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Var med och bygg Flemingsberg! 

  

Huddinge kommun bjuder in till deltagande i en markanvisningstävling för 

flerbostadshus respektive radhus vid Hälsovägen i centrala Flemingsberg. 
 

 

Det händer mycket i Huddinge, inte minst i Flemingsberg! Vår ambition är att inom 10 år 

tillsammans med platsens aktörer utveckla området från en funktionsseparerad förort till en 

sammanhängande stadsmiljö med urbana kvalitéer. En stadsmiljö med tusentals nya bostäder, 

arbetstillfällen och ett nytt samlande stadscentrum med handel, restauranger, kultur och nöje. Till 

2050 finns ambition om en utveckling med 15 000 nya bostäder, ett nytt stadscentrum och 50 000 

nya arbetstillfällen i flera nya stadsdelar. En total investering om över 60 miljarder kronor. 

Sammantaget innebär detta att utvecklingen i Flemingsberg idag är Sveriges största 

stadsutvecklingsprojekt! 

 

En av platsens större aktörer är Fabege som slutit avtal med Huddinge kommun om att tillsammans 

utveckla en ny internationell affärs- och forskningshubb i Flemingsberg. Det är inte bara Fabege som 

fått upp ögonen för den potential som finns i Flemingsberg. Inom Universitetsområdet pågår en 

dialog mellan samtliga aktörer om utveckling av ytterligare lokaler för högre utbildning, forskning 

och sjukvård. I andra stadsdelar pågår planering om utveckling av nya bostäder. All utveckling sker i 

nära samarbete mellan kommun och platsens aktörer. Tillsammans skapar vi förutsättning för en 

idéburen och hållbar utveckling. 

 

En viktig förutsättning för fortsatt utveckling är ökad tillgänglighet genom ny infrastruktur. Här 

pågår planering för både nya vägar genom Tvärförbindelse Södertörn och Trafikplats Högskolan 

samt ny kollektivtrafik genom Spårväg syd och en ny stombusslinje. Ett omfattande arbete har också 

inletts för att möjliggöra för ett nytt resecentrum där byte enkelt kan ske mellan cykel, buss, 

spårväg, pendeltåg och regionaltåg. Ett viktigt nav i ett växande Flemingsberg. 

 

Kommunen antog under 2017 en detaljplan för ca 800 bostäder längs Hälsovägen. 

Tre delområden inom projektet är redan markanvisade och kommunen vill nu få in förslag på 

bebyggelse inom de två kvarstående områdena. Ett område för flerbostadshus och ett område för 

radhusbebyggelse. 

 

Vi hoppas att ni vill delta i markanvisningstävling för att få vara med och forma 

en central och betydelsefull del av utvecklingen i Flemingsberg!  

 

  

  

Heléne Hill 

Samhällsbyggnadsdirektör, 

Huddinge kommun 
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Sammanfattning 
  

Huddinge kommun bjuder in till en markanvisningstävling vid Hälsovägen i Flemingsberg. 

Den nya detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017 och just nu förbereder kommunen 

för byggstart på allmän plats. Sedan tidigare har Huge Bostäder, BRABO och Riksbyggen 

markanvisats delområden inom detaljplanen. 
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Tävlingens upplägg 

 Inlämning av tävlingsbidrag kommer att ske i två steg. Den första tävlingsomgångens inlämning 

omfattar underlag för utvärdering av Tävlingsomgång 1 nedan. Den andra (slutliga) inlämningen ska 

innehålla kompletterande underlag för att uppnå ett komplett tävlingsbidrag inför utvärdering av 

Tävlingsomgång 2. Utvärdering av inkomna tävlingsbidrag sker enligt följande steg: 

Tävlingsomgång 1 – Prekvalificering på pris och helhetsidé  

Tävlingsomgång 2 – Utvärdering av utformning, gestaltning och idéuppfyllelse 

 Visionsbild för utvecklingen Flemingsbergsdalen. Markanvisningsområdet markerat i rött. 

Tidplan och viktiga datum 

2020-03-26 Tävlingen startar 

2020-05-06 Sista dag för inlämning – steg 1, prekvalificering (10.00) 

2020-05-15 Besked om avancemang  

2020-08-14 Sista dag för inlämning steg 2, tävlingsbidraget (12.00) 

2020-09-02 Sista dag för inlämning av påskrivet avtal 

2020-09-09 Offentliggörande av vinnare 

2020-10-21 Kommunstyrelsen beslutar om mark- och genomförandeavtal 
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1. Arlanda-Märsta 

2. Barkarby-Jakobsberg 

3. Kista-Sollentuna-Häggvik 

4. Täby centrum-Arninge 

5. Kungens kurva-Skärholmen 

6. Flemingsberg 

7. Haninge centrum 

8. Södertälje 

 

 

Flemingsberg 
Flemingsberg är ett av Sveriges största och viktigaste utvecklingsområden med mycket 

stark tillväxt och stor potential. 

Stadskärnan Flemingsberg 

Flemingsberg är redan idag ett viktigt centrum för sjukvård, högre utbildning, världsledande 

forskning, rättsväsende och resande i södra Stockholm. Viktiga samhällsfunktioner för invånare i ett 

mycket stort omland är samlade här. I dagsläget finns det ca 15 000 invånare, 15 000 verksamma och 

18 000 studenter inom sex akademier i Flemingsberg och området kommer expandera kraftigt 

kommande år. Tillsammans med Botkyrka kommun och Region Stockholms har ett utvecklings-

program tagits fram: Flemingsberg 2050 – Där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. 

Utvecklingsprogrammet enar parterna kring den framtida utvecklingen och ger en tydlig gemen- 

sam visionsbild av Flemingsberg 2050. 

 
  

Vision 

Den gemensamma ambitionen är att den regionala stadskärnan Flemingsberg ska 

fortsätta utvecklas till en konkurrenskraftig innovationsmiljö med stadskvaliteter och 

därmed bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion.  

