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1. Inbjudan
Västerås stad fortsätter utvecklandet av Södra Källtorp, en ny stadsdel tre kilometer 
nordväst om Västerås stadskärna. Stadsdelen planeras för cirka 700 bostäder, med 
blandad bebyggelse, trygghets- och äldreboende samt förskola. 

Kommunen bjuder härmed in marknadens aktörer till ett markanvisningsförfarande 
för ny bostadsbebyggelse inom etapp 2. Förfarandet omfattar två markområden, 
”Gläntan” och ”Skogsbacken”, med en sammanlagd byggrätt om cirka 10 000 m² 
BTA.

Inom Södra Källtorp finns planlagd mark motsvarande nästan 75 000 m² BTA.  
Stadsdelen kommer att byggas ut i etapper, allt eftersom markanvisningar sker.  
Västerås stad har tidigare anvisat mark för trygghets-/äldreboende, förskola och 
idrottshall samt bostäder inom den första etappen.

Illustration av gårdsgata inom bostadsetapp 1 Södra 
Källtorp. Byggherre är EA Fastigheter och förslaget är 
ritat av L Arkitekter.
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2. Bakgrund och målsättning

BAKGRUND

Södra Källtorp är under omvandling, från tidigare skolområde till ny stadsdel med 
blandad bebyggelse. Ny lagakraftvunnen detaljplan från 2019 möjliggör utvecklan-
det av en ny hållbar stadsdel. Stadsdelen har en spännande områdesstruktur och 
topografi. Här finns goda förutsättningar att skapa ett bostadsområde för alla åldrar.

Under 2019 genomförde Västerås stad markanvisning av den första utbyggnads-
etappen för bostäder. Två markområden anvisades till två olika bolag. Carpenter ska 
uppföra 116 bostäder, fördelade på 40 bostadsrätter och 76 hyresrätter, medan EA 
Fastigheter kommer att bygga 50 bostadsrätter. Byggstarter planeras ske under 2021.

MÅLSÄTTNING

Västerås stads målsättning är att skapa ett attraktivt bostadsområde med varierad 
bebyggelse, med allt från rad-/par-/kedjehus till mindre flerbostadshus. Bebyggelsen 
ska hålla hög kvalitet och attrahera en blandad målgrupp av människor. De olika 
kvarteren ska vara uppbyggda av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där det är lätt 
att mötas och leva hållbart.

Målet är också att bostäderna påbörjas så snart som möjligt, då behovet av nya 
bostäder i Västerås är fortsatt stort.

3. Beskrivning av stadsdelen och exploateringsområdet

LÄGE OCH OMFATTNING

Södra Källtorp är beläget nordväst om Västerås stadskärna, direkt norr om E18 samt 
väster om Vallbyleden. Området omgärdas av bostadsområdena Råby (söder om 
E18), Vallby (nordost/öster om Vallbyleden) samt Källtorp (norr om Södra Källtorp). 
I väster gränsar stadsdelen bland annat till natur- och rekreationsområdet Vedbo-
skogen samt ett koloniområde med odlingslotter.

SÖDRA KÄLLTORP

Södra Källtorp kommer att få en varierad bebyggelse, med en bra mix av privata och 
kommunala verksamheter. Här ska det bli lätt att mötas och leva hållbart. Stadsdelen 
får nära till natur- och rekreationsområden och det blir smidigt att gå, cykla och åka 
kollektivt, genom bland annat anläggandet av nya gång- och cykelvägar i området.

På gångavstånd kommer det att finnas förskolor, park och lekpark, skogs områden 
med motionsspår och stigar, skidbacke, längdspår, mountainbikeleder samt 
 Wenströmska idrottsplatsen, för rekreation och idrott. Lite längre bort återfinns det 
kommersiella utbudet, i form av Erikslunds handelsområde.
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EXPLOATERINGSOMRÅDET

Södra Källtorps mark och vegetation är mycket kuperad och varierad. Området 
domineras av bergiga skogsklädda partier i norr och öppna låglänta gräsytor i söder. 
I samband med uppförandet av Wenströmska skolan påverkades de centrala delarna 
kraftigt av schakt och fyllning, vilket har medfört stora höjdskillnader i området. 
Den nya detaljplanen medger dessutom en variation av bostäder. Skalan i området 
 kommer därför variera i 3–4 våningar för tillkommande bostäder.

