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Stockholm behöver din hjälp!

Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad.

Stockholm växer. Under de närmaste åren behövs minst 15.000 nya bostäder.

Stockholm kommer att behöva nya stadsdelar. En av dem kan komma att ligga på 

Årstafältet i den södra delen av Stockholm. Och det är här du kommer in.

Nu inbjuder Stockholms stad, genom exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret, till tävling om Nya Årstafältet. 

Uppgiften är att ge förslag till en långsiktigt hållbar, levande stadsbygd med tydliga 

kopplingar till omkringliggande bostads- och verksamhetsområden. Här finns 

stora möjligheter att skapa något helt nytt; en spännande stadsbygd där man kom-

binerar blandad bebyggelse – arbetsplatser, skolor, lokaler och service – med stora 

gröna parker; där man tar avstamp i historiken för att möta framtidens behov;  

där människor, miljö och arkitektur sammanflätas på ett kreativt, livsbejakande  

och utmanande sätt.

Nu vill vi ha din hjälp att skapa Nya Årstafältet!
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Vision för Nya Årstafältet

Blandad stad och spännande  
möten mellan gammalt och nytt

•  Hur kan de befintliga bostads- och verksamhets-
områdena integreras i den nya stadsbygden? Hur ser 
mötet ut mellan gammalt och nytt?

•  Hur kan märkesbyggnader, parker eller andra attrak-
tioner bidra till att skapa mötesplatser, var ska de  
placeras, hur ska de kopplas till övrig bebyggelse? 

•  Hur kan man uppnå ett varierat bostadsutbud i skala, 
uttryck, täthet och upplåtelseform som tilltalar olika 
människor att flytta hit?

Vem ger de mest spännande förslagen på en 
ny hållbar stadsdel – ett offentligt rum där 
man kombinerar gammalt med nytt, stad med 
park, boende med fritid – och ger förutsätt-
ningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle?
 Tävlingen för Nya Årstafältet har följande  
frågor som utgångspunkt:
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Urbana samband  
och hållbar utveckling

•  Hur kan man uppmuntra de boende att i hög utsträckning  
utnyttja kollektivtrafik, gå eller cykla? Hur ska bebyggelsen 
och offentliga rummet utformas för att maximera kollektiv-
trafikutnyttjandet? 

•  På vilket sätt kan det Nya Årstafältet kopplas till omkring-
liggande stadsdelar? Var är det mest strategiskt rätt att placera 
de nya kopplingarna, var har de mest effekt för stadslivet?

•  Hur kan man bryta ner den stora skalan hos de intilliggande 
bostads- och verksamhetsområdena? Hur skapar man ett  
välintegrerat gatu-, gång- och cykeltrafiknät på och runt fältet 
som underlättar för kontakter mellan stadsdelarna och bidrar 
till att undvika onödig resväg?

•  Hur utformar man en ekologiskt, ekonomiskt och socialt  
hållbar stadsdel?

Offentligt rum  
med identitet

•  Hur kan parker, torg och gator utformas för att ge 
området en egen identitet, och skapa en känsla av 
samhörighet? 

•  Hur kan man utforma en park i världsklass? Hur kan 
den bli så attraktiv att människor från hela Stockholm 
åker hit? Vilka funktioner saknas idag?

•  På vilket sätt kan vatten- och biotopgestaltning bidra 
till områdets karaktär, biologisk mångfald och ett  
hållbart resursanvändande? 



Årsta-
fältet
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Årstafältet i dag

Storlek och läge

•  Årstafältet ligger inte mer än 5 kilometer från Stockholms 
absoluta centrum och är söderorts största fält. 

•  Årstafältet har genom byggandet av Södra länken, pendel-
tågsstationen vid Årstaberg och tvärbanan fått betydligt 
bättre förutsättningar för ny bostadsbebyggelse.

•  Den nya stadsbygden vid Årstafältet kommer att ingå i det 
halvcentrala band av nya bostadsområden som växer upp  
i anslutning till tvärbanan, och sammankopplas med Årsta-
dal, Liljeholmen, Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. 

Årstafältet är ungefär lika stort som 
den franska staden Carcassones  

muromgärdade stadskärna. Den var 
byggd efter de gamla romerska  

städernas basmått som var just 50 ha.

•  Genom tvärbanan har nya samband mellan stadens halv-
centrala delar skapats, och underutnyttjad mark blir attraktiv 
för ny bostadsbebyggelse. 

Årstafältet

Gullmarsplan

Hammarby 
sjöstad

Södermalm

Liljeholmen/Årstadal

Stockholm city
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Infrastruktur. Nära Årstafältet går 
flera större trafikleder. Få vägar leder 
dock i dag fram till själva fältet. 

Bebyggelse. Områdena runt 
Årstafältet har blandad bebygg-
else med bland annat höghus, 
smalhus och villor. 

Årstafältet. Storleken är ca 50 ha 
och fältet omges av vägar och 
bebyggelse.

Vegetation. Vegetationen på Årsta-
fältet består mest av stora gräsytor 
med enstaka träd. I söder övergår  
fältet i en skogsbevuxen sluttning  
mot Östberga. 