 Där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm 

År 2050 är Flemingsberg ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, 

forskning och kreativitet. Det är en inspirerande mötesplats där innovationer skapas och 

samverkan driver en hållbar samhällsutveckling. Flemingsberg är en självklar etableringsort 

för kunskapsintensivt näringsliv och har en eftertraktad livsmiljö. Flemingsberg är en plats 

där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. 
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Fem utvecklingsmål för Flemingsberg  

 

 

Mål 1 Levande stadskärna 

En urban och variationsrik stadskärna med unik 

identitet 

 

 

 

Mål 2: Självklart etableringsval 

En attraktiv etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv 

och kreativa näringar 

  

 

 

Mål 3 Öppen universitetsstad 

Ett levande och mångvetenskapligt campus med en 

variationsrik högre utbildning och världsledande forskning 

 

 

 

Mål 4 Eftertraktad Livsmiljö 

En eftertraktad livsmiljö med närhet till både stadsliv, kultur 

och natur 

 

 

 

Mål 5 Hållbart samhälle 

En långsiktigt hållbar samhällsutveckling med människan i 

centrum 
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Tre övergripande strategier för den regionala stadskärnan Flemingsberg 

För att uppnå visionen och de övergripande målen ska åtgärder enligt tre strategier prioriteras. 

Nedan sammanfattas strategierna, ta del av strategierna i sin helhet på: 

flemingsberg.se/utvecklingsprogram 

  

En urban och grönskande stad 

Åtgärder som leder till att Flemingsberg utvecklas till en urban och tät men grönskande stads-

miljö. En stad med ett tydligt och samlande stadscentrum invid Flemingsbergs station, kom-

pletterat av lokala målpunkter i omgivande stadsdelar. En stad erbjuder ett brett utbud av olika 

typer av service, nöje, restauranger, kultur och ytor för rekreation som ger valmöjligheter. 

  

En tillgänglig och inkluderande stad 

Åtgärder som leder till att Flemingsberg utvecklas till en regionalt tillgänglig stadskärna med ett 

lättorienterat nav i de centrala delarna som uppmuntrar till ett hållbart resande. En plats som lokalt 

upplevs som nära, trygg, välkomnade och sammanhängande. En inkluderande stadskärna för alla 

där möjligheterna till delaktighet är god. 

 

En innovativ och dynamisk stad 

Åtgärder som leder till att Flemingsberg utvecklas till en idéutvecklande och lärande stad. En plats 

där aktörerna tillsammans drar fördel av den högre utbildning och forskningens unika förutsätt-

ningar inför fortsatt utveckling. En dynamisk plats med inspirerande mötesplatser och struktu-

rerande arenor som stimulerar innovationer, entreprenörskap och kreativitet. En utveckling som 

leder till en hållbar stad som kan förändras över tid. 
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Illustrationsbild över framtida utveckling i Flemingsbergsdalen, vy från Hälsovägen  

Pågående utveckling i Flemingsberg 
Nytt stadscentrum, ny internationell affärs- och forskningshubb, nya lokaler för högre 

utbildning, forskning och sjukvård samt tusentals nya bostäder i flera nya stadsdelar. 

 
Inom Flemingsberg pågår utveckling i flera stadsdelar parallellt. Den mest omfattande utvecklingen 

kommer ske runt Flemingsbergs station. Här har Huddinge kommun tecknat avtal med Fabege om 

att utveckla en ny internationell affärs- och forskningshubb, Stockholm South Business District. 

Detta i kombination med ett nytt samlande stadscentrum med restauranger, handel, kultur, nöje 

och service kommer utgöra en motor för fortsatt utveckling. Visionen är att skapa en levande urban 

stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare. En varierad, dynamisk och multifunktionell 

plats som skapar grogrund för idéer och som attraherar och föder dagens och morgondagens 

talanger. Målet är att få fler företag att välja en etablering i södra Stockholm. 

 

Parallellt med detta planeras för nya lokaler för högre utbildning, forskning och sjukvård inom 

Universitetsområdet. Dessutom pågår planläggning för bostäder inom flera nya stadsdelar som ger 

möjlighet till bostadskarriär eller ett boende närmare den plats där de också arbetar eller studerar. I 

anslutning till de nya bostäderna studeras förutsättningar för nya grundskolor, närservice, parker 

och andra ytor för rekreation.  

 

Utvecklingen sker i nära samverkan och dialog mellan kommun och platsens större aktörer. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling. 
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Beskrivning av området 
Området för markanvisningen ligger strax intill Flemingsbergs centrum med 

Flemingsbergs pendeltågsstation, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och 

Södertörns högskola som närmsta grannar. 

Hälsovägen  

Hälsovägen är centralt beläget i Flemingsberg. Här rör sig ett stort antal människor varje dag. Inom 

nära gångavstånd finns också Flemingsbergsparken, skolor, bibliotek och flera förskolor. Ett flertal 

busslinjer trafikerar Hälsovägen och Spårväg syd planeras trafikera Hälsovägen i direkt anslutning till 

markanvisningsområdet. I Flemingsbergsdalen finns i dagsläget bland annat två större 

livsmedelsbutiker, ett sportcenter och bostäder. 

 

 
Illustration över Flemingsberg med pågående planprogram under framtagande samt kommande större 

infrastruktursatsningar markerat. 
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Illustration över Flemingsberg med utvecklingen mot 2050. 

Utvecklingsområden 

1. Flemingsbergsdalen utvecklas till en ny central stadsdel med stort inslag av handel och 

kontor. Ett nytt samlande centrum skapas intill stationen och Regulatorbron. 

2. Resecentrum. Stationen blir en del av det nya centrumet och utvecklas till en effektiv 

bytesnod. 

3. Campus Flemingsberg fortsätter att utvecklas med fler institutioner och studentbostäder. 

4. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ges möjlighet att expandera. 

5. Kopplingar mellan Tullinge villastad och centrala Flemingsberg stärks. Tullinge villastad 

integreras och förenas med sjukhusområdet. Kommande utbyggnad måste hantera 

övergången i skala mellan både bebyggelse och gatustruktur. En målsättning är att etablera 

en samlande park som viktig mötesplats och funktion som förenar. 