Exploateringsområdet har redan ett befintligt kommunalt gatunät, som till stora 
delar ska behållas och/eller byggas om. Gatunätet kommer också kompletteras med 
privata kvartersgator, gårdsgator/gränder, gång- och cykelvägar samt små torg-
bildningar inom området. Gatunätets gestaltning beskrivs mer ingående i gällande 
planbeskrivning.

I de södra delarna av exploateringsområdet kommer det att krävas en bullerskydds-
vall och skärm mot E18, för att möjliggöra goda bostadsmiljöer. I de norra delarna, 
som vetter mot Vallbyleden, kommer anordnade bulleravskärmande åtgärder 
 behövas för att klara bullret från Vallbyleden.

De första bostadsetapperna, i norra delen av Södra Källtorp, kommer att kräva en del 
bergsprängning. Vidare kommer det att behövas åtgärder för fördröjning och rening 
av dagvatten. I områdets södra delar planeras det också för öppna diken och dag-
vattenmagasin. Inom den blivande kvartersmarken ska det tillskapas gemensamma 
ytor för lek- och rekreation.

4. Detaljplan

DETALJPLAN

För området gäller detaljplan 1821 Södra Källtorp (Wenströmska skolan 1 m fl). 
Detaljplanen vann laga kraft 14 mars 2019. Planhandlingar finns i bilagorna.

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att möjliggöra en ny stadsdel med huvudsakligen bostäder i närhet 
till natur, rekreationsområden, centrum och handel. Detaljplanen rymmer byggrätter 
för cirka 700 lägenheter i form av rad-/par-/kedjehus och flerbostadshus. Bostads-
bebyggelsen i stadsdelen ska vara varierad och av hög kvalitet samt attrahera en 
blandad målgrupp av människor. Kvarteren ska vara uppbyggda av omsorgsfullt 
gestaltade livsmiljöer där det är lätt att mötas och leva hållbart.

Den befintliga Wenströmska idrottsplatsen bevaras och utvecklas. En park med 
lekplats och promenadstråk kommer att anläggas. Ytor avsätts för fördröjning och 
rening av dagvatten samt för att klara gällande riktlinjer för buller. Infrastrukturen i 
området förändras, då Bälbygatan blir en kommunal entrégata, med anslutning till 
Veganäsvägen och Planteringsvägen. Gatorna ovan kompletteras successivt med 
separata gång- och cykelvägar medan trafiken på nya kvartergator utformas på 
 gåendes villkor. Kvartersgatornas ”knäckta” utformning är en bärande gestaltnings-
idé för området.
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5. Förutsättningar

SOCIAL HÅLLBARHET

Målet med Södra Källtorp är att den byggda miljön ska främja sociala värden och 
skapa positiva konsekvenser för människor. 

För att stärka de sociala värdena inom planområdet har Västerås stad genomfört en 
social konsekvensbeskrivning som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 
6. De sociala värdena som belysts är delaktighet, ett fungerande vardagsliv och 
trygghet. Det kan handla om att det inom stadsdelen finns tillräckligt med platser 
och sammanhang för människor att mötas, till exempel gemensamhetslokaler och 
mötesplatser. Men också andra typer av aktiviteter som kan bidra till grannsam-
verkan och sammanhållning i området och i de enskilda kvarteren och bostadshusen. 

