förutom	med	byggherren	Hökerum	Bygg	AB	
där	intervju	skett	via	mail.	Materialet	från	intervjuerna	har	använts	i	analysen	av	studien.	Efter	
att	 materialet	 från	 intervjuerna	 sammanställts	 har	 uppföljning	 och	 godkännande	 skett	 med	
samtliga	intervjuobjekt.	De	som	intervjuats	i	studien	är:	 	

- Erik	Skagerlund,	Exploateringsenheten,	Örebro	kommun	
- Mattias	Nilsson,	Projektledare	Årstafältet,	Stockholms	Stad	
- Magnus	Liljedahl,	Projektledare	Vallastaden,	Linköping	kommun	
- Hanna	Areslätt,	Projektchef	Frihamnen,	Älvstranden	Utveckling	AB	
- Mia	Edström,	Projektledare	Frihamnen,	Göteborgs	Stad	
- Filip	Borgelin,	Projektutvecklare,	Veidekke	Bostad	AB	
- Stefan	Jonsson,	Affärsutvecklare,	Veidekke	Bostad	AB	
- Klas	Ljungberg,	Affärsområdeschef,	Magnolia	Bostad	AB	
- Ingemar	Bengtsson,	Affärsutvecklare,	NCC	Boende	AB	
- Maria	Ståhl,	Marknads-	och	försäljningschef,	Hökerum	Bygg	AB	

1.4.1. Potentiella problem 
En	rad	potentiella	risker	och	begränsningar	har	identifierats	under	studiens	gång	och	bör	tas	i	
beaktning.	 Studien	 inkluderar	 endast	 fyra	 projekt	 och	 därmed	 endast	 fyra	 olika	
tillvägagångssätt,	vilket	innebär	att	det	finns	fler	tillvägagångssätt	som	inte	undersökts	i	denna	
studie.	 Därutöver	 har	 inte	 alla	 involverade	 byggherrar	 intervjuats,	 därmed	 kan	 dess	 åsikter	
inte	generaliseras	och	utgöra	en	samlad	bild	för	alla	byggherrar.	Det	finns	även	en	risk	att	de	
som	 intervjuats	 utgör	 ”extremfall”	 eller	 har	 andra	 förutsättningar	 än	 övriga	 byggherrar.	
Därutöver	 bör	 det	 noteras	 att	 intervjuade	 byggherrar	 utgör	 sådana	 som	 tilldelats	
markanvisnig	 och	 kan	 därmed	 inneha	 andra	 åsikter	 rörande	 tilvägagångssättet	 än	 de	
byggherrar	som	inte	tilldelats	markanvisning.	

I	 samband	 med	 semi-strukturerade	 intervjuer	 finns	 det	 alltid	 en	 risk	 med	 att	 ledande	
intervjufrågor	 skapas	 i	 stunden.	 Studien	 är	 även	 begränsad	 i	 tiden	 till	 vårterminen	 2016,	
därmed	beskriver	studien	endast	övergripande	de	olika	tillvägagångssätten.	Slutligen	befinner	



	 4	

sig	projekten	i	olika	faser	och	inget	av	projekten	är	avslutade	i	sin	helhet,	någon	klar	bild	om	
projektens	utfall	har	därmed	inte	erhållits.	

1.5. Disposition 
Detta	 inledande	kapitel	beskriver	arbetets	bakgrund,	syfte,	avgränsning	och	metod.	Kapitel	2	
ger	 en	 teoretisk	 bakgrund	 till	 hur	 det	 svenska	 plansystemet	 fungerar	 samt	 beskriver	
exploateringsprocessen	med	 fokus	på	de	delar	som	rör	markanvisning.	Vidare	beskrivs	olika	
tilldelningsmetoder	samt	relevant	lagstiftning.		Kapitel	3	behandlar	de	fyra	projekt	som	ingår	i	
fallstudien,	Frihamnen,	Årstafältet,	Södra	Ladugårdsängen	och	Vallastaden.	Varje	underkapitel	
presenterar	 ett	 projekt	 med	 en	 inledande	 bakgrundsbeskrivning	 följt	 av	 en	
processbeskrivning.	 Därefter	 beskrivs	 tilldelningsmetod	 för	 respektive	 projekt	 i	 form	 av	
kriterier	 för	 urval,	 bedömning	 av	 byggherrar	 samt	 byggherrarnas	 delaktighet	 i	 planeringen.	
Vidare,	beskrivs	även	prissättning	och	eventuell	 fördelning	av	upplåtelseformer	och	styrning	
av	 hyresnivåer.	 Slutligen,	 behandlar	 kapitlet	 de	 synpunkter	 som	 inkommit	 från	 involverade	
aktörer	 för	 respektive	 projekt.	 Kapitel	 4	 innehåller	 analys	 och	 diskussion	 av	materialet	 som	
presenterats	 i	 fallstudien.	 	Diskussion	 förs	kring	respektive	 frågeställning	 för	att	ge	en	 tydlig	
bild	 över	 hur	 projekten	 skiljer	 sig	 åt.	 Studiens	 slutsatser	 presenteras	 i	 kapitel	 5	 och	
avslutningsvis	ges	förslag	på	fortsatta	studier	i	kapitel	6.	
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2. Markexploatering och markanvisning 
Innevarande	 kapitel	 redovisar	 teoretiska	 utgångspunkter	 och	 relevant	 lagstiftning	 kring	
studiens	ämnesområde.	Inledningsvis	sker	en	översiktlig	beskrivning	av	Sveriges	plansystem,	
därefter	följer	beskrivning	av	exploateringsprocessen	och	markanvisning.	

2.1. Plansystemet 
I	Sverige	regleras	planläggning	av	mark,	vatten	och	byggande	av	Plan-	och	bygglagen	(PBL,	SFS	
2010:900).	 	Enligt	PBL	1:2	är	det	en	kommunal	angelägenhet	att	planlägga	användningen	av	
mark	 och	 vatten,	 vilket	 innebär	 att	 det	 är	 kommunen	 som	 bestämmer	 hur	 mark	 inom	
kommunen	ska	användas.	Detta	brukar	i	regel	benämnas	som	det	kommunala	planmonopolet	
(Karlbro	och	Lindgren,	2015).	
	
PBL	innehåller	bestämmelser	kring	fyra	typer	av	planer;	regionplan,	översiktsplan,	detaljplan	
och	 områdesbestämmelser,	 där	 översiktsplan	 och	 detaljplan	 är	 de	 främst	 förekommande	
verktygen	 för	 kommunen	 att	 styra	 markanvändningen.	 En	 översiktsplan	 ska	 täcka	 hela	
kommunen	 och	 i	 stora	 drag	 beskriva	 bebyggelseutveckling	 och	 markanvändning	 inom	
kommunen	 samt	 redovisa	 hur	 kommunen	 ska	 gå	 tillväga	 för	 att	 tillgodose	 det	 långsiktiga	
behovet	 av	 bostäder.	 Översiktsplanen	 är	 obligatorisk	men	 inte	 bindande,	 istället	 har	 den	 en	
vägledande	roll	vid	framtagande	av	detaljplaner	(PBL	3:4).		
	
I	 regel	 upprättas	 en	 detaljplan	 vid	 större	 byggprojekt	 eller	 vid	 omvandling	 av	
bebyggelseområden	 (PBL	 4:2).	 Detaljplanen	 kan,	 till	 skillnad	 från	 översiktsplanen,	 reglera	
markanvändning,	 bebyggelsens	 omfattning,	 placering	 och	 utformning	 på	 ett	 bindande	 sätt.	
Enligt	PBL	är	det	kommunen	som	avgör	var,	när	och	hur	en	detaljplan	ska	upprättas	(PBL	1:2).	
	
En	detaljplan	består	i	regel	av	en	plankarta	och	tillhörande	planbestämmelser.	Enligt	(PBL	4:5)	
måste	 detaljplanen	 innehålla	 bestämmelser	 kring	 allmänna	 platser,	 kvartersmark	 och	
vattenområden,	om	sådant	område	finns	inom	planen.	Utöver	detta	måste	planen	innehålla	en	
så	kallad	genomförandetid	på	minst	5	år	och	högst	15	år	(PBL	4:21).	En	detaljplan	kan	utöver	
detta	 bland	 annat	 reglera	minsta	 tomtstorlek	 och	 hur	 bebyggelsen	 ska	 se	 ut.	 Det	 finns	 även	
olika	 mått	 på	 hur	 mycket	 som	 regleras	 i	 en	 detaljplan,	 en	 detaljplan	 som	 tillåter	 stort	
tolkningsutrymme	 kan	 benämnas	 flexibel	 detaljplan.	 En	 detaljplan	 kan	 kompletteras	 med	
exempelvis	 ett	 gestaltnings-	 och	 kvalitetsprogram	 där	 främst	 den	 fysiska	 strukturen	 eller	
ansvarsfördelning	kan	regleras.		

2.1.1. Detaljplaneprocessen 
Processen	vid	upprättande	av	detaljplaner	innehåller	ett	flertal	steg	som	involverar	byggherre,	
kommun	och	andra	parter	som	berörs	av	planen	på	ett	eller	annat	sätt	(Karlbro	och	Lindgren,	
2015).		
	
Till	en	början	kan	den	part	som	önskar	en	detaljplan	begära	ett	planbesked,	vilket	betyder	att	
kommunen	behöver	 ge	besked	om	de	har	 för	 avsikt	 att	 påbörja	planläggning	 eller	 inte	 (PBL	
5:2).	Om	planläggning	ska	påbörjas	måste	kommunen	i	planbeskedet	ange	en	tidpunkt	för	när	
kommunen	bedömer	att	planen	kommer	att	antas	(PBL	5:5).	 	Vidare	kan	kommunen,	om	det	
behövs	 för	 att	 underlätta	 planarbetet,	 upprätta	 ett	 planprogram	vilket	 anger	 förutsättningar	
och	mål	för	planarbetet	(PBL	5:10).		
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Genom	 samråd	 om	 planprogram	 och	 planförslag	 kan	 kommunen	 ge	 information	 till	 aktörer	
som	berörs	av	planen,	exempelvis	lantmäterimyndigheten,	fastighetsägare	och	boende,	samt	ta	
emot	 synpunkter	 på	 detaljplanens	 utformning.	 Synpunkterna	 ligger	 sedan	 till	 grund	 för	
eventuell	revidering	av	planförslaget	(PBL	5:11-17).	Efter	samrådet	ska	ett	slutgiltigt	förslag	av	
detaljplanen	 vara	 tillgängligt	 för	 granskning	 i	 minst	 tre	 veckor	 (PBL	 7:18).	 Under	
granskningstiden	 måste	 de	 som	 har	 invändningar	 mot	 förslaget	 lämna	 in	 detta	 skriftligen.	
Därefter	 sammanställs	 synpunkterna	 i	 ett	 granskningsutlåtande	 vilket	 sedan	 skickas	 till	 de	
parter	som	inte	fått	gehör	för	sina	invändningar	(PBL	5:23-24).	Detaljplanen	antas	därefter	av	
kommunfullmäktige	 och	 kan	 överklagas	 av	 sakägare	 inom	 tre	 veckor	 (PBL	 5:27,	 13:1).	
Detaljplaneprocessen	illustreras	i	figur	1.		
	 	 	

2.1. Exploateringsprocessen 
En	 exploateringsprocess	 är	 en	 process	 där	 markanvändningen	 ändras	 och	 ny	 bebyggelse	
tillkommer	 i	 ett	 område,	 från	 projektidé	 till	 att	 bebyggelsen	 uppförts.	 Initieringen	 av	 ett	
exploateringsprojekt	 görs	 på	 grund	 av	 att	 den	 aktuella	 markanvändningen	 anses	 ineffektiv	
eller	på	grund	av	ett	behov	av	ny	byggnation	(Kalbro	och	Lindgren,	2015).	Kalbro	och	Lindgren	
(2015)	 anger,	 beroende	 på	 ägostruktur	 och	 byggherrens	 delaktighet	 i	 planprocessen,	 fyra	
typfall	av	exploateringsprocessen.	De	fyra	typfallen	visas	 i	 figur	2	nedan.	Dessa	typfall	skiljer	
sig	 åt	 avseende	 samordningen	 av	 planprocessen,	 markförvärv,	 genomförandeavtal	 och	
byggprocess	(Kalbro	och	Lindgren,	2015).	

	

Figur	2:	Typfall	i	exploateringsprocessen	(Caesar,	Kalbro	och	Lind,	2013).	

Markanvisning	är	 tillämplig	 i	 typfall	3	och	4,	när	kommunen	äger	marken	som	är	aktuell	 för	

Översiktsplan 

Planbesked 

Planprogram 
Samråd 

Preliminärt planförslag 
Samråd 

Slutligt planförslag 
Granskning 

Antagande 

Figur	1:	Detaljplaneprocessen	(Kalbro	och	Lindgren,	2015).	
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bebyggelse.	 Skillnaden	mellan	dessa	 är	om	kommunen	 själv	 tagit	 fram	detaljplanen	eller	om	
byggherren	 även	 deltagit	 i	 processen.	 När	 kommunen	 själv	 tar	 fram	 detaljplan,	 typfall	 3,	
känner	de	inte	till	blivande	byggherres	krav	och	önskemål.	Ett	alternativ	är	då	att	utforma	en	
flexibel	detaljplan	med	övergripande	bestämmelser.	Projekteringen	av	byggnader	påbörjas	då	
efter	 detaljplanens	 antagande.	 När	 kommun	 och	 byggherre	 tillsammans	 medverkar	 i	
detaljplanearbetet,	 typfall	 4,	 kommer	 byggherren	 in	 tidigt	 i	 processen.	 Projekteringsarbetet	
kan	därmed	ske	samtidigt	som	detaljplanearbetet	(Kalbro	och	Lindgren,	2015).		

Om	 byggherren	 deltar	 i	 detaljplanearbetet	 eller	 inte	 påverkar	 innehållet	 i	 förhandlingen	
mellan	 kommun	 och	 byggherre,	 samt	 i	 vilket	 skede	 i	 detaljplaneprocessen	markanvisningen	
sker.	Tilldelas	markanvisning	tidigt	i	processen	innefattar	normalt	förhandlingen	fler	moment,	
så	 som	bebyggelseutformning,	medan	 vid	 sena	markanvisningar	 diskuteras	 främst	markpris	
och	genomförande.	Byggherrens	inflytande	är	därmed	betydligt	större	i	typfall	4	samtidigt	som	
detta	fall	kräver	mer	resurser	från	byggherrens	sida	(Caesar,	Kalbro	och	Lind,	2013).		

2.2. Markanvisning 
Genom	en	markanvisning	kan	en	kommun	överlåta	mark	till	en	byggherre	som	har	ett	intresse	
av	att	bebygga	marken	 (Kalbro	och	Lindgren,	2015).	År	2015	 trädde	 lag	 (SFS	2014:899)	om	
riktlinjer	för	kommunala	markanvisningar	i	kraft	som	i	§	1	definierar	en	markanvisning	som;	

”En	överenskommelse	mellan	en	kommun	och	en	byggherre	 som	ger	byggherren	ensamrätt	att	
under	 en	begränsad	 tid	och	under	givna	villkor	 förhandla	med	kommunen	om	överlåtelse	 eller	
upplåtelse	av	ett	visst	av	kommunen	ägt	markområde	för	bebyggande.”	

En	markanvisning	 innebär	därmed	att	 en	 förhandling	 inleds	mellan	kommun	och	byggherre,	
först	 i	 ett	 senare	 skede	 sker	 själva	 marköverlåtelsen.	 Genom	 en	 markanvisning	 uppstår	
därmed	incitament	 för	byggherren	att	 lägga	ned	tid	och	resurser	på	det	specifika	projektet.	 I	
den	 nya	 lagen	 finns	 även	 i	 §	 2	 bestämmelser	 om	 att	 en	 kommun	 som	 ska	 genomföra	
markanvisningar	 ska	 anta	 riktlinjer	 för	 detta.	 Riktlinjerna	 ska	 bland	 annat	 innehålla	
kommunens	 utgångspunkter	 och	 mål	 för	 överlåtelse	 eller	 upplåtelse	 av	 markområden	 för	
bebyggande	samt	grundläggande	villkor	för	markanvisningar	(SFS	2014:899).		

Normalt	 är	 en	 markanvisning	 begränsad	 i	 tiden,	 detta	 innebär	 att	 när	 tiden	 passerat	 är	
kommunen	 inte	 längre	 bunden	 till	 den	 specifika	 byggherren.	 Det	 händer	 att	 tidsgränsen	
överskrids	 på	 grund	 av	 exempelvis	 utdragna	 detaljplaneprocesser.	 I	 dessa	 fall	 förlängs	 ofta	
markanvisningen	om	samarbetet	mellan	kommun	och	byggherre	fungerat	väl	(Caesar,	Kalbro	
och	Lind,	2013).	Om	en	byggherre	inte	längre	önskar	genomföra	markförvärvet	kan	denne	dra	
sig	ur,	ofta	utan	att	kompensation	utgår.	Däremot	återfår	byggherren	 inga	kostnader	som	de	
lagt	ned	under	en	eventuell	planprocess.	Vissa	kommuner	har	däremot	på	senare	tid	börjat	ta	
ut	 en	 avgift	 i	 samband	 med	 markanvisning.	 Avgiften	 räknas	 sedan	 av	 markpriset	 när	
marköverlåtelsen	 genomförs.	 Oavsett	 om	 en	 avgift	 tas	 ut	 eller	 inte	 finns	 en	 risk	 att	
byggherrens	relation	till	kommunen	påverkas	negativt	om	en	byggherre	väljer	att	avbryta	en	
markanvisning.	Inte	heller	kommunen	är	skyldig	att	fullgöra	en	markanvisning,	men	eftersom	
det	 ofta	 är	 kommunen	 som	 tar	 initiativ	 till	 en	 markanvisning	 bör	 det	 ligga	 i	 kommunens	
intresse	att	fullgöra	den	(Caesar,	2015).			

För	att	konfirmera	att	en	markanvisning	tilldelats	upprättas	ett	så	kallat	markanvisningsavtal	
mellan	 kommun	 och	 byggherre	 (Kalbro	 och	 Lindgren,	 2015).	 Ett	 markanvisningsavtal	
innehåller	en	del	generella	villkor	som	ofta	framgår	i	kommunens	markanvisningspolicy,	vilket	
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är	ett	politiskt	antaget	dokument	(Caesar,	Kalbro	och	Lind,	2013).	Generella	villkor	kan	reglera	
begränsning	 i	 tid	 samt	 villkor	 över	 kostnader	 som	 byggherren	 ansvarar	 för	 i	 samband	med	
planprocessen.	 Utöver	 de	 generella	 villkoren,	 som	 gäller	 alla	 kommunens	 markanvisningar,	
brukar	avtalet	även	innehålla	projektspecifika	villkor.	Dessa	kan	bland	annat	innebära	krav	på	
en	 specifik	 arkitektur	 eller	 upplåtelseform.	 Markanvisningsavtalet	 ger	 en	 möjlighet	 för	
kommunen	att	styra	mer,	så	som	upplåtelseform,	än	vad	som	är	möjligt	i	en	detaljplan	(Caesar,	
2015).		

Förutom	villkoren	i	markanvisningsavtalet	finns	även	vissa	uppsatta	kriterier	som	byggherren	
måste	 uppfylla	 för	 att	 ens	 bli	 tilldelad	 en	 markanvisning.	 Dessa	 kriterier	 framgår	 ofta	 i	
kommunens	 markanvisningspolicy	 och	 kan	 vara	 att	 byggherren	 har	 tillräcklig	 finansiell	
kapacitet	att	utföra	projektet	samt	att	vissa	miljökrav	är	uppfyllda	(Caesar,	2015).		

2.2.1. Markanvisningens roll i exploateringsprocessen 
Ett	 markanvisningsförfarande	 inleds	 med	 en	 projektinitiering	 av	 endera	 kommunen	 eller	
byggherre.	Därefter	sker	en	beredning	av	det	föreslagna	projektet	av	ansvarig	förvaltning	hos	
kommunen.	Anses	det	föreslagna	projektet	vara	lämpligt	för	genomförande	kan	byggherre	som	
ska	 ansvara	 för	 genomförandet	 väljas	 ut.	Metod	 för	 detta	 val	 kan	 variera	 i	 olika	 kommuner,	
något	 som	 behandlas	 vidare	 i	 avsnitt	 2.2.2.	 Efter	 beslut	 om	 markanvisning	 tecknas	 ett	
markanvisningsavtal.		

Det	 är	 genom	 detaljplanen	 som	 byggrätten	 blir	 rättsligt	 garanterad,	 vilket	 försäljningen	 av	
marken	till	byggherren	grundas	på.	Detta	innebär	att	om	en	markanvisning	inte	baseras	på	en	
redan	 antagen	 detaljplan	måste	 den	 passera	 den	 formella	 detaljplaneprocessen	 och	 avslutas	
inte	förrän	det	finns	en	detaljplan.	Det	finns	tre	huvudvarianter	på	när	en	markanvisning	sker	i	
förhållande	till	planprocessen	vilka	presenteras	nedan.		

- Tilldelning	av	markanvisning	sker	tidigt.	Detta	kan	ske	innan	arbetet	med	detaljplan	
påbörjats	eller	i	samband	med	att	planprogram	upprättas.	

- Tilldelning	av	markanvisning	sker	senare	i	processen	när	planförslaget	kommit	en	bit.	
- Tilldelning	av	markanvisning	sker	sent	i	processen	eller	när	detaljplanen	vunnit	laga	

kraft	(Caesar,	Kalbro	och	Lind,	2013).				
	

Sker	 tilldelningen	 tidigt	 i	 processen	 kompletteras	 eller	 ersätts	markanvisningsavtalet	 senare	
med	 ett	 genomförandeavtal	 eller	 ett	 så	 kallat	 exploateringsavtal.	 Genomförandeavtalet	 kan	
även	 fungera	 som	 ett	 köpeavtal.	 I	 samband	 med	 marköverlåtelsen	 sker	 normalt	 även	 en	
fastighetsbildning,	 efter	 detta	 avslutar	 markanvisningsprocessen	 (Caesar,	 Kalbro	 och	 Lind,	
2013).	 I	 figur	 3	 illustreras	 markanvisningsförfarandet	 och	 dess	 koppling	 till	
detaljplaneprocessen.	
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Figur	3:	Markanvisningsförfarandets	koppling	till	detaljplaneprocessen	(Caesar,	Kalbro	och	Lind,	2013).	

2.2.2. Tilldelningsmetoder vid markanvisning 
Tilldelning	av	markanvisning	kan	 ske	på	olika	 sätt	men	 i	 huvudsak	brukar	det	 skiljas	på	 två	
metoder,	 anbudsanvisning	och	direktanvisning.	Vid	anbudsanvisning	 föreligger	någon	 typ	av	
anbudsförfarande,	medan	vid	direktanvisning	sker	ett	direkt	val	av	byggherre.	Dessa	metoder	
kan	vidare	delas	in	i	olika	varianter	(Caesar,	Kalbro	och	Lind,	2013).	

2.2.2.1. Anbudsanvisning	
Vid	 en	 anbudsanvisning	 har	 kommunen	 satt	 upp	 kriterier	 för	 att	 bedöma	 och	 jämföra	 flera	
byggherrar	 mot	 varandra	 (Caesar,	 Kalbro	 och	 Lind,	 2013).	 Caesar,	 Kalbro	 och	 Lind	 (2013)	
skiljer	på	tre	huvudtyper	av	kriterier	som	kommunerna	använder	vid	bedömning;	

- Endast	byggherrens	betalningsvilja	bedöms,	
- Såväl	pris	som	andra	kriterier	bedöms,	exempelvis	tänkt	bebyggelseutformning,	
- Priset	för	marken	är	fast	och	bedömningen	sker	endast	utifrån	andra	kriterier.	

En	anbudsanvisning	kan	ibland	ske	i	olika	steg	med	olika	krav	på	förslagens	detaljeringsgrad.		

När	 det	 gäller	 större	markområden	 som	 kommunen	 vill	 exploatera	 och	 där	 kommunen	 har	
önskemål	om	en	viss	gestaltning,	miljö	eller	andra	krav	kan	en	markanvisningstävling	utlysas.	I	
en	 markanvisningstävling	 tävlar	 byggherrar	 om	 att	 erhålla	 en	 byggrätt	 inom	 det	 aktuella	
området.	Byggherrar	får	lämna	in	förslag	på	utformningen,	ofta	är	dessa	av	större	omfattning	
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än	 vid	 andra	 typer	 av	 markanvisningar.	 Vid	 markanvisningstävlingar	 är	 det	 vanligt	 att	
bedömningen	 sker	 utifrån	 andra	 kriterier	 än	 endast	 priset,	 det	 vill	 säga	 de	 två	 sista	
alternativen	i	ovan	punktlista	blir	tillämpliga	(Caesar,	Kalbro	och	Lind,	2013).		

