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Nya Årstafältet 
Utvecklingen av Nya Årstafältet är en stadsbyggnadsuppgift som berör vår tids mest utmanande frågor om uthållighet, 
urbanitet, integration och stadsliv. Stockholms stads vision för det Nya Årstafältet är ingenting mindre än att skapa en ny 
epokgörande stadsdel med en stadspark i världsklass. 

Med anledning av stadens höga ambitioner och betydelsen av denna stadsdels utveckling för övriga Stockholm beslöt 
staden att arrangera en internationell tävling. Syftet med tävlingen var att i ett tidigt planeringsskede få det Nya 
Årstafältets möjliga utvecklingsvägar belysta och för att få ett underlag i form av idéer och visioner till det fortsatta 
utrednings- och planeringsarbetet.

Tävlingen

Tävlingsuppgiften var att ge förslag till en långsiktigt hållbar, levande stadsbygd med tydliga kopplingar till omkringliggande 
bostads och verksamhetsområden. De tävlandes utmaning var att skapa en helt ny spännande stadsbygd där man 
kombinerar blandad bebyggelse – bostäder, arbetsplatser, skolor, lokaler och service – med stora gröna parker. En 
stadsbygd där man tar avstamp i historien för att möta framtidens behov och där människor, miljö och arkitektur 

fortsatt utrednings- och planarbete.

Våren 2008 inbjöd Stockholms stad, genom exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, arkitekter från hela 

av tävlingslagen rörde i första hand kvalitet och relevans i programförklaring, lagens sammansättning och erfarenhet 
samt redovisade referensprojekt. Vikt lades vid att uppnå en spännande blandning av lag med olika angreppssätt för 
att få uppgiften brett belyst. Lagens programförklaringar skulle också ligga i linje med stadens intentioner att främja 
integrationen mellan stadsdelarna, uppnå hållbart stadsbyggande och generera stadsliv. En bedömning av lagens kapacitet 
att nå de uppställda målen gjordes också.  

I juli 2008 inbjöds följande lag att delta i tävlingen om Nya Årstafältet:



Nya Årstafältet
The development of Nya Årstafältet is an urban development assignment touching on the most challenging present-day issues of 
sustainability, urbanism, integration and urban living. The vision entertained by the City of Stockholm for Nya Årstafältet amounts to 
nothing less than the creation of a new, epoch-making neighbourhood with an urban park of world class.

Given the high level of aspiration and the importance of this neighbourhood’s development for the rest of Stockholm, the City 
of Stockholm resolved on an international competition. The purpose of the competition was to shed light on the development 
potentialities of Nya Årstafältet at an early stage of planning and to canvass ideas and visions as input data for the ongoing 
process of investigation and planning.

The competition

The competition brief was to present a scheme for a sustainable, living urban neighbourhood having clear links with surrounding 
settlement and industrial areas. The participants were challenged to create a wholly new, exciting neighbourhood combining mixed 
development – housing, workplaces, schools, non-housing and services – with large green parks. A neighbourhood making history its 
jumping-off point into the future, a neighbourhood in which people, environment and architecture become intertwined in a creative, 
imaginative and challenging relationship. The results of the competition will form the basis of further investigation and planning.

IIn the spring of 2008 the City of Stockholm, acting through its Development Administration and City Planning Administration, 
invited architects from all over the world to qualify for participation in the invited competition. 57 declarations of interest were 
received from 11 different countries. Evaluation of the teams focused primarily on the quality and relevance of their manifestos, 
the composition and experience of the teams, and their reference projects. Importance was attached to achieving an exciting mix 
of teams with different approaches, in order to ensure wide-ranging illumination of the task. In addition, the teams’ manifestos 
had to be in line with the City’s intention of promoting integration between the neighbourhoods, achieving sustainable urban 

assessment.

In July 2008 the following teams were invited to take part in the Nya Årstafältet competition:
• Archi5 (France), Michel Desvigne (France), Elioth/Iosis Group (France)
• Field Operations (USA), Buro Happhold Consulting Engineers (USA)
• Gehl Architects (Denmark), Behnisch Architekten (Germany), Schönherr (Denmark), Transsolar (Germany), Lia Ghilardi/  
  Noema (UK), Pär Gustafsson (Sweden)
• Habiter Autrement (France): SKA (Switzerland), LOLA arkitektur & landskap (Sweden), Transsolar (Germany), StructorMark 
  (Sweden)
• ONIX (Nederländerna/ Sweden), KCAP architects & planners (Netherlands), Karres en Brandes landschapsarchitecten   
  (Netherlands), Flygfältsbyrån (Sweden)
• RADAR arkitektur och planering (Sweden), Anna Arkitektur (Sweden), ÄM formgivning (Sweden), Melica (Sweden), John   
  Håkansson (Sweden)



6

bakgrundsinformation och visade platsen för de tävlande. De tävlande hade möjlighet att ställa frågor till juryn under 
tävlingstiden vilka besvarades skriftligt av juryn. 

på grund av bruten anonymitet. 

En jury bestående av följande personer har bedömt förslagen:
• Per Kallstenius, Stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, arkitekt SAR/MSA, juryns ordförande
• Katrin Berkefelt, sektionschef planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, landskapsarkitekt LAR/MSA
• Karl Ingelstam, projektledare, Exploateringskontoret Stockholms stad, civilingenjör
• Helena Djurstedt, gruppchef landskapsplanering, Exploateringskontoret Stockholms stad, landskapsarkitekt LAR/MSA
• Lars Marcus, docent stadsbyggnad, KTH, arkitekt SAR/MSA

• Thomas Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.

Juryn har rådfrågat följande sakkunniga:

• Spacescape, Alexander Ståhle

• Intäkter, Exploateringskontoret, Jimmie Nordensky
• Miljöaspekter, Miljöförvaltningen, Johan Rosén och Ulrika Kvartoft Kruså

bedömningen mellan juryns möten. 

tillgängliga på Stockholms stads och Sveriges Arkitekters hemsidor. 



 All teams attended an inaugural meeting on 27th August 2008, at which the City presented the competition programme, supplied 
a certain amount of background information and showed the participants round the site. The participants were able to put 
questions to the Jury while the competition was in progress, and these questions were answered by the Jury in writing.

The teams submitted their proposals on 7th November. Six entries were approved for assessment by the Jury. One entry was 
rejected due to breach of anonymity.

The entries were assessed by a Jury consisting of the following persons:
• Per Kallstenius
  City Architect, City Planning Administration, City of Stockholm, Architect SAR/MSA, Jury Chairman
• Katrin Berkefelt

• Karl Ingelstam, Project leader, City Development Administration, City of Stockholm
• Helena Djurstedt, Head of Landscape Planning Group, City Development Administration, City of Stockholm, Landscape   
  Architect LAR/MSA
• Lars Marcus, Lecturer, Urban Design, Royal Institute of Technology (KTH), Architect SAR/MSA, PhD
• Helle Juul, Juul Frost Arkitekter, Arkitekt, PhD, nominated by the Swedish Association of Architects
• Thomas Andersson, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, Landscape Architect LAR/MSA, nominated by the  
  Swedish Association of Architects

Katarina Nilsson, Swedish Association of Architects, was Secretary to the Jury.

The Jury consulted the following experts:

• Spacescape, Alexander Ståhle

• Environmental aspects, the City of Stockholm Environment and Health Administration, Johan Rosén and Ulrika Kvartoft     Kruså
• Impact on existing archaeological remains, Stockholm City Museum, Kertin Mandén-Örn and Barbro Århem

The Jury met for a total of 5 days, in addition to which, its members worked both individually and in smaller groups on the 
assessment in between full Jury meetings.

All entries were exhibited at Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan, Stockholm and reduced variants were shown at the Enskede-
Årsta-Vantör District Authority in Johanneshov and at Årsta Public Library. The full entries were also accessible on the City of 
Stockholm and Swedish Association of Architects websites.
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Juryns beslut
Juryn beslöt vi sitt möte 29 januari 2009 att 
utse förslaget Arkipelag till vinnare i tävlingen 
och rekommenderar att förslagsställaren får i 
uppdrag att tillsammans med stadsbyggnads- och 
exploateringskontoren vidare utreda och utveckla 
förslaget. 

Juryn beslöt också att ge förslagen Årsta Händer och 
Årsta Urban Natures hedersomnämnanden. 