Vi ser gärna en blandning av åldrar och olika grupper av människor i stadsdelen. 
Bolaget förväntas aktivt arbeta in lösningar som stimulerar social hållbarhet i sitt 
projekt. I anbudet ska bolaget ange referensprojekt samt beskriva hur de inom Södra 
Källtorp kommer att arbeta med social hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Västerås stad har under många år arbetat för ett hållbart samhällsbyggande, både 
vid egen byggnation och tillsammans med marknadens aktörer som tilldelats mark.  
Västerås stad har tagit fram ett program för ekologisk hållbarhet som beskriver 
hållbarhet inom samhällsplanering och infrastruktur, programmet finns i bilaga 7. 
Bolaget förväntas aktivt arbeta med hållbart och klimatsmart byggande i sitt projekt. 
I anbudet ska bolaget ange referensprojekt samt beskriva hur de inom Södra Källtorp 
kommer att arbeta med hållbart och klimatsmart byggande utifrån ett helhets-
perspektiv. 

UPPLÅTELSEFORM

Upplåtelseformen är valfri i denna markanvisning. Upplåtelseformen ska inte vara 
blandad inom respektive markanvisningsområde. Avseende hyresrättsprojekt ska 
 bolaget dock kunna redovisa hela kedjan från projektutveckling till förvaltning 
 inklusive samarbetspartners för finansiering och ägande.

ALLMÄN PLATS

Västerås stad ansvarar för projektering och utbyggnad av allmän plats inom detalj-
plan för Södra Källtorp. Det innefattar gator, gång- och cykelvägar, parkområden, en 
större lekplats och bullerskydd mot E18.

Utbyggnad av allmän plats sker i takt med övrig utbyggnad i stadsdelen.
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Första delen av gatorna är färdigställda och andra utbyggnaden kommer att utföras 
under 2021. Lokalgatorna kommer att färdigställas till och med AG, finplanering av 
gatorna sker i takt med att bostadsbyggnationen färdigställs i samråd med bygg-
aktörerna inom området. 

Det åligger bolaget att förhålla sig till gatorna utifrån höjder, gatubelysning med 
mera för framtagande av situationsplanen med placering av byggnader, utfarter och 
gator med mera.  

Inom respektive markanvisningsområde bygger bolaget ut områdets lokalgator och 
övriga gemensamma anläggningar.

LOKALGATOR OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR MED MERA

Västerås stad kommer att bekosta och ansvara för utbyggnad av den gemensamma 
lokalgatan Jordgubbsvägen och del av Rabarbervägen, gång- och cykelväg, gatu-
belysning, dräneringsledningar, dräneringsdike, stödmurar och grönytor med mera.  
Se bild nedan för omfattning och utbredning markerad med röd färg. Västerås stad 
kommer att bilda en gemensamhetsanläggning för de fastigheter som nyttjar 
 anläggningarna.
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GÅNGVÄG INOM OMRÅDE 2A

Inom område 2A ”Gränden” åligger det bolaget att bekosta och anlägga en gång-
väg. Gångvägen ska ansluta mot en befintlig gångväg på angränsande fastighet, se 
illustrationen nedan. Gångvägen kommer att ingå i blivande gemensamhetsanlägg-
ning för området, se punkt ovan.

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Mälarenergi ansvarar för utbyggnad av teknisk försörjning i området, vilket innebär 
utbyggnad av VA, fjärrvärme, el och stadsnät. För utbyggnad av gatubelysning i 
Jordgubbsvägen ansvarar Västerås stad. Ledningar finns förlagda i Jordgubbsvägen 
för anslutning till område 2A, ledningarna finns i olika lager i dwg-filen (bilaga 
10). På grund av höjdskillnader till område 2B kommer huvudledningar för teknisk 
 försörjning förläggas på intilliggande fastighet utmed den östra fastighetsgränsen 
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FJÄRRVÄRME 

Ambitionen med området är att ha ett långsiktigt hållbart värmesystem. Detta upp-
nås genom att samtliga fastigheter har möjligheten att ansluta sig till fjärr värmenätet 
som kommer att anläggas i samband med övriga ledningar. Systemen bör också ut-
föras så att de samverkar med hela det ihopkopplade energisystemet för att minska 
belastningen på elnätet. Av dessa anledningar ser Västerås stad gärna att uppvärm-
ning av bostadsbebyggelsen samt övrig bebyggelse sker med fjärrvärme.