6. Området norr om Flemingsberg utreds för blandad bebyggelse, parker och offentlig service. 

7. Nya kvarter längs Hälsovägens norra sida är under genomförande. 

8. Björnkulla planeras utvecklas till en blandad stadsdel med bland annat naturnära bostäder. 

9. Möjligheter till förtätning i delar av Visättra utreds. 

10. Hantverksbyn utvecklas som verksamhetsområde över kommungränsen. 

Gator, stråk och kopplingar 

11. En sänkning och överdäckning av delar av Huddingevägen (väg 226) utreds. 

12. Hälsovägen och dess förlängning via det nya resecentrumet och Regulatorbron blir 

Flemingsbergs centrala stråk. Här planeras en sträckning av Spårväg syd. 

13. Katrinebergsvägen blir en viktig koppling mellan Tvärförbindelsen, Flemingsberg och 

Tullinge. 

14. Kopplingen mellan Tullinge Villastad och centrala Flemingsberg stärks. Alfred Nobels allé 

utvecklas som huvudstråk. Byggnaderna längs stråket vänder sina entréer mot gatan. I 

bottenvåningarna inryms verksamheter så som caféer, butiker och gym. Västerut längs 

Alfred Nobels allé blir inslaget av bostäder större. Skalan på bebyggelsen minskar för att 

möta småhusbebyggelsen i Tullinge villastad. 

15. Trafikplats högskolan är under genomförande och skapar en ny infart till Flemingsberg samt 

en ny förbindelse mellan västra och östra Flemingsberg. 

16. Möjligheterna att skapa ett huvudstråk längs bland annat Anatomivägen utreds. 

17. Flemingsbergsleden föreslås förlängas över Huddingevägen (väg 226) och järnvägen. 

Flemingsbergsleden blir ett nytt viktigt huvudstråk mellan Grantorp, Visättra och den nya 

centrala stadsdelen. 

18. Nytt huvudstråk som löper vidare genom Björnkulla vidare till Hantverksbyn. 
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Detaljplanen 
 Detaljplanen, där markanvisningsområdet ingår, vann laga kraft i oktober 2017. Den 

medger ny bostadsbyggelse i flerfamiljshus och en mindre andel i radhus, totalt sett ca 

800 bostäder. 

  

Planen innebär att området norr om Hälsovägen bebyggs och får därmed en ny karaktär som 

stadsgata. Med den nya bebyggelsen ska bebyggelsen i 

Flemingsbergsdalen länkas ihop med Flemingsbergs centrum, universitets- och sjukhusområdet. 

Markanvisningsområdet är en del av detta strategiska läge och tillkommande byggnation kommer 

därför att ha stor påverkan på stadsbild och stadsliv. 

  

Detaljplanen tillåter nya bostadskvarter med lokaler i bottenplan mot Hälsovägen. Bebyggelsen  

ska utgöras av tre olika skalor; en låg med radhus mot Doktorsgången (tidigare Spektrumgången), 

en mellanskala i fem till åtta våningar och några högre hus som utformas som solitärer. 

  

För att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö har detaljplanen ett flertal planbestämmelser om 

utformning och gestaltning som arbetades fram gemensamt med byggaktörerna i planprocessen. 

Det nya bebyggelseområdet formas med höga målsättningar vad gäller dagvattenhantering och 

mobility managementåtgärder samt kompensation för och bidragande till ekosystemtjänster. 
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Allmänna platser  
  

De ytor som omfattas är främst delar av Hälsovägen, två mindre lokalgator, Alumn- och 

Akademikertorget, Flemingsbergsparken samt omdragning av Doktorsgången. Vid 

utformning av allmänna platser har stor hänsyn tagits till kopplingar i närområdet. 

Torg och stråk 

Längs Hälsovägen kommer två nya torgytor att byggas, Alumntorget och Akademikertorget. Torgen 

ska utgöra mötesplatser och stärka kopplingarna i området för gående. Torgen förses med 

planteringar, god belysning och genomtänkt möblering. Här kommer även finnas inslag av konst 

samt plats för servering. Doktorsgången läggs om i vissa delar och får ny belysning. 

  

Park 

Flemingsbergsparken byggdes om 2019 och har idag ett varierat innehåll med bland annat 

vattenlek, lekplats, scen och stora öppna picknickytor. Parken utgör idag en naturlig samlingspunkt 

i området och lockar många besökare. Parken ligger i direkt anslutning till den nya bebyggelsen 

längs Hälsovägen. 
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Befintliga aktörer vid Hälsovägen 

  
Huge Bostäder, BRABO och Riksbyggen förbereder inför kommande byggstart. 

 

I samband med antagande av detaljplanen upprättade vi mark- och genomförandeavtal med 

följande aktörer:  

• Huge Bostäder 

• BRABO  

• Riksbyggen 

  

Just nu pågår arbete med att förbereda inför byggstart på allmän plats och Huge Bostäder har 

påbörjat förberedande markarbeten. Brabo och Riksbyggen kommer påbörja sina entreprenader 

under 2022. Huddinge kommun har redan förberett för en effektiv utbyggnad av området genom 

att tillskapa omledningsvägar för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. På detta vis säker-

ställer vi att det finns etableringsytor för samtliga aktörer på Hälsovägen samtidigt som trafiken 

fungerar under byggtiden. 

  

Aktörerna samverkar med kommunen bland annat gällande marknadsföring och samordning 

kring potentiella hyresgäster i de lokaler som kommer att byggas i kvarterens bottenvåningar.  

På följande sidor kan du läsa om de befintliga aktörernas planerade bebyggelse och 

markanvisningsområdet. 

 

  
 

Illustration över omledningsvägar som kommunen byggt för att möjliggöra etableringsytor samt byggvägar 
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Huge Bostäder – Område D  

128 hyresrätter, 81 studentbostäder och förskola med åtta avdelningar. 

Huges område är ett blandkvarter bestående av en byggnad med 81 studentbostäder, en förskola 

för ca 160 barn och två byggnader som inrymmer 128 hyresrätter varav den ena inhyser mindre 

lägenheter och den andra även större lägenheter. Bottenvåningarna mot Hälsovägen kommer att 

inhysa sex butikslokaler på ca 450 kvm. 