Per Kallstenius

Katrin Berkefelt

Karl Ingelstam

Helena Djurstedt

Lars Marcus

Helle Juul

Thomas Andersson

Juryns motiveringar

Första pris
Arkipelag bygger på en övertygande och saklig 
analys av platsens förutsättningar och gestaltar ett 
konkret stadsbyggnadsförslag av hög arkitektonisk 
klass med originella drag som inspirerar till fortsatt 
planeringsarbete. Analysen i särklass den bästa som 
gjorts av de tävlande och utgör en mycket god grund 
för det kommande programarbetet. Arkipelag utvecklar 

upp en stor variation och potential hos olika stråk och 
platser. Arkipelag lägger en visionär grund för planeringen 
som kan ge Nya Årstafältet en betydelse i hela staden.

Hedersomnämnanden:
Årsta Händer är ett inspirerande friskt förslag som med 
inlevelse tar sin utgångspunkt i en idé om det framtida 
stadslivet och människornas upplevelser och vardag. I 

det gäller dess praktiska och/eller pedagogiska innehåll.

Årsta Urban Natures styrka vilar på dess principiella 
resonemang om balans mellan innerstadens täta 

uppvisar en klar och begriplig stadsbyggnadsstrategi med 
möjliga utbyggnader från tre skilda håll och med skilda 
mönster. Detta möjliga samspel med olika strukturer 
från olika håll inom tävlingsområdet anser juryn vara 
förslagets främsta kvalitet.
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The Jury’sdecision
At its meeting on 29th January 2009 the Jury resolved to 
nominate Arkipelag the winning entry, recommending that the 
entrant be commissioned, together with the City Development 

scheme further.

The Jury also resolved to award honourable mentions to the 
schemes entitled Årsta Händer and Årsta Urban Natures.

Jury citations

First Prize
Arkipelag builds on a convincing and pragmatic analysis of the 
nature of the site and forms a concrete urban development 
scheme of high architectural class and with original features 
inspiring further planning work. The analysis, by far the best 
achieved by any of the competitors, affords a very good 

foundation for the programming work which lies ahead. 
Arkipelag develops a block pattern in a sophisticated manner 
so as to build up great variety and potential in various axes 
and piazzas. Arkipelag lays visionary foundations for planning 

Honourable mention:
Årsta Händer is an inspiringly fresh proposal, beginning and 
empathising with an idea of future urban living and people’s 
values and everyday reality. There is much inspiration to 
be gained from the park scheme and its practical and/or 
educational content.

The strength of Årsta Urban Natures rests on its argument 
of principle concerning the balance between the dense urban 
environment of the inner city and the green structure of the 
outer city. The proposal demonstrates a clear, intelligible urban 
development strategy, with possible enlargements from three 
different directions and with different patterns. This possible 
interplay with different structure from different directions 
within the competition site is, in the Jury’s opinion, the 
proposal’s foremost quality.

Arkipelag develops a sophisticated block pattern in order to introduce great variety and potencial among different pathways and places.
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Juryns bedömning
De sex förslagen

Första pris

Arkipelag    
Förslagsställare: Archi5 (Frankrike), Michel Desvigne 
(Frankrike), Elioth/Iosis Group (Frankrike)

Arkipelag bygger på en övertygande och saklig 
analys av platsens förutsättningar och gestaltar ett 
konkret stadsbyggnadsförslag av hög arkitektonisk 
klass med originella drag som inspirerar till fortsatt 
planeringsarbete. Analysen i särklass den bästa som 
gjorts av de tävlande och utgör en mycket god grund 
för det kommande programarbetet.  Arkipelag utvecklar 

upp en stor variation och potential hos olika stråk 
och platser.  Arkipelag lägger en visionär grund för 
planeringen som kan ge Nya Årstafältet en betydelse i 
hela staden.

Huvudgreppet i förslaget består i en ny stadsfront norr 
om Årstafältet som med en tät bebyggelse förmedlar 
övergången mellan Årsta och en relativt stor rekreativ 

ny expressiv sydvästvänd stadsfront mot en vattenspegel 
mitt inne i söderorts stadsstruktur. Detta ger den 
nya bebyggelsen ett självklart eget uttryck och en 
omisskännlig identitet.

De framtida utbyggnadsmöjligheterna både inom och 
utanför tävlingsområdets ramar är förtjänstfullt
redovisade. Den plats som reserverats för en framtida 
symbolbyggnad intill partihallsområdet bör dock enligt 
juryns uppfattning användas till att med tillämpning av 
samma strukturella tänkande utveckla en koppling till 
Östbergaområdet.

Den sneda och nätverkspräglade kvartersstrukturen 
ger med många och varierade siktlinjer intressanta 
kopplingar till den storskaliga strukturen på Valla Gärde. 
Denna blir både berikad och mer komplex genom 
tillägget av det nya stadsmönstret. Bebyggelsen är till 
viss del förlagd utanför tävlingsområdet men bedöms 
i ett utvecklingsskede till större del kunna läggas inom 
tävlingsområdet utan att rivningar behöver ske inom 
Valla Gärde. Det brutna rutnätsmönstret kan tillåta både 
högre och lägre bebyggelse med olika täthet.

Arkipelag visar hur övergripande stråk kan etableras 
inom området som leder vidare inte bara till de 
angränsande stadsdelarna utan också vidare ut i ett 
större sammanhang. Det varierade stadsmönstret 
skapar noder, platser och stråk inom området med olika 

delar av stadsdelen.

Parken är mer skissartat presenterad med aktiviteter 
ganska ostrukturerat och jämt placerade över fältet. 
Det är nödvändigt att i det fortsatta arbetet tydligare 
analysera och gestalta parken och dess funktioner.

kommer att vara intressanta att utveckla och diskutera 
i det fortsatta planeringsarbetet. Till exempel föreslås 

ske.

Juryn bedömer att även förslaget Arkipelag har 
god ekonomisk realism kombinerat med god 
utvecklingsbarhet som gör att förslaget även kan uppnå 
god genomförbarhet.

I förslagets fortsatta utveckling läggs stor vikt vid att 
kopplingarna till Östberga utvecklas om möjligt på bägge 
sidor om det nuvarande fältet. Likaså måste länkarna till 
de vidare stråken mot Årstaberg,  Årsta torg
och Gullmarsplan speciellt tydliggöras i förslaget.
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The Jury’s assessment
The six entries

First prize

Arkipelag    
Entrants: Archi5 (Frankrike), Michel Desvigne (Frankrike), 
Elioth/Iosis Group (Frankrike)

Arkipelag builds on a convincing and pragmatic analysis of the 
nature of the site and forms a concrete urban development 
scheme of high architectural class and with original features 
inspiring further planning work. The analysis, by far the best 
achieved by any of the competitors, affords a very good 
foundation for the programming work which lies ahead. 

Arkipelag develops a block pattern in a sophisticated manner 
so as to build up great variety and potential in various axes 
and piazzas. Arkipelag lays visionary foundations for planning 

The salient feature of this scheme is a new urban front 
north of Årstafältet which, through density of development, 
communicates the transition between Årsta and a relatively 
large recreational park. The scheme points to an unexpected 
possibility of creating a new expressive southerwesterly urban 
front overlooking an expanse of water in the heart of the 
Söderort urban structure, thereby imparting self-assurance 
and an unmistakeable identity to the new settlement.

The possibilities of future expansion both within the 
competition site and outside it are creditably stated. In 
the Jury’s opinion, however, the place reserved for a future 
symbolic building adjoining the Partihall area should be 
used for developing a link with the Östberga neighbourhood 
applying the same structural thinking.

Bebyggelsefronten mot parken och ”bryggan” mellan bebyggelse och park i förslaget Arkipelag.
The building line fronting the park and the ”bridge” between the buildings and the park in the Arkipelag proposal.
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The oblique and network-like structure of blocks affords 
interesting links to the large-scale structure of Valla Gärde, 
with many and varied vistas. That structure is both enriched 
and made more complex through the addition of the new 
urban pattern. Part of the new development is located outside 
the competition site but it is judged possible for the greater 
part during a development phase to be positioned within the 
competition site without any need for demolitions within Valla 

and low-rise development of varying density.

Arkipelag shows how unifying stretches can be established 
within the area, leading not only to the adjoining 
neighbourhoods but also further into a wider context. The 
varied urban pattern creates nodes, piazzas and axes of 
varying character within the site. The proposal creates short 
distances between different parts of the neighbourhood.

The park is more sketchily presented, with a fairly 
unstructured and regular distribution of activities over the 
site. The park and its functions will need to be analysed and 
designed more distinctly as work proceeds.

The scheme also includes a number of suggestions and 
ideas which will be interesting to develop and discuss as 
planning work continues. Suggestions are made, for example, 

converge and interchanges be effected.

coupled with a good development potential, augurs a high 
level of feasibility.