2.2.2.2. Direktanvisning	
Markanvisningar	där	någon	uttrycklig	eller	dokumenterad	jämförelse	av	byggherrar	inte	sker	
brukar	 benämnas	 direktanvisning.	 Även	 för	 denna	 typ	 av	 anvisning	 har	 Caesar,	 Kalbro	 och	
Lind	(2013)	urskilt	några	vanligt	förekommande	varianter;	

- Byggherren	söker	själv	upp	byggbar	mark	och	lämnar	in	ett	förslag	till	kommunen.	
Anser	kommunen	att	förslaget	är	lämpligt	görs	vanligen	en	värdering,	följt	av	
förhandling.	Om	överenskommelse	sker,	tilldelas	byggherren	markanvisning.	

- Kommunen	har,	via	exempelvis	översiktsplanen,	pekat	ut	potentiella	områden	för	
utveckling.	Utifrån	det	kan	byggherrar	anmäla	intresse	om	direktanvisning.	

- Kommunen	kontaktar	en	byggherre	direkt	för	att	stämma	av	eventuellt	intresse.	Detta	
blir	främst	aktuellt	i	mindre	attraktiva	områden.		

- Byggherren	äger	själv	byggbar	mark	men	vill	utöka	denna	med	intilliggande	kommunal	
mark.	

- Kommun	och	byggherre	ingår	ett	intentionsavtal,	vanligt	vid	markanvisning	av	
hyresrätt,	som	bygger	på	att	byggherren	åtar	sig	bygga	visst	antal	bostäder	under	ett	
antal	år	medan	kommunen	åtar	sig	tillhandahålla	mark	via	direktanvisning.		

Det	 förekommer	 även	 kombinationer	 av	 anbuds-	 och	 direktanvisning,	 där	 ett	 inledande	
anbudsförfarande	sker	för	en	del	av	området.	Förfarandet	är	främst	förekommande	vid	större	
exploateringsområden.	 Byggherren	med	 högst	 anbud	 tilldelas	 vanligtvis	 det	 första	 området,	
därefter	direktanvisas	resterande	intressenter	övriga	tomter	baserade	på	det	högsta	anbudet	
(Caesar,	2015).	

2.2.3. Legala förutsättningar 
Lag	 (SFS	2014:899)	om	riktlinjer	 för	kommunala	markanvisningar	 innehåller	 två	paragrafer,	
varav	 en	 definierar	 markanvisning	 och	 en	 reglerar	 att	 kommuner	 som	 tillämpar	
markanvisningar	 ska	 anta	 riktlinjer	 för	detta.	 I	 propositionen	 (2013/14:126	 s.227)	 till	 lagen	
presenteras	 flera	 skäl	 till	 varför	 lagen	 föreslås.	 Bland	 annat	 anges	 att	 det	 saknas	 reglering	
gällande	markanvisningar	och	att	markanvisning,	då	de	ofta	utgör	ett	inledande	skede,	spelar	
en	 betydande	 roll	 i	 projekt	 (Socialdepartementet,	 2013).	 Myndigheten	 Statskontoret	 (2012)	
påpekade	 även	 i	 deras	 rapport	 om	 den	 kommunala	 markanvisningsprocessen	 att	 genom	
tydliga	 riktlinjer	 ökas	 transparensen	 och	 fler	 aktörer	 får	 möjlighet	 att	 konkurrera	 om	
markanvisningar.		

I	 övrigt	 finns	 i	 skrivande	 stund	 ingen	 lagstiftning	 som	 reglerar	 tillvägagångssätt	 vid	
markanvisning,	däremot	berörs	kommunens	arbete	av	flera	lagar	så	som	kommunallagen	(KL,	
SFS	1991:900).	I	KL	framgår	bland	annat	att	kommunen	ska	ha	en	god	ekonomisk	hushållning,	
detta	 utgör	 ett	 generellt	 krav	 på	marknadsprissättning	 vid	 försäljningar	 (Caesar,	 Kalbro	 och	
Lind,	 2013).	 Därutöver	 förekommer	 Europeiska	 Unionens	 (EU)	 regler	 om	 statsstöd	 som	
reglerar	att	offentlig	egendom	ska	säljas	till	marknadspris	(SFS	2013:388).	Som	vägledning	för	
prissättningen	 har	 EU-kommissionen	 utformat	 riktlinjer	 till	 hur	 denna	 bör	 ske.	 EU-
kommissionen	presenterar	i	deras	vägledning	tre	metoder	som	kan	tillämpas:	
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- Överlåtelse	genom	anbudsförfarande	där	det	bästa	anbudet	antas.	
- Överlåtelse	utan	anbudsförfarande	där	en	oberoende	expertvärdering	genomförs.	
- Anmälningsplikt.	Om	inget	av	ovanstående	alternativ	används	ska	medlemsstaten	

anmäla	försäljningen	till	kommissionen	som	gör	en	bedömning	om	försäljningen	
skedde	till	marknadspris	eller	inte	(SFS	2013:388).	
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3. Fallstudie  
I	 kapitlet	 redovisas	 resultatet	 från	 fallstudien.	 Kapitlet	 är	 indelat	 i	 avsnitt	 där	 respektive	
projekt	presenteras.	Det	 är	 resultatet	 från	 fallstudien	 som	sedan	analyseras	och	diskuteras	 i	
kommande	kapitel.		

I	 studien	 har	 en	 rad	 uppsatta	 komponenter	 inom	 tillvägagångssätt	 vid	 markanvisning	
undersökts,	 vilka	 tidigare	 har	 presenterats	 kort	 i	 kapitel	 1.2.	 Nedan	 följer	 en	mer	 ingående	
beskrivning	 av	 vad	 som	 avses	 med	 tillvägagångssätt	 och	 vilka	 komponenter	 som	 ingått	 i	
studiens	omfattning.		

- Processbeskrivning:	här	beskrivs	processen	från	initiering	av	projektet	till	dess	att	en	
första	tilldelning	av	markanvisning	skett,	alternativt	framtagande	av	detaljplan	om	
detta	sker	efter	tilldelning	av	markanvisning.	Vidare	beskrivs	tidsåtgången	samt	när	i	
processen	detaljplanen	tagits	fram.		

- Tilldelningsmetod:	med	detta	avses	vilken	metod	eller	modell	som	tillämpats	vid	val	av	
byggherre,	det	vill	säga	om	det	handlat	om	anbuds-	eller	direktanvisning.		

- Kriterier	för	urval:	redovisning	av	vilka	kriterier	eller	krav	som	legat	till	grund	för	val	
av	byggherrar	inom	projektet.	Grundläggande	krav	som	finns	i	kommunernas	
markanvisningspolicy	behandlas	endast	översiktligt.		

- Byggherrebedömning	och	utfall:	här	beskrivs	själva	genomförandet	av	bedömningen	
vid	val	av	byggherrar,	vilka	som	utfört	bedömningen,	om	någon	särskild	arbetsmodell	
tillämpats	samt	om	byggherrarnas	identitet	varit	anonym	under	
bedömningsprocessen.	Utfallet	av	bedömningen	i	respektive	projekt	presenteras	även,	
det	vill	säga	vilka	byggherrar	som	blivit	tilldelad	markanvisning.	

- Byggherrarnas	delaktighet	i	planeringen:	redovisar	om,	samt	vilken	typ,	av	planering	
tilldelade	byggherrar	deltagit	i.	Eventuellt	översiktlig	organisation	och	arbetssätt	
presenteras	även.		

- Prissättning:	med	prissättning	avses	hur	marken,	aktuell	för	markanvisning,	prissatts.	
Detta	innebär	att	studien	undersökt	om	priset	varit	fast	eller	inte,	om	zonpriser1	
funnits	inom	området	samt	när	priset	satts.	Mer	ingående	värderingsmetod	av	marken	
har	inte	studerats.	Huruvida	gatukostnader	är	inräknade	i	priset	redogörs	även	där	
information	om	detta	funnits	tillgängligt.		

- Upplåtelseformer	och	hyresnivåer:	här	redovisas	om	kommunen	haft	eventuella	mål	
gällande	fördelning	av	upplåtelseformer	och	hyresnivåer	samt	om	kommunen	styrt	
dessa	på	något	vis.	Har	målbilder	funnits	beskrivs	hur	kommunen	innan	tilldelning	av	
markanvisning	avsett	uppnå	dessa.	 	

																																								 																					
1	Olika	priser	finns	för	olika	lotter	inom	ett	område.	
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3.1. Projekt 1 – Frihamnen 
Utvecklingen	 av	 Frihamnen	 tillhör	 en	 av	 Göteborgs	 Stads	 större	 satsningar	 i	 syfte	 att	 få	
Göteborgs	stadskärna	att	växa	över	älven,	bygga	bort	barriäreffekter	och	skapa	nya	bostäder,	
arbetsplatser	och	mötesplatser.	Ett	av	de	största	fokusområdena	inom	projektet	är	den	sociala	
aspekten.	Frihamnen	ska	bli	en	tät,	levande	och	vattennära	stadsdel	mitt	i	Göteborgs	centrum.	
Projektet	 omfattar	 byggnation	 av	 cirka	 9	 000	 bostäder	 och	 15	 000	 arbetsplatser	 samt	
utbyggnad	 av	 kollektivtrafik,	 service,	 social	 infrastruktur	 och	 parkmiljöer.	 Utbyggnaden	 av	
Frihamnen	kommer	ske	i	etapper	och	beräknas	ta	cirka	15-20	år	med	en	beräknad	byggstart	
2018-2019	(Göteborgs	Stad,	2014a).	 Inom	den	första	etappen	planeras	3	000	bostäder	och	2	
000	 arbetsplatser	 (Göteborgs	 Stad,	 2014b).	 Ansvariga	 för	 arbetet	 är	markägare	Älvstranden	
Utveckling	 AB,	 hädanefter	 refererat	 som	 Älvstranden,	 tillsammans	 med	 Göteborgs	 Stad	
(Göteborgs	 Stad,	 2014a).	 Älvstranden	 är	 ett	 kommunalägt	 bolag	 som	 från	 början	 var	 ett	
förvaltningsbolag	 Göteborgs	 Stad	 köpte	 upp	 1996.	 Därefter	 skedde	 ett	 antal	markbyten	 och	
markförvärv	 varpå	 Älvstranden	 getts	 olika	 uppdrag	 att	 utveckla	 innerstaden	 kring	 Göta	 Älv	
(Älvstranden	Utveckling,	2016).		

	

Figur	4:	Illustration	över	Frihamnen	(Göteborgs	Stad,	2015).	
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3.1.1. Processbeskrivning 
2010	initierade	kommunstyrelsen	i	Göteborg	ett	arbete	med	att	utveckla	en	vision	för	hur	de	
centrala	 delarna	 av	 Göteborg	 längs	 bägge	 sidor	 av	 älven	 ska	 utvecklas,	 även	 kallad	 Vision	
Älvstaden,	som	färdigställdes	2012.	Arbetet	med	Frihamnen	inleddes	2013	med	förstudier	och	
programarbete	 för	 hela	 området,	 något	 som	 färdigställdes	 under	 2014.	 Utvecklingen	 av	
Frihamnen	 kommer	 att	 ske	 i	 etapper	 där	 detaljplanering,	 projektering	 och	 byggnation	 görs	
successivt.	 Etapp	1	 kommer	 att	markanvisas	 i	 separata	 omgångar	 där	 den	 första	 omgången,	
som	påbörjades	hösten	2014,	avser	1	000	bostäder	och	1	000	arbetsplatser	som	ska	vara	klara	
till	2021.	Inbjudan	till	markanvisning	publicerades	under	slutet	av	2014.	Efter	att	tilldelning	av	
markanvisning	 skett,	 2015,	 påbörjades	 detaljplanearbetet	 (Göteborgs	 Stad,	 2014b).	 Figur	 5	
visar	 processens	 gång	 från	 projektinitiering	 till	 påbörjande	 av	 detaljplan	 som	 beskrivits	 i	
avsnittet.	

	

Figur	5:	Projektets	gång	etapp	1	Frihamnen.	

3.1.2. Tilldelningsmetod 
Den	första	markanvisningen	inom	etapp	1	anordnades	som	en	anbudsanvisning	med	fast	pris	
öppen	för	alla	aktörer.	Syftet	med	markanvisningen	var	inte	enbart	att	fördela	ut	byggrätter	till	
lämpliga	byggherrar	utan	också	att	finna	drivna	och	nytänkande	aktörer	som	tillsammans	kan	
arbeta	 fram	 en	 detaljplan	 för	 etapp	 1	 samt	 finna	 innovativa	 och	 gemensamma	 lösningar	 för	
området.	För	att	delta	 i	markanvisningsförfarandet	 fick	 intresserade	byggherrar	 skicka	 in	en	
ansökan	 där	 de	med	 hjälp	 av	 beskrivningar,	motiveringar	 och	 referenser	 kunde	 visa	 hur	 de	
uppfyller	generella	krav	och	bidrar	till	de	projektspecifika	kriterierna.	En	utförlig	beskrivning	
av	urvalskriterierna	ges	i	kapitel	3.1.3.		 	
	
Principen	 för	 markanvisningen	 byggde	 på	 att	 de	 utvalda	 byggherrarna	 till	 en	 början	 blev	
anvisad	en	preliminär	bruttoarea	för	en	viss	användning,	exempelvis	bostad	eller	kontor.	Var	i	
området	 aktören	 kommer	 att	 tilldelas	 mark	 beslutades	 däremot	 inte.	 Den	 preliminära	
bruttoarean	bestämdes	utifrån	aktörens	önskemål	och	affärsmodeller	samt	huruvida	generella	
krav	 och	 projektspecifika	 behov	 kommer	 att	 uppnås.	 Utifrån	 den	 önskade	 volymen	 blev	
aktörerna	garanterade	ett	minimum	av	byggrätter.	Om	aktörens	arbetsinsats	bedöms	vara	av	
hög	kvalité	finns	möjlighet	till	ytterligare	byggrätter	inom	etappen.		

Utifrån	 tilldelning	 av	 markanvisning	 bildades	 ett	 konsortium	 bestående	 av	 minst	 en	
representant	 från	 varje	 aktör,	 vilket	 under	 ledning	 av	 Älvstranden	 arbetar	 med	 att	 ta	 fram	
detaljplan	 för	 hela	 etapp	 1	 (Göteborgs	 Stad,	 2014b).	 Först	 därefter	 kommer	 en	 lottkarta	 att	
skapas	med	priser	på	samtliga	 lotter,	 tekniska	 förutsättningar,	 tidplan	samt	eventuellt	 andra	
särkrav.	 Byggherrarna	 kommer	därmed	 kunna,	 utifrån	 anvisad	 volym,	 önska	 lotter.	Därefter	
kommer	 resterande	 två	 markanvisningar	 av	 etapp	 1	 tilldelas	 i	 en	 ytterligare	
markanvisningsomgång,	 då	 med	 antagen	 detaljplan	 och	 färdiga	 lotter.	 I	 denna	 omgång	 kan	
andra	aktörer	än	de	i	konsortiet	tilldelas	markanvisning.	Tilldelningsmetoden	för	Frihamnens	
etapp	1	benämns	hädanefter	Konsortiemodellen.		

	

Vision	Älvstaden	
(2010-12)	

Program	
(2013-14)	

Markanvisning	
(2014-15)	

Detaljplan	
(2015-)	
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3.1.3. Kriterier för urval 
Urvalet	 av	byggherrar	 till	 den	 första	markanvisningen	 inom	Frihamnen	har	baserats	dels	på	
generella	 krav	 och	 bedömningskriterier	 som	 går	 i	 linje	 med	 Göteborgs	 Stads	
markanvisningspolicy	 och	 dels	 på	 kriterier	 som	 formulerats	 specifikt	 för	 projektet.	 De	
generella	 kraven	 rör	 social	 hållbarhet	 och	 sociala	 åtaganden,	 mångfald	 i	 boende,	 ekologisk	
hållbarhet,	 verksamhetslokaler,	 konkurrens	 och	 mångfald	 på	 marknaden	 samt	 byggherrens	
ekonomiska	 förutsättningar	 och	 stabilitet.	 De	 projektspecifika	 kriterierna	 består	 av	 tre	
grundkomponenter:	 ”innehåll	 och	 variation”,	 ”teamet”	 och	 ”innovativa	 koncept/idéer”	
(Göteborgs	Stad,	2014b).	En	sammanställning	av	kriterierna	från	inbjbudan	till	markanvisning	
presenteras	i	tabell	1.	

Tabell	1:	Projektspecifika	kriterier	vid	markanvisning	i	Frihamnen	(Göteborgs	Stad,	2014b).	

Projektspecifika	
kriterier	

	

Innehåll	och	variation		 Bedömning	av	bidraget	med	utgångspunkt	i	vad	
det	specifika	förslaget	och	byggherren	kan	bidra	
med	i	form	av:	
- Ekonomisk	variation		
- Nytänkande	och	innovativa	idéer	
- Marknadskännedom	
- Flexibilitet		
- Mötesplatser		
- 3D-fastigheter		
- Varierad	fastighetsindelning		
- Mobilitetslösningar	
- Gröna	miljöer		
- Multifunktion		

	
Teamet		 Bedömning	av	kompetens	och	

samarbetsförmåga.	Det	slutgiltiga	teamet	ska	
tillsammans	kunna	arbeta	fram	bra	
helhetslösningar.		
	

Innovativa	koncept/idéer		 Bedömning	av	aktörens	spetskompetens,	till	
exempel:	
- Ekologisk	hållbarhet	
- Utmaningen	kring	klimatfrågan	
- Social	hållbarhet	
- Kommunikation	
- Genomförande	

	

3.1.4. Byggherrebedömning och utfall 
Bidragen	som	lämnades	in	av	intresserade	byggherrar	bestod	dels	av	en	ifylld	mall	och	dels	en	
beskrivning	 av	hur	byggherren	kunde	bidra	 till	 de	projektspecifika	kriterierna.	Bidragen	var	
begränsade	 till	 att	 utgöra	 maximalt	 10	 sidor.	 Från	 det	 att	 inbjudan	 till	 markanvisning	
publicerades	hade	intresserade	aktörer	fem	veckor	på	sig	att	skicka	in	en	ansökan2.		

Principen	 för	urval	av	byggherrar	byggde	på	 tre	komponenter.	För	det	 första	skulle	samtliga	
generella	bedömningskriterier	vara	uppfyllda.	För	det	andra	bedömdes	aktörens	möjlighet	att	
kunna	 bidra	 till	 att	 de	 projektspecifika	 kriterierna	 uppnås.	 Tillsist	 skulle	 ett	 team	 bildas	

																																								 																					
2	Hanna	Areslätt	(Projektchef,	Älvstranden	Utveckling	AB)	intervjuad	1	mars	2016.	
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bestående	 av	 aktörer	 med	 olika	 kompetenser	 som	 tillsammans	 kan	 bidra	 till	 att	 samtliga	
projektspecifika	kriterier	uppnås	och	mångfald	skapas.		

För	att	få	ett	väl	sammansatt	team	fanns	redan	innan	urvalet	en	bild	över	vilka	kategorier	av	
aktörer	som	borde	ingå:	

- 1-2	stora	byggherrar	som	hanterar	både	bostäder	och	verksamheter	
- 1-3	mellanstora	bostadsbyggare	
- 1-3	små	byggherrar	
- 1	aktör	som	hanterar	mobilitet	
- 1-2	aktörer	för	bottenvåningar/handel	
- 1-2	aktörer	för	verksamheter	och	kontor.	

	
Baserat	 på	 ovanstående	 gjordes	 bedömning	 och	 urval	 i	 flera	 steg,	 vilka	 presenteras	 i	
punktlistan	 nedan.	 Bedömningsgrupp	 och	 beredning	 bestod	 av	 representanter	 från	
Älvstranden,	 Fastighetskontoret,	 Stadsbyggnadskontoret,	 BRG	 samt	 externa	 representanter	
med	 spetskompetenser	 inom	 de	 fokusområden,	 till	 exempel	 sociala	 perspektiv,	 som	 finns	 i	
projektet.		

1. Genomgång	av	samtliga	ansökningar	för	att	rensa	bort	de	byggherrar	som	inte	var	
intresserade	av	att	delta	i	konsortiet.	

2. Samtliga	ansökningar	granskades	för	att	identifiera	vilka	ansökningar	som	
uppfyllde	de	generella	och	projektspecifika	kraven.	30	byggherrar	var	vid	detta	
steg	godkända.	

3. Ansökningarna	har	sedan	sorterats	utefter	kategorierna	beskrivna	ovan.	
4. Därefter	genomfördes	en	grundlig	genomgång	av	aktörerna	i	respektive	kategori	

med	hänsyn	till:	styrkor/svagheter,	upplåtelseform/volym	och	spetskompetens.		
5. Vidare	rangordnades	ansökningarna	inom	respektive	kategori	och	utifrån	en	

matris	togs	förslag	på	olika	team	fram.	
6. Bedömningsgruppen	tog	därefter,	via	diskussion	sinsemellan,	fram	ett	slutligt	

förslag	på	ett	team.	
7. Tillsist	genomfördes	en	grundlig	ekonomisk	kontroll	av	de	föreslagna	aktörerna	

(Göteborgs	Stad,	2014c).	
Bedömningen	tog,	enligt	Älvstranden	och	Göteborgs	Stad,	några	veckor	att	genomföra3.	

När	ansökningstiden	passerat	hade	totalt	64	ansökningar	 inkommit	(Göteborgs	Stad,	2014c).	
De	aktörer	som	valdes	ut	att	ingå	i	konsortiet	inom	etapp	1	framgår	i	tabell	2.	

Tabell	2:	Utfall	av	byggherrebedömning	vid	första	markanvisning	i	Frihamnen	(Göteborgs	Stad,	2014c).	

Utfall	byggherrebedömning	 	
Förvaltnings	 AB	 Framtiden	 och	
Göteborgs	Lokaler	

Bostäder	och	bottenvåningar	

Rikshem	AB	 Bostäder	
BoTrygg	Göteborg	AB	 Bostäder	(Hyresrätt,	HR)	
Magnolia	Bostad	AB	 Bostäder	(HR)	
Hausschild	+	Siegel	Architecture	 Bostäder	
Parkeringsbolaget	 Mobilitet	
JR	Kvartersfastigheter	 Bottenvåningar	
NCC	AB	 Bostäder,	verksamheter	och	kontor	
	
																																								 																					
3	Hanna	Areslätt	(Projektchef	Frihamnen,	Älvstranden	Utveckling	AB)	och	Mia	Edström	(Projektledare	Frihamnen,	
Göteborgs	Stad)	intervjuad	1	mars	2016.		
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3.1.5. Byggherrarnas delaktighet i planeringen 
Detaljplaneringen	 av	 Frihamnen	 sker	 i	 samverkan	 mellan	 Älvstranden,	 Göteborgs	 Stad	 och	
konsortiedeltagarna.	Arbetsgruppens	 syfte	 är	 att	 ta	 fram	en	detaljplan	 för	hela	 etapp	1	med	
bedömd	byggstart	tidigast	2017.		

Arbetet	startade	med	en	kickoff	och	därefter	har	tre	workshops	genomförts	med	fokus	på	mål,	
plan	 respektive	 strategi.	Vid	workshopsen,	 som	pågått	 i	 tre	dagar	vardera,	har	arbete	 skett	 i	
grupper	med	en	avslutande	redovisning	av	 framtaget	material.	 Inför	varje	workshop	har	nya	
gruppkonstellationer	bildats	och	mellan	workshopsen	har	samtliga	deltagare	arbetat	på	egna	
håll	med	ständig	kommunikation	till	övriga	medlemmar	4.		

När	 konsortieavtalet	 tecknades	 sattes	 en	 budget	 för	 utredningsarbetet	 fram	 till	 antagen	
detaljplan	 vilket	 fördelades	 mellan	 konsortiedeltagarna.	 Budgeten	 omfattar	 poster	 för	
koordinering,	utrednings-,	program-,	kommunikations-	och	hållbarhetsarbete.	Resurser	i	form	
av	kommunikatör,	administratör	och	digitala	stöd	finansieras	gemensamt	av	konsortiet.	Vidare	
tillkommer	 även	 arbetstid	 för	 deltagarna	 i	 arbetsgruppen.	 Utöver	 arbetsgruppen	 så	 har	 en	
styrgrupp	 inrättats	 dit	 frågor	 och	 beslut	 kan	 lyftas	 vid	 behov.	 Styrgruppen	 leds	 av	
Stadsbyggnadskontoret	(Göteborgs	Stad,	2014b).	