 

Kvarteret ska byggas i en befintlig bergsluttning med stora höjdskillnader. Detta hanteras genom 

suterrängvåningar för att möta omgivande gator på ena sidan och naturmark på andra sidan. 

Kvarteret har varierande byggnadshöjder som bidrar till luftighet och genomsläpplighet.  

 

Biologiska spridningsmöjligheter anläggs mellan husen 

genom gröna gårdar och tak samt bevarade eller 

planterade träd 
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BRABO – Område B  
120 bostadsrätter i ett 16-våningshus och ett lägre omslutande hus. 

BRABOs kvarter består av två byggnader med olika karaktär innehållande ca 120 bostadsrätter. 

Kvarteret är utformat efter BRABOs koncept för boende med aktiv livsstil och kan bland annat 

erbjuda gym, spa och extra utrymmen för förvaring och hobbyrum inom gården. 

  

Ett 16-våningshus placeras i kanten av bergsbranten som en solitär med balkonger i varierad 

placering. Ett lägre hus i mellanskala med sex våningar och en indragen våning omsluter gården. 

Mot Doktorsgången är fasaden delvis inglasad. Mot Hälsovägen och torgen har bottenvåning-

arna publika lokaler. Kvarteret ger ett slutet intryck mot torget och Hälsovägen men öppnar  

upp sig mot parken i norr och öster. 

  

Gården blir tvådelad i sin gestaltning med en del med mer vildvuxen, oregelbunden karaktär och  

en med mer ordnad, urban karaktär. Gångytor, trappor och stödmurar utformas i naturmaterial. 
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Riksbyggen – Område A 

183 bostadsrätter i två kvarter och en förskola. 

De två kvarteren är utformade för att passa olika steg i livet genom ett koncept som motsvarar 

Steg Ett-köpare, seniorboende och familjebostaden. Mellan de båda kvarteren sträcker sig ett 

allmänt stråk. Förskolan som ska drivas i privat regi kommer att rymma ca 75 barn och är placerad 

i bottenvåning. Projektet innefattar även lokaler i bottenvåning. 

  

Byggnaderna kommer att ha en kontinuerlig sockelvåning i gedigna material och stora glaspartier 

med bostäder i fristående volymer av varierande höjd ovanpå sockeln. De i volym uppbrutna 
kvarteren ska ge en visuell kontakt mellan park och gata. Kvarteren öppnas upp emot Doktors-

gången och gårdarna ligger i samma nivå som gångvägen vilken avgränsas av lätta byggnader  

såsom växthus och låga sittytor. 
  

Inom Riksbyggens område kommer ett parkeringsgarage byggas som markanvisningsområdet ska ha 

en andel i för att begränsa markförlagd parkering i kvarteren.  
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Markanvisningsområdet 

Området gränsar till Huges kvarter i väst samt allmän plats i form av Alumntorget och 

därefter BRABOs kvarter i öst. 

Omfattning 

Anbudet bör innehålla ca 180–200 lägenheter i flerbostadshus samt ca 15 radhus och ska vara väl 

anpassat till omgivningen. Längs med Hälsovägen ska minst 165 kvm utgöras av lokaler i 

bottenvåningen men om lokalytan blir större betraktas det som positivt för hur projektet bidrar till 

att Hälsovägen blir ett levande stråk. Placeringen av lokalerna är fri men ska ligga längs med 

Hälsovägen eller mot annan allmän gata/torg. 

Upplåtelseform 
Det är möjligt att delta i markanvisningstävlingen oavsett vilken upplåtelseform som föreslås i 

tävlingsbidraget. Vald upplåtelseform kommer inte att påverka utvärderingen av tävlingsbidragen. 

Förutsättningar 

Nedan anges förutsättningar för markanvisningsområdet. Mer information finns i planbeskrivningen 

och i övrigt underlagsmaterial. 

Terräng 
Områdets terräng är mycket kuperad och utgörs av naturmark med berg i dagen och uppvuxna 

träd. Platsen utgör ett bra läge för café eller liknande på grund av dess solförhållanden. Detalj-

planen anger ett flertal öppningar och stråk för bland annat passage upp till radhusområdet.  

Gestaltning 
För att utforma ett bebyggelseområde med höga kvaliteter valde kommunen att tillsammans med 

exploatörerna ta fram gemensamma så kallade ”spelregler”. Spelreglerna har resulterat i 

plankartans bestämmelser som rör utformning och utseende och stöder planens syfte. De viktigaste 

har varit: 

• Att skapa en harmonisk men varierad skala längs med Hälsovägen genom att införa tre skalor och

att fasad byter karaktär vid höjdbyte.

• Att höga hus ska frigöras från övriga volymer, vara nätta och ha egen karaktär.

• Bottenvåningars utformning som ska innehålla entréer, glasning, ha ett indrag, en viss takhöjd

samt minimerad sockel.

• Att få till en tydlig gräns mellan privat och allmän mark samt skapa ett aktivt och tryggt stråk på

Doktorsgången bland annat genom glasning och entréers placering på den nya bebyggelsen.

• Att gårdarna ska ses som en förlängning av parken och därmed ska 50 % av gårdens yta vara

planterad samt att 50 % av taken ska vara vegetationsklädda.
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Genomförande  
Huddinge kommun har många projekt i Flemingsbergsområdet. Nyligen har planprogrammet för 

Flemingsbergsdalen haft samråd och Spårväg syd har tidigarelagts fyra år med projektstart 2020. 

Spårvägens totala byggtid beräknas till tio år. Utöver detta planeras även Tvärförbindelse Södertörn 

som ska stå färdig 2032. 

 

Med hänsyn till att många projekt finns i närområdet ser Huddinge kommun att det är viktigt att 

entreprenaden startas och färdigställs under en begränsad period. Senast 2025 bör lägenheterna  

och lokalerna vara färdiga för inflyttning. 

 

Parkering för cykel och bil 

Cykelparkering ska anordnas på kvartersmark både inomhus för långtidsparkering, samt i närhet till 

entré för korttidsparkering. Dessa platser ska vara väderskyddade och upplysta. 