Stronger links with Östberga, if possible on both sides of 
Årstafältet, will have to be devised in the course of ongoing 
development work. Also the links connecting the new 
neighbourhood with Årstaberg, Årsta torg and Gullmarsplan 
must be further developed. 

Zonen mellan bebyggelse och park i förslaget Arkipelag. The zone between buildings and park in the Arkipelag proposal.
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Aerial view of Arkipelag from the North-East.

Situationsplan Arkipelag. Site plan Arkipelag.
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Hedersomnämnande/Honourable mention
Årsta Händer
Förslagsställare/Entrants: Habiter Autrement (Frankrike): 
SKA (Schweiz), LOLA arkitektur & landskap (Sverige), 
Transsolar (Tyskland), StructorMark (Sverige)

Solpanelsparken i förslaget Årsta händer. Solar panel park in the proposal Årsta händer.

       ÅRSTA HÄNDER!

The Årsta händer proposal is full of creativity and playfullness in it’s depiction of daily life and people’s experiences.



Årsta Händer är ett inspirerande friskt förslag som med 
inlevelse tar sin utgångspunkt i en idé om det framtida 
stadslivet och människornas upplevelser och vardag. I 

det gäller dess praktiska och/eller pedagogiska innehåll.

Årsta Händer bygger på ett småskaligt, energisnålt och 
lokalt försörjt samhälle med höga ambitioner och med 

men gestaltningen av dess idéer är bristfällig. Likaså 
saknas en analys av vad i kretsloppet som kan tydliggöras 

system, t ex biogas där Stockholms stad genom 
vattenreningsverken är en pionjär i produktion och 

gäller engergiförsörjning och innehåller många lokala 
lösningar. Bland annat föreslås ett helt solenergiområde i 
parkens norra del, vilket förstås alstrar energi men som 
samtidigt skuggar stor del av fältet.

Det cirkulära huvudgreppet i parken är en tydlig 
signatur samtidigt som det skapar oklara övergångar 
mellan bebyggelse och park. Årsta Händer bygger 
vidare på temat hus i park som är traditionen i de 
angränsande områdena. Denna lösliga struktur har inte 
samma själklarhet som parklösningen. Den brister i 
sin förmåga att ge Årstafältet den självklara identitet 

sluttningshus i områdets södra del och punkthus i dess 
norra. Byggnaderna är förankrade i landskapet men 
förslagsställaren visar inga naturliga förbindelser eller 
platsbildningar mellan husen i parken. Denna princip 
är intressant att diskutera för jämförelsens skull med 
de förslag som bygger på mer eller mindre utvecklade 
kvartersstrukturer. 

området som en intressant del att utveckla för att skapa 
samband mellan Årsta och Östberga och har med sin 
lekbro visat hur ett sådant sammanbindade stråk kan se 
ut.

Årsta Händer is an inspiringly fresh proposal, beginning and 
empathising with an idea of future urban living and people’s 
values and everyday reality. There is much inspiration to 
be gained from the park scheme and its practical and/or 
educational content.

locally supplied community with high aspirations and with 
the park as the heart of the neighbourhood. The proposal is 
inspiring, but its ideas have been inadequately articulated. 
Also lacking is an analysis of what in the ecocycle can be 
articulated in the planning of the actual site and what is 
present in surrounding systems, e.g. biogas, production and 
supply of which has been pioneered by the City of Stockholm 
through its wastewater processing plants. Otherwise the 
proposal shows a high level of aspiration regarding energy 
supply and includes many local solutions. Among other things, 
an entire solar energy area is proposed for the northern part 
of the park, which of course generates energy but at the 
same time overshadows a large part of the site.

The circular main treatment of the park is a distinct 
signature, while at the same time creating unclear transitions 
between settlement and park. Årsta Händer enlarges on 
the theme of houses in the park, traditional in the adjoining 
neighbourhoods. This loose-knit structure lacks the self-

of giving Årstafältet the self-evident identity which the 
programme aims for. There are proposals for buildings 
extende over the hillside in the southern part of the site and 
tower blocks in the northern part. The buildings are anchored 
in the landscape but the entrant does not show any natural 
connections or piazza formations between the houses in the 
park. This is an interesting principle to discuss for purposes 
of comparison with the proposals based on more or less 
advanced block structures.

an interesting part to develop in order to create a connection 
between Årsta and Östberga, and with its play bridge has 
shown what an interlinking axis of this kind can look like.
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Situationsplan Årsta Urban Natures. Site plan Årsta Urban Natures.



Hedersomnämnande/Honourable mention
Årsta Urban Natures
Förslagsställare/Entrant: Field Operations (USA), Buro 
Happhold Consulting Engineers (USA)

Årsta Urban Natures styrka vilar på dess principiella 
resonemang om balans mellan innerstadens täta 

uppvisar en klar och begriplig stadsbyggnadsstrategi med 
möjliga utbyggnader från tre skilda håll och med skilda 
mönster. Detta möjliga samspel med olika strukturer från 
olika håll inomtävlingsområdet anser juryn vara förslagets 
främsta kvalitet.

Årsta Urban Natures visar på en ny väg för ytterstadens 

stadsdelar över den grönstruktur som kringgärdar 
dessa eller förtätar de redan etablerade stadsdelarna. 

stadsdelar tillåts utbreda sig och därigenom skapa större 
närhet mellan stadsdelar utan att bygga igen och bryta 

mellan delar av grönstrukturen som urbaniseras i form av 
stadsparker och trädkantade gator.

Årsta Urban Natures lider däremot av sin 

som juryn upplever som schematisk och med bristande 
koppling till många av de goda, principiellt hållbara idéer 
förslaget bygger på. Vare sig den höga och oartikulerade 
kvartersbebyggelsen eller den monumentala 
omgestaltningen av naturlandskapet med de tre stora nya 
habitatkullarna och småsjöarna i den föreslagna parken 
övertygar.

The strength of Årsta Urban Natures rests on its argument 
of principle concerning the balance between the dense urban 
environment of the inner city and the green structure of the 
outer city.  The proposal demonstrates a clear, intelligible 
urban development strategy, with possible enlargements 
from three different directions and with different patterns. 
This possible interplay with different structures from different 
directions within the competition site is, in the Jury’s opinion, 
the proposal’s foremost quality.

Årsta Urban Natures points to a new path for developing 
the outer city, neither building together the outer city 
neighbourhoods over the green structure surrounding them 

introduces a third model in which the outlying neighbourhoods 
are permitted to sprawl and in this way create more proximity 
between neighbourhoods without building away the interstices 
and breaking the green structure. The proposal shows quite 
narrow links between parts of the green structure, which is 
urbanised in the form of urban parks and tree-lined streets.

Årsta Urban Natures suffers, on the other hand, from its 
detailed design, articulation and graphic representation, 

many of the good and essentially sustainable ideas on which 
the proposal is based. Neither the high, unarticulated block 
settlement nor the monumental recasting of the natural 
landscape with the three big new habitat hills and small lakes 
in the proposed park is convincing.
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Neva
Förslagsställare/Entrants: Tovatt Architects and Planners 

Neva innebär en storskalig strukturell idé som i 
hela sin omfattning innefattar både partihallarna och 

strukturen ska bli uppfattbar och begriplig krävs stora 
utbyggnader utanför tävlingsområdet. I sina första 
etapper är förslaget inte övertygande.
Möjligheten att utveckla partihallarna till ett nytt Kista 
skulle på mycket lång sikt vara intressant men svårt 
att bygga den förestående strukturen på. Helheten är 

inte de många nya utmaningar som stadsbyggandet 
står inför utan förlitar sig på etablerade lösningar. 
Juryn bedömer förslaget som högst realistiskt och 
genomförbart i ett mycket långt tidsperspektiv men 
problematiskt i de första utbyggnadsetapperna. 

Stockholms stadsutveckling står inför i framtiden. 

Parken är den minsta bland förslagen och har en 

att också en park med denna lilla storlek kan behålla 
upplevelsen av fältets öppenhet.

Det är oklart om förslagsställarna ser Nya Årstafältet 
som en egen stadsdel eller som en utbyggnad av 
existerande områden runt fältet. De stora kvarteren 
är inte övertygande och ger inte området någon 

ett varierat och levande stadsliv kommer att skapas i 
området. 