SAMORDNING OCH SAMVERKAN

Inom området för Södra Källtorp kommer det att pågå byggnationer och marken-
treprenader under flera år. De bolag som anvisas mark förutsätts samverka på ett 
positivt sätt med Västerås stad och de andra aktörer som kan komma att vara aktiva 
i exploateringsområdet under utbyggnadstiden. Det kan till exempel handla om 
deltagande i genomförandemöten, samordningsmöten, arbetsmiljöfrågor eller andra 
former av samverkan som kan komma att krävas för ett effektivt genomförande.

för att kunna ansluta till område 2B, se gulmarkerat område. Området för dess 
huvudledningar kommer säkerställas med servitut/ledningsrätt. Anslutningspunkter 
bestäms i överenskommelse med respektive ledningsägare. Bolaget ansvarar för 
markarbeten inom den egna fastigheten. 

I markpriset ingår inte anslutningsavgifter för teknisk försörjning. Bolaget förutsätts 
själv teckna avtal med Mälarenergi AB och andra ledningsägare.
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RIVNING AV WENSTRÖMSKA SKOLAN OCH UTFYLLNAD AV MARK, OMRÅDE 2A

Västerås stads anlitade entreprenör har rivit del av Wenströmska skolan som tidigare 
låg inom området. Efter avslutad rivning har området lämnats avjämnat i varierande 
nivåer efter de gamla byggnadskonstruktionerna. I samband med entreprenaden för 
Jordgubbsvägen kommer delar av området fyllas upp och packas. Uppfyllda mark-
områden framgår av illustrationen nedan.

GEOTEKNIK

I samband med utbyggnad av infrastruktur i området har Sweco gjort en geoteknisk 
sammanställning för området, sammanställningen finns i bilaga 8.

BAKGRUNDSHALTER

I en rapport från Sveriges geotekniska institut kan konstateras att i Västmanland, 
och därmed i Västerås, förekommer förhöjda naturliga bakgrundshalter i marken av 
metaller. Dessa ämnen utgörs framför allt av kobolt och nickel, men även till exempel 
bly, arsenik och koppar. Uppräkningen av ämnen är inte att betrakta som uttöm-
mande. Eftersom dessa ämnen förekommer naturligt i marken är förekomst av dessa 
därmed inte att betrakta som om marken vore förorenad. Säljaren garanterar därför 
inte att marken på fastigheten är fri från naturligt förekommande förhöja bakgrunds-
halter av metaller.
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BERGSPRÄNGNING, OMRÅDE 2B

Bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng. Det åligger bolaget att göra en rimlig 
avvägning mellan byggrättens utnyttjande och nödvändiga sprängningsvolymer inom 
det anvisade markområdet 2B. Bolaget ska på egen hand ansvara för samt bekosta 
all erforderlig bergsprängning samt bortforsling av överskottsmassor. 

SKOGSAVVERKNING, OMRÅDE 2B

Västerås stad har i ett första steg gallrat ur område 2B, ett flertal större tallar har 
sparats, en inmätning av träden finns i kartunderlaget. Innan bolaget tillträder 
 kommer Västerås stad att avverka de träd som inte ska sparas i det anvisade mark-
området. Västerås stad kommer inte att utföra någon stubborttagning.

BYGGSTART 

Bolaget ska påbörja sin byggnation inom 1–2 år efter beslut om marktilldelning, 
byggstart sker samordnat och i överenskommelse med Västerås stad så att byggna-
tionen kan utföras på ett smidigt sätt tillsammans med de övriga entreprenader som 
pågår i området.

6. Villkor för avtal om markanvisning och överlåtelse/upplåtelse

GRUNDVILLKOR FÖR MARKANVISNING

För att erhålla markanvisning måste bolaget uppfylla grundvillkor. Bolaget ska kunna 
redovisa:

• Företagets eller föreningens organisation och historik samt projektorganisation 
som ska genomföra Södra Källtorp

• Kontaktpersoner och firmatecknare

• Godtagbar ekonomisk status/finansiering genom årsredovisningar, ägare,  
bolagsstukturer och eventuella finansiärer

• Affärsidé (byggande, fastighetsutveckling, förvaltning)

• Referensobjekt – genomförda och pågående

Västerås stad gör en samlad bedömning avseende bolagets kapacitet att genomföra 
projektet. Se bifogade Riktlinjer för markanvisning (2017) för mer information om 
markanvisningar generellt i Västerås.