  

Bilparkering anordnas för markanvisningsområdet huvudsakligen i gemensamhetsanläggning för 

garage i Riksbyggens kvarter. Kommunen och Riksbyggen kommer teckna en överenskommelse 

om genomförandet av parkeringsgaraget. Kommunen kommer i samband med genomförande av 

markanvisningen överlåta avtalet på den part som tilldelas markanvisningen, se bilaga 6. 

  

Antal p-platser är beräknat utifrån faktiskt bilinnehav på motsvarande platser med liknande förut-

sättningar samt hur mycket mobility managementåtgärder som knutits avtalet. Sådana åtgärder 

rör eluttag för bil och cykel, cykelrum som förses med cykelpump och verktyg för mindre 

cykelrepara-tioner. Minst 26% reduktion ska uppnås. Vid förfrågan kan en modell förmedlas för 

att beräkna parkeringsbehovet. 

Angöring 

Angöring till kvarteret sker från Hälsovägen. Handikapparkering och lastzon anordnas på allmän 

plats längs Hälsovägen. Angöring till garaget inom Riksbyggens delområde sker via Akademikergränd 

(ny lokalgata). Gående får en separat ingång till garaget på Riksbyggens tomt. Projektering av allmän 

plats pågår och i nuvarande förslag anges en lastzon och två handikapparkeringar.  

Ledningar 

Inom området finns ett flertal VA-, fiber- samt elledningar. För att möjliggöra exploatering inom 

fastigheterna krävs flytt av flera ledningar i samband med exploateringen. Kommunen samordnar 

och handlar upp entreprenör för all flytt samt nyläggning av ledningar som krävs för att området  

ska kunna exploateras. Entreprenaden handlas upp under våren 2020 och beräknas pågå från 

sommaren 2020 till årsskiftet 2021/2022.  

Fastighetsbildning 

Det finns ett pågående ärende om fastighetsbildning hos den kommunala lantmäterimyndigheten  

i Huddinge kommun. 
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Dagvatten och ekosystemtjänster 

Detaljplanens genomförande leder till en rad åtgärder som har en renande effekt utifrån 

planområdets förutsättningar, vilka är i linje med Huddinges dagvattenstrategi, med stor andel 

gröna gårdar, gröna tak, växtbäddar, öppna diken/ränndalar och dammar.  

  

För att tillföra ekosystemtjänster och försöka kompensera för de som går förlorade har vissa av 
tjänsterna knutits till bestämmelser i plankartan alternativt genom mark- och genomförandeavtal 
mellan kommunen och respektive exploatör.  

 
I markanvisningsområdet förväntas kommande byggaktör ta hänsyn till bestämmelser i detaljplanen 

samt utforma projektet enligt utredning om ekosystemtjänster, bilaga 18. Se även §26 i bilaga 1, 

utkast till mark- och genomförandeavtal. 
  

Buller 

Planområdet exponeras för buller från Huddingevägen och Hälsovägen. Även buller från tågtrafik 

från stambanan påverkar. I framtiden planeras även Spårväg syd att gå längs med Hälsovägen. 

Planen ska uppfylla gällande riktvärden för buller. Markanvisningsområdet är utsatt för buller med 

en ekvivalent ljudnivå upp mot 65 dBA. För att klara riktvärdena krävs genomgående lägenheter 

där minst hälften av bostadsrummen har tillgång till fönster mot en tyst sida. 

  

Lokaler och marknadsföring 

Lokaler för centrumändamål ska anläggas längs med Hälsovägen och/eller mot Alumntorget.  

Åtminstone 165 kvm BTA lokalyta ska anordnas och i övriga publika lägen ska bottenvåningarna i 

så stor utsträckning som möjligt förberedas för en framtida omvandling till lokaler. Bottenvåning 

mot huvudgata ska utformas med en takhöjd om minst 2,7 meter. I kommunens utvärdering 

kommer kreativa och ambitiösa förslag kring hur byggaktören arbetar med publika lokaler att 

premieras. 

  

Samtliga aktörer inom planområdet deltar tillsammans med kommunen i en Marknadsföringsgrupp 

som behandlar frågor om samordning mellan lokalytor och planering av gemensamma marknads-

föringsaktiviteter. 

  

Tidigare utredningar 

Ett flertal utredningar som är relevanta att ta del av är framtagna under planarbetet. De utredningar 

som finns tillgängliga framgår nedan och hittas i bilageförteckningen på sidan 34. 
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Kostnader för exploatören 

 

Parkering 

Faktisk kostnad för anläggandet av garaget fördelas på parterna enligt andelstal i parkeringsgaraget, se bilaga 

6. Budget för anläggandet uppskattas till ca 500 000 kr/parkeringsplats (exklusive moms för utförandet av 

anläggningen). Anläggningen är inte projekterad och kostnaden är en uppskattning. 

  

Angöring 

Ersättning för lastzon och handikapparkeringar utgår med 450 000 kr per lastzon och 150 000 kr per handi-

kapparkering vilket med aktuell projektering ger en kostnad på 975 000 kr, se § 12 i bilaga 1. 

  

Ledningar samt trafikanordningar 

Kommunen utför ledningsflytten och har även utfört förberedande arbeten med att bygga omledningsvägar 

som möjliggör etableringsytor och byggväg samt att ledningsentreprenaden kan utföras, men aktören 

bekostar 33% av den totala, faktiska kostnaden för dessa arbeten, se § 11 i bilaga 1. Den beräknade totala 

kostnaden uppskattas till ca 60 miljoner kr vilket ger att byggaktörens andel beräknas vara ca 20 miljoner kr. 

Dessa kostnadsuppskattningar är kommunens framtagna kalkyler, inklusive ÄTA + risk, som är framtagna 

utifrån projekterade handlingar inför offentlig upphandling av entreprenaden.  

 

Samordning med andra byggaktörer  

Kommunen har tillsatt en byggproduktionssamordnare som ska samordna alla byggaktörers entreprenader. 