Neva implies a large-scale structural idea which, in its full 
extent, comprises both the Partihall wholesale food market 
and the Årsta Park business campus. It will take large 
extensions outside the competition site for this large, radially 
oriented structure to be  perceptible and comprehensible. The 
proposal is unconvincing in its initial phases. The possibility of 
developing the Partihall buildings into a new Kista would be 
interesting in the very long term but building the imminent 

organised but conventional. The proposal does not analyse the 
many new challenges facing urban development but instead 

supremely realistic and feasible in a very long perspective but 
problematic in the initial development phases. The proposal 
does not seriously address central challenges which will be 
facing Stockholm’s urban development in the future.

The park is the smallest in any proposal and has an 
interesting zone between settlement and itself. Although the 
park design has many shortcomings, it shows that even a 
park on this small scale can retain the experience of the site’s 
openness.

It is unclear whether the entrants view Nya Årstafältet as a 
neighbourhood in its own right or as an extension of existing 
neighbourhoods round about the site. The big blocks are 
unconvincing and do not endow the site with any particular 
character, nor does the scheme convincingly suggest the 

Neva föreslår att på lång sikt utveckla Partihallarna till ett nytt Kista.
Neva proposes to develop the Partihall buildings into a new Kista in a long 
term perspective.
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Situationsplan Maximus. Site plan Maximus.



21

Maximus
Förslagsställare/Entrants: Gehl Architects (Danmark), 
Behnisch Architekten (Tyskland), Schönherr 
(Danmark), Transsolar (Tyskland), Lia Ghilardi/Noema 
(Storbritannien), Pär Gustafsson (Sverige)

Maximus är det förslag som mest programmatiskt utgår 

som ett mönster snarare än som en formbar princip där 
storlek på kvarter och gatusträckningar inte alls anpassas 
till landskap och möten. Rutnätet tar sin utgångspunkt 
i Enskedefältets axelsystem och breder sedan ut ett 
rätvinkligt system schematiskt utan möjlighet att ta till 

Hållbarheten på lång sikt måste starkt ifrågasättas i ett 
sådant schematiskt upplägg. Många av förslagets gator 
ter sig snarare symboliska än funktionella. Kvarteren 
mycket små, vilket ger upphov till en orimlig relation 
mellan gatumark och kvartersmark samt onödigt små 
innergårdar. 

Drygt 80% av bebyggelsen ligger utanför tävlingsområdet 
och juryn har inte funnit några motiv till en sådan lösning. 
Konsekvensen blir en mycket stor park som inte har 
fått någon gestaltning utan i princip lämnas utan åtgärd. 
Att jämföra detta förslag med övriga i tävlingen tydliggör 
de kvaliteter som är möjliga att åstadkomma genom 
en kraftig utveckling av Nya Årstafältet istället för en 
randbebyggelse. 

dess användning av rutnätet. Inom området skapas en 
tydlig och lättorienterad lokal gatustruktur till vilket 
förslagsställarna kopplat mindre platser som verkar 
övertygande. 

Maximus is the proposal most programmatically embodying 
the principle of the gridiron, using it as a pattern rather than 
as a ductile principle, with absolutely no adjustment of blocks 

gridiron takes the axial system of Enskedefältet as its starting 
point, and proceeds to elaborate a schematic rectangular 
system schematically, with no possibility of responding to the 
complexity of all the encounters existing round about the site. 
The long-term sustainability of such a schematic approach 
must be seriously questioned. Many of the streets in the 
proposal appear more symbolic than functional. The blocks 
are very small, giving rise to an absurd relation between street 
area and built land and to unnecessarily tiny inner courtyards.

Over 80 per cent of the settlement is located outside the 

for such a solution. The consequence is a very large park 
which has not been given any design but in principle is left 
to its own devices. Comparison of this proposal with the 
others in the competition highlights the qualities which can be 
achieved through vigorous development of Nya Årstafältet as 
opposed to fringe settlement.

There are, however, certain positive sides to the proposal and 

and easily oriented local street structure is created to which 
the entrants have linked smaller piazzas which make a 
convincing impression.
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Situationsplan Årstafältet Valley. Site plan Årstafältet Valley.  
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Årstafältet Valley
Förslagsställare:/Entrants: ONIX (Nederländerna/ 
Sverige), KCAP architects & planners (Nederländerna), 
Karres en Brandes landschapsarchitecten 
(Nederländerna), Flygfältsbyrån (Sverige)

Årstafältet Valley är det förslag som starkast har arbetat 
med dalen som utgångspunkt för sin park och försöker 
tydliggöra dalen i ett grönt stråk som sträcker sig mellan 
Västberga och Enskede över vilken en brokonstruktion 
skär mellan Årsta och Östberga. Detta är en intressant 
iakttagelse och analys även om det skulle vara mycket 
svårt att realisera detta gröna samband. En stor del 
av detta gröna anslag utgörs i realiteten av grönlagda 
industritak i avvaktan på andra framtida möjligheter. 

existerande grönsambanden som bör ligga till grund för 
tydliggörande och förstärkning exempelvis kopplingen 

struktur av offentliga rum där det enda stråk som kan få 
större betydelse är den bro som föreslås över fältet men 
som samtidigt just därför riskerar att distansera fältet. 

Gärde samt en underjordisk bebyggelse på fältets mitt 
under och kring den upplyfta gångbron. 

svårgenomtränglig presentation med ett smått utopiskt 
förslag som är mycket svårtolkat. Vare sig analysen i 
texten eller förslaget i sig övertygar. 

Proposed bridge through the park.

Årstafältet Valley is the proposal most dynamically addressing 
the valley as the starting point for its park and endeavouring 
to articulate the valley in a green axis extending between 
Västberga and Enskede, over which a bridge structure cuts 
across between Årsta and Östberga. This is an interesting 
observation and analysis, even though realisation of the green 

of this green approach actually consist of greened industrial 

of Nya Årstafältet is concerned, it is if anything the existing 
green connection which should form the basis of articulation 
and reinforcement, e.g. the link up to the Årstaskogen woods. 
The proposal creates a very curious structure of public spaces 
in which the only stretch capable acquiring any greater 

but for this reason is also liable to distance it. The proposal 
entails extensive demolitions in present-day Valla Gärde and 
subterranean building development in the middle of the site, 
below and around the elevated pedestrian bridge.

The proposal combines a very abstract and abstruse 
presentation with a somewhat utopian scheme which is highly 
enigmatic. Neither the analysis in the text nor the proposal in 
itself is convincing.
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Bedömningskriterier och juryns 

diskussion
Sammanfattning
Tävlingsuppgiften uppmanade lagen att tänka nytt, 
strategiskt och visionärt och ge förslag på en långsiktigt 
levande och hållbar stadsbyggd. Nya Årstafältet ska, 
enligt tävlingsuppgiften och i linje med vad som uttrycks 
i översiktplanen, bli en stadsdel som fungerar som 
en målpunkt i södra Stockholm. Något som kommer 
att påverka utvecklingen av hela den södra förstaden 
positivt. Tävlingsuppgiften rymmer vår tids aktuella 
stadsbyggnadsfrågor om uthållighet, integration, urbanitet 
och stadsliv. Uppgiften är mycket utmanande och 

Stockholms stadsutvecklingsområden. 

dock med varierande grad av vision, konkretion och 
gestaltningsmässig åskådlighet.  Inget av de inlämnade 
förslagen formulerar den tydliga vision som efterfrågades 
i tävlingsprogrammet. Inte heller parkens roll och 
utformning har blivit tillräckligt belyst.

Tävlingsresultatet visar ändå många olika aspekter på 
hur Nya Årstafältet kan utvecklas. Staden har fått in 
mycket användbart material, inspiration och idéer och 
kunskapsunderlaget har vidgats väsentligt vilket kommer 
att vara ett stort stöd i den fortsatta besluts- och 
planeringsprocessen.

Juryn menar att frågeställningarna i tävlingsuppgiften 
blivit prövade på ett berikande sätt och att det med 
det samlade tävlingsresultatet och tankegångarna i det 

att uppfylla stadens mål om Nya Årstafältet. Samtidigt 

pröva den reduktion av parkytan som programmet 
öppnade för.

Sammanfattningsvis har tävlingen visat på följande viktiga 
punkter att ta fasta på i det fortsatta planeringsarbetet: 
- Den grundläggande utgångspunkten för att visionen 
om Nya Årstafältet ska kunna åstadkommas och en 
stadsbyggnadsmässig helhet uppnås är att parken 
och bebyggelsen gestaltas integrerat för att nå en 
stadsbyggnadsmässig helhet. 
- Nya Årstafältet måste bli en aktiv del i hela Stockholm 
och inte bara vara av intresse för de närmaste 
stadsdelarna. Här är parkfrågan synnerligen viktig.
- Ett rikt och aktivt stadsliv kan skapas på Nya 
Årstafältet.
- Nya Årstafältet måste bli bra redan i de första 
etapperna. Ny bebyggelse kan tillföra värden och 
samexistera väl med nuvarande omgivning redan i 
inledande skeden. 