Detaljplanen	 är	 i	 skrivande	 stund,	 vår	 2016,	 ute	 på	 samråd	med	mål	 om	 antagande	 hösten	
2016.		

3.1.6. Prissättning 
Byggrätterna	 kommer	 att	 prissättas	 baserat	 på	 oberoende	 värderingar	 som	 genomförs	 i	
samband	med	att	marken	säljs,	 således	 förväntas	 försäljningen	ske	 till	marknadspris	vid	den	
aktuella	tidpunkten.	Värderingen	kommer	att	genomföras	av	minst	två	externa	aktörer,	varav	
en	 upphandlas	 av	 Älvstranden	 och	 en	 av	 byggherrarna.	 För	 att	 erhålla	 indikativa	 priser	 har	
även	 värdering	 av	 området	 genomförts	 i	 samband	 med	 inbjudan	 till	 markanvisning	 samt	
kommer	att	genomföras	när	lottkartan	skapas	(Göteborgs	Stad,	2014b).		

Exploateringskostnaderna	för	infrastruktur	inom	området	kommer	att	fördelas	mellan	staden	
och	exploatörer	vid	tecknande	av	exploateringsavtal.	Ett	förslag	för	hur	fördelningen	ska	se	ut	
finns	framtaget	av	Älvstranden5.	

3.1.7. Upplåtelseformer och hyresnivåer 
Målbilden	 för	 Frihamnen	 är	 att	 fördelningen	mellan	 bostadsrätter	 och	 hyresrätter	 ska	 vara	
hälften	var.	Vidare	finns	även	en	målbild	avseende	hyresnivåer	med	syftet	att	människor	med	
olika	 förutsättningar	 ska	 ha	 möjlighet	 att	 bo	 i	 Frihamnen.	 Nedanstående	 målbild	 anges	 i	
kr/kvm	och	år	i	dagens	penningvärde	och	hyresnivåerna	är	för	en	snittlägenhet	på	70	kvm.	

25	%	-	1000	kr/kvm	och	år	
25	%	-	1400	kr/kvm	och	år	
25	%	-	1850	kr/kvm	och	år	
25	%	-	ännu	inte	klart	(Göteborgs	Stad,	2014b).		

																																								 																					
4	Hanna	Areslätt	(Projektchef	Frihamnen,	Älvstranden	Utveckling	AB)	intervjuad	1	mars	2016.	
5	Hanna	Areslätt	(Projektchef	Frihamnen,	Älvstranden	Utveckling	AB)	intervjuad	1	mars	2016.	
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Till	dessa	hyresnivåer	är	det	svårt	att	producera	en	lägenhet,	men	genom	affärsmodeller	som	
berörda	byggherrar	tagit	 fram	tror	Älvstranden	att	det	är	möjligt.	 I	skrivande	stund	finns	två	
modeller	framtagna,	en	som	bygger	på	omvänd	presumtionshyra6,	där	finansiering	sker	genom	
att	 även	 bygga	 bostadsrätter,	 och	 en	 på	 privat	 bostadsbidrag	 där	 alla	 lägenheter	 byggs	 till	
samma	standard.	Hyresnivåerna	kommer	att	räknas	upp	med	KPI	(konsumentprisindex)	över	
tid7.	

I	intervju	med	Älvstranden	och	Göteborgs	Stad	framgår	att	hyresnivåerna	ska	hållas	i	minst	15	
år.	Detsamma	ska	gälla	för	upplåtelseformen	hyresrätt,	det	vill	säga	ombildning	ska	inte	kunna	
ske	inom	dessa	15	år.	Några	beslut	om	eventuella	viten	om	detta	inte	efterföljs	har	ännu	inte	
tagits8.		

3.1.8. Aktörernas synpunkter 
I	 följande	 avsnitt	 kommer	 kommunens	 perspektiv,	 i	 detta	 fall	 Älvstranden	 tillsammans	med	
Göteborgs	Stad,	samt	en	deltagande	byggherres	synpunkter	som	framkommit	under	intervjuer	
att	presenteras.	

3.1.8.1. Kommunens	synpunkter	
Från	 Älvstranden	 har	 projektchef	 för	 Frihamnen,	 Hanna	 Areslätt9,	 intervjuats	 och	 från	
Göteborgs	Stad	projektledare	Mia	Edström10.	 I	 avsnittet	 tas	 information	och	synpunkter	som	
uppkom	under	intervjun	upp.	

Göteborgs	 Stad	 och	 Älvstranden	 har	 under	 lång	 tid	 använt	 sig	 av	 markanvisningar	 i	 tidiga	
skeden,	det	vill	säga	innan	detaljplanen	vunnit	laga	kraft.	Konsortiemodellen	tillämpas	främst	
av	Älvstranden	 i	 större	 projekt	 och	 de	 har	 stor	 erfarenhet	 av	 den.	 Till	 skillnad	 från	 tidigare	
projekt	 förklarar	 Areslätt	 att	 de	 däremot	 aldrig	 byggt	 upp	 ett	 så	 pass	 heterogent	 och	 stort	
konsortium	 som	 i	 Frihamnen	 där	 flera	 typer	 av	 aktörer	 ingår,	 något	 som	 har	 skapat	 nya	
utmaningar.		

Vanligtvis	 anvisar	 Älvstranden	 all	 mark	 inom	 projektet	 tidigt	 i	 planprocessen,	 något	 de	 fått	
kritik	för.	Kritiker	menar	att	modellen	främst	passar	stora	byggherrar	då	de	har	möjlighet	att	
ligga	ute	med	mycket	kapital	under	en	längre	tid	men	missgynnar	mindre	byggherrar	som	inte	
är	 lika	kapitalstarka.	Det	är	en	av	anledningarna	till	att	Älvstranden	väljer	att	genomföra	fler	
markanvisningsomgångar	även	efter	att	detaljplan	antagits	i	Frihamnen.		

Anledningen	 till	 att	 aktörerna	 vid	 den	 första	 markanvisningen	 tilldelades	 en	 preliminär	
bruttoarea	 var	 att	 Älvstranden	 vill	 att	 konsortiedeltagarna	 fokuserar	 på	 helheten.	 Om	
byggherrarna	 i	ett	 tidigt	skede	 får	reda	på	vilken	 lott	de	kommer	tilldelas	så	är	risken	att	de	
endast	fokuserar	på	det	specifika	kvarteret.	Enligt	Areslätt	har	byggherrarna	varit	positiva	till	
detta	 arbetssätt	 och	 nästintill	 inga	 klagomål	 har	 inkommit.	 Senare	 i	 processen	 får	 istället	
byggherrarna	önska	vilken/vilka	lotter	de	vill	ha.	Areslätt	tror	även	att	denna	metod	kommer	
tas	emot	bra.	Eftersom	alla	aktörer	har	olika	ingångar	och	är	specialiserade	på	olika	saker	är	
risken	att	alla	byggherrar	önskar	samma	lott	relativt	liten	förklarar	Areslätt.		

																																								 																					
6	Gör	det	möjligt	att	avtala	om	hyror	som	avviker	från	bruksvärdeshyrorna.	
7	Hanna	Areslätt	(Projektchef	Frihamnen,	Älvstranden	Utveckling	AB)	intervjuad	1	mars	2016.	
8	Hanna	Areslätt	(Projektchef	Frihamnen,	Älvstranden	Utveckling	AB)	intervjuad	1	mars	2016.	
9	Hanna	Areslätt	(Projektchef	Frihamnen,	Älvstranden	Utveckling	AB)	intervjuad	den	1	mars	2016.	
10	Mia	Edström	(Projektledare	Frihamnen,	Göteborgs	Stad)	intervjuad	den	1	mars	2016.		
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Den	målbild	som	satts	upp	för	hyresnivåer	i	Frihamnen	fick	enligt	Areslätt	kritik	från	olika	håll	
till	en	början.	Areslätt	menar	dock	på	att	eftersom	de	är	ett	bolag	har	de	andra	möjligheter	att	
styra	sådana	krav	vilket	medför	att	kraven	har	kunnat	behållas.	Bland	aktörerna	 i	konsortiet	
har	 inga	 klagomål	 gällande	 hyresnivåerna	 framkommit	 menar	 Areslätt	 och	 Edström.	 De	
aktörer	 som	 ska	 bygga	 hyresrätter	 har	 accepterat	 kraven	 och	 har	 en	 tydlig	 plan,	 i	 form	 av	
affärsmodeller,	över	hur	de	ska	nå	dem.		

I	 det	 stora	 hela	 är	 Älvstranden	 nöjd	 med	 att	 konsortiemodellen	 används	 i	 Frihamnen.	
Fördelarna	 är	 att	 detaljplanearbetet	 drivs	 av	 personer	 med	 hög	 kompetens	 som	 är	
specialiserade	 inom	 olika	 områden.	 Vidare	 skapar	 arbetssättet	 öppenhet	 och	 transparens	
vilket	gynnar	alla	parter.	Areslätt	beskriver	också	att	arbetet	har	bidragit	 till	 att	 involverade	
parter	 fått	 förståelse	 för	 den	 vision	 som	 finns	 gällande	 Frihamnen.	 Nackdelarna	 är,	 enligt	
Areslätt,	att	arbetet	är	och	har	varit	omständigt.	Den	avtalsstruktur	som	ligger	till	grund	för	att	
parterna	 ska	 kunna	 arbeta	 på	 detta	 sätt	 är	 omfattande	 vilket	 i	 sin	 tur	 är	 resurskrävande.	
Vidare	anser	Areslätt	att	det	ibland	är	svårt	att	leda	deltagarna.	Många	är	väldigt	olika,	en	del	
bidrar	med	mer	än	andra	och	från	gång	till	gång	deltar	nya	representanter	från	aktörern	 	

Slutligen	beskriver	Areslätt	att	arbetet	med	Frihamnen	är	en	utmaning	med	tanke	på	de	mål	
och	den	 tidsplan	som	 finns.	Frihamnen	ska	vara	en	 testarena	 för	väldigt	många	stora	 frågor,	
vilket	gör	arbetet	komplext.	Areslätt	ställer	sig	själv	frågan	om	Frihamnen	är	ett	drömscenario,	
kanske	behöver	vissa	frågor	nedprioriteras	i	syfte	att	genomföra	andra	på	ett	bra	sätt.			

3.1.8.2. Byggherrens	synpunkter	
För	 att	 erhålla	 synpunkter	 från	 en	 deltagande	 byggherre	 avseende	 tillvägagångssättet	 som	
tillämpats	 i	 Frihamnen	 har	 Ingemar	 Bengtsson,	 Affärsutvecklare	 på	 NCC	 Boende	 AB,	
intervjuats.	 NCC	 tillhör	 en	 av	 de	 större	 aktörerna	 som	 tilldelats	 markanvisning	 i	 första	
omgången	och	som	i	skrivande	stund	deltar	i	detaljplanearbetet	för	första	etappen11.		

NCC	har	tidigare	vana	av	att	arbeta	enligt	konsortiemodellen	och	Bengtsson	tycker	i	regel	att	
metoden	fungerar	bra	men	att	den	kräver	mycket	tid	och	resurser.	Bengtsson	anser	att	det	är	
bra	att	 inte	anvisa	all	mark	 innan	detaljplan	då	detta	möjliggör	 för	mindre	aktörer	att	delta	 i	
projektet	längre	fram.	

Vad	gäller	urvalskriterierna	så	uppskattar	Bengtsson	att	andra	kriterier	än	pris	har	använts	i	
Frihamnen.	 Erfarenhetsmässigt	 uppnås	 inte	 samma	 kvalitet	 i	 projekt	 där	 pris	 har	 varit	 den	
drivande	faktorn.	Vidare,	vad	gäller	bedömningen,	anser	Bengtsson	att	de	inte	har	haft	någon	
insyn	i	hur	denna	gått	till	i	Frihamnens	fall.	Detta	är	dock	ingenting	som	Bengtsson	har	några	
invändningar	mot.	Risken	är	att	det	blir	en	lång	diskussion	med	byggherrar	som	inte	blir	valda,	
således	är	det	bättre	om	beslutsgrunderna	stannar	bakom	stängda	dörrar	menar	Bengtsson.		

I	själva	konsortiearbetet	har	engagemanget	bland	byggherrarna	varit	olika,	vilket	har	varit	en	
utmaning.	 Bengtsson	 menar	 att	 byggherrar	 som	 inte	 tidigare	 arbetat	 på	 detta	 sätt	 inte	 har	
kunnat	förutse	arbetsbelastningen.	Ett	sätt	för	att	förebygga	detta	problem	är	enligt	Bengtsson	
att	till	exempel	genomföra	intervjuer	med	tilltänkta	aktörer	inför	den	slutgiltiga	bedömningen.	
En	annan	negativ	aspekt	Bengtsson	påpekar	är	att	det	bytts	ut	mycket	personal	hos	aktörerna,	
vilket	 försvårar	 arbetet.	 Dialogen	 med	 Älvstranden	 har	 varit	 god	 och	 Bengtsson	 framhåller	
framförallt	de	kvartssamtal	Älvstranden	håller	med	involverade	byggherrar.	Dessa	säkerställer	
																																								 																					
11	Ingemar	Bengtsson	(Affärsutvecklare,	NCC	Boende	AB)	intervjuad	2	mars	2016.	
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att	 samtliga	 kommer	 till	 tals.	 Däremot	 är	 Bengtsson	 tveksam	 till	 om	 tidsplanen	 kommer	 att	
hålla,	något	som	mer	resurser	skulle	säkerställa.		

Angående	prissättningen	av	lotterna	så	förklarar	Bengtsson	att	alla	parter	är	måna	om	att	en	
rättvis	 prissättning	 av	 samtliga	 lotter	 sker	 eftersom	 byggherrarna	 vid	 tidpunkten	 för	
prissättningen	 inte	 vet	 vilken	 lott	 de	 kommer	 att	 tilldelas.	 Att	 byggherrarna	 respektive	
Älvstranden	väljer	ut	varsin	oberoende	värderare	anser	Bengtsson	vara	en	bra	metod	för	att	
uppnå	en	rättvis	prissättning.	Avseende	regleringen	av	hyresnivåer	anser	Bengtsson	att	detta	
är	ett	modigt	initiativ	av	Älvstranden.			 	
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3.2. Projekt 2 – Årstafältet 
Inom	Stockholms	Stad	planeras	en	ny	stadsdel,	Årstafältet,	som	ska	ingå	i	den	centrala	stadens	
expansion.	Årstafältet	 ligger	söder	om	Stockholms	stadskärna	och	ska	genom	dess	utveckling	
fungera	 som	 en	 mötesplats	 där	 stadsdelarna	 Årsta	 och	 Östberga	 sammanlänkas,	 enligt	
Stockholms	 Stads	 visioner	 för	 stadsdelen	 (Stockholms	 Stad,	 2015a).	 I	 området	 ska	 bostäder	
såsom	 flerbostadshus	 och	 stadsradhus12	 finnas	 tillsammans	 med	 verksamheter	 och	 service.	
Som	en	del	av	ett	grönt	nätverk	ska	även	en	stor	park	anläggas	inom	området.	Totalt	planeras	
det	för	6	000	lägenheter	för	upp	emot	15	000	invånare	i	Årstafältet	(Stockholms	Stad,	2010).	
Inom	 etapp	 1	 planeras	 cirka	 1	 000	 bostäder	 att	 byggas	 i	 nio	 kvarter,	 varav	 123	 är	
studentlägenheter	 och	 13	 stadsradhus	 (Stockholms	 Stad,	 2015b).	 	 Utbyggnaden	 av	 hela	
Årstafältet	 är	 beräknad	 att	 ta	 15-20	 år	 och	 visionen	 är	 att	 det	 nya	 Årstafältet	 kommer	 vara	
färdigställt	2030	(Stockholms	Stad,	2015a).	

3.2.1. Processbeskrivning 
Arbetet	 med	 planeringen	 av	 Årstafältet	 startade	 med	 att	 Stadsbyggnads-	 och	
Exploateringskontoret	augusti	2007	fick	i	uppdrag	att	utreda	förutsättningarna	för	att	utveckla	
en	stadsdel	på	Årstafältet.	Därefter,	under	2008,	anordnades	en	internationell	arkitekttävling	
där	 ”Arkipelag”	utgjorde	det	vinnande	 förslaget.	 Förslaget	bearbetades	 sedan	av	vinnarlaget,	
tillsammans	 med	 Stadsbyggnads-	 och	 Exploateringskontoret,	 och	 lades	 som	 grund	 för	 det	
program	 för	 Årstafältet	 som	 gick	 ut	 på	 samråd	 under	 2010	 (Stockholms	 Stad,	 2010).	 När	
programmet	 var	 klart	 påbörjades,	 under	2011,	markanvisning	 för	 etapp	1.	Därefter	 startade	
arbetet	 med	 detaljplan	 för	 etappen	 (Stockholms	 Stad,	 2011a).	 Den	 beskrivna	 processen	
illustreras	i	figur	7.	

	

Figur	7:	Projektets	gång	etapp	1	Årstafältet.	

Den	 första	 detaljplanen,	 som	 grundas	 på	 programmet	 för	 Årstafältet,	 antogs	 av	 Stockholms	

																																								 																					
12	Radhus	anpassade	till	stadsmiljö.	

Utredning	
(2007)	

ArkitekCävling	
(2008)	

Program	
(2010)	

Markanvisning	
(2011)	

Detaljplan	
(2011-)	

Figur	6:	Visionsbild	för	Årstafältet	(Stockholms	Stad,	2015a).	
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Stad	i	november	2015.	Detaljplanen	är	överklagad	men	förväntas	av	kommunen	att	vinna	laga	
kraft	under	2016	(Stockholms	Stad,	2015b).	 	

3.2.2. Tilldelningsmetod 
Tilldelning	av	markanvisning	inom	Årstafältet	etapp	1	har	skett	i	två	delar.	Inledningsvis	hölls	
en	 anbudstävling	baserat	 enbart	 på	pris	 för	 två	 av	 etappens	 områden,	 en	 för	 flerbostadshus	
och	 en	 för	 stadsradhus.	 Resterande	 områden	 tilldelades	 via	 direktanvisning	 där	 priset	
baserades	på	de	vinnande	anbuden	 i	 anbudstävlingen(Stockholms	Stad,	2011b).	Därmed	har	
såväl	 anbuds-	 och	 direktanvisning	 tillämpats,	 fokus	 kommer	 dock	 härefter	 att	 vara	 på	
anbudsförfarandet.	

3.2.3. Kriterier för urval 
Vid	 markanvisningar	 inom	 Stockholms	 Stad	 ska	 stadens	 markanvisningspolicy	 följas,	 vilket	
bland	 annat	 innebär	 att	 hänsyn	 ska	 tas	 till	 byggherrens	 ekonomi,	 stabilitet	 och	 intresse	 av	
långsiktig	 förvaltning	 av	 bebyggelsen.	 Dessutom	 ska	 konkurrensförhållanden	 på	marknaden	
samt	en	långsiktig	kvalitets-	och	miljöprofil	främjas	(Stockholms	Stad,	2007).	Förutom	policyn	
sattes	projektspecifika	 tävlingsförutsättningar	upp	 för	markanvisningen	 inom	etapp	1,	 dessa	
framgår	 i	 tabell	 3	 och	 skulle	 vid	 inlämnande	 av	 anbud	 följas	 av	 samtliga	 byggherrar	
(Stockholms	Stad,	2011a).		

Tabell	3:	Tävlingsförutsättningar	vid	markanvisning	i	Årstafältet	etapp	1	(Stockholms	Stad,	2011a).	

Tävlingsförutsättningar	 	

Anbud	ska	lämnas	i	kr/kvm	ljus	
BTA13	

Den	 slutliga	 byggrätten	 kan	 komma	 att	 avvika	
från	de	givna	förutsättningarna.	

Anbudstidpunkt	1	augusti	2011	 Köpeskillingens	 storlek	 ska	 regleras	 enligt	
uppsatt	 formel	 för	 tiden	mellan	anbudstidpunkt	
och	betalningstidpunkt.	

Högst	anbud	vinner	 Förutsatt	att	tävlingsförutsättningarna	uppfyllts.	
	

Utöver	 tävlingsförutsättningarna	sattes	även	ett	 antal	övriga	 förutsättningar	upp	som	 främst	
behandlar	 krav	 vid	 genomförandet	 så	 som	 parkering	 och	 avfallshantering	 samt	 viss	
ansvarsfördelning	mellan	kommun	och	byggherre.	Dessa	övriga	förutsättningar	regleras	i	avtal	
som	 tecknas	 mellan	 staden	 och	 respektive	 byggherre	 samt	 i	 detaljplan	 (Stockholms	 Stad,	
2011a).	

3.2.4. Byggherrebedömning och utfall 
Urvalet	av	byggherrar	baserades	i	tävlingen	på	högsta	anbud.	Detta	innebar	att	den	byggherre	
som	 lämnat	 det	 högsta	 priset	 för	 byggrätten,	 uttryckt	 i	 kr/kvm	 ljus	 BTA,	 samt	 uppfyllde	
tävlingsförutsättningarna	 tilldelades	 delområdet.	 De	 byggherrar	 som	 därefter	 lämnat	 högst	
anbud	efter	vinnaren	bjöds	in	till	förhandling	gällande	markanvisning	av	övriga	områden	inom	
etapp	 1	 (Stockholms	 Stad,	 2011a).	 Dessa	 förhandlingar	 skedde	 på	 samma	 villkor	 som	 för	
vinnarna,	 det	 vill	 säga	 priset	 för	 byggrätterna	 grundades	 på	 vinnarens	 anbud	 (Stockholms	
Stad,	2011b).		

I	etapp	1	 tilldelades	en,	 för	staden,	oprövad	byggherre.	En	särskild	bedömning	gjordes	då	av	
dess	 möjligheter	 att	 klara	 de	 ekonomiska	 åtaganden	 som	markanvisningen	 innebar.	 Övriga	

																																								 																					
13	Bruttoarea	utgör	delar	av	ett	våningsplan	som	är	mätvärda,	begränsad	av	ytterväggens	utsida.		
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byggherrar	 var	 tidigare	 prövade	 inom	 staden.	 Vad	 avser	 bedömningen	 av	 övriga	
förutsättningar	gjordes	dessa,	enligt	staden,	utifrån	erfarenhet.14	

Bedömningen	genomfördes	av	staden	själv	och	enligt	beslutet	 för	markanvisningen	föreslogs	
tolv	 byggherrar	 tilldelas	 mark,	 varav	 åtta	 för	 bostadsrätter.	 Byggherrarna	 inom	 etapp	 1	
framgår	av	tabell	4.	

Tabell	4:	Utfall	byggherrebedömning	vid	etapp	1	Årstafältet	(Stockholms	Stad,	2011b).	

Utfall	byggherrebedömning	 	
Svenska	Bostäder	 Bostäder	(HR)	
Stockholms	Kooperativa	Bostadsförening	(SKB)	 Bostäder	(HR)	
Einar	Mattsson	Projekt	AB	 Bostäder	(HR)	
Järntorget	Bostad	AB	 Bostäder	
Byggnadsfirman	Erik	Wallin	AB	(anbudsvinnare	flerbostadshus)	 Bostäder	
Byggnads	AB	Abacus	och	Järntorget	AB	 Bostäder	
Maxera	Bostad	AB	 Bostäder	
Ikano	Bostad	AB	 Bostäder	
HSB	Bostad	 Bostäder	
NCC	Boende	AB	 Bostäder	
Ebab	AB	och	Negroni	Management	AB	 Bostäder	
Veidekke	Bostad	AB	(anbudsvinnare	stadsradhus)	 Bostäder	

3.2.5. Byggherrarnas delaktighet i planeringen 
Samtliga	byggherrar	som	tilldelats	mark	inom	etapp	1	har,	i	samarbete	med	staden,	deltagit	i	
detaljplanearbetet.	 Staden	 hade	 sedan	 innan	 en	 ambition	 för	 området	 som	 redovisas	 i	
programmet	 för	 Årstafältet,	 vilket	 detaljplanearbetet	 grundats	 på.	 Under	 detaljplanearbetets	
gång	har	även	ett	gestaltningsprogram	tagits	fram	som	ska	följas	av	byggherrarna15.		