Kostnaden för denna resurs ska fördelas enligt på exploatörerna. Den sammanlagda kostnaden för resursen 

uppskattas till 2 miljoner kr varav respektive byggaktörs kostnad uppskattas till ca 400 000 kr, men det är 

faktisk kostnad som ska faktureras, se §29 i bilaga 1. 

 

Medfinansiering 

Överlåtelseområdet ligger inom influensområdet för Spårväg syd. I och med detta ska medfinansierings-

ersättning erläggas i linje med Huddinge kommuns principer för medfinansieringsersättning för Spårväg syd. 

Medfinansieringsersättningens storlek uppskattas till ca. 320 000 kronor, se §11 i bilaga 1. 

 

Marknadsföring 

Befintliga aktörer planerar att erlägga ca 250 000 kr till en gemensam pott för marknadsföringsinsatser. Den 

aktör som tilldelas markanvisningen förväntas bidra med motsvarande. 

 

Sammanställning av kostnader 

• Parkering– GA – (antagande om 55 platser á 500 000 kr)  27 500 000 kr 

• Angöring     975 000 kr 

• Ledningsflytt samt trafikanordningar   20 000 000 kr 

• Samordning     400 000 kr 

• Medfinansieringsersättning    320 000 kr 

• Marknadsföringsinsatser    250 000 kr 

• Summa:     49 445 000 kr 

 
 

Kostnaderna som anges är uppskattningar som baseras på kalkyler kommunen låtit ta fram. 

Kalkylerna innehåller ett riskpåslag. I samband med att entreprenaderna handlas upp och fortlöper 

kan kostnaderna justeras. Faktisk kostnad kommer faktureras exploatör, se bilaga 1 – mark- och 

genomförandeavtal 
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Tävlingens upplägg 
 

Översikt 

Tävlingen är indelad i två steg. Inledningsvis genomförs en prekvalificering och därefter 

lämnar de tre aktörer som kvalificerat sig vidare in ett komplett tävlingsbidrag. Nedan 

beskrivs tävlingsom-gångarna kortfattat.  

  

Tävlingsomgång 1 – Prekvalificering 

I den första omgången kommer pris och helhetsidé att utvärderas.  

 

Pris 

Ange pris för total köpeskilling i kronor för delområde C respektive delområde E. I 

utvärderingen summeras köpeskillingen för båda delområdena.  Det är möjligt att göra 

avsteg från angivet pris med +/- 10% vid avancemang till nästa tävlingsomgång. 

  

Helhetsidé 

Helhetsidén ska visa hur detaljplanens intentioner uppnås och hur projektidén 

(pusselbiten) bidrar till att nedanstående strategier i utvecklingsprogrammet för 

Flemingsberg 2050 efterlevs: 

• En tillgänglig och inkluderande stad   

• En innovativ och dynamisk stad    

• En urban och grönskande stad  
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Helhetsidén redovisas genom att fylla i tävlingsformuläret, se bilaga 19. I 

tävlingsformuläret redovisas bland annat en beskrivande visionstext och hur helhetsidén 

kan uppnås. 

 

I bilaga 20 – Utvecklingsprogram för Flemingsberg kan ni läsa mer om Huddinge kommuns 

vision för det framtida Flemingsberg. Kommunen kommer premiera förslag som bland 

annat innehåller kreativitet och kvalitet i lösningar för innovativa boendeformer samt 

planering för lokaler i bottenvåning eftersom vi tror att detta kommer vara viktigt för 

utvecklingen av Flemingsberg. 

 

I kommunens utvärdering av de tre ovanstående parametrarna kommer betyg sättas 

enligt nedanstående skala: 

• IG – Icke godkänt  

• G – Godkänt 

• VG – Väl godkänt 

• MVG – Mycket väl godkänt 

  

Beroende på vilket betyg som erhålles i respektive kategori kommer kommunen ge ett 

fiktivt påslag på exploatörens givna markpris. Tabellen nedan redovisar hur kommunen 

kommer värdera betygsättningen: 

 

En tillgänglig och inkluderande stad 

IG 0 kr 

G 3 750 000 kr  

VG 7 500 000 kr  

MVG 15 000 000 kr  

  

En innovativ och dynamisk stad  

IG 0 kr 

G 6 250 000 kr  

VG 12 500 000 kr  

MVG 25 000 000 kr  

  

En urban och grönskande stad  

IG 0 kr 

G 2 500 000 kr  

VG 5 000 000 kr  

MVG 10 000 000 kr 
 

Följaktligen ges exempelvis en aktör som erhållit betyget MVG på alla tre kategorier ett 

fiktivt påslag på sitt markpris om 50 miljoner kronor. 

 

 

Tre aktörer går vidare till steg 2 



26 

 

Checklista innehåll tävlingsomgång 1 

För att ett tävlingsbidrag ska vara komplett för utvärdering ska material enligt nedan 

lämnas in. Nedanstående utgör alltså baskrav för deltagande i tävlingen. 

  

Pris (utvärderas) 

Ange pris; total köpeskilling för delområde C respektive delområde E. Köpeskillingen för 

båda delområden summeras ihop av i utvärderingen. I steg 2 är det möjligt att revidera 

angivet pris med +/- 10%. 

  

Helhetsidé (utvärderas) 

Helhetsidén redovisas genom att fylla i tävlingsformuläret, se bilaga 19. 

 

Grundkriterier 

Obligatoriska handlingar ska vara inlämnade senast den 6 maj kl 10.00 

 

Exploatören ska bedömas vara en fullgod samarbetspartner med tanke på ekonomisk 

stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade 

projekt.  
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Tävlingsomgång 2 – Tävlingsbidrag 

I denna utvärdering kommer pris, utformning, gestaltning och idéuppfyllelse 

att utvärderas.  

Pris 

Nu anges det slutliga anbudet. Det finns möjlighet att justera angivet pris i steg 1 med 

+/- 10%.  

  

Utformning och gestaltning 

Delkategorier enligt nedan kommer att utvärderas och viktas samman: 

  

Variation i fasaders uttryck 

Hur fasader byter karaktär vid byte i byggnadshöjd genom t.ex. variation av material, 

fasadliv, fönstersättning. 