• Övergripande idé, hur väl den svarar mot    
  målsättningarna i programmet
• Stadsbyggnadsmässiga, miljömässiga och    
  gestaltningsmässiga kvalitéer
• Relation och koppling till omgivande stadsdelar
• Utvecklingsbarhet
• Genomförbarhet/ekonomisk realism.



Assessment criteria 

and the Jury’s 

discussion
Summary
The competition brief called upon the teams to think 
innovatively, strategically and in visionary vein, and to 
propose an urban neighbourhood which would be living and 
sustainable in the long term. In keeping with the competition 
brief and in line with the master plan, Nya Årstafältet is to be 
made a neighbourhood serving as a destination point in the 
south of Stockholm, which in turn will have a positive impact 
on the development of the entire southern outer city. The 
competition brief includes current urban development issues 
of sustainability, integration, urbanity and urban living. This is a 
very challenging, complex task, supremely relevant to several 
of Stockholm’s urban development areas.

Presentation-wise the proposals are of very high quality, but 
with varying degrees of vision, concretion and lucidity. None of 
the proposals submitted formulates the clear vision called for 

the role and design of the park.

Even so, the competition outcome shows many different 
aspects of ways in which Nya Årstafältet can be developed. 
The City has received a great deal of useful material, 
inspiration and ideas, and the knowledge base has been 

ongoing decision-making and planning process. 

been rewardingly explored and that, on the basis of the 
aggregate competition outcome and the ideas of the winning 

entry, there is a good potential for achieving the City’s 
objectives for Nya Årstafältet. At the same time the Jury notes 
that the majority of proposals have chosen not to explore the 
reduction of park area which the brief invited.

Summing up, the competition has indicated the following 
points of reference for the ongoing planning process:
- The basic point of departure for the vision of Nya Årstafältet 
being capable of realisation and an urban wholeness 
attainable is for the park and settlement to be designed on 
an integral basis so as to achieve a unitary scheme of urban 
development.
- Nya Årstafältet must be made an active part of the whole 
of Stockholm, and not just a matter of interest for the nearest 
neighbourhoods. The park issue is outstandingly important in 
this connection.
- A full and active urban life can be created in Nya Årstafältet.

New settlement can add values and coexist well with the 
existing surroundings right from the introductory stages.

The following criteria (not stated in ranking order or with any 
weighting) have formed the basis of the Jury’s assessment:
• The overarching idea and how well it measures up to the     
  aims of the competition brief.
• Urban, environmental and design-related qualities.
• Relation to and connection with surrounding    
  neighbourhoods.
• Development potential.
•
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Övergripande idé

Tävlingsprogrammet efterfrågade strategier och visioner 
för den framtida stadsbygd som planeras på Nya 
Årstafältet. Den övergripande visionen måste kunna 
möta omvärldens och framtidens förändringar, både vad 
gäller teknisk utveckling och ideal samtidigt som den 
måste vara tillräckligt robust för att hålla över tiden. Den 
övergripande visionen ska inspirera och vara ledstjärna 
för hela Nya Årstafältets utveckling. 

De inlämnade förslagen formulerar sina övergripande 
idéer på olika sätt. Vissa förslag är idémässigt starka 

tävlingsprogrammets intentioner vad gäller att sätta 
människan i centrum och skapa ett levande och blandat 
stadsliv. Visionen bedöms dock som något utopisk 
och svår att realisera. Andra förslag har svagare idéer 
som utgångspunkt som till exempel Maximus där den 
enkla strukturen med möjligheter till många olika 
verksamheter och aktiviteter i sig förväntas räcka för 
att utveckla ett levande stadsliv. Årsta Urban Natures 
formulerar en intressant idé om en grön väv mellan 
utvidgade stadsdelar, men idén gestaltas inte övertygande 
inte själva förslaget. Neva redovisar ett relativt 

idé eller vision. 

Juryn menar att förslagen varit svaga i att gestalta en 

intressanta idéer som kan utvecklas eller fungera som 
diskussionsunderlag i den fortsatta processen. 

Hållbar utveckling är en given utgångspunkt för tävlingen 
och målet är att hållbarhet ska ses som en naturlig och 
självklar del i den nya stadsbygden. Nya Årstafältet ska 
också vara socialt hållbart och ge förutsättningar för 
att människor med olika livsstil, olika åldrar och olika 
bakgrund ska kunna leva tillsammans. 

klimatanpassad placering av byggnaderna och placerar 
dem därför i den norra delen av tävlingsområdet där sol- 
och vindförhållandena är mer gynnsamma och där det 

bedömer juryn som positivt. 

lösningar när det gäller energiförsörjning, sophantering 

Till exempel föreslås transportnav och logistikcenter 

Sådana förslag kan utvecklas till att också inkludera lokal 
varu- och godshantering. Några av förslagen har också 
lösningar för transporterna till partihallarna. 

introducerar nya biotoper på fältet. Juryn menar att detta 
är en tveksam utveckling.

Ur miljösynpunkt är en överdäckning av Huddingevägen 
positiv då barriärerna runt fältet blir färre och bullret 
minskar. 

Juryn är förvånad över att det saknas en övertygande 
helhetssyn när det gäller hållbarhetsfrågorna i samtliga 
förslag. Det som saknas är en överblick över hur de 
större kommunaltekniska systemen kan samverka med 
de lokala lösningarna, d v s den väg som gjort Hammarby 
sjöstad till en internationell förebild. I det fortsatta 

som till exempel håller energiförbrukning nere och 

som energiförsörjning och sophantering kan det vara 

utvecklas i Stockholm. 



Årsta Urban Natures formulerar idén om en grön väv mellan utvidgade stadsdelar. 
Årsta Urban Natures expresses the idea of a green weave between expanded urban neighbourhoods.

Overarching idea

The competition brief called for strategies and visions for 
the future urban development planned in Nya Årstafältet. 
The overarching vision must be capable of responding to 
changes in the outside world and the future, as regards both 
technical progress and ideals, at the same time as it must be 

vision must inspire and guide the development of the whole of 
Nya Årstafältet.

The proposals submitted formulate their overarching ideas 
in a variety of ways. Some schemes – Årsta Händer, for 
example – are conceptually strong. That entry concurs 
with the intentions of the competition brief as regards 
putting people at the centre of things and creating a living, 
variegated urban neighbourhood, but the vision is judged to 
be somewhat utopian and hard to realise. Other proposals 
have weaker ideas as their starting point, e.g. Maximus, where 

the simple structure with possibilities for many different 

living urban neighbourhood. Årsta Urban Natures formulates 
an interesting idea of a green fabric between expanded 
neighbourhoods, but the idea is not convincingly presented 
in the actual proposal. Neva presents a relatively traditional 

depiction of an unambiguous vision for Nya Årstafältet 
but that there are several interesting ideas which can be 
developed or can serve as a basis of discussion in the ongoing 
process. 

Sustainable development is a given starting point for the 
competition, and the aim is for sustainability to be viewed as 
a natural, self-evident part of the new neighbourhood. Nya 
Årstafältet must also be socially sustainable, enabling people 
with different life styles, of different ages and with different 
backgrounds to live together.
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Stadsbyggnad och gestaltning

Den övergripande målsättningen i programmet handlade 
om en långsiktigt levande hållbar stadsbyggd. Årstafältet 
har sin helt speciella karaktär med det stora fältet 
och de höga husen på Valla Gärde samtidigt som en 

eller i anslutning till tävlingsområdet. Ambitionen var 
att utveckla nya landskaps- och stadstypologier som 
motsvarar kravet på den stadsmässiga mellanposition 
som Årstafältet har. Den centrala stadskärnan betingar 
vissa livsstilar och ett visst slags offentlighet. En ändrad 
struktur i förstaden skapar andra förutsättningar för 
livs- och samlevnadsformer. Årstafältet utgör i den nya 
översiktsplanen ÖP 2010 en viktig ny tyngdpunkt med 

också i det centrala stadsområdet vilket kräver att det 
utvecklas mot en ny identitet. Genom att Nya Årstafältet 
varken placerar sig i stadens kärna eller i en förort 
kräver det sin helt egna typologi. En viktig förutsättning 
för arbetet med Nya Årstafältet är att landskapet 
och stadslandskapet samspelar och integreras till en 
långsiktigt hållbar stadsbygd.