3.2.6. Prissättning 
Marken	inom	etapp	1	har	prissatts	utefter	högsta	anbud.	Priset	kommer	över	tid	att	räknas	om	
enligt	 en	 indexeringsmodell	 baserad	 på	 bostadsmarknadens	 utveckling	 i	 form	 av	
mäklarstatistik.	 Indexeringsmodellen	 framgår	 i	 de	 markanvisningsavtal	 som	 tecknas	 mellan	
kommun	och	byggherre.	Priset	som	använts	i	etapp	1	utgjorde	även	grund	för	prissättningen	
inom	 etapp	 2	 efter	 indexuppräkning.	 Tillvägagångsätt	 till	 kommande	 etapper	 är	 dock	 inte	
bestämt	i	nuläget.		

Stockholms	Stad	arbetar	som	regel	med	att	sälja	mark	utan	att	byggherren	ska	behöva	stå	för	
ytterligare	 exploateringsbidrag	 för	 utbyggnad	 av	 allmän	 plats.	 Detta	 innebär	 alltså	 att	
gatukostnader	är	inräknade	i	priset16.	

3.2.7. Upplåtelseformer 
Inom	 etapp	 1	 har	 ungefär	 hälften	 av	 de	 planerade	 bostäderna	 avsatts	 för	 byggande	 av	
hyresrätter.	 Fördelningen	 mellan	 bostadsrätter	 och	 hyresrätter	 är	 främst	 en	 politisk	 fråga	
enligt	 staden.	 Markanvisning	 för	 hyresrättbebyggelse	 har	 skett	 genom	 direktanvisning	 med	
tomträtt	17.			

																																								 																					
14	Mattias	Nilsson	(Projektledare	Årstafältet	etapp	1,	Stockholms	Stad)	intervjuad	25	februari	2016.	
15	Mattias	Nilsson	(Projektledare	Årstafältet	etapp	1,	Stockholms	Stad)	intervjuad	25	februari	2016.	
16	Mattias	Nilsson	(Projektledare	Årstafältet	etapp	1,	Stockholms	Stad)	intervjuad	25	februari	2016.	
17	Mattias	Nilsson	(Projektledare	Årstafältet	etapp	1,	Stockholms	Stad)	intervjuad	25	februari	2016.	
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3.2.8. Aktörernas synpunkter 
Nedan	 redovisas	 synpunkter	 som	 framkommit	 i	 intervju	 med	 kommun	 och	 en	 deltagande	
byggherre.		

3.2.8.1. Kommunens	synpunkter	
För	 att	 erhålla	 stadens	 perspektiv	 på	 förfarandet	 vid	 markanvisning	 av	 Årstafältet	 har	
Stockholms	 Stads	 projektledare	 för	 etapp	 1,	 Mattias	 Nilsson18,	 intervjuats.	 I	 detta	 avsnitt	
redovisas	stadens	kommentarer	och	synpunkter.	

Modellen	 för	markanvisning	 som	 tillämpats	 i	 Årstafältet	 har	 tidigare	 praktiserats	 av	 staden,	
även	om	den	vanligaste	metoden	inom	Stockholm	är	direktanvisning.	Syftet	med	att	genomföra	
en	anbudstävling	på	pris	var,	enligt	Nilsson,	att	det	i	nya	stora	utbyggnadsområden	är	svårt	att	
finna	 jämförelseobjekt	 och	 därmed	 göra	 en	 korrekt	 marknadsvärdering.	 Där	 av	 blir	 en	
pristävling	en	lämplig	metod	att	använda	sig	utav.		

Inom	etapp	1	krävdes	inga	skisser	eller	förslag	från	byggherrarna	vid	intresseanmälan,	något	
som	staden	eventuellt	kommer	att	ändra	till	kommande	etapper.	Inga	planer	är	fastställda	men	
tankar	 inom	 staden	 finns	 på	 att	 använda	 sig	 av	 direktanvisning	 med	 jämförelseförfarande.	
Byggherrar	 får	 då	 lämna	 in	 skisser	 på	 idéer	 som	 jämförs	 av	 staden,	 därefter	 väljs	 de	
byggherrar	 staden	 vill	 förhandla	 med	 ut.	 Priset	 förhandlas	 utifrån	 ett	 tidigare	 satt	
indikationspris,	något	som	kan	komma	att	ha	utgångspunkt	i	det	uppsatta	priset	för	etapp	1.		

Samarbetet	med	 byggherrarna	 har,	 enligt	Nilsson,	 fungerat	 väl	 vad	 avser	 detaljplanearbetet.	
Däremot	 har	 vissa	 byggherrar	 antytt	 att	 stadens	 tillvägagångssätt	 med	 en	 inledande	
pristävling	 är	 ett	 sätt	 att	 driva	 upp	markpriserna.	 Staden	 har	 även	 fått	 kritik	 för	 att	 högsta	
anbud	utgjort	pris	inom	hela	området,	även	tomter	med	sämre	läge.	Ytterligare	en	kritik,	vad	
avser	 prissättning	 av	mark	 och	 indexeringen	 efter	 bostadsmarknadens	utveckling,	 är	 att	 det	
inte	står	helt	klart	om	prisutvecklingen	i	ett	nytt	område	följer	den	övriga	prisutvecklingen.	

Överlag	anser	Nillson	att	tillvägagångssättet	fungerat	bra	och	är	något	som	kan	användas	även	
i	framtida	projekt.	Dock	så	påpekas	att	problem	kan	uppstå	om	vinnande	byggherre	väljer	att	
hoppa	av	under	en	markanvisning.	I	sådana	fall	kan	metoden	behöva	ses	över.		

3.2.8.2. Byggherrens	synpunkter	
Representant	 för	byggherrar	 inom	Årstafältet	har	Veidekke	Bostad	AB	agerat	 i	 form	av	Filip	
Borgelin,	projektutvecklare,	och	Stefan	Jonsson,	affärsutvecklare19.		

Fördelar	med	metoden	som	tillämpats	inom	Årstafältet,	som	Borgelin	och	Jonsson	påpekar,	är	
enkelheten.	Det	är	en	enkel	mekanism	att	 förstå,	det	är	ett	 ”rättvist”	 tillvägagångssätt	 för	att	
erhålla	 ett	 marknadspris	 och	 det	 kräver	 mindre	 resursmässigt	 än	 när	 fler	 parametrar	 ska	
bedömas.	Nackdelar	Borgelin	och	Jonsson	ser	med	tillvägagångssättet	är	om	bolag	kalkylerar	
fel	 och	 hela	 området	 då	 prissätts	 utifrån	 en	 ”felaktig”	 kalkyl.	 En	markanvisning	 binder	 inga	
kapital	varpå	vilket	bolag	som	helst	kan	ansöka	om	markanvisning.	Kommunen	utsätter	sig	på	
så	vis	för	en	större	risk	samtidigt	som	de,	i	dagens	läge	med	stor	bostadsbrist,	kan	få	en	högre	
utväxling	 för	marken	när	de	genomför	en	anbudsanvisning	baserat	på	pris.	Borgelin	påpekar	
också	risken	för	en	kommun	om	byggherrar	skulle	börja	hoppa	av	markanvisningen	på	grund	

																																								 																					
18	Mattias	Nilsson	(Projektledare	Årstafältet	etapp	1,	Stockholms	Stad)	intervjuad	25	februari	2016.		
19	 Filip	 Borgelin	 (Projektledare	 Veidekke	 Bostad	 AB,	 och	 Stefan	 Jonsson,	 Affärsutvecklare	 Veidekke	 Bostad	 AB)	
intervjuad	15	mars	2016.	
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av	 fel	 kalkyler,	dock	 så	poängteras	att	byggherren	 sätter	 sin	heder	 i	pant	och	därmed	skulle	
riskera	att	inte	bli	tilldelad	fler	markanvisningar	inom	aktuell	kommun	på	grund	av	avhoppet.	
Ytterligare	 något	 som	 framhålls	 av	 Borgelin	 är	 Stockholms	 Stads	 omfattande	 ekonomiska	
kontroller	 av	 ansökande	 byggherrar,	 vilket	 ses	 som	 ett	 säkerhetsåtagande	 för	 att	 minimera	
nämnda	risker	för	staden.	

Avseende	 delaktigheten	 i	 detaljplanearbetet	 har	 detta	 krävt	 stora	 resurser	 men	 Veidekke	
deltar	gärna	i	detaljplanearbetet	för	att	kunna	vara	med	och	påverka.	De	anser	även	att	det	är	
fördelaktigt	 för	 både	 kommun	 och	 byggherre	 att	 arbeta	 gemensamt	 på	 grund	 av	 de	 olika	
kompetenser	 de	 innehar.	 Dock	 så	 är	 inget	 klart	 innan	 en	 detaljplan	 antagits	 och	 för	 ett	
nystartat	bolag	kan	därmed	en	antagen	detaljplan	vara	fördelaktigt	enligt	Borgelin.	En	antagen	
detaljplan	kan	även	vara	fördelaktigt	i	mindre	attraktiva	kommuner	än	Stockholm	för	att	locka	
fler	byggherrar.	Samarbetet	med	staden	har	inom	Årstafältet	fungerat	bra	enligt	Borgelin	och	
Jonsson	 och	 kompetensnivån	 inom	 Stockholms	 Stad	 anses	 god.	 Det	 enda	 problem	 som	 kan	
uppstå	är	när	personal	omsätts	i	stor	omfattning.		

Som	nämnts	så	menar	Borgelin	och	 Jonsson	att	 tilldelningsmetoden	 inom	Årstafältet	etapp	1	
genererar	 vad	 som	 kan	 ses	 som	 ett	 ”rättvist”	 marknadspris.	 De	 anser	 däremot	 att	 en	
differentiering	av	priset	inom	ett	område	är	fördelaktigt	för	byggherrarna	men	menar	även	på	
att	valet	att	inte	delta	i	en	markanvisning	alltid	finns	för	en	byggherre.	
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3.3. Projekt 3 – Södra Ladugårdsängen 
Två	 kilometer	 från	 Örebros	 stadskärna	 ligger	 Södra	 Ladugårdsängen	 som	 tidigare	 utgjorde	
Örebros	 första	 flygplats.	 Området	 ska	 bli	 en	 grön	 och	 aktiv	 stadsdel	 som	 bland	 annat	 ska	
inneha	 gröna	 sammanhängande	 innergårdar,	 aktivitetsytor	 och	 ett	 stort	 antal	
boendealternativ.	Utvecklingen	ska	präglas	av	ett	långsiktigt	ekonomiskt,	ekologiskt	och	socialt	
hållbarhetsperspektiv.	 Gående	 och	 cyklister	 ska	 prioriteras	 i	 planeringen	 av	 den	 nya	
stadsdelen.	 I	 Södra	 Ladugårdsängen	 planeras	 omkring	 3	 000	 bostäder	 på	 230	 000	
kvadratmeter	 och	 inom	den	 första	 etappen	planeras	 cirka	 900	 av	 dessa	 bostäder	 att	 byggas	
(Örebro	kommun,	2016).	

	
									Figur	8:	Illustration	över	Södra	Ladugårdsängen	(Örebro	kommun,	2014a).	
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3.3.1. Processbeskrivning 
Detaljplanen	 för	 Södra	 Ladugårdsängen,	 som	 grundas	 på	 ett	 planprogram	 från	 2005,	 antogs	
2009.	 Under	 2011	 påbörjades,	 enligt	 kommunen	 själva,	 det	 aktiva	 arbetet	 med	 projektet	 i	
samband	med	utformandet	av	ett	 idéprogram.	2013	skedde	därefter	en	omstart	av	projektet	
då	detaljplanen,	 som	är	 storskalig	 och	 flexibel,	 kompletterades	med	ett	 kvalitetsprogram	 för	
Södra	 Ladugårdsängen20.	 Kvalitetsprogrammet	 togs	 fram	 på	 grund	 av	 att	 förutsättningarna	
och	 kraven	 på	 hållbart	 byggande	 ändrats	 sedan	 antagandet	 av	 detaljplanen.	 Syftet	 med	
kvalitetsprogrammet	är	att,	utöver	detaljplanen,	ge	en	fördjupad	beskrivning	av	hur	området	
ska	 utvecklas	 och	 upplevas	 vid	 färdigställandet,	 och	 är	 främst	 avsett	 för	 de	 byggherrar	 och	
arkitekter	 som	 ska	 utveckla	 stadsdelen.	 Markanvisning	 och	 utbyggnad	 av	 Södra	
Ladugårdsängen	 sker	 etappvis	 och	 planering	 samt	 genomförande	 av	 etapperna	 kommer	 till	
viss	 del	 att	 ske	 parallellt	 (Örebro	 kommun,	 2016).	 I	 slutet	 av	 2014	 gick	 inbjudan	 till	
markanvisning	 av	 etapp	 1	 ut	 (Örebro	 kommun,	 2016).	 Figur	 9	 visar	 projektets	 gång	 från	
projektinitiering	till	tilldelning	av	markanvisning	inom	etapp	1.	 	

	

Figur	9:	Projektets	gång	etapp	1	Södra	Ladugårdsängen.	

3.3.2. Tilldelningsmetod 
Örebro	kommun	har,	för	att	främja	en	effektiv	process	för	bostadsbyggande,	utvecklat	en	egen	
modell	 för	 markanvisning.	 Modellen	 bygger	 på	 en	 kedja	 med	 tre	 avtalssteg,	 bestående	 av:	
förstudie,	reservationsavtal	(markanvisningsavtal)	samt	köpeavtal	(Örebro	kommun,	2014b).	I	
inbjudan	 till	markanvisning	 för	etapp	1	presenterades	en	preliminär	 tomtindelning	 till	vilket	
byggherrar	 fick	 anmäla	 intresse.	 I	 anmälan	 skulle	 byggherrarna	 generellt	 beskriva	 det	
tilltänkta	projektet	samt	rangordna	vilken	tomt	som	önskades	(Örebro	kommun,	2014c).	

De	 byggherrar	 som	 valdes	 ut	 deltar	 tillsammans	med	 kommunen	 i	 en	 förstudie.	 Syftet	med	
förstudien	 är	 att	 arbeta	 fram	 helhetslösningar	 för	 området.	 Efter	 förstudien	 tecknas	
reservationsavtal	 där	 kommunen	 lovar	 att	 sälja	marken	 om	 kraven	 under	 reservationstiden	
uppfylls	av	byggherren.	Kraven	är:	

- Beviljat	bygglov	erhålls	i	överensstämmelse	med	förstudien,	

- Byggnation	påbörjas	på	tomten	(Örebro	kommun,	2014b).		

Vid	tecknandet	av	reservationsavtalet	betalar	byggherren	en	summa	om	10	%	av	det	slutliga	
försäljningspriset.	När	 köpeavtal	 slutligen	undertecknas	 räknas	 den	 redan	betalade	 summan	
av	 mot	 köpeskillingen.	 Därefter	 sker	 överlåtelsen	 och	 fastigheten	 kan	 lagfaras	 (Örebro	
kommun,	 2014c).	 	 I	 figur	 10	 visas	 detaljplanen	 över	 Södra	 Ladugårdsängen	 som	 förstudien	
grundar	sig	på.		

																																								 																					
20	Erik	Skagerlund	(Exploateringsenheten,	Örebro	kommun)	intervjuad	22	februari	2016.	
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							Figur	10:	Detaljplan	för	Södra	Ladugårdsängen	(Örebro	kommun,	2008).	

3.3.3. Kriterier för urval 
Urvalet	av	byggherrar	ska	alltid	 följa	Örebros	riktlinjer	vid	markanvisning	vilket	bland	annat	
innebär	att	hänsyn	ska	tas	till	tidigare	projekt	och	framtida	boendekostnader.	Örebro	kommun	
eftersträvar	 även,	 enligt	 deras	 riktlinjer,	 mångfald	 bland	 byggherrar	 och	 upplåtelseformer	
(Örebro	kommun,	2014b).	Förutom	de	generella	 riktlinjerna	har	urvalet	av	byggherrar	 inom	
Södra	Ladugårdsängen	skett	genom	en	bedömning	av	sex	framtagna	kriterier,	vilka	framgår	av	
tabell	 5.	 Till	 grund	 för	 kriterierna	 ligger	 Södra	 Ladugårdsängen	 ledord,	 grönt	 och	 aktivt	
stadsliv	(Örebro	kommun,	2014c).		

Tabell	5:	Urvalskriterier	vid	markanvisning	Södra	Ladugårdsängen	etapp	1	(Örebro	kommun,	2014c).	

Urvalskriterier	
Hållbart	byggande	
Innovativa	parkeringslösningar	
Utemiljö	
Arkitektur	
Social	samvaro	
Mångfald	av	boendealternativ	
	
Utöver	 bedömningskriterierna	 har	 kommunen	 även	 satt	 upp	 en	 kravspecifikation	 som	 ska	
följas	 av	 de	 byggherrar	 som	 valts	 ut.	 Kraven	 som	 ställs	 vid	 försäljning	 av	mark	 inom	 Södra	
Ladugårdsängen	 är	 grundade	 på	 både	 detaljplanen	 och	 kvalitetsprogrammet	 (Örebro	
kommun,	 2014a).	 Kravspecifikationen	 framgår	 av	 inbjudan	 till	 markanvisning	 för	 Södra	
Ladugårdsängen	etapp	1	och	innefattar	bland	annat	ansvarsfördelning	gällande	dagvatten	och	
gröna	ytor	(Örebro	kommun,	2014c).		

3.3.4. Byggherrebedömning och utfall 
Bedömningen	 av	 byggherrar	 inom	 Södra	 Ladugårdsängen	 baserades	 på	 de	 inlämnade	
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bidragen.	 Urvalet	 genomfördes	 av	 en	 intern	 tjänstemannagrupp	 på	 Örebro	 kommun	 och	
bedömningen	utgick	från	kriterierna	i	avsnitt	3.3.3.	För	att	kunna	bedöma	förslagen	utifrån	de	
angivna	kriterierna	togs	en	intern	arbetsmodell	fram.	Denna	innehöll,	enligt	kommunen,	bland	
annat	ett	system	för	att	poängsätta	de	olika	förslagen21.	

Inbjudan	till	markanvisning	resulterade	i	att	30	företag	anmälde	intresse,	vilket	medförde	att	
Örebro	kommun	valde	att	utöka	det	 tilltänkta	markområdet	 för	 etapp	1	 i	 syfte	 att	 fånga	 fler	
aktörer.	 Mark	 erbjöds	 slutligen	 till	 tolv	 olika	 aktörer.	 En	 blandning	 mellan	 nya	 och	 redan	
etablerade	byggherrar	 samt	 små	och	 stora	 valdes	 ut.	De	 tolv	 aktörerna	 ingår	 i	 två	 parallella	
förstudiegrupper	och	framgår	av	tabell	6	nedan	(Örebro	kommun,	2015).		

Tabell	6:	Utfall	byggherrebedömning	inom	etapp	1	Södra	Ladugårdsängen	(Örebro	kommun,	2015).	

Utfall	byggherrebedömning	 	

Magnolia	Bostad	AB	 Bostäder	och	verksamheter	
Järngrinden	Projektutveckling	AB	med	
Mjöbäcks	Entreprenad	AB	

Bostäder	

Jeff	 Fastighetsutveckling	 AB	med	 K2A	
Fastigheter	AB	

Bostäder	

Sveab	Projektutveckling	AB	 Kollektivboende	
John	Ekström	Bygg	AB	 Bostäder	
Futurum	Fastigheter	i	Örebro	AB	 Förskola	
Botrygg	Örebro	AB	 Bostäder	
Riksbyggen	Ekonomisk	Förening	 Seniorbostäder	
HSB	Mälardalen	 Bostäder	
Lundbergs	Fastigheter	 Bostäder	
BJC	Group	AB	 Bostäder	
Peab	Bostad	AB	 Bostäder	
	

3.3.5. Byggherrarnas delaktighet i planeringen 
Efter	 genomfört	 urval	 av	 byggherrar	 påbörjades	 den	 gemensamma	 förstudien	 som	 ska	
grundas	 på	 den	 redan	 antagna	 detaljplanen.	 Syftet	 med	 förstudien	 är	 att	 kommun	 och	
byggherrar	 tillsammans	 ska	 utforma	 helhetslösningar	 som	 ska	 gynna	 både	 ekonomin	 och	
kvalitén	 inom	 projektet	 (Örebro	 kommun,	 2015).	 Förutom	 byggherrarna	 ingår	 även	
representanter	från	Örebro	kommuns	mark-	och	exploateringsenhet	samt	detaljplanenheten	i	
förstudien,	som	är	tidsbegränsad	till	nio	månader	(Örebro	kommun,	2014c).	Under	förstudien	
finns	ett	antal	uppställda	krav	som	ska	uppfyllas	av	byggherrarna,	vilka	är:	

- Att	presentera	ett	förslag	på	vad	som	ska	byggas	och	hur,	
- Att	förslaget	ska	rymmas	inom	gällande	detaljplan,	
- Att	arbeta	fram	en	gemensam	lösning	för	området	med	andra	byggherrar	och	

kommunen,	
- Att	hålla	tidsplanen	(Örebro	kommun,	2014c).	

	
Från	 Stadsbyggnadskontorets	 sida	 ska	 tydlig	 feedback,	 återkoppling	 och	 rådgivning	
tillhandahållas	 under	 förstudiens	 gång.	 För	 att	 möjliggöra	 feedback	 och	 diskussion	 hålls	 ett	
antal	 avstämningar	 mellan	 byggherrar	 och	 kommunen	 under	 processens	 gång	 (Örebro	

																																								 																					
21	Erik	Skagerlund	(Exploateringsenheten,	Örebro	kommun)	intervjuad	22	februari	2016.	
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kommun,	2014c).	Förstudien	befinner	sig	i	skrivande	stund	i	dess	slutskede	22.	

3.3.6. Prissättning 
Örebro	kommun	har	tagit	fram	riktlinjer	för	prissättning	av	mark	(2014d),	vilket	utgjort	grund	
för	 prissättning	 av	 tomterna	 inom	 etapp	 1.	 Enligt	 riktlinjerna	 är	 huvudprincipen	 att	
flerbostadshus	prissätts	utifrån	den	maximala	byggrätten	som	är	tillåten	i	detaljplanen.	För	att	
värdera	priset	per	kvm	BTA	har	kommunen	tagit	fram	fyra	zonpriser	för	hyresrätt	respektive	
bostadsrätt.	 Aktuellt	 pris	 räknas	 upp	 med	 Faktorprisindex23	 varje	 år.	 För	 tomter	 där	
exploateringsgrad	inte	är	angiven	i	detaljplanen	görs	en	marknadsvärdering	av	en	oberoende	
värderingsman.	

Tomterna	inom	etapp	1	har	alla	erhållit	ett	fast	pris.	Dock	så	har	inte	priset	satts	efter	den	fulla	
teoretiska	byggrätten	enligt	detaljplanen,	då	detta	enligt	kommunen	skulle	resultera	i	ett	högt	
pris.	 Kommunen	 använde	 sig	 därmed	 av	 externa	 värderare	 för	 att	 erhålla	 en	 genomsnittlig	
exploateringsgrad	 för	 ett	 område	med	 en	 rationell	 täthet.	 Exploateringsgraden	 sattes	 till	 1,3	
med	 utgångspunkt	 att	 all	 parkering	 förläggs	 ovan	 mark.	 Det	 slutliga	 tomtpriset	 beslutades	
därefter	 som	 en	 produkt	 av	 exploateringsgraden,	 tomtstorleken	 samt	 Örebro	 kommuns	
aktuella	zonpriser	(Örebro	kommun,	2014c).	

3.3.7. Upplåtelseformer 
Fördelningen	mellan	bostadsrätter	och	hyresrätter	sker	etappvis	inom	Södra	Ladugårdsängen.	
Inom	etapp	1	kommer	huvudsakligen	hyresrätter	att	byggas	men	även	bostadsrätter	kommer	
uppföras	 (Örebro	 kommun,	 2015).	 Fördelningen	 mellan	 hyresrätter	 och	 bostadsrätter	 sker	
som	en	del	i	bedömningen	av	byggherrarna	24.		

3.3.8. Aktörernas synpunkter 
I	detta	avsnitt	redovisas	kommunens	och	en	deltagande	byggherres	synpunkter.	

3.3.8.1. Kommunens	synpunkter	
Från	 Örebro	 kommun	 har	 Erik	 Skagerlund25	 på	 exploateringsenheten	 intervjuats	 i	 syfte	 att	
erhålla	 kommunens	 synvinkel	 på	 tillvägagångssättet	 vid	 markanvisningen	 av	 Södra	
Ladugårdsängen.		