 

Anpassning till omgivningen 

Hur förslaget förhåller sig till omgivande terräng, torg, gatumiljö och övriga aktörers 

bebyggelse. Hur planeringen och utformningen bidrar till trygghet och levande stadsmiljö. 

Kommunen premierar om detta kvarter kan bidra med något utöver det som planeras av 

övriga aktörer. 

 

Materialval 

Hur beständiga och kvalitativa material som föreslås samt dess förmåga att åldras vackert. 

Utformning av gårdsmiljö  

Hur förhåller sig gårdsmiljön till Doktorsgången (tidigare kallat Spektrumgången). Hur 

utformas X-stråket. Hur tas den ekologiska kompensationen om hand i praktiken.  

 

Kommunen viktar samman parametrarna ovan och gör en helhetsbedömning hur väl 

förslaget är utformat. Förslaget ges ett betyg om IG-MVG. Beroende på vilket betyg som 

erhålles ger kommunen ett fiktivt påslag på priset enligt nedan: 

 

Icke godkänt:  0 kr 

Godkänt:    6 250 000 kr. 

Väl godkänt:  12 500 000 kr. 

Mycket väl godkänt: 25 000 000 kr. 
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Idéuppfyllelse 

Hur väl förslaget uppfyller den helhetsidé som redovisats i steg 1. Hur möter exploatören 

de kravställningar som angivs i förslag till mark- och genomförandeavtalet, t.ex. åtgärder 

för ekologisk kompensation samt mobility management. 

 

Kommunen viktar samman parametrarna ovan och gör en helhetsbedömning hur väl 

förslaget är utformat. Förslaget ges ett betyg om IG-MVG. Beroende på vilket betyg som 

erhålles ger kommunen ett fiktivt påslag på priset enligt nedan: 

 

Icke godkänt:  0 kr 

Godkänt:    6 250 000 kr. 

Väl godkänt:  12 500 000 kr. 

Mycket väl godkänt: 25 000 000 kr. 

 

Tre referensprojekt  

Tre referensprojekt som är färdigställda ska bifogas. Kommunen kommer använda 

informationen för att utvärdera genomförandeförmågan hos aktören med det vinnande 

förslaget. 

 

Organisation 

Aktören ska bifoga en beskrivning av den organisation som kan knytas till projektet. 

Kommunen kommer använda informationen för att utvärdera genomförandeförmågan 

hos aktören med det vinnande förslaget. 

 

Gällande utvärderingen: 

När ett komplett tävlingsbidrag har lämnats in nollställs tidigare poängsättning 

för de aktörer som gått vidare från prekvalificeringen. 
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Checklista innehåll tävlingsomgång 2 

För att ett tävlingsbidrag ska vara komplett för utvärdering ska material enligt 

nedan lämnas in. Nedanstående utgör alltså baskrav för deltagande i tävlingen. 
 

Detaljplan 

Förslaget får inte strida mot detaljplan 

  

Justerat pris (utvärderas) 

Ange pris för markanvisningen. Ange total köpeskilling för område C samt total 

köpeskilling för område E respektive. 

  

Beskrivning av materialval (utvärderas) 

Skriftlig och illustrativ beskrivning av tänkta materialval. 

  

Referensprojekt för materialval (utvärderas) 

Redovisa minst ett referensprojekt genom bilder på det materialval som föreslås. 

  

Situationsplan och sektioner (utvärderas) 

Situationsplan i skala 1:400 och sektioner i skala 1:200 inklusive gatu- och gårdsrum. 

 

Markplaneringsritning (utvärderas) 

Markplaneringsritning som redovisar hur ekologisk kompensation och dagvatten 

hanteras på tomten. 

 

Fasader (utvärderas) 

Redovisa fasader sett från Hälsovägen, Doktorsgången samt Alumntorget, inklusive 

intilliggande befintlig bebyggelse, i skala 1:200. 

  

Beskrivning av gårdsmiljön (utvärderas)  

 

Beskrivning av hur helhetsidén från steg 1 uppfylls (utvärderas) 

  

P-tal (baskrav) 

Redovisa antal bil- och cykelparkeringar som krävs baserat på tävlingsbidraget samt om 

ytterligare mobility management-åtgärder planeras vidtas. 

  

Illustration i ögonhöjdsperspektiv (utvärderas) 
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Övrig information 
Genomförbarhet 
Kommunen kommer att beställa en granskning av deltagande aktörers organisatoriska 

och ekonomiska genomförandeförmåga baserat på det innehåll som inlämnas i 

respektive steg ovan.  

 

Kommunen kommer bland annat låta granska följande aspekter: 

• Grundläggande krav på bolaget och dess styrelse 

• Koncerntillhörighet 

• Analys av medieexponering 

• Bolagsengagemang och konkurshistorik hos exploatörens företrädare 

• Finansiell bedömning av tillgängliga årsredovisningar 

• Projekterfarenhet och referensprojekt 

• Bedömning av rimligheten kring de investerings-och finansieringskostnader 

byggherren framlägger kopplat till markanvisningen 

• Bolagets förekomst i rättsliga instanser 

• Skatteregistrering 

 

 

Tidplan 
Redovisa en tidplan för projektet som visar när en bygglovsansökan kan inkomma samt 

en grov tidplan för trolig byggstart till inflyttningsklara lägenheter. 

  

Ekonomisk genomförbarhet 
• Bolagets senaste årsredovisning 

• Redogör för hur genomförande av projektet kommer att finansieras, till exempel 

genom eget kapital, belåning, medfinansiär eller dylikt. 

• Information om andra pågående projekt som ni driver, vilka innebär en ekonomisk 

belastning 

 

Språk 
Bidraget ska författas på svenska. 

  

Avtal 
Utkast till mark- och genomförandeavtal som innehåller förutsättningar för projektets 

genomförande bifogas inbjudan, vilket byggherren förväntas acceptera vid 

deltagande i tävlingen. Mark- och genomförandeavtalet beslutas i kommunstyrelsen 

under kvartal 4, 2020. 