Tävlingsprogrammet frågade de tävlande hur de 

i den nya stadsbygden, samt hur märkesbyggnader, 
parker och andra attraktioner kan bidra till att skapa 
mötesplatser. Programmet efterfrågade också ett varierat 
bostadsutbud i skala uttryck och täthet som ska tilltala 

nya stadsdelen ska eftersträva och vad stadsdelen kan 

förankringen och de olika karaktärer som de omgivande 
områdena har. 

Sammanfattningsvis anser juryn att en förutsättning i 
det framtida arbetet är att planering och gestaltning 
av bebyggelse och park sker integrerat för att nå en 
stadsbyggnadsmässig helhet.

Most of the participants pursue an argument concerning 
climate-adjusted positioning of the buildings and accordingly 
put them in the northern part of the competition site, where 
sun and wind conditions are more favourable and where 
there is proximity to Tvärbanan (the Stockholm Underground 

The proposals contain many local and small-scale solutions 
with regard to energy supply, refuse disposal and suchlike. 

been illuminated in several proposals as a means of reducing 
motorism. For example, transport hubs and logistical centres 
are proposed where different types of transport can interact. 
Suggestions of this kind can be developed so as also to 
include local goods handling. Some of the proposals also 
include solutions for transport to the Partihall food wholesale 
market.

Most of the proposals have taken into account the green links 
existing with adjoining green areas such as Hemskogen and 
Årstaskogen. Several of them introduce new biotopes on the 

Decking-over of Huddingevägen is environmentally positive, 
with fewer barriers round the site and less noise.

The Jury is surprised at the absence, in all entries, of a 
convincing holistic view of the sustainability issues. One looks 
in vain for an overview of ways in which the larger municipal 
engineering systems can interact with the local solutions, e.g. 
the road which has made Hammarby Sjöstad an international 
example. Accordingly, as work continues it will be important 

consumption and encourage mass transit use and pedestrian 

energy supply and refuse disposal, linking up with the systems 
which already exist and are being developed in Stockholm 
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Parken
En park i världsklass var programmets mål och de 
tävlande uppmanades utforma parken så att den 
skulle vara attraktiv för människor i hela Stockholm 
samtidigt som den ska integreras med de omgivande 
stadsdelarna. Stadsparken i världsklass som efterfrågades 
i programmet redovisas genomgående med relativt svaga 
och orealistiska förslag. Parken hanteras inte övertygande 
varken som en del av stadsbyggnadsuppgiften eller som 
en ren gestaltningsuppgift 

I bedömningen av parkens kvaliteter har juryn diskuterat 
tre huvudsakliga aspekter:
- utformning 
- program
- tillgänglighet och relation till omgivningen

behåller en mycket stor del av fältet och håller tillbaka 
bebyggelsen. Maximus placerar till och med en större 

del av bebyggelsen utanför själva tävlingsområdet och 
behåller fältet i stor utsträckning orört. En park av den 

naturområde eller möjligtvis en landskapspark och inte 
en stadspark. Neva är det förslag som har den minsta 
parken och även om utformningen av parken i förslaget 
är tveksam, visar det att en mindre park både kan skapa 
kvaliteter och öka parkens tillgänglighet. 

Juryn menar att om parken endast är den yta som 
blir över när bebyggelsen är gestaltad riskerar den att 
upplevas som en övergiven eller obearbetat plats och 
inte en attraktiv park. 

Mötet mellan parken och bebyggelsen ett viktigt element 

gör det också lättare att orientera sig i parken. Den 

ytterligare en dimension. Även Neva har ett liknande 

Två exempel ur förslaget Arkipelag på hur bebyggelse möter park. ”Bryggan” är ett exempel på en medvetet 
Two examples from the Arkipelag proposal show how 

built form meets park. ”Bryggan” is an example of a consciously designed border zone that adds another dimension to the 
park.

I Årsta Urban Natures arbetar man med tydliga gränser i form av 
gator mellan bebyggelse och park. Årsta Urban Natures uses streets 
to establish clear edges between buildings and parks.
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Årsta Urban Natures introducerar helt nya biotoper och en ny landskapstyp med anlagda kullar och träd på fältet för 
att skapa rum i parken, vilket bedöms som orealistiskt. Årsta Urban Natures introduces completely new biotopes and new 

of the present-day area being used for park purposes. Most 
of the competitors retain a very large part of the site and cut 
down on building development. Maximus actually puts the 
greater part of the settlement outside the competition site, 

size indicated in most of the entries is readily perceived as an 
expanse of countryside or possibly a landscape park, but not 
an urban park. Neva is the scheme having the smallest park, 
and all though its park design is dubious, it does show that 
a smaller park can both create qualities and be made more 
accessible.

As the Jury sees it, if the park is merely the area left over 
after designing the settlement, it is liable to be experienced as 
an abandoned or undeveloped place and not as an attractive 
park.

The encounter between park and settlement is an important 
element to be developed as work proceeds. Clear border 
zones and fronts give the park a public character. Backdrops 

also make it easier to get one’s bearings in the park. The 
north zone, or “bryggan”, in Arkipelag is one example of a 
consciously designed border zone adding a further dimension 
to the park. Neva has a similar proposal, with a cultural zone 
in between the settlement and the more natural-looking 
central park space. Årsta Urban Natures employs clear 
boundaries between settlement and park in the form of 
streets, which helps publicise the park.

park and settlement to be a convincing approach adding 
various spatialities and hierarchies to the park.

Several proposals leave large parts of the site untouched and 
its structure and character essentially unaltered. The Årsta 
Urban Natures scheme, by contrast, introduces wholly new 

trees on the site to create space in the park, which is judged 
unrealistic. As the Jury sees it, Årstafältet’s own biotopes 
and unique qualities as they exist today can by all means 
be reinforced and supplemented, but not replaced in their 
entirety.
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Juryn anser att det i det fortsatta arbetet med parken är 
viktigt att noga gestalta rumsligheter i aktiva stråk och 

placerade.  Vilken sorts aktiviteter som den nya parken 
ska innehålla måste utredas vidare. 

Årstafältet är idag en mycket blåsig och väderutsatt plats 
och juryn anser att särskild hänsyn till platsens rådande 
klimat måste tas i det fortsatta arbetet.

Hur och var parken ansluter till omgivningen är mycket 
viktigt för dess tillgänglighet och därmed också för 
i vilken utsträckning parken kommer att användas. 
Idag ligger fältet isolerat och juryn bedömer det som 
en bidragande orsak till att fältet inte används i den 

Göta landsväg från järnåldern är Stockholms äldst 
bevarade vägsträckning och utgjorde fram till 1600-
talets slut Stockholms enda vägförbindelse söderut. De 
tävlande har förhållit sig på olika sätt till Göta landsväg. 

gång- och cykelstråk. Konsekvensen av denna lösning 
är att vägen behöver förses med belysning och modern 
ytbeläggning vilket innebär att sträckningen visserligen 

kan komma att bli otydlig. 

Juryn bedömer att den bästa lösningen är att behålla 
landsvägen som ett sekundärt cykel- och gångstråk utan 
högre krav på ytbeläggning, gatubelysning och liknande. 

I allmänhet har de tävlande varit respektfulla mot de 

fältets historiska struktur fortsatt är läsbart och i viss 
utsträckning förtydligas i det fortsatta arbetet. 

mer naturlika centrala parkrummet. Årsta Urban Natures 
arbetar med tydliga gränser mellan bebyggelse och park i 
form av gator vilket bidrar till att offentliggöra parken. 

och bebyggelse är ett övertygande grepp som tillför olika 
rumsligheter och hierarkier i parken. 

Årsta Urban Natures introducerar däremot helt nya 
biotoper och en ny landskapstyp med anlagda kullar 
och träd på fältet för att skapa rum i parken vilket 
bedöms som orealistiskt. Juryn anser att Årstafältets 

idag gärna får förstärkas och kompletteras men inte i sin 
helhet bytas ut.  

Trots storleken på parken och de naturvärden som är 
viktiga att behålla måste kvaliteter av stadsparkskaraktär 
adderas till parken. Parken måste också upplevas som 
trygg. Obefolkade sträckor får inte bli för långa eller 
svåröverskådliga. Eftersom parken har en mycket stor 

stadsparkskvaliteter till exempel sekvenser av befolkade 
platser och sociala rum samt trygga passager som är 
befolkade stor del av dygnet.