BESLUT OM MARKANVISNING OCH MARKANVISNINGSAVTAL

Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning avseende byggrätter på Västerås 
stads mark. Västerås stad har för avsikt att teckna markanvisningsavtal med utvalda 
bolag. En förutsättning är att Västerås stads villkor i upprättat markanvisningsavtal 
kan godtas av bolaget.

Markanvisningsavtalet ger bolaget exklusiv rätt att fortsätta med förberedelserna att 
utveckla projektet tillsammans med Västerås stad och att fortsätta med förberedel-
serna av projektet för framtagande av bygglovshandlingar utifrån det förslag som 
lämnats in.
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Avtalet kommer bland annat att reglera köpeskillingen för marken samt kostnads-
fördelning och ansvar mellan Västerås stad och bolaget, för åtgärder och arbeten på 
kvartersmark samt allmän platsmark.

Västerås stad vill ta aktiv del och ha kontinuerlig dialog med bolaget om hur arbetet 
fortlöper enligt tidplan.

Markanvisningen kan avbrytas om det sker oacceptabla avsteg från inlämnat anbud 
eller andra förutsättningar från markanvisningstillfället, eller om det är uppenbart att 
bolaget av någon anledning inte kommer att kunna genomföra projektet.

KÖPEAVTAL/TOMTRÄTTSKONTRAKT OCH GENOMFÖRANDEAVTAL

Fastighetsnämnden fattar beslut om försäljning alternativt upplåtelse av tomträtt (vid 
hyresrätt) avseende byggrätter på Västerås stads mark.

Under förutsättning att projektet utvecklas på det vis som var avsikten vid mark-
anvisningstillfället och att bygglovhandlingar kan accepteras och leda till godkänt 
bygglov, kan affären fullföljas genom tecknande av köpeavtal alternativt med 
tomträttsupplåtelse samt vid behov avtal för genomförandefrågor som inte redan 
reglerats i markanvisningsavtalet.

Bolaget som tecknar köpeavtal/tomträttskontrakt har en byggnadsskyldighet, tillträde 
till fastigheten kommer att fullgöras först efter att bolaget påbörjat sin byggstart 
(exempelvis gjuten bottenplatta, byggnation av infrastruktur). Vite kommer att utgå 
om byggnadsskyldigheten inte kan uppfyllas.

FASTIGHETSBILDNING

Västerås stad ansöker om samt bekostar avstyckning av en exploateringsfastighet för 
försäljning/upplåtelse till bolag.

Vidare bekostar Västerås stad bildandet av gemensamhetsanläggning för områdets 
gemensamma kvartersgator Jordgubbsvägen, gång- och cykelbana med mera som 
Västerås stad bygger ut (omnämns under förutsättningar).

All övrig fastighetsbildning inom markanvisat område bekostas av bolaget, exempel-
vis ytterligare avstyckningar av fastigheter, bildande av gemensamhetsanläggning 
inom markanvisningsområdena som lek- och grönytor, parkeringar, gata etc.

SOCIALA BOSTÄDER OCH SAMVERKANSAVTAL

I hyresrättsprojekten ska Västerås stad garanteras att få hyra minst 5 procent av 
lägenheterna per projekt för sociala ändamål.

I det fall bostadsrätter uppförs ska Västerås stad ges möjlighet att köpa det antal 
 lägenheter som motsvarar 5 procent av lägenheterna i detta bostadsprojekt för 
sociala ändamål.

Det bolag som erhåller markanvisning för bostäder i form av hyresrätter ska ha eller 
sluta samverkansavtal med Västerås stad angående tilldelning av lägenheter för det 
kommunala bostadssociala behovet.