Örebro	kommun	har	 inte	 tidigare	 tillämpat	modellen	med	gemensamma	 förstudier.	Däremot	
har	 de	 sedan	 länge	 arbetat	 med	 flexibla	 planer	 samt	 att	 sälja	 redan	 planlagd	 mark	 genom	
individuella	 förstudier	 och	 reservationsavtal.	 Anledningen	 till	 detta	 är,	 enligt	 Skagerlund,	
tidsaspekten	samt	att	kommunen	historiskt	är	en	stor	markägare.	Även	om	Skagerlund	tror,	på	
grund	 av	 deras	 korta	 handläggningstider	 och	 få	 överklaganden,	 att	 även	 planläggning	 efter	
tilldelning	av	markanvisning	skulle	vara	ett	fungerande	arbetssätt	för	dem	så	finns	behovet	av	
att	ändra	arbetssätt	inte.		

I	 inbjudan	 till	 markanvisningen	 var	 kommunen	 avsiktligt	 vag	 med	 vad	 som	 krävdes	 av	
byggherrarna,	detta	för	att	de	inte	ville	få	in	för	detaljerade	och	påkostade	förslag.	Nackdelen	
blir	dock,	enligt	Skagerlund,	att	bedömningen	blir	svårare	att	genomföra.	Som	en	följd	kommer	
kommunen	inom	etapp	2	vara	tydligare	med	vad	som	efterfrågas	av	byggherrarna.		

																																								 																					
22	Erik	Skagerlund	(Exploateringsenheten,	Örebro	kommun)	intervjuad	22	februari	2016.	
23	Mäter	prisutvecklingen	för	produktionsfaktorer	inom	en	verksamhet.	
24	Erik	Skagerlund	(Exploateringsenheten,	Örebro	kommun)	intervjuad	22	februari	2016.	
25	Erik	Skagerlund	(Exploateringsenheten,	Örebro	kommun)	intervjuad	22	februari	2016.	



	 31	

Det	mest	 tidskrävande	vid	bedömningen	 av	byggherrarna	 var	 att	 utarbeta	den	 arbetsmodell	
som	användes	vid	bedömningen.	Modellen	kommer	fortsättningsvis	att	användas	i	kommande	
etapper,	 varpå	 tidsåtgången	 kommer	 vara	mindre	 i	 dessa.	 Förstudien	 för	 etapp	 1	 har	 enligt	
Skagerlund	förflutit	bra.		

Vad	 avser	 prissättningen	 av	 mark	 inom	 etapp	 1	 skedde	 denna	 med	 utgångspunkt	 i	 att	 all	
parkering	 skulle	 förläggas	 ovan	mark.	 Då	 stor	 del	 parkering	 nu	 kommer	 att	 anläggas	 under	
mark	 har	 den	 verkliga	 exploateringsgraden	 stigit	 från	 1,3	 till	 cirka	 1,7	 -	 1,8	 vilket	 gjort	 att	
kommunen	 i	 praktiken	 får	 för	 lite	 betalt	 inom	 etapp	 1.	 En	 korrigering	 av	 priset	 kommer	
därmed	göras	 till	 etapp	2.	 För	 att	 kommunen	 i	 framtiden	 inte	 ska	 gå	miste	 om	 intäkter	 tror	
Skagerlund	att	det	på	lång	sikt	kommer	krävas	tätare	uppföljning	av	prissättningen.			

Skagerlund	 anser	 att	 tillvägagångssättet	 vid	 markanvisning	 av	 etapp	 1	 fungerat	 bra	 och	
kommer	att	fortsätta	använda	metoden	i	kommande	etapper.	Vad	som	bör	förbättras	är,	enligt	
Skagerlund,	att	 sätta	en	 tydligare	 tidplan	med	delmål	 i	 förstudien.	Framtida	utmaningar	som	
Skagerlund	ser	är	 framförallt	 förhållandet	mellan	tid,	kvalitet	och	volym.	Slutligen	finns	även	
många	 aktörer	 som	 är	 intresserade	 av	 samma	 tomter,	 vilket	 aktualiserar	 frågan	 vad	
kommunen	ska	fokusera	på	vid	val	av	byggherre	i	framtiden.		

3.3.8.2. Byggherrens	synpunkter	
Inom	Södra	Ladugårdsängen	har	deltagande	byggherre	Magnolia	Bostad	AB	intervjuats	i	syfte	
att	erhålla	en	byggherres	perspektiv	på	valt	tillvägagångssätt.	Företrädare	för	Magnolia	Bostad	
AB	har	varit	Klas	Ljungberg,	affärsområdeschef	26.	

Ljungberg	anser	att	det	i	inbjudan	till	markanvisning	tydligt	framgick	vad	som	krävdes	av	dem	
som	byggherre.	Däremot	påpekas	att	Örebros	framtagna	avtalsmodell	och	process	var	nya	för	
Magnolia	 och	 att	 tydligare	 information	 kring	 detta	 varit	 önskvärt.	 Kriterierna	 för	 urvalet	 av	
byggherrar	 var	 vaga,	 något	 som	 Ljungberg	 inte	 hade	 något	 emot	 då	 deras	 bidrag	 även	 var	
övergripande.		

Ljungberg	 anser	 att	 det	 inte	 tydligt	 framgått	 hur	 bedömningen	 av	 byggherrarna	 gått	 till.	
Däremot	menar	han	att	detta	inte	utgör	något	problem	med	tanke	på	att	det	är	kommunen	som	
äger	och	säljer	marken,	således	är	det	i	slutändan	kommunens	beslut	och	något	byggherrarna	
får	 finna	 sig	 i.	 Som	 ett	 komplement	 till	 byggherrebedömningen	 ser	 Ljungberg	 gärna	 att	
intervjuer	 genomförs	 som	 en	 del	 av	 utvärderingen	 för	 att	 kommunerna	 mer	 utförligt	 ska	
kunna	bedöma	byggherrarna	som	samarbetspartners.	

Detaljplanen	för	Södra	Ladugårdsängen	är	flexibel,	något	som	Ljungberg	tycker	är	positivt	och	
intressant.	Det	kräver	dock	att	kommunen	litar	på	byggherrarna	i	dessa	fall.	Till	skillnad	från	
detaljplanen	anser	Ljungberg	att	kvalitetsprogrammet	varit	något	 för	detaljrikt	och	styrande.	
Det	framgår	att	arbetet	med	förstudien	fungerar	bra	och	varit	välorganiserat.	Det	har	funnits	
en	 tydlig	 ansvarsfördelning	 och	 Ljungberg	 framhåller	 även	 det	 positiva	 med	 individuella	
samtal	mellan	kommun	och	byggherre,	något	som	tillämpats	i	Södra	Ladugårdsängens	etapp	1.	
Förstudiearbetet	 har	 även	 krävt	mindre	 resurser	 från	 byggherren	 än	 när	 de	 deltar	 i	 en	 hel	
detaljplaneprocess	 enligt	 Ljungberg.	 Ljungberg	 framhåller	 en	 generell	 problematik	 som	 kan	
uppstå	i	samband	med	långa	samarbeten,	så	som	detaljplanearbeten,	och	detta	är	omsättning	
av	personal.		

																																								 																					
26	Klas	Ljungberg	(Affärsområdeschef,	Magnolia	Bostad	AB)	intervjuad	11	mars	2016.	
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Avseende	prissättningen	 finner	Ljungberg	det	 positivt	 och	 tydligt	med	 ett	 fast	 pris,	 så	 som	 i	
Södra	 Ladugårdsängen.	 Ljungberg	 anser	 även	 att	 kommunen	 lyckats	 bra	 med	 fördelningen	
mellan	upplåtelseformer.		
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3.4. Projekt 4 - Vallastaden 
Vallastaden	 utgör	 den	 första	 etappen	 i	 utvecklingen	 av	 området	 Västra	 Valla	 i	 Linköping	
(Linköpings	 kommun,	 2013).	 Vallastaden	 ska	 vara	 vägledande	 i	 arbetet	 kring	
stadsutvecklingen	av	Västra	Valla	(Linköpings	kommun,	2016).	Visionen	för	Vallastaden	är	att	
”Människan	 bygger	 staden”	 och	 ledorden	 är	 lärande,	 social	 hållbarhet,	 kreativitet	 samt	
resurseffektivitet	 (Linköpings	 kommun,	 2012).	 En	 blandning	 av	 hustyper	 i	 småskalig	
fastighetsindelning	ska	ge	förutsättningar	för	social	blandning	och	variation.	Utöver	bostäder	
ska	även	torg,	lokaler,	kontor,	service	och	ett	parkområde	skapas.	Målsättningen	är	att	uppföra	
omkring	1000	bostäder	i	Vallastaden	(Linköpings	kommun,	2014).	Vallastaden	ska	resultera	i	
en	Bomässa27	år	2017	och	är	ett	samarbete	mellan	Linköpings	kommun,	Akademiska	Hus	samt	
Linköpings	 universitet.	 För	 arbetet	 med	 Vallastaden	 har	 även	 ett	 kommunalt	 bolag,	
Linköpingsexbo	 AB,	 skapats	 vilket	 bland	 annat	 innefattar	 representanter	 från	 Linköpings	
universitet	och	Akademiska	Hus	samt	politiker28.		

	

Figur	11:	Illustration	Vallastaden	(OkiDoki	Arkitekter,	2013).	

3.4.1. Processbeskrivning 
Arbetet	inom	Linköpings	kommun	startade	med	en	vision	om	en	Bomässa,	varpå	Vallastaden	
valdes	 som	utvecklingsområde.	Utvecklingen	av	Vallastaden	startade	därefter	2011	med	mål	
om	 en	 Bomässa	 2016,	 något	 som	 senarelades	 till	 2017.	 I	 januari	 2012	 hade	 ett	 idéprogram	
framtagits	 och	 under	 våren	 2012	 genomfördes	 en	 arkitekttävling.	 Parallellt	 med	
arkitekttävlingen	genomfördes	även	medborgardialoger	och	idéforum.	Det	vinnande	förslaget	
var	”Tegar”,	med	syftet	att	skapa	mångfald	och	täthet	i	staden29.		

Efter	arkitekttävlingen	startade	detaljplanearbetet	som	tillsammans	med	markanvisning	skulle	

																																								 																					
27	Bomässa	är	en	utställning	av	nya	bostäder	inom	ett	område.	
28	Magnus	Liljedahl	(Projektledare	Vallastaden,	Linköpings	kommun)	intervjuad	8	mars	2016.	
29	Magnus	Liljedahl	(Projektledare	Vallastaden,	Linköpings	kommun)	intervjuad	8	mars	2016.	
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ske	 inom	 ett	 år.	 Första	 detaljplanen	 för	 området	 antogs	 under	 2013	 och	 kort	 därefter,	 i	
november	 2014,	 antogs	 andra	 detaljplanen.	 Till	 detaljplanen	 togs	 även	 ett	 kvalitetsprogram	
fram	 där	 viss	 ansvarsfördelning	 mellan	 kommun	 och	 byggherre	 framgick	 (Linköpings	
kommun,	2013).	Den	första	inbjudan	till	markanvisning	publicerades	i	början	av	2013,	då	den	
första	 detaljplanen	 var	 i	 granskningsskedet	 (Linköpings	 kommun,	 2016).	 Därefter	 har	
fördelning	 av	 markanvisningar	 skett	 i	 flera	 omgångar	 mellan	 2013-2015.	 I	 figur	 12	 visas	
projektets	gång	från	projektinitiering	till	tilldelning	av	markanvisning	inom	etapp	1.	

	

Figur	12:	Projektets	gång	Vallastaden.	

3.4.2. Tilldelningsmetod 
Linköpings	 kommun	 har	 använt	 sig	 av	 anbudsanvisning	 med	 fast	 pris	 där	 inbjudan	 till	
markanvisning	 gått	 ut	 till	 byggherrar	 och	 arkitektkontor	 i	 sammanlagt	 fem	 omgångar.	
Därutöver	har	kompletterande	direktanvisningar	av	småhus	och	radhus	skett.		

I	 inbjudan	 till	 markanvisning	 framgick	 områdets	 uppdelning	 i	 kvarter,	 vilka	 var	 ytterligare	
uppdelade	i	flera	tilldelningsområden.	För	respektive	tilldelningsområde	framgick	vad	för	typ	
av	bebyggelse	 (flerbostadshus,	 radhus	etc.)	 som	skulle	uppföras	samt	hur	många	byggherrar	
som	kunde	bli	tilldelade	inom	området.	Vissa	områden	var	även	reserverade	till	arkitektkontor	
som	 byggherrar.	 Inom	 första	 markanvisningen	 2013,	 som	 även	 var	 den	 största,	 var	
tilldelningsområdena	uppdelade	som	följer:	

- Flerfamiljshus,	tilldelning	till	en	grupp	byggherrar,	
- Flerfamiljshus,	tilldelning	till	enskild	byggherre,	
- Radhus,	tilldelning	till	enskild	byggherre,	
- Friliggande	småhus,	tilldelning	till	enskild	byggherre.	

Tilldelningsområdena	framgår	även	i	figur	13.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vision	om	
Bomässa	
(2011)	

Idéprogram	
(2012)	

ArkitekCävling	
(2012)	

Detaljplan	och	
kvalitetsprogram	

(2013)	
Markanvisning	
(2013-15)	

Figur	 13:	 Indelning	 i	 tilldelningsområden	 Vallastaden	 (Linköpings	
kommun,	2013).		
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Vid	intresseanmälan	skulle	byggherren	dels	ange	vilka	specifika	områden	de	var	intresserade	
av	samt	specificera	vilka	utvärderingskriterier	de	ämnar	uppfylla,	kriterierna	framgår	i	avsnitt	
3.4.3.	

De	områden	 som	 ingen	 tilldelades,	 på	 grund	 av	 intressebrist,	markanvisades	 igen	 i	 och	med	
nästkommande	markanvisningsomgång	(Linköpings	kommun,	2013).	

3.4.3. Kriterier för urval 
För	 marktilldelning	 av	 bostäder	 inom	 Linköpings	 kommun	 finns	 en	 policy	 med	 allmänna	
urvalskrav	 som	 bland	 annat	 innebär	 att	 kommunen	 ska	 sälja	 mark	 till	 marknadsmässiga	
priser,	 att	 goda	 konkurrensförhållanden	 ska	 främjas	 samt	 att	mångfald	 i	 boende	 ska	 gynnas	
(Linköpings	kommun,	2010).		

Vid	 tilldelning	av	markanvisning	 i	Vallastaden	behövde	samtliga	byggherrar	 först	och	 främst	
uppfylla	två	grundkrav,	vilka	var:		

- Grundkraven	i	kvalitetsprogram	och	inbjudan	till	markanvisning	efterföljs,	
- Byggherren	bedöms	vara	en	fullgod	samarbetspartner.	

Därutöver	 fanns	 enligt	 inbjudan	 till	 markanvisning	 (2013)	 uppsatta	 grundkriterier	 som	
bedömningen	byggde	på;		

- En	byggherre	kan	endast	tilldelas	tre	områden	och	maximalt	två	områden	i	samma	
kvarter,	

- Grupptilldelningar	ska	innehålla	minst	en	hyresrättfastighet	och	minst	en	för	bostads-	
eller	äganderätt,	

- Ett	arkitektkontor	får	maximalt	rita	tre	byggnader	inom	samma	kvarter,	dock	inte	två	
bredvid	varandra.	

Vidare	fanns	utvärderingskriterier	som	användes	för	att	poängsätta	respektive	byggherre	med	
syfte	 att	 skapa	 mångfald	 och	 variation.	 Kriterierna	 togs	 fram	 av	 Linköpings	 kommun	 med	
utgångspunkt	i	idéprogrammet	och	i	samråd	med	en	byggherregrupp.	Utvärderingskriterierna	
följer	i	tabell	7.	

Tabell	7:	Utvärderingskriterier	vid	markanvisning	i	Vallastaden	(Linköpings	kommun,	2013).	

Utvärderingskriterier	 Poäng	vid	uppfyllande	
Arkitektkontor	–	fler	än	grundkravet	 +	1	p/arkitektkontor	
Arkitektkontor	–	wild	card	(ej	över	6	år	
gammalt	företag)	

+	1	p	(max	2	p)	

Antal	byggherrar	–	fler	än	grundkravet	 +	2	p/byggherre	(max	6	p)	
Byggstart	och	färdigställande	 +	2	p	färdigt	till	2015-1001	(max	4	p)	
Verksamheter	–	kontorsbyggnad	 +	4	p	om	hela	byggnaden	byggs	för	lokaler	(max	4p)	
Verksamheter	–	lokal	i	bottenvåning	(gäller	ej	
småhus)	

+	2	p/lokal	i	lägen	där	det	ej	är	grundkrav	(max	4	p)	

Lägenhetsfördelning	–	antal	storlekar	per	
fastighet	(gäller	ej	småhus)	

+	2	p	vid	fler	än	3	storlekar/fastighet	(max	4	p)	

Energikrav	–	passivhus	 +	1	p	(max	2p)	
Energikrav	–	plusenergihus	 +	2	p	(max	4p)	
Boendemedverkan	 +	2p	möjlighet	att	påverka	i	hela	processen	

(redovisa	koncept)	(max	4p)	
Arbetsmarknad	 +	2	p	(redovisa	koncept)	(max	4p)	
Vinterträdgårdar		 +	3	p	(max	9	p)	
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Samverkan	med	Linköpings	Universitet	 +1	p/forskningsprojekt	(max	2p)	
Nya	upplåtelseformer	(gäller	ej	småhus)	 +	1	p	(max	2p)	
Hyresrätter	 +	1	p	(max	2p)	
Låg	månadshyra	i	hyresrätter	(gäller	ej	
småhus)	

+	2	p	vid	<1250	kr/kvm	(max	6p)	

Uthyrningslägenhet	–	avskiljningsbara	 +	2	p	vid	minst	25	%	avskiljningsbara	(max	4p)	
Ljusklass	A	 +	2	p	(max	4	p)	
Träbyggnadsteknik	 +	1	p	(max	2p)	
Kreativitet	och	lekfullhet	 +	1p/plats	(max	2p)	
Bo-	och	samhällsexpo	2016	 +	4	p	x	1	st.	flerfamiljshus	

+	3	p	x	2	st.	flerfamiljshus	
+	3	p	x	1	st.	enbostadshus	
+	2	p	x	2	st.	enbostadshus	

	

3.4.4. Byggherrebedömning och utfall 
För	bedömning	av	bidrag	lämnades	två	kuvert	in	av	intressenter,	dels	ett	kuvert	innehållandes	
företagsinformation	 och	 dels	 ett	 kuvert	 innehållandes	 ifyllda	 formulär	 samt	 eventuella	
dokument	 som	beskrev	projektidén	och	material	 gällande	 referensprojekt.	 I	 formuläret	 gavs	
möjlighet	att	markera	vilka	tilldelningsområden	som	önskades	samt	vilka	kriterier	som	avsågs	
uppfyllas.	 Materialet	 avseende	 projektidén	 var	 begränsat	 till	 4	 000	 tecken	 och	 10	 bilder.	
Byggherrarna	 hade	 i	 första	 markanvisningsomgången	 sex	 veckor	 på	 sig	 att	 skicka	 in	 sin	
anmälan	(Linköpings	kommun,	2013).	

Bedömningen	 genomfördes	 av	 Linköpings	 kommun	 samt	 Linköpingsexpo	 AB.	 Två	 olika	
bedömningsgrupper	 skapades	 varav	 den	 första	 tog	 del	 av	 kuvertet	med	 företagsinformation	
och	därmed	bedömde	om	 intressenten	var	 en	 fullgod	 samarbetspartner.	Den	 andra	 gruppen	
tog	del	 av	 kuvert	nummer	2,	 vilket	 innehöll	 formuläret	 och	projektidén.	 På	detta	 vis	 förblev	
intressenterna	anonyma	under	poängsättningen.	Utifrån	detta	genomfördes	en	bedömning	och	
poängsättning	av	förslagen	för	vartdera	tilldelningsområde	(Linköpings	kommun,	2013).	

Totalt	 tilldelades	 16	 byggherrar	 mark	 på	 22	 tilldelningsområden	 under	 2013-2014,	 det	 vill	
säga	i	de	tre	första	markanvisningsomgångarna.	Utfallet	av	dessa	omgångar	redovisas	i	tabell	
8.		

Tabell	8:	Utfall	byggherrebedömning	i	Vallastaden	omgång	1-3	(Linköpings	kommun,	2014).	

Utfall	byggherrebedömning	 	
Hemgården	 Bostäder	
Hökerum	 Bostäder	
Serneke	Bygg	AB	 Bostäder	
Bostaden	Projektutveckling	i	Linköping	AB	 Bostäder	
Myresjöhus	 Bostäder	
Stångåstaden	 Bostäder	
HSB	 Bostäder	
Maria	Grahn	 Bostäder	
Omniplan	 Bostäder	
Gotec	 Bostäder	
Byggfast	 Bostäder	
Bröderna	Terbunja	 Bostäder	
NewCap	 Bostäder	
Studentbostäder	i	Linköping	AB	 Bostäder	
Sankt	Kors	Fastighets	AB	Lokaler	 Bostäder	
PEAB	 Bostäder	
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3.4.5. Byggherrarnas delaktighet i planeringen 
I	 samband	med	att	den	 första	 tilldelningen	av	markanvisning	 inom	Vallastaden	genomfördes	
var	den	första	detaljplanen	ute	på	samråd	(Linköpings	kommun,	2016).		Tilldelade	byggherrar	
har	således	inte	aktivt	deltagit	i	detaljplanearbetet.	Istället	beskriver	kommunen	att	de	under	
processens	gång	samarbetat	med	en	öppen	byggherregrupp,	bestående	av	aktiva	byggherrar	i	
Linköping.	 Genom	 gruppen	 har	 kommunen	 haft	 möjlighet	 att	 lyfta	 frågor	 i	 syfte	 att	 erhålla	
byggherrarnas	idéer	och	synpunkter.	Bland	annat	anordnades	en	workshop	där	byggherrarna	
fick	 lämna	 synpunkter	 på	 vilka	 kriterier	 som	 efterfrågas	 av	 kunder	 samt	 bidrar	 till	 ett	 bra	
bostadsbyggande.	 Synpunkterna	 arbetades	 därefter	 in	 i	 utvärderingskriterierna	 vilka	 sedan	
låg	 till	 grund	 för	markanvisningen.	 Efter	 första	 fördelning	 av	markanvisning	 löstes	 gruppen	
upp	och	kommande	byggherremöten	hölls	 istället	med	de	byggherrar	som	tecknat	avtal	med	
kommunen.	Tilldelade	byggherrar	har	 sedan	dess	varit	 ansvariga	 för	 att	 gemensamt	planera	
och	utforma	respektive	kvarters	”Fellehus”.	Felleshusen	ska	vara	en	gemensamhetsanläggning	
och	utgöra	en	nytta	för	boenden	inom	kvarteret30.		

3.4.6. Prissättning 
Det	fasta	markpriset	inom	Vallastaden	har	grundats	på	en	ortsprisvärdering.	Således	har	priset	
baserats	 på	 tidigare	 markförsäljningar	 i	 liknande	 lägen	 inom	 kommunen.	 Genom	
ortsprisvärderingen	har	ett	pris	tagits	fram	för	hyresrätt	respektive	bostadsrätt.	Värderingen	
togs	fram	av	kommunen	innan	tilldelning	av	markanvisning	31.			

3.4.7. Upplåtelseformer 
Linköping	kommun	har	 inget	uttalat	mål	om	hur	 fördelningen	mellan	olika	upplåtelseformer	
ska	vara	inom	Vallastaden.	Däremot	har	byggherrarna	haft	möjlighet	att	få	extra	poäng	om	de	
åtar	sig	att	bygga	hyresrätter	och/eller	använda	nya	upplåtelseformer	så	som	ägarlägenheter.	
Således	 skapas	 incitament	 för	 byggherrarna	 att	 använda	 andra	 upplåtelseformer	 än	 endast	
bostadsrätt	(Linköpings	kommun,	2013).	

3.4.8. Aktörernas synpunkter 
Nedan	 redovisas	 kommunens	 och	 en	 deltagande	 byggherres	 synpunker	 avseende	
markanvisningen	i	Vallastaden.		