Parkens sociala och rekreativa funktioner är viktiga. 

parkförslagen som sport- och kulturanläggningar. Tyvärr 
är dessa anläggningar generellt ostrukturerat placerade 
och ligger till exempel inte vid naturliga stråk. En möjlig 
strategi för att utveckla parken och samtidigt bevara dess 
kvaliteter är att skapa aktiviteter på vissa strategiska 
platser på fältet. Aktiviteter där närboende är aktiva 
i parken som koloniodling och liknande bedöms som 
viktiga att integrera i den framtida parken.
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Despite the size of the park and the natural qualities which 
it is important to preserve, qualities pertaining to an urban 
park must be added. In addition, the park must be perceived 
as secure. Unpopulated stretches must not be allowed to 
become too long or tortuous. In many of the proposals the 
park is very extensive, and this impacts on its lucidity. Several 
of the proposals present urban park qualities, e.g. sequences 
of populated places and social areas, as well as secure 
passages which are populated for a large part of the day and 
night.

The social and recreative functions of the park are important. 
Interesting activities are described in several of the park 
proposals, such as sporting and cultural facilities, but these, 
unfortunately, are generally unstructured in their positioning 
and do not, for example, coincide with natural axes. One 
possible strategy for developing the park and at the same 
time preserving its qualities is to create activities at certain 
strategic points on the site – activities whereby local residents 
are active in the park, e.g. allotments and suchlike, are judged 
important to integrate with the park of the future.

As work on the park continues, the Jury attaches importance 
to careful design of spatialities on active stretches and 
ensuring that the activities in the park are well-sited. Further 
investigation is needed concerning the kind of activities which 
the new park is to contain.

Årstafältet today is a very windswept, weather-beaten place, 
and the Jury feels that special attention will have to be paid 
to its prevailing climate as work continues.

How and where the park connects with its surroundings has 
a very important bearing on its accessibility and, accordingly, 
also on the extent to which it will be used. Årstafältet at 
present is an isolated place, which the Jury believes to be part 
of the reason for its not being used to its full potential.

The Iron Age Göta Landsväg highway is the oldest surviving 
stretch of road anywhere in Stockholm and until the end 
of the 17th century was the city’s only road south. The 

participants have treated it in a variety of ways. Several 
proposals make a pedestrian and cycle path of it. If so, 
lighting and modern surfacing will have to be provided, in 
which case the ancient stretch of road will survive but its 

highway as a secondary cycle and pedestrian route without 
any exacting demands for surfacing, street lighting and 
suchlike.

The participants have generally shown respect for most of 
the other archaeological remains, but it is important that the 
historical structure of the site should remain legible and to 
some extent be articulated as work continues.

Settlement and public spaces
The settlement structure proposed for Nya Årstafältet must 
both utilise widely differing building structures and integrate 
them with the park, while at the same time having self-
evident qualities of its own in its urban spaces which will be 
sustainable in the course of a prolonged development process 
involving a variety of developers and architects.

Generally speaking, most of the competitors base their 
proposals on proven typologies of urban planning in more 
or less developed form, and not so much on innovation 
or innovative thinking. Several proposals take the classical 
gridiron city as their starting point. The Jury notes that 
Årstafältet does not have any obvious amenability to a 
general and undeveloped gridiron pattern, and the proposals 

doing justice to the potentialities of the site.

In the classical gridiron city, the public spaces, the street and 
the square, are very important components to work with. The 
quality of the streets and squares depends very much on how 
they are designed and positioned. The proposal embodying 
the clearest gridiron principles are Årsta Urban Natures, 
Neva and Maximus, with its more or less closed-off blocks. 
Closer analysis of the positioning of the public places in these 
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Bebyggelse och offentliga rum
Den bebyggelsestruktur som föreslås på Nya 
Årstafältet skall både tillvarata och integrera vitt skilda 
byggnadsstrukturer med parken samtidigt som den 
ska ha egna självklara kvaliteter i sina stadsrum som är 
hållbara under en lång utbyggnad med olika byggherrar 
och arkitekter. 

bygger sina förslag på beprövade stadsbyggnadstypologier 
i mer eller mindre utvecklad form men inte lika mycket 

den klassiska rutnätsstaden som utgångspunkt. Juryn 
kan konstatera att Årstafältet inte har några självklara 
förutsättningar för tillämpning av ett generellt och 
outvecklat rutnätsmönster och de förslag som bygger 
på detta visar stora svårigheter i att tillvarata platsens 
möjligheter. 

I den klassiska rutnätsstaden är de offentliga rummen, 
gatan och torget mycket viktiga komponenter att 
arbeta med. Gatornas och torgens kvalitet beror i hög 
utsträckning på deras utformning och placering. De 
förslag som visar de mest tydliga rutnätsprinciperna är 
Årsta Urban Natures, Neva och Maximum, med deras 
mer eller mindre slutna kvarter. Vid en närmare analys 
av de offentliga platsernas placering i dessa förslag visar 

skapa bra urbana kvaliteter Maximus har en något mer 
genomtänkt placering av torgen inom bebyggelsen som 
kan bidra till att skapa noder och aktivitetspunkter inom 
den nya bebyggelsen. Arkipelag är det förslag som på det 
mest nyanserade sättet har utvecklat rutnätsprincipen 
och med gatu- och torgrummens kvaliteter. 

Juryn menar att det behövs en medveten hantering av 
den nya stadsdelens gator, torg och andra offentliga 
platser för att åstadkomma de levande, högkvalitativa 
och meningsfulla offentliga rum som eftersträvas på Nya 
Årstafältet

inte med rutnätstaden som utgångspunkt utan bygger 
vidare på den struktur av fristående byggnader placerade 

av bebyggelsestruktur har många kvaliteter. Då en 
kvarterstruktur kräver en viss volym för att upplevas 
som ”färdigbyggd” kan en friare placering av byggnader i 
landskapet utvecklas steg för steg utan att upplevas som 
ofärdigt.

Juryn gör bedömningen att den bebyggelsetypologi 
som ska tillämpas på Nya Årstafältet måste ta sin 

Lösningar som bygger på en reformvillig hållning till 
rutnätsstaden som stadsbyggnadsprincip är en möjlig 
utveckling.

Maximus placering av torgen inom den nya bebyggelsen kan bidra till 
att skapa noder och aktivitetspunkter. Maximus placement of squares 
within the new development helps create activity nodes.



Aerial view of the block pattern in Årsta Urban Natures.
Årsta händer bygger vidare på strukturen av fristående byggnader.
Årsta händer builds on the existing structure of free-standing buildings.

proposals, however, reveals that several of them are incapable 
of creating good urban qualities. Maximus has a more cogent 
positioning of the squares within the settlement which can 
help to create nodes and activity points within the new 
development. Arkipelag is the proposal with the most nuanced 
development of the gridiron principle and with the qualities of 
street and piazza spaces.

The Jury sees a need for considered treatment of the new 
neighbourhood’s streets, squares and other public places in 
order to achieve the living, high-quality and meaningful public 
spaces aimed for in Nya Årstafältet.

Instead of taking the gridiron city as their point of departure, 
the Årsta Händer and Årstafältet Valley proposals build on 
the structure of freestanding buildings in the landscape which 

already exists on the site. This type of settlement structure 
has many qualities. Since a block structure requires a certain 
volume in order to be perceived as “completed”, freer 
deployment of buildings in the landscape can be developed 

to Nya Årstafältet will have to take as its starting point the 

a reformatory approach to the gridiron city as a principle of 
urban design are a possible development.





Relationer och kopplingar

Nya Årstafältet kan bli medelpunkten i den dynamiska 
stadsbygd som växer fram från Telefonplan i väster till 

som ett strategiskt utvecklingsområde i arbetet med 
Stockholms nya översiktplan 2010 som gick ut på samråd 
under tävlingsperioden. 

Kopplingar till staden i stort

potential som en betydelsefull och aktiv del av Stockholm 
är att en tydlig strategi för kopplingar mot de tre viktiga 
noderna Liljeholmen, Gullmarsplan och Älvsjö utvecklas. 

Urban Natures skapar potential för kopplingar åt alla 
tre håll.  Arkipelag och Neva utvecklar kopplingarna mot 
Liljeholmen och Gullmarsplan. Dessa sammanhang får 
stor betydelse både för utvecklingen av Nya Årstafältet, 

Årsta Urban Natures arbetar med kopplingar till Liljeholmen, 
Gullmarsplan och Älvsjö. Årsta Urban Natures works with connections to 
Liljeholmen, Gullmarsplan and Älvsjö.

Arkipelag utvecklar kopplingarna till Liljeholmen och Gullmarsplan. 
Arkipelag further develops connections to Liljeholmen and Gullmarsplan.