5 %
FÖR SOCIALA ÄNDAMÅL
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7. Etapper för markanvisning
Inom Södra Källtorp kommer flera markanvisningar att genomföras. Två markan-
visningar har genomförts, där Västerås stad under planarbetet anvisade byggrätter 
för äldreboende, trygghetsbostäder och förskola till Hemsö. Byggnationen pågår 
av äldreboende och trygghetsboende, byggnationen av förskolan kommer påbörjas 
under våren 2021. Under 2019 har markanvisning genomförts av den första utbygg-
nadsetappen, mark tilldelades till Carpenter (område 1A) och EA fastigheter (område 
1B), byggstart inleds under våren 2021. Varje markanvisningsetapp har sin inriktning 
avseende vilken typ av bebyggelse Västerås stad vill se och vilket fokus som önskas 
för varje markanvisning. Preliminära markanvisningsetapper inom Södra Källtorp 
framgår av illustrationen nedan. Indelning och etappordning kan komma att ändras.
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8. Markanvisningens omfattning
Västerås stad markanvisar den andra utbyggnadsetappen för bostadsbebyggelse, två 
markområden i den nordvästra delen kommer att markanvisas.

Områden som ska markanvisas framgår av bebyggelseillustrationen.

2A: GRÄNDEN

Kvarteret innehåller en byggrätt om max 5 700 m² BTA om bostadsbebyggelse,  
området är indelat i två områden som delas av Jordgubbsvägen. Byggrätten om  
5 700 m² BTA ska fördelas (3 674 (väster)/2 026 (öster)), egenskapsgräns för mark-
användning delar området.

Området ligger i mitten på den övre platån där Wenströmska skolan tidigare låg, 
skolbyggnaderna är nu rivna. Inom området ska bolaget förutom byggnation av 
bostäder bygga ut områdets kvartersgator, parkeringar, grönytor, ytor för lek och 
samvaro, dagvattenlösningar, vidta åtgärder mot omgivningsbuller och miljöbodar 
med mera. Bolaget ansvarar även för byggnation av gångväg som ska ansluta mot 
den befintliga gångvägen på angränsande fastighet. Detaljplanen tillåter byggnation 
av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus med 4–6 lägenheter om max  
3 våningar.
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2B: SKOGSBACKEN

Kvarteret innehåller byggrätt om max 4 300 m² BTA för bostadsbebyggelse. Området 
ligger i områdets nordvästra del intill Vedboskogen, området är kuperat och består 
av bergig och skogsklädd mark. En del av området är planlagd som naturmark som 
ska skyddas enligt detaljplanens bestämmelser. Västerås stad har gallrat träd, där 
ett flertal större tallar har sparats inom området då en del av tallarna skulle kunna 
bevaras inom området. 

Bebyggelsen och gator ska anpassas till terrängen. Förutom bostäder och gator 
ska bolaget bygga ut övriga anläggningar inom området såsom parkeringar, dag-
vattenlösningar, lek och friytor, grönytor, lekplatser, miljöbodar med mera. Detalj-
planen  tillåter byggnation av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus med  
4–6 lägenheter om max 3 våningar + 1 våning i souterräng.

9. Markanvisning, kriterier och utvärdering 
Förutsättningarna för denna markanvisning framgår av detta ”Program för markan-
visningen”. I denna markanvisning kommer Västerås stad att arbeta utifrån nedan-
stående markanvisningsprocess.

MARKANVISNINGSPROCESS

• Program för markanvisning

• Inlämning anbud

• Bolag presenterar anbud/förslagshandlingar 

• Utvärdering

• Markanvisning, beslut fastighetsnämnden

• Markanvisningsavtal

• Bolaget utvecklar projektet, framtagande av bygglovshandlingar

• Köpe- och genomförandeavtal, beslut i fastighetsnämnden

UTVÄRDERINGSKRITERIER 

Markanvisningen kommer att ske genom ett jämförelseförfarande där ett bolag 
för varje markanvisningsområde väljs ut genom en utvärdering av inlämnat anbud. 
Markpris tillsammans med utformning och gestaltning utgör utvärderingskriterier.

• Markpris    

• Utformning och gestaltning  

UTVÄRDERING

Alla byggaktörer som inkommer med ett komplett anbud och som bedöms kunna 
uppfylla förutsättningarna som angetts för denna markanvisning kommer att 
 utvärderas.