3.4.8.1. Kommunens	synpunkter	
För	 Linköpings	 kommun	 har	 projektledare	 för	 Vallastaden,	Magnus	 Liljedahl,	 intervjuats32.	 I	
avsnittet	redovisas	kommunens	kommentarer	och	åsikter.		

Linköpings	 kommun	 tillämpar	 olika	 metoder	 av	 markanvisning	 i	 olika	 projekt,	 så	 även	 i	
Vallastaden.	 För	 att	 främja	 mångfald	 och	 variation	 har	 kommunen	 i	 sin	 markanvisning	 av	
Vallastaden	 haft	 små	 tilldelningsområden	 inom	 varje	 kvarter.	 De	 områden	 som	 inte	 erhållit	
någon	intressent	i	första	omgången	har	bjudits	ut	till	markanvisning	i	nästkommande	omgång.	
Liljedahl	 medger	 att	 områden	 som	 går	 ut	 på	 markanvisning	 flera	 gånger	 inte	 är	 särskilt	
effektivt.	 De	 små	 tilldelningsområdena	 har	 dock	 uppskattats	 av	 mindre	 byggherrar	 medan	
stora	aktörer	varit	kritiska.	Kritiken	från	stora	aktörer	förklaras	med	att	de	eftersträvar	stora	
tilldelningsområden	med	möjlighet	att	genomföra	stora	projekt.	

Utvärderingskriterierna	 som	 tillämpats	 återanvändes	 i	 samtliga	 markanvisningsomgångar,	
																																								 																					
30	Magnus	Liljedahl	(Projektledare	Vallastaden,	Linköpings	kommun)	intervjuad	8	mars	2016.	
31	Magnus	Liljedahl	(Projektledare	Vallastaden,	Linköpings	kommun)	intervjuad	8	mars	2016.	
32	Magnus	Liljedahl	(Projektledare	Vallastaden,	Linköpings	kommun)	intervjuad	8	mars	2016.	
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däremot	 ströks	 några	 kriterier	 på	 grund	 av	 lågt	 intresse	 ifrån	 byggherrar.	 Bland	 annat	 togs	
poängsättning	för	låg	hyresnivå	bort	då	ingen	byggherre	visade	intresse	av	att	bygga	till	dessa	
hyresnivåer.	 Vidare,	 vad	 gäller	 bedömningen,	 har	 det	 faktum	 att	 kommunen	 genomförde	 en	
anonym	bedömning	av	byggherrarna	fått	positiv	respons.		

Vad	gäller	markpriserna	så	sattes	dessa,	enligt	Liljedahl,	ganska	”försiktigt”.	Detta	för	att	fokus	
skulle	vara	på	kvalitet	istället	för	pris.		

Överlag	 anser	 Liljedahl	 att	 tillvägagångssättet	 vid	 markanvisningen	 varit	 bra	 men	
tidskrävande.	 Mycket	 tid	 har	 framförallt	 lagts	 på	 att	 följa	 upp	 att	 kvalitetsprogram	 och	
utvärderingskriterier	 efterföljs.	 Vidare	 har	 även	 de	 många	 olika	 tilldelningarna	 av	
markanvisning,	 som	 ovan	 nämnts,	 varit	 tidskrävande.	 Från	 byggherrar	 har,	 enligt	 Liljedahl,	
kritik	framkommit	gällande	att	det	inte	funnits	utrymme	till	avvikelser	från	kvalitetsprogram	
eller	andra	grundutfästelser.		

Till	 kommande	 etapper	 bör	man,	 enligt	 Liljedahl,	 se	 över	 storleken	 av	 tilldelningsområdena.	
Däremot	 så	 tror	 inte	 Liljedahl	 att	 det	 variationsrika	 resultatet	 hade	 uppnåtts	 om	 inte	
fastighetsindelningen	varit	fastställd	innan	markanvisningen.		

3.4.8.2. Byggherrens	synpunkter	
Deltagande	 byggherre	 som	 intervjuats	 inom	Vallastaden	 är	 Hökerum	Bygg	 AB	 genom	Maria	
Ståhl,	marknads-	och	försäljningschef33.	

Ståhl	anser	att	 inbjudan	till	markanvisning	i	Vallastaden	var	tydligt	utformad.	Ståhl	ser	också	
positivt	på	den	stora	mängd	information	som	fanns	tillgänglig	rörande	Vallastaden	från	start.	
Avseende	utvärderingskriterierna	framgår	det	att	vissa	av	dessa,	så	som	extra	poäng	vid	lägre	
hyresnivåer,	 anses	 omotiverade.	 Något	 som	 hyresnivåer	 bör	 vara	 självreglerande	 och	 blir	
dessutom	 svårt	 för	 kommunen	 att	 kontrollera	 i	 framtiden	 enligt	 Ståhl.	 Med	 tanke	 på	 att	
Vallastaden	utgör	ett	 framtida	mässområde	bör	 fokus	vid	val	av	byggherrar	 ligga	på	kreativa	
lösningar,	både	arkitektoniskt	och	hållbarhetsmässigt.	

Samarbetet	 med	 kommun	 och	 övriga	 byggherrar	 efter	 det	 att	 tilldelning	 av	 markanvisning	
skett	anser	Ståhl	fungerat	väl,	trots	att	deltagande	aktörer	varit	många.		

Ståhl	tycker	att	fast	pris	är	bra	när	fokus	finns	på	gestaltning	i	projektet.	Däremot	framkommer	
det	att	inom	ett	större	område	borde	det	finnas	zonpriser	för	områden	med	olika	lägen.	Det	är	
också,	ur	en	rättviseaspekt,	viktigt	att	alla	kostnader	som	ska	betalas	av	byggherren	är	kända	
från	början,	anser	Ståhl.	

	

	 	

																																								 																					
33	Maria	Ståhl	(Marknads-	och	försäljningschef,	Hökerum	Bygg	AB)	intervjuad	11	april	2016.	
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4. Analys och diskussion 
I	 kapitlet	 kommer	 resultatet	 att	 analyseras	 med	 avseende	 på	 studiens	 syfte.	 En	 diskussion	
kommer	 föras	 kring	 tillvägagångssätten	 inom	 respektive	 projekt,	med	 inslag	 av	 åsikter	 från	
intervjuade	aktörer.	

Generellt	kan	konstateras	att	alla	projekt	skiljer	sig	åt	avseende	tillvägagångssätt	beroende	på	
dess	förutsättningar.	Just	förutsättningarna	och	lokaliseringen	av	ett	projekt	har	visat	sig	vara	
betydande	aspekter	när	det	kommer	 till	val	av	 tillvägagångssätt,	något	som	kommer	beröras	
ytterligare	i	avsnittet.		

För	 att	 erhålla	 en	 tydlig	 bild	 över	 de	 olika	 projektens	 tillvägagångssätt	 kopplat	 till	 studiens	
syfte	visas	en	översikt	i	tabell	9	nedan.	

Tabell	9:	Översiktlig	tabell	över	tillvägagångssätt	inom	respektive	projekt.	

	 Frihamnen	 Årstafältet	 Södra	
Ladugårdsängen	

Vallastaden	

Process-	
beskrivning	

Vision	à		
Program	à	
Markanvisning	à	
Detaljplan	

Utredning	à	
Arkitekttävling	à	
Program	à	
Markanvisning	à	
Detaljplan	

Planprogram	à	
Detaljplan	à	
Idéprogram	à	
Kvalitetsprogram	à	
Markanvisning	

Idéprogram	à	
Arkitekttävling	à	
Detaljplan	à	
Markanvisning	

Tilldelnings-
metod	

Anbudsanvisning
ej	baserat	på	pris	

Anbudsanvisning	
baserat	på	pris	+	
direktanvisning	

Anbudsanvisning	
ej	baserat	på	pris	

Anbudsanvisning	
ej	baserat	på	pris	

Kriterier	för	
urval	

Generella	krav	+	
projektspecifika	
kriterier		

Pris	+	
tävlingsförutsätt-
ningar	

6	bedömnings-
kriterier			

Grundkriterier	+	
utvärderingskriter-
ier	

Byggherre-	
bedömning	

Prövning	av	
bidragen	utifrån	
uppsatta	kriterier		

Prisbaserat	 Intern	arbetsmodell	
utifrån	uppsatta	
kriterier	

Poängsättning	av	
bidragen	utifrån	
uppsatta	kriterier	

Byggherrarnas	
delaktighet	i	
planeringen	

Detaljplanearbete	
i	konsortieform	

Detaljplanearbete	 Förstudie	av	
gemensamma	
lösningar	efter	
tilldelning	av	
markanvisning	

Byggherregrupp	
som	bidrog	med	
synpunkter	innan	
markanvisning	

Prissättning	 Fast	pris	baserat	
på	externa	
värderingar	

Högsta	anbud	 Fast	pris	baserat	på	
extern	värdering	
och	framtagen	
prissättningsmodell	

Fast	pris	baserat	på	
ortsprisvärdering	

Styrning	av	
upplåtelseformer	

Nej	 Nej	 Nej	 Nej	

Styrning	av	
hyresnivåer	

Ja	 Nej	 Nej	 Nej	

	

4.1. Processbeskrivning 
Vad	 avser	 tidsåtgången	 i	 projekten	 från	 projektinitiering	 till	 dess	 att	 en	 första	 tilldelning	 av	
markanvisning	skett	har	såväl	Frihamnen	och	Årstafältet	haft	en	tidsåtgång	på	omkring	4-5	år.	
I	båda	projekten	har	även	detaljplanen	arbetats	fram	efter	det	att	tilldelning	av	markanvisning	
skett,	vilket	såklart	förkortar	tidsåtgången	mätt	från	initiering	till	tilldelning	av	markanvisning.	
Mellan	 projekten	 där	 detaljplan	 antagits	 innan	 fördelning	 av	 markanvisning,	 Södra	
Ladugårdsängen	 och	 Vallastaden,	 skiljer	 sig	 tidsåtgången	 däremot	 avsevärt.	 Tilldelning	 av	
markanvisning	 skedde	 i	 båda	 projekten	 2015	 men	 initiering	 av	 projekten	 ägde	 rum	 2005,	
Södra	Ladugårdsängen,	respektive	2012,	Vallastaden.	En	förklaring	till	Södra	Ladugårdsängens	
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långa	 tidsåtgång,	 cirka	10	år,	 är	att	kommunen	 inte	arbetat	aktivt	med	projektet	ända	sedan	
2005.	 Enligt	 kommunen	 själva	 så	 startade	 det	 aktiva	 arbetet	 med	 dagens	 projekt	 2011.	 I	
Vallastaden,	 å	 andra	 sidan,	 var	 tidsåtgången	 3	 år	mellan	 projektinitiering	 och	 tilldelning	 av	
markanvisning.	Anledningen	till	detta	kan	vara	kommunens	uppsatta	mål	om	Bomässa,	vilket	
satt	en	press	på	att	färdigställa	projektet	i	tid.		

Initieringen	 av	 projekten	 är	 relativt	 lika,	 de	 flesta	 startar	 med	 en	 vision	 eller	 plan	 på	 ny	
bebyggelse.	Ofta	tas	ett	översiktligt	dokument	fram,	så	som	program	eller	visionshandling,	som	
beskriver	vad	målet	med	området	är.	Den	väsentliga	 skillnaden	projekten	emellan	är	 istället	
om	 detaljplan	 tagits	 fram	 före	 eller	 efter	 det	 att	 markanvisning	 tilldelats.	 I	 både	 Södra	
Ladugårdsängen	 och	 Vallastaden	 har	 detaljplanen	 varit	 antagen	 innan	 markanvisning.	 En	
möjlig	anledning	som	framgått	i	studien	kan	vara	att	mindre	kommuner	har	ett	större	behov	av	
att	attrahera	byggherrar,	vilket	en	redan	antagen	detaljplan	kan	bidra	med.	Framförallt	mindre	
byggherrar	 kan	 attraheras	 av	 en	 redan	 antagen	 detaljplan	 då	 ett	 detaljplanearbete	 kräver	
avsevärd	 tid	 och	 resurser.	 Även	 om	 såväl	Örebro	 som	Linköping	 är	 expanderade	 städer	 där	
attraktiviteten	 ökar	 är	 de	 ännu	 inte	 jämförbara	 med	 Stockholm	 avseende	 intresse	 från	
byggherrar.			

Att	 ta	 fram	 en	 detaljplan	 innan	 tilldelning	 av	 markanvisning	 kan	 därmed	 ha	 sina	 fördelar,	
däremot	 krävs	 ett	 förtroende	 mellan	 byggherre	 och	 kommun	 vid	 en	 redan	 antagen	 plan	
eftersom	 parterna	 inte	 arbetar	 lika	 mycket	 gemensamt	 som	 vid	 framtagande	 av	 en	 hel	
detaljplan.	En	annan	fråga	som	även	dyker	upp	är	hur	kommunen,	vid	främst	en	flexibel	plan,	
kontrollerar	 att	 samtliga	 byggherrar	 inte	 vid	 ett	 senare	 skede	 söker	 bygglov	 för	 att	 utnyttja	
hela	planens	byggrätt.	Detta	 skulle	kunna	 resultera	 i	 att	hela	området	blir	maximalt	bebyggt	
vilket	kanske	inte	var	tanken	ifrån	början	och	är	något	som	en	kommun	bör	ta	i	beaktande	vid	
beslutande	om	en	flexibel	plan.	

4.2. Tilldelningsmetod 
I	 samtliga	 projekt	 har	 kommunerna	 använt	 sig	 av	 någon	 form	 av	 anbudsanvisning	 vid	
tilldelning	av	mark	i	ett	första	steg.	I	första	etappen	av	Frihamnen	och	Södra	Ladugårdsängens	
samt	Vallastaden	har	 priset	 för	marken	 varit	 fast	 och	 bedömningen	 av	 byggherrar	 har	 skett	
utifrån	 andra	 parametrar,	 till	 skillnad	 från	 första	 etappen	 av	 Årstafältet	 där	 endast	
byggherrarnas	betalningsvilja	bedömts.	NCC,	medverkande	byggherre	 i	Frihamnen,	beskriver	
att	de	uppskattar	anbudsförfaranden	med	fler	kriterier	än	bara	priset	då	de	anser	att	projekten	
överlag	uppnår	en	högre	kvalitet	i	dessa	fall.		

I	 Frihamnen,	 där	 konsortiemodellen	 har	 tillämpats,	 är	 det	 uppenbart	 att	 fokus	 ligger	 på	
utvecklingen	 av	 hela	 området	 med	 syfte	 att	 nå	 hög	 kvalitet	 och	 integrerade	 lösningar.	
Grundtanken	vid	tilldelning	av	markanvisning	har	varit	att	finna	byggherrar	som	kompletterar	
varandra	i	form	av	olika	spetskompetenser	och	kvaliteter.	Dessutom	har	byggherrarna	endast	
tilldelats	en	preliminär	bruttoarea	och	vet	således	inte	vilken	specifik	lott	de	kommer	tilldelas.	
Metoden	anses	av	både	Älvstranden	och	NCC	vara	bra	eftersom	fokus	i	planeringen	hamnar	på	
helheten	och	inte	på	ett	specifikt	kvarter.	Det	faktum	att	vissa	delar	av	etappen	sparades	för	att	
tilldelas	 vid	 ett	 senare	 tillfälle	 anses	 även	 som	 positivt	 i	 Frihamnens	 fall.	 Att	 vid	 ett	 senare	
tillfälle	 anvisa	 mark	 med	 antagen	 detaljplan	 bör	 öppna	 upp	 för	 byggherrar	 som	 inte	 har	
ekonomisk	 möjlighet	 att	 delta	 i	 den	 resurskrävande	 detaljplaneprocessen.	 Förfarandet	 kan	
även	öppna	upp	för	att	i	ett	senare	skede	komplettera	området	med	exempelvis	skolor.	

Tilldelningsmetoden	i	Årstafältet,	med	fokus	på	högsta	anbud,	bedöms	vara	en	relativt	snabb,	
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enkel	och	transparent	metod	då	pris	är	den	enda	mätbara	parametern.	 	Metoden	kräver	 inte	
mycket	av	byggherrarna	i	form	av	utarbetade	förslag	eller	andra	tävlingsbidrag,	utan	det	som	
krävs	 är	 att	 byggherrarna	 har	 kalkylerat	 rätt.	 Både	 projektledare	 från	 Stockholm	 Stad	 och	
Veidekke	Bostad	instämmer	att	det	kan	uppstå	problem	om	byggherrar	räknar	fel	och	där	av	
sedan	blir	 tvungna	 att	 hoppa	 av.	Vidare,	 vad	 gäller	projektets	 kvalitet	 kan	man	 fråga	 sig	 om	
samma	kvalitet	kommer	uppnås	i	Årstafältet	i	jämförelse	mot	de	övriga	projekten.	Å	ena	sidan	
spelar	marknadsmässiga	förhållanden	in.	Eftersom	det	idag	finns	ett	stort	antal	byggherrar	på	
marknaden,	 inte	 minst	 i	 Stockholmsområdet,	 så	 ökar	 konkurrensen	 vilket	 medför	 att	
byggherrarna	måste	hålla	en	hög	standard	för	att	behålla	ett	gott	rykte	på	marknaden.	Således	
finns	 ett	 bakomliggande	 incitament	 för	 byggherren	 att	 utveckla	 projekt	 av	 kvalitet.	Däremot	
kan	 inte	 staden,	 via	 denna	 tilldelningsmetod,	 säkerställa	 att	 de	 byggherrar	 som	 väljs	
kompletterar	 varandra	 i	 form	 av	 kompetenser	 och	 erfarenheter.	 Således	 finns	 en	 risk	 att	
området	går	miste	om	vissa	kvaliteter	som	kanske	uppnåtts	om	istället	till	exempel	mångfald	
bland	byggherrar	och	gestaltning	varit	en	drivande	faktor.		

I	 Södra	 Ladugårdsängen	 fick	 byggherrarna	 i	 anbudsanvisningen	 generellt	 beskriva	 det	
tilltänkta	projektet	samt	rangordna	vilken	tomt	som	önskades.	Örebro	kommun	var	i	inbjudan	
till	 markanvisning	 avsiktligt	 vaga	 gällande	 vad	 som	 efterfrågades	 av	 byggherren	 och	
förklaringen	 till	detta	var	att	de	 inte	ville	ha	 för	utarbetade	 förslag	som	byggherren	 lagt	ned	
avsevärt	mycket	resurser	på.	Mer	detaljerade	förslag	och	utarbetning	av	helhetslösningar	inom	
projektet	 skulle	 istället	 tas	 fram	 i	 den	 förstudie	 som	 ingår	 i	 kommunens	 nya	 arbetsmodell.	
Nackdelen	 med	 denna	 typ	 av	 anbudsförfarande	 är	 att	 det	 blir	 svårare	 för	 kommunen	 att	
genomföra	bedömningen	av	byggherrar	eftersom	en	 tydlig	 förklaring	av	vad	som	efterfrågas	
saknas.	Dock	så	är	förfarandet	inte	lika	resurskrävande	för	byggherren	vilket	kan	öppna	dörrar	
för	fler	byggherrar,	stora	som	små.		

I	anbudsförfarandet	av	Vallastaden	fick	byggherrarna	skicka	in	material	avseende	projektidén,	
ange	 vilka	 specifika	 tilldelningsområden	 de	 var	 intresserade	 av	 samt	 specificera	 vilka	
utvärderingskriterier	 de	 ämnar	 uppfylla.	 Överlag	 är	 tilldelningsområdena	 inom	 Vallastaden	
många	och	små	vilket	kan	ses	som	både	positivt	och	negativt.	Å	ena	sidan	skapar	detta	upplägg	
mångfald	bland	byggherrar	och	arkitekter	vilket	speglas	i	en	varierad	bebyggelse.	Det	öppnar	
även	 upp	 för	 mindre	 byggherrar.	 De	 små	 tilldelningsområdena	 har	 däremot	 kritiserats	 av	
större	 byggherrar	 vilka	 anser	 att	 områdena	 är	 för	 små	 för	 att	 skapa	 ett	 tillräckligt	 stort	
ekonomisk	 värde.	 Vidare	 har	 de	 små	 tilldelningsområdena	 lett	 till	 att	 vissa	 områden	 inte	
tilldelades	någon	byggherre	på	grund	av	intressebrist.	Möjligtvis	har	de	många	små	områdena	
ansetts	bringa	för	lite	ekonomiskt	värde	eller	vara	för	komplicerat.	Dessa	områden	har	istället	
gått	ut	på	anbud	i	samband	med	nästa	omgång	markanvisning,	något	som	anses	tidskrävande	
och	 ineffektivt.	 Ytterligare	 en	 aspekt	 kan	 vara	 hur	 genomförandet	 ska	 koordineras	 med	 de	
många	byggherrarna	 och	 små	områdena,	 detta	 är	 dock	 en	 fråga	 som	 ligger	 utanför	 studiens	
omfattning.		

4.3. Kriterier för urval 
Gemensamt	 för	 samtliga	 projekt	 är	 att	 alla	 urvalsprocesser	 grundat	 sig	 på	 kommunens	
markanvisningspolicy	 med	 vissa	 grundkrav	 så	 som	 ekonomiska	 förutsättningar,	
konkurrensförhållanden	och	hållbarhet.	Gemensamt	är	också	att	vid	samtliga	markanvisningar	
fanns	ett	antal	uppställda	krav	som	ska	följas	av	vald	byggherre.	Båda	dessa	villkor	borde	vara	
mer	 regel	 än	 undantag	 inom	 de	 flesta	 kommuner	 och	 har	 därmed	 inte	 behandlats	 mer	
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ingående	 i	 studien.	Vad	som	kan	nämnas	om	de	ansvarskrav	som	ställs	på	byggherren	är	att	
dessa	 kan	 variera.	 Exempelvis	 i	 Södra	 Ladugårdsängen	 var	 kraven	 tidigt	 detaljerade	 och	
redovisades	i	ett	separat	kvalitetsprogram.	Magnolia,	byggherre	inom	Södra	Ladugårdsängen,	
nämnde	att	kvalitetsprogrammet	var	något	för	detaljerat	från	deras	synsätt.	

Vad	 avser	 själva	 kriterierna	 för	 urvalet	 av	 byggherrar	 anses	 det	 enklaste	 och	 mest	
transparenta	sättet	finnas	i	Årstafältet.	Här	fanns	ett	antal	uppsatta	förutsättningar	byggherren	
skulle	 uppfylla	 men	 själva	 bedömningen	 baserades	 i	 slutändan	 endast	 på	 pris.	 Att	 endast	
basera	 ett	 urval	 på	 pris	 gör	 processen	 lättförståelig	 och	 det	 efterföljande	 administrativa	
arbetet	 för	 kommunen	 inte	 särskilt	 betungande.	 Nackdelen	 blir	 att	 någon	 variation	 bland	
byggherrarna	 inte	 säkerställs,	 om	nu	detta	 efterfrågas.	Däremot	 ska	 tilläggas	 att	 Stockholms	
Stad	utför	grundliga	ekonomiska	kontroller	på	intresserade	byggherrar	och	att	för	staden	helt	
nya	byggherrar	genomförs	en	granskning	av	referensprojekt.	Detta	är	något	som	framkommit	i	
samtal	 med	 Veidekke	 och	 staden	 själva.	 En	 annan	 aspekt	 är	 även	 hur	 Stockholms	 Stad	
säkerställer	 en	 god	 gestaltning	 av	 området	 när	 urvalet	 endast	 baseras	 på	 pris.	 Enligt	 samtal	
med	staden	så	har	ett	gestaltningsprogram	tagits	fram	och	krav	på	att	följa	detta	överförs	till	
exploateringsavtalet	som	tecknas	med	byggherren.	Att	påvisa	skada	och	därmed	kräva	vite	om	
detta	inte	efterföljs	kan	dock	bli	svårt	och	i	slutändan	får	staden	därmed	främst	förlita	sig	på	
att	byggherrarna	följer	kraven	i	syfte	att	upprätthålla	ett	gott	samarbete.	