Årsta Partihallar

Årsta

Östberga

Årsta Parks arbetsområde



�

På historisk mark

•  På Årstafältet finns i dag landskaps- och kulturhistoriska 
värden som behöver förstärkas och utvecklas. 

•  Fältet vittnar om Stockholms historiska odlingslandskap 
och över fältet sträcker sig Göta Landsväg vars sträckning 
varit densamma sedan järnåldern. 

•  På fältets låglänta delar korsar Göta Landsväg Valla å på en 
rekonstruerad stenvalvsbro. 

•  En pilallé i fältets nordöstra del är fältets mest markerade 
landskapselement. 

Områdena runt fältet

•  Områdena runt Årstafältet bebyggdes under olika epoker 
och kännetecknas av stor variation. Här finns flera attrak-
tiva stadsdelar. 

•  Årsta, från tidigt 1950-tal, planerades som ett av Stockholms 
första grannskapsområden och fick många efterföljare.

•  Den del av Årsta som ligger i direkt anslutning till fältet är 
Valla Gärde, uppfört under 19�0-talet i tidstypisk stil.

•  Östberga, uppfördes också under 1950- och 19�0-talen, 
med både låga smalhus och mer storskalig miljonprograms-
bebyggelse. 

•  I öster och väster angränsar Årstafältet till Årsta Parks  
arbetsområde och Årsta partihallsområde som båda är 
verksamhetsområden. 
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Möjligheter

•  Stockholms innerstad är i princip färdigbyggd, och när-
förorterna står näst på tur att utvecklas. 

•  Årstafältet har stor potential att utvecklas som en ny knut-
punkt i Stockholms södra förorter. Här finns närhet till kollek-
tivtrafik, möjligheterna att utveckla en stor och attraktiv park, 
en spännande mix av olika bostadsområden och förutsättning-
arna för att skapa en bättre miljö för fotgängare och cyklister. 

•  Vid Årsta torg och i Östberga centrum finns stadsdels-
centrum, och större shoppinggallerior finns vid Globen och 
Liljeholmstorget. 

•  Byggandet av fler bostäder vid Årstafältet kan vitalisera de  
intilliggande stadsdelarna och bidra till bättre förutsättningar 
för småbutiker, caféer och kulturutbud. 

•  Fältet har stor potential att bli en integrerad del av Stockholms 
södra förorter och upplevas som en förlängning av Södermalm. 

Begränsningar

•  Årstafältet ligger i nära förbindelse med Stockholms  
stadskärna, men upplevs i dag inte som kopplat till inner-
staden och de intilliggande bostadsområdena på grund av 
de barriärer som omger det. 

•  Huddingevägen, Södra länken och flera verksamhets- 
områden gränsar direkt till Årstafältet vilket försvårar  
tillgängligheten till fältet. 

•  Årstafältet är bullerstört från trafiklederna runtomkring. 
•  Kollektivtrafikförbindelserna i de södra delarna av  

Årstafältet är betydligt sämre än i de norra delarna. 

Södra länken

Årsta Torg

Östberga
centrum

Globen

Liljeholms-
torget

Södermalm

Huddinge-
vägen
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Årsta Partihallar
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Dammen

Göta Landsväg

Golf

Kvarnbacken

Hemskogen

Rugby

Pilallé

Valla å
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En tävling i två steg

Programarbetet kommer att föregås av en tävling. 
Mellan tre och sju företag kommer genom en öppen 
upphandling att väljas ut för deltagande i tävlingen. 

Tävlingsuppgiften avser i första hand stadsbyggnads- 
och landskapsplaneringskompetens men även trafik-, 
miljö- och kulturhistoriskkompetens är relevant.

Tidplan

•  Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan 
 200�-05-23
•  Tävlingsdeltagare tillkännages 200�-0�-01
•  Tävlingsstart 200�-0�-11
•  Startmöte 200�-0�-2�
•  Inlämning av tävlingsförslag 200�-11-0� 

Så kvalificerar du dig

Vill du vara med? Då är det dags att ta nästa steg,  
det vill säga att rekvirera ett detaljerat förfrågnings-
underlag.

Förfrågningsunderlaget rekvireras i digitalt format  
via OPIC genom ett mail till request@opic.com,  
ange ”Projekttävling Nya Årstafältet”. Anbudsgivaren 
 bekostar själv kopiering av förfrågningsunderlag. 
 Förfrågningsunderlag kan inte rekvireras genom 
 Exploateringskontoret.
 
Tävlingsdeltagare kommer att väljas så att uppdrags-
givaren har möjlighet att få en så bred och varierad 
 belysning av tävlingsuppgiften som möjligt. 
 

Om arkitekttävlingen

www.stockholm.se/nyaarstafaltet

Produktion: Blomquist Annonsbyrå
Omslagsillustration: Li Rosén Zobec/illli  
Foto: sid  � Dick Clevestam/Johnér, Johan Odmann/Johnér, 
sid 5 Jeppe Wikström/Johnér, 
övriga bilder från Stadsbyggnadskontoret/infobild



ETT SAMARBETE MELLAN
EXPLOATERINGSKONTORET
STADSBYGGNADSKONTORET

www.stockholm.se/nyaarstafaltet