Inkomna anbud kommer att utvärderas utifrån Västerås stads uppsatta kriterier 
och prioriteringar. Västerås stad förbehåller sig rätten att fritt pröva, bedöma och 
rangordna lämnade anbud samt förkasta förslag som ej lever upp till givna förutsätt-
ningar. 

Ett slutgiltigt beslut om tilldelning av mark kommer att fattas av fastighetsnämnden.
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10. Redovisning och inlämning av anbud
Västerås stad förväntar sig en tydlig redogörelse av anbudet. 

Bolagen kommer ges möjlighet att presentera sina förslag via Teams. Presentationer 
beräknas ske under vecka 33–34. Vi bokar tid med respektive bolag.

För identifiering ska alla handlingar vara märkta med bolagets namn. Anbudet ska 
redovisas i enighet med de bilagor som beskrivs nedan.

UPPGIFTER OM BOLAGET, BILAGA 1–4

• Uppgift om bolagets namn, organisationsnummer, firmatecknare och  
kontaktperson.

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

• Undertecknande personers fullmakt att företräda bolaget vid anbudsförfarande. 
Det anbudslämnande bolaget är det bolag Västerås stad kommer att teckna avtal 
med.

• Uppgifter om ev. samarbetspartners och/eller slutlig tagare av projektet (vid 
hyresrätter).

REFERENSPROJEKT – SOCIAL HÅLLBARHET/KLIMATSMART BYGGANDE, BILAGA 5

• Ange ett referensprojekt utifrån social hållbarhet, sett ur ett helhetsperspektiv.

• Ange ett referensprojekt utifrån hållbart och klimatsmart byggande, sett ur ett 
helhetsperspektiv.

• Beskriv hur bolaget kommer arbeta med social hållbarhet på Södra Källtorp, sett 
ur ett helhetsperspektiv

• Beskriv hur bolaget kommer arbeta med hållbart och klimatsmart byggande på 
Södra Källtorp, sett ur ett helhetsperspektiv.

MARKPRIS, BILAGA 6

Anbud med markpris ska innehålla:

• Markanvisningsområde

• Bebyggelse

• Antal bostäder

• Antal parkeringsplatser för bil och cykel

• Upplåtelseform

• Markpris totalsumma (värdetidpunkt 1 juni 2021)
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GESTALTNING OCH UTFORMNING, BILAGA 7

Detaljplanen och förutsättningar i programmet ska vara styrande för utformning 
och gestaltning. Detta ska redovisas i A3-format på 10–15 sidor och ska innehålla 
illustrationer enligt nedan:

Situationsplan (1 sida) i överenstämmelse med detaljplanen

Ett väl representativt utsnitt av områdets utformning i skala 1:800 redovisat i A3-
format, som innehåller:

• Bebyggelse

• Gator och gångvägar

• Placering av miljöbodar och angöring för sopbil

• Ytor för fri lek och samvaro

• Dagvattenhantering

• Redovisning av bil- och cykelparkeringar baserat på lämnat förslag samt  
beskrivning av ytterligare mobility management-åtgärder 

• Anpassning mot anslutande gator, kvarter och allmän plats

• Gångväg i det södra kvarteret för område 2A

• Ytor för snöupplag inom område 2A och 2B 

• Ytor för snöupplag för snö från Jordgubbsvägen, berör område 2A

• Bebyggelsevolym, uttryckt i m² BTA

Illustrationer och beskrivningar 

• Arkitektonisk idé – text och referensbilder som visar arkitektonisk idé samt  
byggnadsvolymer.

• Sektionsbild – som redovisar bebyggelsevolymer och terränganpassning. Två 
sektioner för varje område. En redogörelse av materialval och karaktär i grönytor 
samt gaturum, inklusive förgårdsmark och som gestaltningsmässigt ska vara väl 
beskrivet. 

• Principiella skisser och referensbilder – som visar på gestaltningsidéer för gator, 
gemensamma grönytor, angöring, parkerings- och dagvattenlösningar samt förslag 
på gatubelysning (armaturer).