Ett	annat	projekt	där	kriterierna	för	urval	också	bedöms	varit	tydliga	är	Vallastaden.	Däremot	
så	har	kriterierna	här	varit	andra	än	 i	Årstafältet	och	dessutom	fler	 till	antalet.	 I	Vallastaden	
har	 ett	 antal	 utvärderingskriterier,	 för	 att	 främja	 variation	 och	 mångfald,	 satts	 upp	 för	 att	
kunna	 poängsätta	 intresserade	 byggherrar.	 Poängsättningen	 och	 innebörden	 av	 kriterierna	
har	 i	 inbjudan	 till	markanvisning	 varit	 tydliga	 och	 krävt	 en	 plan	 gällande	 genomförandet	 av	
projektet	 från	byggherrens	sida.	Vad	som	kan	 ifrågasättas	gällande	kriterierna	är	om	de	 inte	
fallit	 över	 åt	 andra	 hållet	 i	 jämförelse	 med	 Årstafältet,	 det	 vill	 säga	 varit	 för	 många	 och	
detaljerade.	Det	har	framgått,	i	samtal	med	kommunen,	att	vissa	kriterier	tagits	bort	efter	ringa	
intresse	 av	 dessa.	 Å	 andra	 sidan	 kanske	 det	 är	 bättre	 att	 ha	 för	 många	 kriterier	 än	 för	 få?	
Däremot	är	det	av	stor	vikt	att	alla	kriterier	är	väsentliga	annars	är	risken	att	 fokus	 läggs	på	
något	 kriterie	 som	 egentligen	 inte	 borde	 varit	 med	 från	 början.	 Att	 sätta	 poäng	 för	 varje	
kriterium	är	också	ett	tydligt	tillvägagångssätt	men	riskabelt	ur	en	annan	aspekt.	Kriterierna	är	
satta	för	att	skapa	mångfald	och	variation,	vilket	de	även	gör,	men	vad	sker	om	alla	byggherrar	
fokuserar	på	samma	kriterium?	Även	om	sannolikheten	inte	är	särskilt	stor	så	finns	det	en	risk	
att	utfallet	blir	tvärtemot	om	till	exempel	alla	byggherrar	satsar	på	att	bygga	hyresrätter	för	att	
få	 extra	 poäng.	 Ett	 alternativ	 skulle	 då	 kunna	 vara	 att	 komplettera	 ett	 poängsystem	med	 en	
helhetsbedömning	av	byggherrarna	och	se	vilka	som	kompletterar	varandra	exempelvis	med	
avseende	 på	 byggnadsteknik,	 arkitektkontor	 med	 flera.	 Däremot	 tydliggör	 ett	 poängsystem	
valet	av	byggherrar	samt	effektiviserar	urvalsprocessen.		

Även	 i	 Frihamnen	 och	 Södra	 Ladugårdsängen	 har	 urvalet	 grundat	 sig	 på	 andra	 kriterier	 än	
pris,	dock	har	dessa	varit	mer	vaga	än	 i	Vallastaden.	 I	Frihamnen	har	tre	grundkomponenter	
satts	upp	med	tillhörande	beskrivning	av	dessa.	 I	och	med	en	ganska	utförlig	 förklaring	över	
hur	 bedömningen	 skulle	 gå	 till	 kunde	 byggherrarna	 i	 deras	 bidrag	 visa	 på	 hur	 de	 kunde	
medverka	till	att	uppfylla	de	projektspecifika	kriterierna.	Även	om	transparensen	inte	är	 lika	
stor	som	i	Vallastaden	i	och	med	att	kriterierna	är	mer	öppna	för	tolkning	i	sin	utformning	och	
att	 inga	 poäng	 sätts,	 anses	 ändå	 Frihamnens	 kriterier	 vara	 tydligt	 utformade.	 Det	 framgår	
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tydligt	 vad	 som	 efterfrågas	 av	 byggherren	 och	 det	 är	 därefter	 upp	 till	 dem	 att	 tolka	 och	
framhäva	 just	 deras	 fördelar.	 Vad	 som	 är	 till	 fördel	 för	 Frihamnen,	 i	 jämförelse	med	 övriga	
projekt,	 är	 även	 att	 fokus	 legat	 på	 att	 sätta	 samman	 ett	 team.	 Ett	 kriterium	 har	 varit	
spetskompetensen	 inom	respektive	bolag,	vilket	är	 fördelaktigt	 i	och	med	att	byggherrarna	 i	
Frihamnen	 är	med	 och	 tar	 fram	 detaljplanen.	 Nämnas	 bör	 dock	 att	 i	 Vallastaden	 och	 Södra	
Ladugårdsängen	deltar	inte	byggherrarna	i	detaljplanearbetet	vilket	medför	att	fokus	i	urvalet	
kanske	inte	behöver	vara	detsamma	som	när	så	är	fallet.		

I	 Södra	 Ladugårdsängen	 var	 kommunen	 avsiktligt	 vaga	 med	 urvalet	 och	 vad	 de	 krävde	 av	
byggherrarna.	 I	 inbjudan	 till	markanvisning	 framgick	 istället	 sex	 grundprinciper	 för	 urvalet,	
dessa	ganska	generella.	Magnolia	påpekar	att	kraven	var	något	vaga	men	att	det	inte	utgjorde	
något	 problem	 i	 och	 med	 att	 deras	 förslag	 även	 var	 tämligen	 övergripande.	 Resonemanget	
kring	 att	 kommunen	 inte	 vill	 få	 in	 överarbetade	 förslag	 är	 förståeligt.	 Såväl	 kommunen	 som	
byggherren	gynnas	administrativt	och	 resursmässigt	av	mindre	avancerade	 förslag.	Däremot	
blir	 transparensen	och	 förståelsen	mindre	 för	urvalet,	något	 som	Örebro	kommun	 tagit	med	
sig	till	nästkommande	etapper.		

Såväl	NCC	som	Magnolia	har	påpekat	fördelar	med	andra	kriterier	än	pris.	Bland	annat	att	det	
är	tydligt	med	ett	fast	pris	samt	att	fokus	hamnar	på	kvalitet	istället	för	pris.	Resonemangen	är	
naturliga	och	troligtvis	säkerställs	fler	kvaliteter	i	projekten	genom	att	urvalet	grundas	på	fler	
aspekter	än	pris.	Däremot	är	det	inte	säkerställt	att	kvalitet	kan	uppnås	även	när	urvalet	sker	
endast	 på	 pris.	 Kommunen	 kan	 genom	 uppställda	 krav	 ändå	 reglera	 så	 att	 byggherren	
genomför	det	projekt	som	kommunen	önskar.	Däremot	så	borde	variation	och	mångfald	bland	
byggherrar	vara	betydligt	svårare	att	uppnå	om	urvalet	endast	grundar	sig	på	pris.		

Även	om	det	 kan	 vara	 viktigt	 för	 att	 öppna	dörrar	 för	nya	byggherrar	 eller	 säkerställa	 vissa	
kvaliteter	genom	att	basera	urvalet	på	andra	kriterier	än	pris	är	det	viktigt	att	dessa	inte	blir	
för	många.	För	många	kriterier	kan	leda	till	ett	alltför	administrativt	betungande	jobb	för	både	
kommunen	 och	 byggherren.	 En	 annan	 aspekt	 som	 bör	 beaktas	 vid	 val	 av	 kriterier	 inför	 en	
markanvisning	är	om	detaljplanen	antagits	eller	inte.	Ska	byggherrarna	delta	i	ett	omfattande	
planeringsarbete	 borde	 visst	 fokus	 ligga	 på	 teamet	 och	 byggherrarnas	 möjlighet	 att	
komplettera	varandra,	som	i	Frihamnens	fall.	

4.4. Byggherrebedömning 
Det	 kan	 konstateras	 att	 bedömningen	 av	 byggherrar	 skiljer	 sig	 åt	mellan	 samtliga	 projekt.	 I	
Frihamnen	 bedömdes	 byggherrarna	 utifrån	 ett	 teamperspektiv	 där	 det	 viktiga	 var	 att	 hitta	
flera	 aktörer	 med	 olika	 kompetenser	 som	 tillsammans	 kan	 bidra	 till	 att	 samtliga	 kriterier	
uppnås.	 I	 Årstafältet	 valdes	 den	 byggherre	 som	 lämnat	 högst	 anbud	 och	 uppfyllde	
tävlingsförutsättningarna	 ut	 och	 i	 Södra	 Ladugårdsängen	 användes	 en	 intern	 arbetsmodell	
som	 innehöll	 ett	 system	 för	 att	 poängsätta	 förslagen.	 I	 Vallastaden	 förblev	 byggherrarna	
anonyma	och	projektidéerna	poängsattes	efter	de	uppsatta	utvärderingskriterierna.		

I	 Årstafältet	 och	 Vallastaden	 bedöms	 urvalsförfarandet,	 som	 tidigare	 nämnts,	 vara	 relativt	
transparent	då	byggherrarna	har	varit	medvetna	om	spelreglerna.	Bedömningen	 i	respektive	
projekt	har	resulterat	i	en	rangordningslista	av	byggherrarna	baserad	på	pris	i	Årstafältets	fall	
och	antal	poäng	i	Vallastadens	fall.	Således	har	byggherrarna	i	efterhand	kunnat	se	hur	deras	
projekt	står	sig	mot	övriga	bidrag.	I	Frihamnens	och	Södra	Ladugårdsängens	fall	anser	de	båda	
byggherrarna	 NCC	 och	 Magnolia	 att	 det	 inte	 varit	 tydligt	 hur	 bedömningen	 har	 gått	 till.	



	 44	

Däremot	anser	båda	parter	att	det	inte	gör	så	mycket	om	bedömningen	är	oklar,	i	slutändan	är	
det	 kommunens	 mark	 och	 de	 som	 bestämmer.	 Risken	 enligt	 NCC	 är	 att	 det	 blir	 mycket	
spekulationer	i	de	fall	då	byggherrarna	är	väl	insatta	hur	bedömningen	gått	till.		Frågan	är	dock	
om	svaret	vore	detsamma	från	byggherrar	som	inte	tilldelats	markanvisning.	

Utifrån	 ett	mångfaldsperspektiv	 kan	 det	 diskuteras	 vilken	metod	 som	 egentligen	 är	 bäst	 att	
tillämpa.	 Genom	 sättet	 att	 bedöma	 byggherrarna	 i	 Årstafältet	 kan	 utfallet	 av	 byggherrar	
antingen	 bli	 varierat	 eller	 relativt	 enformigt	 beroende	 på	 de	 aktörer	 som	 lägger	 anbud.	
Generellt	 kan	 två	målgrupper	 konstateras;	 Etablerade	 byggherrar	 som	 är	 kapitalstarka	 eller	
nya	byggherrar	som	försöker	slå	sig	in	på	marknaden	genom	att	”chockbuda”.	Bevisligen	kom	
endast	en	ny	byggherre	med	i	etapp	1	av	Årstafältet	vilket	kan	tyda	på	att	metoden	framförallt	
främjar	 redan	 etablerade	 aktörer.	 I	 Frihamnen	 däremot	 fanns	 en	 målsättning	 redan	 innan	
bedömningen	om	hur	många	byggherrar	av	varje	sort/storlek	som	önskades.	Således	bedöms	
metoden	 främja	mångfald	 bland	 byggherrar.	 Dock	 anser	NCC	 att	 bedömningsgruppen	 skulle	
tagit	 hänsyn	 till	 ifall	 byggherrarna	 hade	 bedrivit	 arbete	 i	 konsortieform	 tidigare.	 Bland	
byggherrarna	 som	 valdes	 ut	 att	 ingå	 i	 konsortiet	 återfinns	 endast	 en	 byggherre	 som	 har	
erfarenhet	 från	 att	 arbeta	 i	 konsortieform	med	Älvstranden	 och	 staden,	 vilka	 är	 NCC	 själva.	
Detta	har	enligt	NCC	inneburit	att	de	dragit	ett	tyngre	lass	än	andra	byggherrar.		

I	 Vallastadens	 fall	 fanns	 möjligheter	 att	 uppnå	 mångfald	 bland	 byggherrar	 eftersom	
byggherrarna	var	anonyma	vid	bedömningen.	Däremot	finns	det	 inget	som	säkerställer	detta	
utan	 en	 risk	 är	 att	 projektet	 till	 exempel	 endast	 skulle	 få	 nya	 byggherrar	 vilket	 kan	 vara	 en	
nackdel	ur	erfarenhetssynpunkt.	I	Södra	Ladugårdsängens	fall	hade	kommunen	en	målbild	om	
att	 de	 ville	 blanda	 redan	 etablerade	 och	 nya	 aktörer	 på	 Örebromarknaden,	 kommunen	 ville	
även	engagera	både	stora	och	små	byggherrar	 i	projektet.	Med	denna	satta	målbild	kan	även	
Örebros	bedömningsmetod	anses	bidra	till	att	mångfald	skapas.		

Utifrån	 ett	 tidsperspektiv	 anses	 främst	 två	 av	 bedömningsmetoderna	 sticka	 ut.	 Metoden	 i	
Årstafältet	anses	vara	effektiv	då	det	ganska	snabbt	kan	konstateras	vilka	”vinnarna”	är	genom	
att	 jämföra	 de	 olika	 anbuden.	 I	 Vallastaden	 däremot,	 ska	 varje	 bedömningskriterium	
poängsättas	 för	 respektive	 förslag,	 vilket	 anses	mer	 tidskrävande	 än	 i	 de	 andra	 fallen,	 något	
som	även	kommunen	själv	framhåller.	Dock	så	var	arbetsmodellen	i	Vallastaden	väl	utformad	
och	lättförståelig.	I	Södra	Ladugårdsängen	togs	en	intern	arbetsmodell	fram	vid	bedömningen	
av	byggherrar	inom	etapp	1.	Det	faktum	att	modellen	togs	fram	först	då	var	enligt	kommunen	
själva	 ineffektivt	 tidsmässigt.	 Detta	 kommer	 dock	 tas	 igen	 i	 kommande	 etapper	 där	 samma	
modell	 kommer	 att	 tillämpas.	 En	 fördel	 vid	 bedömning	 av	 byggherrar	 torde	 vara	 att	 redan	
innan	inbjudan	till	markanvisning	skickas	ut,	ha	en	klar	metod	för	hur	bedömningen	ska	gå	till,	
vilket	 fanns	 i	 Frihamnen.	 Förutom	 att	 korta	 ned	 arbetsprocessen	 för	 kommunen,	 ökar	 det	
transparensen	för	byggherrarna.	

Som	 nämnts	 så	 är	 Vallastaden	 det	 enda	 projektet	 där	 bedömningen	 skett	 helt	 anonymt.	 I	
samtliga	övriga	projekt	har	bedömningsgruppen	varit	medvetna	om	byggherrarnas	identitet.	I	
både	Frihamnen	och	Södra	Ladugårdsängen	har	dessutom	byggherrarna	i	bedömningen	ställts	
emot	varandra.	 I	Frihamnens	 fall	ur	ett	 teamperspektiv	och	 i	Södra	Ladugårdsängens	 fall	 för	
att	 uppnå	 en	 mix	 av	 ”nya	 och	 gamla”	 byggherrar.	 I	 Årstafältet	 medger	 även	 staden	 att	
bedömningen	av	om	byggherrarna	är	lämpade	att	tilldelas	markanvisning	till	viss	del	sker	på	
erfarenhetsmässiga	grunder.	Visserligen	har	det	framkommit	att	transparensen	avseende	valet	
av	byggherrar	inte	alltid	spelar	någon	roll	för	byggherrarna	och	att	det	är	svårt	att	undvika	en,	
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till	 viss	 del,	 subjektiv	 bedömning.	 En	 subjektiv	 bedömning	 borde	 dock	 alltid	 förlita	 sig	 på	
erfarenhet	 och	 torde	 därmed	 även	 försvåra	 för	 nya	 byggherrar	 på	 marknaden.	 Ur	
rättvisesynpunkt	borde	därmed	bedömningen	 i	Vallastaden	vara	den	bästa.	Frågan	är	då	om	
det	krävs	en	viss	subjektiv	bedömning	för	att	nå	ett	bra	resultat?	Det	kan	ju	tänkas	att	en	helt	
anonym	 bedömning	 så	 som	 tillämpats	 i	 Vallastaden	 inte	 alltid	 är	 den	mest	 optimala	 om	 en	
lämplig	blandning	av	byggherrar	önskas.	Det	skulle	då	krävas	att	en	bedömning	liknande	den	i	
Frihamnen	eller	Södra	Ladugårdsängen.		

Ett	 alternativ	 till	 att	 erhålla	 en,	 ur	 byggherrens	 perspektiv,	 mer	 rättvis	 bedömning	 skulle	
kunna	vara	att	sätta	samman	en	extern	bedömningsgrupp	eller	inkludera	externa	aktörer	i	den	
interna	bedömningsgruppen.	Det	sistnämnda	tillämpades	i	Frihamnen.	Fördelen	med	externa	
aktörer	kan	vara	att	minska	eventuella	konflikter	samt	även	erhålla	nya	synvinklar	och	tankar.	
Däremot	 i	 ett	 fall	 som	 Årstafältet	 där	 bedömningen	 endast	 baseras	 på	 pris	 finns	 inga	
anledningar	att	ta	in	externa	parter.	Det	kan	tänkas	att	ju	fler	parametrar	som	ligger	till	grund	
för	bedömningen	ju	mer	betydelse	kan	en	extern	bedömningsgrupp	ha.		

En	 synpunkt	 som	 framkommit	 under	 studien	 är	 alternativet	 att	 genomföra	 kompletterande	
intervjuer	med	aktuella	byggherrar.	Detta	skulle	ge	en	chans	för	både	kommun	och	byggherre	
att	 innan	 tilldelning	 av	markanvisning	 stämma	 av	 ansvarsfördelningen	 och	 hur	 pass	mycket	
resurser	 och	 tid	 byggherren	 kan	 avsätta	 till	 projektet.	 Metoden	 kan	 anses	 tidskrävande	 för	
kommunen	men	 kan	 framförallt	 vara	 fördelaktig	 vid	 val	 av	 helt	 nya	 byggherrar	 inom	 stora	
projekt.		

4.5. Byggherrarnas delaktighet i planeringen 
I	Årstafältet	har	staden	och	byggherrar	gemensamt	utformat	detaljplanen,	något	som	tilldelad	
byggherre	Veidekke	anser	vara	bra.	De	framhåller	att	de	gärna	deltar	 i	en	detaljplaneprocess	
för	 att	 kunna	 påverka	 mer.	 De	 anser	 även	 att	 bättre	 resultat	 kan	 nås	 om	 byggherre	 och	
kommun	samarbetar	eftersom	de	innehar	olika	kompetenser	men	att,	som	tidigare	nämnts,	en	
redan	antagen	detaljplan	kan	vara	gynnsam	för	mindre	byggherrar.	

Även	 i	 Frihamnen	 tas	 detaljplanen	 fram	med	 hjälp	 av	 deltagande	 byggherrar,	 där	 i	 form	 av	
arbete	 i	 konsortium.	 Fokus	 i	 konsortiemodellen	 har	 varit	 att	 ta	 fram	 helhetslösningar	 för	
området	och	även	att	byggherrarna	kompletterar	varandra.	I	samtal	med	NCC	framgår	det	att	
konsortiemodellen	fungerat	väl	men	att	arbetet	är	omfattande	och	att	flera,	framförallt	mindre,	
byggherrar	 inte	 förutsett	 arbetsbelastningen.	 Detta	 har	 i	 sin	 tur	 inneburit	 varierande	
deltagande	från	byggherrar	under	arbetets	gång.				

Inom	 Södra	 Ladugårdsängen	 antogs	 detaljplanen	 redan	 2009.	 Detaljplanen	 är	 generell	 i	 sin	
utformning	 vilket	 Magnolia,	 byggherre	 i	 Södra	 Ladugårdsängen,	 poängterar	 som	 bra	 men	
påpekar	 även	 att	 detta	 kräver	 ett	 förtroende	 mellan	 byggherre	 och	 kommun.	 För	 att	 ändå	
säkerställa	 att	 gemensamma	 lösningar	 för	 området	 nås	 har	 kommunen	 valt	 att	 engagera	
tilldelade	 byggherrar	 genom	 en	 förstudie.	 Förstudien	 har	 inte	 krävt	 lika	 mycket	 tid	 och	
resurser	från	byggherrarna	än	vad	som	normalt	behövs	vid	ett	detaljplanearbete.			

I	Vallastaden	har	framtagandet	av	detaljplan	skett,	vad	som	i	branschen	kan	ses	som,	relativt	
snabbt.	 Ett	 vinnande	 koncept	 har	 enligt	 kommunen	 varit	 att	 projektgruppen	 suttit	 i	 samma	
korridor.	 Konceptet	 kan	 jämföras	mot	 Frihamnen	 där	 arbetsgruppen	 är	 spridd	mellan	 flera	
byggherrekontor	 över	 Sverige,	 Älvstranden	 samt	 Göteborgs	 Stad.	 Linköping	 har	 även	 under	
processen	 arbetat	 tätt	med	 en	byggherregrupp	 för	 att	 fånga	upp	deras	perspektiv.	 Att	 fånga	
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byggherrarnas	 perspektiv	 under	 arbetets	 gång	 anses	 som	 positivt.	 I	 Linköpings	 fall	 bestod	
byggherregruppen	 dock	 inte	 av	 byggherrar	 som	 tilldelats	 markanvisning	 utan	 aktivt	 kända	
byggherrar	 inom	 Linköping.	 De	 tilldelade	 byggherrarna	 deltar	 istället	 med	 att	 utforma	 de	
gemensamma	 ”Felleshusen”	 inom	 respektive	 kvarter.	 Linköpings	 planeringsprocess	 får	 ses	
som	 effektiv	men	 en	 fråga	 som	 uppkommit	 är	 om	 områdets	 helhetslösningar	 blir	 optimala.	
Många	 olika	 byggherrar	 kommer	 uppföra	 olika	 typer	 av	 bebyggelse	 och	 inget	 gemensamt	
arbete	kommer	genomföras	dem	sinsemellan,	förutom	inom	respektive	kvarter.		

Det	 står	klart	 att	de	byggherrar	 som	deltagit	 i	 studien	 ser	positivt	på	att	 arbeta	 tillsammans	
med	kommunen,	i	detaljplanearbete	eller	annan	form.	Däremot	är	det	resurskrävande	att	delta	
i	ett	 så	omfattande	arbete	som	en	detaljplaneprocess	och	mindre	byggherrar	 får	det	därmed	
svårare.	Det	kan	även	diskuteras	om	att	utarbeta	en	detaljplan	bör	vara	kommunens	ansvar	i	
och	 med	 det	 kommunala	 planmonopolet.	 Däremot	 är	 det	 av	 stor	 vikt	 för	 ett	 nytt	
utbyggnadsområde	av	den	storlek	som	de	i	studien	att	det	utformas	lösningar	fungerande	för	
hela	 området	 och	 inte	 endast	 inom	 respektive	 fastighet	 eller	 kvarter.	 Ett	 arbete	 med	
gemensam	 förstudie,	 så	 som	 i	 Södra	 Ladugårdsängen,	 skulle	 därmed	 kunna	 fungera	 som	 ett	
alternativ	 där	 detaljplan	 tas	 fram	 av	 kommunen	 men	 byggherre	 och	 kommun	 tillsammans	
utformar	de	slutliga	helhetslösningarna.	

Ett	generellt	problem	i	arbeten	med	detaljplan	eller	förstudier	som	understrukits	av	så	väl	NCC	
som	Magnolia	 är	 att	 omsättning	 av	personal,	 både	hos	kommuner	och	byggherrar,	 försvårar	
arbetet.	Detta	blir	än	mer	påtagligt	vid	långa	processer.	Tidigare	nämnda	byggherrar	betonar	
även	 vikten	 av	 kvartssamtal	 mellan	 kommun	 och	 respektive	 byggherre	 under	 arbete	 med	
detaljplan	eller	 förstudie,	detta	 för	att	 få	enskild	 respons	och	 feedback.	Enskilda	kvartsamtal	
som	ett	komplement	 till	möten	med	alla	 involverade	parter	är	även	positivt	ur	den	aspekten	
att	kommunen	ser	till	så	att	alla	kommer	till	tals.		