  



31 

 

Viten och säkerhet 
Huddinge kommun tillämpar som regel viten och erläggande av säkerhet i mark- och 

genomförandeavtal. Ta del av utkastet till mark- och genomförandeavtalet för att ta del 

av aktuella viten och säkerhet, §§35–36 i bilaga 1. 

  

Tillträde 
I enlighet med utkast till mark- och genomförandeavtal sker tillträde i samband med 

startbesked för bygglov och påbörjat grundläggningsarbete, se §6 i bilaga 1. 

  

Bolagsform 
Det bolag som deltar i tävlingen är det bolag med vilket kommunen kommer att teckna 

ett mark- och genomförandeavtal med. 

 

Prövningsrätt 
Kommunen har fri prövningsrätt av lämnade tävlingsbidrag. 

  

Styrdokument 
Det är av väsentlig betydelse att Kommunens beslutade styrdokument för 

samhällsbyggnadsprojekt i kommunen är väl förankrade hos byggherren. Hänsyn till 

dessa styrdokument tas vid projektering inom ramen för denna markanvisning. 

  

Organisation för utvärderingen  

Inkomna tävlingsbidrag kommer att utvärderas av en intern arbetsgrupp bestående av 

tjänstemän. Vid utvärderingen är projektledare, planarkitekt, landskapsarkitekt med 

flera delaktiga.  

 

Avtal, offentliggörande och tillträde 

I samband med att utvärderingen är genomförd informeras föreslagen vinnare av 

markanvisningstävlingen och vinnaren får underteckna ett mark- och 

genomförandeavtal, se bilaga 1. Mark och genomförandeavtalet väntas tas upp för 

beslut i kommunstyrelsen under kvartal 4 2020 (efter beredning i kommunens 

samhällsbyggnadsutskott). 

 

Tillträde till markanvisningsområdet kommer att ske i samband med startbesked för 

bostäderna. Förväntad byggstart är under 2022. 

 

 



32 

 

Tidplan och viktiga datum 

2020-03-26 Tävlingen startar 

2020-05-06 Sista dag för inlämning – steg 1, prekvalificering (10.00) 

2020-05-15 Besked om avancemang  

2020-08-14 Sista dag för inlämning steg 2, tävlingsbidraget (12.00) 

2020-08-28 Vinnare meddelas under sekretess 

2020-09-09 Offentliggörande av vinnare 

2020-10-21 Kommunstyrelsen beslutar om mark- och 

genomförandeavtal 
 

 

Deltagande 

  

Om ni vill ta del av ytterligare material som till exempel dwg-filer eller har frågor kring 

tävlingen; kontakta Olof Minati, olof.minati@huddinge.se. 

  

Inlämning av underlag sker per post eller bud till nedanstående adresser: 

 

Postadress 

Huddinge kommun 

Att: KSF/SBA/Mex/Olof Minati 

Box 1004 

141 21 Huddinge 

(Märk brev ”Markanvisning Hälsovägen”) 

 

Besöksadress 

Kommunalvägen 28 

141 85 Huddinge 

  

Observera att tävlingsbidrag skickas in i två olika omgångar. Deltagande i 

Tävlingsomgång 1 (Prekvalificering) skickas in senast den 6 maj 2020 (10.00). För de 

som kvalificerar sig för Tävlingsomgång 2 (Tävlingsbidrag) ska bidraget ha inkommit 

senast den 14 augusti 2020. 

  

Handlingarna ska skickas i två kopior till kommunen. Digitala handlingar som hör till 

tävlingsbidraget kan lämnas in via USB-minne eller motsvarande. 
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Mer information om projektet 

  

Du kan hitta information om projektet och ta del av plankarta och planbeskrivning på 

projektet hemsida: huddinge.se/halsovagen 

  

Markanvisningar i Huddinge 

  

På huddinge.se/markanvisningar kan du hålla dig uppdaterad om kommande tävlingar, 

anmäla dig till vårt intresseregister och läsa om tävlingar som genomförts tidigare. Där 

finns också våra riktlinjer för markanvisningar. 

  
  

Frågor och kontaktuppgifter 
  

Eventuella frågor om tävlingen och kommunens återkoppling som är av intresse 

för alla deltagare kommer i förekommande fall löpande publiceras på 

tävlingshemsidan. 
  

Olof Minati 

Projektledare 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Huddinge kommun 

Telefon: 08-535 313 83 

E-post: olof.minati@huddinge.se  
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Bilagor 
Samtliga bilagor hittar du på huddinge.se/markanvisningar 

Bilaga 1. Mark- och genomförandeavtal   

Bilaga 2. Plankarta 

Bilaga 3. Planbeskrivning 

Bilaga 4. Illustrationsplan 

Bilaga 5. Principer för medfinansieringsersättning för Spårväg syd 

Bilaga 6. Överenskommelse om parkering mellan Huddinge kommun och Riksbyggen 

Bilaga 7. Riktlinjer för flexibla parkeringstal 

Bilaga 8. Definition av ljus BTA 

Bilaga 9. Illustration angöring allmän plats 

Bilaga 10. Arkeologisk utredning 

Bilaga 11. Vindkartering för Hälsovägen 

Bilaga 12. Dagvattenutredning 2015-05-27 

Bilaga 13. Dagvattenutredning 2015-11-09 

Bilaga 14. Kompletterande fördjupad dagvattenutredning, område B 

Bilaga 15. Kompletterande dikesdimensionering för 100-årsregn och beräkning, område E 

Bilaga 16. Trafikbullerutredning område A, B, C och E 

Bilaga 17. Trafikbullerutredning område D 

Bilaga 18. Ekologisk kompensation för Hälsovägen 

Bilaga 19. Tävlingsformulär 

Bilaga 20. Utvecklingsprogram för Flemingsberg 

 

Övrigt underlag som förmedlas digitalt vid efterfrågan 

• Plankarta (dwg) 

• Projekteringsunderlag för allmän plats (dwg) 

• Modell för att beräkna behov av bil- och cykelparkeringar 

• Material avseende ledningsflytt 

 



 
 

 
 

 
 

 

  

 
  

  

  

  

 Huddinge kommun 
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