• Gatusnitt i 3D-vyer – som visar kvartersgata, markmaterial och förhållningssätt. 
Bilder i 3D ska även illustrera de gemensamma ytorna. 

• Anpassning till befintlig terräng – presentera hur förslaget bäst kan anpassas 
utefter husens placering och utformning till den omgivande miljön inom kvarteret 
och till de befintliga höjdförhållandena och närområdets naturmiljö. 

• Markplaneringsritning – redovisas med vegetation som bidrar till biologisk 
mångfald och som är anpassad för växtplatsen. Redovisa fördröjning och rening 
av dagvatten. 

• Boendemedverkan – en bild med principiella skisser för utemiljön, med avseende 
på material och funktion som bidrar till social hållbarhet. Redogörelse av kopp-
lingar till närliggande områden samt en bild som beskriver målet med anpass-
ningen av utemiljön.
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• Bebyggelse – en bild som redovisar bebyggelse i sitt sammanhang utritat enligt 
detaljplan, i skala 1:500

• Landskapssektion – en landskapssektion genom kvarter/gård/gata, för respektive 
område 2A och 2B i skala 1:400.

• Gatusektion – en gatusektion per kvarter, som redovisar hus, gata och trädgård, i 
skala 1:200.

• Fasader – fasader för bostadshus, i skala 1:200, 2–3 bilder per typhus (med 
 illustrativ beskrivning av fasad-, växt- och markmaterial med referensbilder som 
visar fasader i sin omgivning).

• Planer och sektioner – planer och sektioner för bostadshus i skala 1:200,  
1–2 bilder per typhus inklusive planlösningar.

• Bebyggelsevolym – bebyggelsevolym uttryckt i m² BTA samt uppskattning av 
antalet bostäder, bilparkeringar och cykelparkeringar.

INLÄMNING

Anbudet ska vara Västerås stad tillhanda senast den 24 juni 2021.

Inskickade förslagshandlingar kommer att behandlas med sekretess under markan-
visningsprocessen.

För att kunna garantera en rättssäker hantering av inkomna anbud ska dessa inte 
längre mailas in till Västerås stad, utan lämnas in i pdf-format i systemet E-avrop 
(www.e-avrop.com). För att kunna göra detta krävs att man har ett konto i E-avrop. 
Kontot är kostnadsfritt. E-avrop ska enbart användas för inlämning av anbud.

11. Preliminär tidplan
Sista inlämningsdag:  24 juni 2021

Utvärdering:  Juli–september 2021

Beslut om markanvisning:  Oktober–november 2021

Byggstart:  November 2022–2023

12. Kontakt och frågor
Länkar till de handlingar som utgör underlag för markanvisningen finns enbart på 
Västerås stads webb: www.vasteras.se/markanvisningar 

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås 
stads webb. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras på webben. 
Sista dagen för frågor är 16 juni.

Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig upp-
daterad med information som redovisas på Västerås stads webb. Sista dagen för 
publicering av uppdaterade frågor och svar är 18 juni. Frågor och svar kommer inte 
hanteras i E-avrop.
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13. Underlag
Länkar till de bilagor som utgör underlag för markanvisningen finns på  
Västerås stads webb: www.vasteras.se/markanvisningar

1. Detta program för markanvisning, Södra Källtorp, etapp 2

2. Detaljplan 1821, plankarta

3. Detaljplan 1821, planbeskrivning

4. Detaljplan 1821, planillustration

5. Dagvattenutredning

6. Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning

7. Program för ekologisk hållbarhet

8. Sammanställning geoteknik

9. Markanvisningsområden 2A och 2B i pdf-format, skala 1:1 000,  
SWEREF 99 1800

10. Markanvisningsområden 2A och 2B i dwg-format, skala 1:1 000  
– innehåller flera lager med förutsättning, infrastruktur med mera

11. Riktlinjer för markanvisning 

12. Samverkansavtal
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Teknik- och fastighetsförvaltningen

Kontaktcenter 021-39 00 00