4.6. Prissättning 
Både	i	Frihamnen	och	Södra	Ladugårdsängen	har	externa	värderare	anlitats	för	att	erhålla	ett	
indikativt	 pris	 för	 respektive	 lott.	 I	 Södra	 Ladugårdsängen	 kommer	 eventuell	 korrigering	 av	
tomtpriserna	 göras	 om	 dess	 indelningar	 förändras.	 Förutom	 den	 externa	 värderingen	 har	
Örebro	 kommun	 tagit	 fram	 riktlinjer	 för	 värdering	 av	 kommunal	 mark	 vilket	 tydliggör	
prissättningsmekanismen	 i	 Örebro	 för	 externa	 parter.	 På	 grund	 av	 Södra	 Ladugårdsängens	
flexibla	plan	har	kommunen	även	valt	att	inte	ta	betalt	för	hela	den	teoretiska	byggrätten	vilket	
bedöms	 realistiskt	 eftersom	 en	 sådan	 prissättning	 sannolikt	 skulle	 minska	 intresset	 från	
byggherrar.	 Detta	 är	 något	 som	 även	 generellt	 framgått	 i	 samtal	 med	 Veidekke	 gällande	
antagna	detaljplaner	innan	tilldelning	av	markanvisning.	Det	är	av	kanske	än	större	betydelse	
hur	 kommunen	väljer	 att	 prissätta	 området	 när	planen	 är	 flexibel.	Om	det	 från	byggherrens	
sida	 är	 viktigt	 att	 kommunen	 inte	 tar	 betalt	 för	 hela	 byggrätten	 är	 det,	 å	 andra	 sidan,	 av	
betydelse	för	kommunen	att	exploateringsgraden	uppskattas	så	korrekt	som	möjligt	för	att	få	
en	 god	 ekonomi	 i	 projektet.	 Just	 detta	 var	 något	 som	 missades	 inom	 etapp	 1	 av	 Södra	
Ladugårdsängen,	även	om	justering	i	detta	fall	kunde	göras	till	nästkommande	etapp.		

I	Frihamnen	kommer	den	slutliga	prissättningen	att	ske	vid	tecknande	av	köpeavtal.	Inför	den	
slutliga	värderingen	kommer	minst	två	externa	värderare	utses,	en	av	Älvstranden	och	en	av	
byggherrarna,	 vilket	 ska	 främja	 en	 så	 rättvis	 värdering	 som	 möjligt.	 Det	 faktum	 att	
byggherrarna	i	Frihamnen	inte	vet	vilken	lott	de	kommer	erhålla	anses,	enligt	NCC,	främja	en	
rättvisare	prissättning	genom	att	samtliga	byggherrar	blir	mån	om	att	hela	området	värderas	
på	ett	skäligt	sätt.	I	Frihamnen	kommer	en	viss	del	av	etapp	1	bjudas	ut	till	markanvisning	efter	
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antagandet	av	detaljplanen.		

Även	 inom	Vallastaden	har	 en	 intern	värdering	av	området	 genomförts.	Det	kan	 ifrågasättas	
om	en	värdering	utförd	av	kommunen	själva	kan	anses	som	objektiv	och	skälig.	Värderingen	
har	 genomförts	 som	 en	 ortsprisvärdering,	 vilket	 kan	 anses	 svårtillämpat	 i	 nya	 områden	 där	
jämförbara	objekt	saknas.	Vad	som	talar	för	Vallastadens	värdering	däremot	är	det	faktum	att	
av	de	granskade	projekten	är	Vallastaden	minst	i	storlek.	På	grund	av	omfattningen	skulle	det	
därmed	 kunna	 vara	 enklare	 att	 finna	 jämförelseobjekt	 i	 Vallastaden	 än	 inom	 exempelvis	
Frihamnen	 som	 är	 ett	 stort	 projekt	 med	 unika	 förutsättningar.	 I	 Vallastaden	 valde	 även	
kommunen	att	sätta	ett,	enligt	dem	själva,	försiktigt	pris	för	bostadsrätt	och	hyresrätt	då	fokus	
inte	 skulle	 vara	 på	 pris.	 Prissättning	 ska	 vara	 rättvis	 och	 kommunen	 ska	 sälja	 mark	 till	
marknadspris	 men	 om	 priset	 sätts	 ”lågt”	 finns	 väl	 inte	 incitament	 att	 klaga,	 i	 alla	 fall	 inte	
utifrån	ett	byggherreperspektiv?	

Årstafältet	är	det	enda	av	projekten	där	priset	satts	efter	anbud.	Fördelen	med	metoden,	vilket	
även	 varit	 motivering	 av	 valet	 är	 att	 det	 är	 en	 enkel	 och	 tydlig	 metod	 att	 generera	 ett	
marknadsvärde.	 Kritik	 mot	 metoden	 är	 å	 andra	 sidan	 att	 byggherrar	 med	 ekonomiska	
möjligheter	kan	pressa	upp	priset	kraftigt	samt,	som	tidigare	nämnts,	att	det	blir	av	stor	vikt	
att	 byggherrarna	 kalkylerat	 korrekt.	 Eftersom	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 uppskatta	 ett	
marknadspris	inom	ett	helt	nytt	utbyggnadsområde	är	metoden	enkel	för	att	erhålla	ett	skäligt	
marknadspris.	 Däremot	 så	 är	 det	 lätt	 att	 aktörer	 med	 mindre	 kapital,	 men	 kanske	 andra	
kvaliteter,	 stängs	 ute.	 Inom	 Årstafältets	 första	 etapp	 har	 det	 högsta	 anbudet	 även	 varit	
normerande	för	hela	området	något	som	kritiserats	med	tanke	på	att	ett	område	ofta	har	vissa	
mikrolägen	 som	 anses	 inneha	 ett	 högre	 värde,	 exempelvis	 lägen	 nära	 natur	 eller	 vatten.	
Prissättning	 för	 respektive	 enskilt	 tilldelningsområde	 är	 något	 som,	 till	 skillnad	 från	
Årstafältet,	 tillämpats	 i	såväl	Frihamnen	som	Södra	Ladugårdsängen.	Veidekke	framhåller	att	
zonpriser	 inom	 ett	 område	 får	 anses	 mer	 rättvist	 men	 att	 valet	 att	 inte	 delta	 i	 en	
markanvisning	alltid	finns	för	en	byggherre.	De	påpekar	även	att	prissättningen	som	tillämpats	
i	 Årstafältet	 är	 den	 metod	 som	 troligtvis	 ger	 mest	 utdelning	 för	 kommunen,	 även	 om	 de	
utsätter	sig	för	en	risk	i	och	med	att	byggherrarna	utför	beräkningen.		

Ytterligare	 en	 kritik	 som	 framkommit	 gällande	 prissättningen	 inom	 Årstafältet	 är	 den	
indexering,	 baserat	 på	 bostadsmarknadens	 utveckling,	 som	 använts	 för	 att	 räkna	 om	 priset.	
Frågan	 är	 om	 man	 säkert	 kan	 veta	 att	 ett	 helt	 nytt	 område	 följer	 den	 redan	 etablerade	
bostadsmarknadens	utveckling.	Kanske	inte,	men	å	andra	sidan	bör	en	indexering	ske	över	tid,	
vilket	index	som	är	mest	tillämpligt	har	dock	inte	undersökts	vidare	i	denna	studie.	I	de	fall	där	
det	ges	ett	indikativt	pris	vid	tilldelning	av	markanvisning,	så	som	i	Frihamnen,	borde	det	även	
vara	betydligt	tydligare	för	en	byggherre	att	förutse	vad	som	kommer	ske	med	priset	om	priset	
korrigeras	genom	indexering	istället	för	en	helt	ny	värdering.		

Vad	 som	 är	 en	 rättvis	 prissättning	 råder	 det	 delade	 meningar	 om	 och	 val	 av	 metod	 beror	
förmodligen	 till	 stor	 del	 på	målsättningen	 av	 projektet.	 Eftersträvas	mångfald	 och	 variation	
bland	kvaliteter	 och	byggherrar	 eller	 är	 det	 viktigast	 att	 erhålla	 en	 god	 ekonomi	 i	 projektet.	
Magnolia	 har	 uttryckt	 att	 det	 är	 tydligt	 med	 ett	 fast	 pris	 samtidigt	 som	 andra,	 exempelvis	
Veidekke,	 menar	 på	 att	 genom	 att	 sätta	 pris	 efter	 högsta	 anbud	 erhålls	 det	 mest	 ”rättvisa”	
priset.	I	ett	nytt	stort	utbyggnadsområde	bör	det	vara	svårt	att	sätta	ett	marknadspris	och	ett	
anbudsförfarande	 på	 pris	 bör	 då	 vara	 den	 mest	 korrekta	 bedömningen	 av	 själva	
marknadsvärdet.	Men	 är	 det	 ett	marknadspris	 när	 exempelvis	 en	 enda	byggherre	 kan	bjuda	
betydligt	 högre	 än	 övriga?	 I	 Årstafältet	 tackade	 samtliga	 tillfrågade	 byggherrar,	 efter	
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vinnarbidraget,	 ja	 till	 tilldelning	av	markanvisning	baserat	på	högsta	anbudet.	Kanske	är	det	
därmed	 ingen	problematik	eller	så	är	marknaden	så	pass	konkurrenskraftig	att	det	 fungerar,	
det	vill	säga	övriga	byggherrar	har	inget	annat	val.	Så,	är	målet	att	endast	komma	fram	till	det	
mest	 ”rättvisa”	marknadspriset	bör	 anbudsförfarande	på	pris	 vara	 ett	 acceptabelt	 alternativ.	
Däremot	 om	 det	 finns	 specifika	 mål	 vad	 avser	 mångfald	 av	 byggherrar	 eller	 variation,	 bör	
kommunen	välja	att	tillämpa	en	annan	metod.		

Ytterligare	 en	 aspekt	 som	 ska	 beaktas	 vid	 prissättningen	 av	 ett	 område	 är	 om	 de	 framtida	
gatukostnaderna	är	 inräknade	eller	 inte.	 I	exempelvis	Årstafältet	är	dessa	 inräknade	medan	i	
Frihamnen	kommer	 fördelningen	 av	dessa	 att	 regleras	 i	 senare	 avtal.	Det	 kan	 tänkas	 att	 om	
gatukostnaderna	 inte	 är	 inkluderade	 i	 priset	 så	 blir	 byggherrarna	 mer	 måna	 om	 att	 dessa	
kostnader	hålls	nere.	Argumentet	har	ingen	vetenskaplig	grund	men	är	något	som	bör	beaktas	
vid	prissättningen.	

Vad	 avser	 priser	 inom	 ett	 område	 ses	 det	 som	 ganska	 självklart	 att	 det	 förekommer	 olika	
värden	inom	ett	område,	vilket	det	även	bör	tas	hänsyn	till	vid	en	prissättning.	Resonemanget	
stöds	även	av	tillfrågade	byggherrar	Veidekke	och	NCC.	

4.7. Upplåtelseformer och hyresreglering 
Fördelningen	 av	upplåtelseformer	 är	 blandad	 inom	 samtliga	projekt	 och	 i	 flera	 av	projekten	
sker	 fördelningen	 etappvis.	 Det	 har	 i	 studien	 inte	 framkommit	 att	 fördelningen	 mellan	
upplåtelseformer	 skulle	 vara	 något	 problem.	 Det	 enda	 projektet	 där	 något	 slags	 krav	 eller	
incitament	 för	 byggande	 av	 hyresrätter	 funnits	 med	 i	 inbjudan	 till	 markanvisning	 var	 i	
Vallastaden	där	extra	poäng	gavs	för	byggherrar	med	avsikt	att	bygga	hyresrätt	eller	bostäder	
med	andra	upplåtelseformer	så	som	ägarlägenheter.	I	Frihamnen	fanns	också	krav	men	där	att	
hyresrätterna	 inte	 kan	 omvandlas	 till	 annan	 upplåtelseform	 inom	 minst	 15	 år.	 Syftet	 med	
byggande	av	hyresrätter	 inom	nya	områden	torde	framförallt	vara	att	 främja	mångfald	bland	
boende,	underlätta	för	de	lägre	inkomstgrupperna	samt	motverka	den	brist	på	hyresrätter	som	
råder	 i	 skrivande	 stund.	 Det	 borde	 därmed	 inte	 vara	 förenligt	med	 syftet	 om	 hyresrätterna	
som	 byggs	 ombildas	 till	 bostadsrätter	 kort	 efter	 projektets	 slutförande.	 Att	 då	 reglera	 att	
ombildande	 inte	 tillåts	 inom	 en	 viss	 tidsperiod	 anses	 som	 skäligt	 i	 dagens	 bostadssituation.	
Hur	kontroll	att	detta	sedan	efterföljs	har	inte	studerats	vidare	i	detta	arbete.	

Vad	gäller	reglering	av	hyresnivåer	har	detta	endast	tillämpats	i	Frihamnen.	Projektet	är	unikt	
av	de	fyra	studerade	projekten	på	grund	av	att	marken	ägs	av	ett	kommunalt	bolag.	Att	reglera	
hyror	 är	 enligt	 NCC	 kontroversiellt	 men	 modigt.	 Frågan	 är	 dock	 om	 det	 kommer	 att	 vara	
möjligt	 att	 hålla	 dessa	 hyror	 i	 framtiden.	 Såväl	 Älvstranden	 som	 NCC	 ser	 positivt	 på	
möjligheten.	Men	vad	händer	om	hyrorna	inte	hålls	dessa	15	år	som	är	avtalat?	Göteborgs	Stad	
har	 ännu	 inte	 beslutat	 om	 några	 viten	 avseende	 detta	 men	 kanske	 skulle	 det	 vara	 ett	
incitament	 för	 byggherrarna	 att	 hålla	 de	 utlovade	 hyrorna.	 Vad	 som	 däremot	 kan	 vara	
tveksamt	är	om	Älvstrandens	metod	avseende	hyror	skulle	vara	möjlig	i	mindre	städer	eller	i	
mindre	 attraktiva	 lägen.	 Skulle	det	 finnas	byggherrar	 som	vågade	 satsa	på	 låga	hyror	 även	 i	
sämre	 lägen	 än	 Frihamnen?	 Och	 framförallt	 skulle	 de	 få	 kalkylerna	 att	 hålla	 även	 i	 mindre	
attraktiva	 områden?	 Vi	 ställer	 oss	 tveksamma	 till	 det	 men	 i	 ett	 område	 som	 Frihamnen	 i	
centrala	Göteborg	är	det	mycket	möjligt	att	det	kommer	att	genomföras	framgångsrikt.	
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5. Slutsatser 
Innevarande	 kapitel	 redovisar	 de	 slutsatser	 som	 dragits	 med	 utgångspunkt	 i	 tidigare	
diskussion	och	analys.		

Det	 kan	 konstateras	 att	 det	 tillvägagångssätt	 som	 tillämpas	 vid	 tilldelning	 av	markanvisning	
inom	 större	 exploateringsprojekt	 skiljer	 sig	 åt	 beroende	 på	 projektets	 förutsättningar.	 Med	
förutsättningar	avses	framförallt	projektets	läge	och	mål,	och	är	därför	aspekter	som	bör	vägas	
in	vid	val	av	tillvägagångssätt.		

För	att	 erhålla	mångfald	bland	byggherrar	och	kvalitet	 inom	större	exploateringsprojekt	bör	
anbudsanvisning	baserat	på	andra	kriterier	än	pris	tillämpas.	Att	inte	kräva	alltför	omfattande	
bidrag	 vid	 inbjudan	 av	 markanvisning	 kräver	 mindre	 resurser	 och	 öppnar	 upp	 för	 fler	
byggherrar.	 Att	 dessutom	 inte	 anvisa	 specifika	 lotter	 till	 en	 början	 kan	 främja	 arbetet	 med	
området	 som	 helhet.	 Vidare	 bör	 det	 tydligt	 framgå	 vilka	 kriterier	 som	 valet	 av	 byggherrar	
grundar	 sig	 på,	 därtill	 bör	 alltid	 en	 avvägning	 ske	 så	 att	 kriterierna	 som	 tillämpats	 är	
essentiella.	För	många	kriterier	kan	försvåra	senare	bedömningsprocess.		

Hur	 bedömningen	 av	 intresserade	 byggherrar	 sker	 bör	 väljas	 beroende	 på	 hur	 delaktiga	
byggherrarna	ska	vara	i	planeringen.	Ett	poängsystem	är	tydligt	men	bör	kompletteras	med	en	
helhetsbedömning,	framförallt	om	byggherrarna	ska	delta	i	omfattande	planeringsarbete.	För	
en	 effektiv	 och	 transparent	 process	 bör	 bedömningens	 tillvägagångssätt	 vara	 klarlagd	 redan	
vid	 inbjudan	 till	markanvisning.	 I	 de	 fall	 då	bedömningen	 ska	 ske	utifrån	många	parametrar	
kan	 det	 vara	 fördelaktigt	 att	 ta	 hjälp	 av	 en	 extern	 bedömningsgrupp.	 Vid	 få	
bedömningsgrunder	 bör	 en	 intern	 arbetsgrupp	 vara	 tillräcklig.	 Bedömningen	 kan	
kompletteras	med	intervjuer	av	byggherrar	när	kännedomen	om	aktuell	aktör	är	liten.		

Att	 anta	 en	 detaljplan	 innan	 tilldelning	 av	 markanvisning	 sker	 kan	 vara	 ett	 sätt	 att	 inom	
mindre	 attraktiva	 lägen	 locka	 till	 sig	 fler	 byggherrar,	 då	 framförallt	 mindre	 etablerade.	 Ett	
alternativ	kan	vara	att	anvisa	viss	del	av	området	innan	framtagande	av	detaljplan	och	viss	del	
efter.	 Oavsett	 om	 detaljplan	 tas	 fram	 före	 eller	 efter	 fördelning	 av	 markanvisning	 bör	 en	
gemensam	 planering	 och	 samordning	 ske	 mellan	 kommun	 och	 valda	 byggherrar	 för	 att	
optimera	 områdets	 helhetslösningar.	 För	 att	 underlätta	 samarbetet	 mellan	 kommun	 och	
byggherre	samt	se	till	att	alla	kommer	till	 tals	kan	kompletterande	kvartsamtal	med	enskilda	
byggherrar	hållas.		

Prissättning	 av	 nya	 större	 exploateringsområden	 är	 en	 svår	 fråga	 och	 ett	 rättvist	
marknadsvärde	är	svårdefinierat.	Ett	fast	pris	anses	dock	mindre	riskfyllt	för	kommunen	med	
avseende	på	kvalitetssäkring	än	en	prissättning	efter	högsta	anbud,	däremot	så	är	sistnämnda	
ett	 enkelt	 förfarande	 för	 kommunen	 att	 finna	 ett	 ”marknadspris”.	 Ett	 fast	 pris	 vid	
markanvisning	 bör	 sättas	 utifrån	 en	 eller	 flera	 oberoende	 värderingar.	 Inom	 ett	 stort	
exploateringsområde	bör	även	så	kallade	zonpriser	finnas.	

Vad	 avser	 hyresreglering	 finns	 sannolikt	 andra	 förutsättningar	 för	 ett	 bolag	 än	 en	 kommun	
men	hyresreglering	i	sig	är	i	dagsläget	för	oprövat	för	att	kunna	dra	några	slutsatser	om	dess	
tillämpning.	
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6. Förslag på fortsatta studier 
I	kapitlet	ges,	med	utgångspunkt	i	genomförd	studie,	förslag	på	fortsatta	studier.	

I	studien	har	inte	prissättningsmekanismen	och	själva	tillämpningen	vid	värdering	av	marken	
inom	större	exploateringsområden	undersökts.	Ett	 förslag	på	 fortsatta	 studier	är	därmed	att	
undersöka	hur	en	rättvis	värdering	av	mark	sker	inom	stora	exploateringsområden	samt	hur	
korrigering	av	dessa	sker	över	tid.	Det	vill	säga	görs	en	indexering	av	priset	och	i	sådana	fall	
vilket	index	tillämpas.		

Inom	 studien	 har	 någon	 djupare	 analys	 av	 eventuell	 reglering	 avseende	 omvandling	 till	
bostadsrätt	samt	hyresnivåer	 inte	genomförts.	En	 intressant	studie	skulle	vara	att	undersöka	
hur	reglering	av	detta	kan	ske	samt	hur	det	kontrolleras	att	det	efterföljs.	Relevant	lagstiftning	
bör	studeras	och	en	jämförelse	göras	mot	verkliga	fall.		

Ett	annat	förslag	på	fortsatta	studier	är	mer	i	form	av	uppföljningssyfte	där	resultaten	från	de	
studerade	projekten	 följs	 upp.	 Ytterligare	 en	 studie	 i	 uppföljningsform	 skulle	 kunna	vara	 att	
undersöka	 om	 kommunernas	 strategi	 vid	 fördelning	 av	 markanvisning	 varit	 densamma	 i	
efterföljande	 etapper	 eller	 om	 tillvägagångssättet	 ändrats	 och	 i	 sådana	 fall	 avseende	 vilka	
aspekter.		
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8. Bilagor 
	

8.1. Intervjufrågor kommun 
1. Vad	är	din	roll	i	arbetet	med	projektet?	

2. Hur	och	när	initierades	projektet?	

3. Hur	har	arbetet	fortlöpt	därefter?	

4. När	i	tiden	skedde	första	markanvisning?	

5. Vilken	metod	har	ni	använt	er	av	vid	markanvisningen?	

6. Varför	har	ni	tillämpat	denna	metod?	

7. Varför	har	ni	valt	dessa	urvalskriterier?	

8. 	Hur	gjordes	bedömningen	vid	urvalet	av	byggherrar?	

a. Hur	lång	tid	tog	urvalet	av	byggherrar	att	genomföra?	

9. Vad	har	syftet	varit	med	att	tillämpa	det	tillvägagångssätt	ni	gjort?	

a. Hur	anser	ni	att	syftet	uppfyllts	hitintills?	

10. Hur	anser	ni	anser	ni	att	processen	vid	markanvisningen	fortlöpte?	

11. Har	ni	använt	er	av	det	här	tillvägagångssättet	vid	någon	tidigare	markanvisning?	

12. Vad	för	metod	kommer	att	användas	i	kommande	etapper/projekt?	(Kommer	samma	
metod	att	användas?)	

13. Hur	har	responsen	från	byggherrarna	sett	ut	vad	gäller	markanvisningen?	

14. Hur	har	byggherrarnas	delaktighet	i	planeringen	sett	ut?	

a. Har	de	deltagit	i	detaljplaneprocessen?	

b. Hur	har	arbetet	med	byggherrarna	förflutit	till	dess	att	marktilldelning	skett?	

15. Hur	har	prissättning	av	mark	skett?	

a. Varför	har	ni	valt	denna	metod?	

16. Har	reglering	för	byggande	av	hyresrätter	skett?	

a. Om	ja,	hur	har	detta	gjorts?	

b. Har	ni	i	samband	med	detta	även	reglerat	hyressättningen?	

c. Om	ja,	hur	har	detta	skett?	

17. Utifrån	dina/era	tidigare	erfarenheter,	är	tillvägagångssättet	vid	markanvisningen	
något	ni	gärna	ser	tillämpas	i	framtida	projekt?	

a. Vilka	komponenter	i	markanvisningen	skulle	ni	vilja	ta	med	er	till	framtida	
projekt?	
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8.2. Intervjufrågor Byggherre 
1. Vad	är	din	roll	i	projektet?	

2. Har	ni	tidigare	erfarenhet	av	att	arbeta	med	XX	kommun?	

3. Hur	kommer	det	sig	att	ni	ville	delta	i	detta	projekt?	

4. Gällande	inbjudan	till	markanvisning,	vad	tycker	ni	om	dess	utformning?		

a. Var	det	lätt	eller	svårt	att	förstå	vad	som	krävdes	av	er?	

5. Vad	för	arbete,	avseende	tid	och	resurs,	krävdes	av	er	vid	ansökan	för	markanvisning?		

6. Hur	många	byggrätter	har	ni	tilldelats	inom	projektet?	

7. Hur	har	er	delaktighet	i	planeringen	sett	ut?	

a. Har	ni	deltagit	i	detaljplaneprocessen?	

b. Hur	har	arbetet	med	kommunen	förflutit	till	dess	att	marktilldelning	skett?	

8. Vad	anser	ni	om	metoden	för	markanvisning	som	kommunen	tillämpat?	

9. Vad	anser	ni	om	urvalskriterierna	som	valet	av	byggherrar	grundats	på?	

10. Vad	anser	ni	om	kommunens	bedömningsgrunder	vid	val	av	byggherre?	

a. Anser	ni	att	det	tydligt	framgått	hur	bedömningen	har	gått	till?	

11. Om	reglering	för	byggande	av	hyresrätt	skett,	vad	tycker	ni	om	metoden?	

12. Om	reglering	för	hyra	skett,	vad	tycker	ni	om	metoden?	

13. Vad	tycker	ni	om	metoden	för	prissättningen	av	mark	inom	etappen?	

14. Utifrån	dina/era	tidigare	erfarenheter,	är	tillvägagångssättet	vid	markanvisningen	
något	ni	gärna	ser	tillämpas	i	framtida	projekt?	

a. Vilka	komponenter	i	markanvisningen	skulle	ni	vilja	ta	med	er	till	framtida	
projekt?	
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