Relations and connections

Nya Årstafältet can become the central point of the dynamic 
urban settlement which is emerging from Telefonplan in the 
west to Hammarby Sjöstad in the east. Årstafältet has been 

Stockholm comprehensive plan 2010, which was circulated 
for consultation while the competition was in progress.

Links with the city as a whole
The achievement by Nya Årstafältet of its full potential as 
an important and active part of Stockholm hinges on the 
development of a clear strategy for links with the three 
important nodes of Liljeholmen, Gullmarsplan and Älvsjö. 

Årsta Urban Natures creates a potential for links in all three 
directions. Arkipelag and Neva develop the Liljeholmen and 
Gullmarsplan links. These connections will make an important 
difference to the development of Nya Årstafältet, to the 
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vilken typ av stadsmiljö som kan skapas samt vilken roll 
den nya parken kan få, och för ambitionen att denna 
söderstad ska ingå i stadsbygden mellan Liljeholmen och 
Gullmarsplan.

Juryn menar att det i det fortsatta planeringsarbetet 
är viktigt att särskilt utveckla sambanden mellan Nya 
Årstafältet och staden i stort och inte bara de närmast 
angränsande stadsdelarna.

Kopplingar till angränsande stadsdelar

de närmast belägna stadsdelarna Årsta, Östberga och 
Enskedefältet. 

Potential för de mest intressanta sambanden mellan 

relativt modesta åtgärder i dessa punkter är det möjligt 
att öka kopplingarna mellan Östberga och Årsta avsevärt.

stadsdelarna som t ex Årstavägen i Årsta som är 
tyngdpunkter med service och butiker även om de 
är relativt svaga och isolerade. Dessa gator saknar 
tydliga samband sinsemellan och skapar därför inte 
en stadsdelsövergripande gatustruktur, vilket gör att 
stadsdelarna i hög utsträckning lever sina egna liv. Ett 
mer sammanhängande gatumönster skulle underlätta 
möjligheterna att röra sig till fots mellan stadsdelarna 
och ge en större närvaro av människor vilket ger bättre 
underlag för service, ökar upplevelsen av stadsliv och 
trygghet. De förslag som mest bidrar till en övergripande 
gatustruktur är Arkipelag, Maximus och Årsta Händer. 

Juryn anser att en mer sammanhållen gatustruktur 
bör utvecklas mellan stadsdelarna i det fortsatta 
planeringsarbetet och att fokus bör sättas på att utveckla 
kopplingarna mellan Årsta och Östberga om möjligt på 
bägge sidor om fältet, även kopplingar tvärs över fältet 
bör utredas vidare.

Östberga

Årsta

Lokal R u
R adius 3

Lokal rumsintegrationsanalys av Årsta händer visar att förslaget 
skapar många kopplingar över fältet. Local space integration analysis of 
Årsta händer shows that the proposal creates a multitude of connections 
accross the park.

Lokal rumsintegrationsanalys av Maximus visar att det skapas starka 
kopplingar längs kanterna men få genom parken. Local space integration 
analysis of Maximus shows that the proposal creates strong connections 
along the edges but few across the park.
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Stråk runt tävlingsområdet i förslaget Neva.
Paths around the competition area in the Neva proposal.

type of urban environment which can be created and to 
the role which the new park can acquire, as well as having 
an important bearing on the aim of making this southerly 
neighbourhood part of the urban community between 
Liljeholmen and Gullmarsplan.

The Jury believes that as planning work continues, special 
attention will have to be paid to developing the connections 
between Nya Årstafältet and the city as a whole, and not only 
connections with the immediately adjacent neighbourhoods.

Links with adjoining neighbourhoods
The participants have generally developed the links with 
the nearest neighbourhoods, namely Årsta, Östberga and 
Enskedefältet.

The potential for the most interesting connections between 
Årsta and Östberga is located in the western parts of the 

augmented by relatively modest measures at these points.

Today there are several lengths of street in the adjoining 
neighbourhoods – Årstavägen in Årsta, for example – which 
are service and retail points of emphasis despite being 
relatively weak and isolated. These streets, not being clearly 
interconnected, do not form a street structure uniting the 
different neighbourhoods, each of which, in consequence, 
leads very much a life of its own. A more coherent street 
pattern would facilitate pedestrian movement between 
the neighbourhoods and provide greater human presence, 
which in turn would mean a better service base and 
greater perception of urban life and security. The proposals 
contributing most towards an overarching street structure are 
Arkipelag, Maximus  and Årsta Händer.

to be developed between the neighbourhoods as planning 
work continues and that the focus of attention should be on 
developing the connections between Årsta and Östberga, if 
possible on both sides of Årstafältet; links traversing the site 
should also be investigated further.
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En viktig del i tävlingsuppgiften var att underlätta för 
människor att gå och cykla. Detta är viktigt dels ur 
hållbarhetssynpunkt och dels med tanke kopplingarna 
mellan Nya Årstafältet, omkringliggande stadsdelar och 
övriga staden.

föreslagit bra gång- och cykelkopplingar till det 
övergripande nätet och viktiga målpunkter.

Juryn anser att gång- och cykelvägnätet måste utvecklas 
och preciseras i det fortsatta arbetet så att gena och 
trygga stråk skapas mellan viktiga målpunkter.

Tvärbanan har medfört att Årstafältets norra delar har 

vid Årstafältet och Valla torg. Östberga har en sämre 

sträckning över Östberga vidare till Älvsjö. Det ökar 
tillgängligheten inom området samtidigt som den riskerar 

Ingen av förslagsställarna utnyttjar spårreservatet som 

Juryn anser att man i det fortsatta planeringsarbetet 
måste utreda möjligheten till en förgrening av tvärbanan 

att förbättra tillgängligheten till södra delen av Nya 
Årstafältet.

Årstafältet ska bli bättre kopplat till omgivningen behöver 

lokala gatunätet än idag. 

tillföra bebyggelse i den södra delen av området eller 
bebyggelse som ligger spridd runt fältet då man bättre 

exploatering kommer krav att ställas på förstärkta 

bör exploateringens storlek studeras tillsammans med 

Genomgående har de tävlande i mycket liten grad 

ny exploatering ofrånkomligen kommer att alstra, 

hög exploatering kommer det uppstå stora problem 

innehåller de parkeringslösningar som efterfrågades i 
tävlingsprogrammet. 

är bäst att lägga bebyggelsen i norr. Detta skapar 

utvecklingsarbetet. 

Parkliv på Nya Årstafältet ut förslaget Årsta Urban Natures.
Park life in the Nya Årstafältet from the Årsta Urban Natures.
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Odling och aktivitet i den nya parken, ur förslaget Årsta händer.
Urban agriculture and activity in the new park, from the Årsta händer 
proposal.

Facilitation of walking and cycling was an important part of 
the competition brief. This is important from a sustainability 
point of view and also bearing in mind the connections 
between Nya Årstafältet, surrounding neighbourhoods and the 
rest of the city.

Arkipelag, Årsta Händer and Neva in particular have 
proposed good pedestrian and cycling connections with the 
general network and important destinations.

so that short, secure connections will be established between 
important destinations.

Public transport
The Tvärbanan “Circle Line” has created a very good mass 
transit situation for the northern parts of Årstafältet, with 
stations at Årstafältet and Valla Torg. Östberga is worse off for 
public transport and is served by buses only.

Several proposals envisage a branch line of Tvärbanan 
crossing Östberga and continuing to Älvsjö. This improves the 
area’s accessibility but at the same time is liable to create a 

participants uses the track reserve in the western part of the 
site.

The Jury feels that as planning work continues, the possibility 
of a Tvärbanan branch line will have to be explored and 
alternative mass transit solutions devised for improved access 
to the southern part of Nya Årstafältet.

at present, although the regional situation is very good. 
To improve the connection between Årstafältet and its 
surroundings, the road network round the competition site will 

more numerous and better integrated with the local street 
network than at present.

simplest proposition is for settlement to be added to the 
southern part of the area or settlement scattered round the 
site, because this way better use can be made of the existing 
street structure. Even a minor level of development will 

work continues, the scale of development should be studied 

Invariably, the competitors have made very little effort to 

inevitably generate, regardless of mass transit solutions and 

of the proposals involving high-density development will entail 
severe capacity problems in the existing road network. Few 
proposals include the parking proposals called for in the 
competition programme.

The Jury notes that from the viewpoint of public transport the 
best arrangement is for the new development to be sited in 
the north. This, however, will create capacity problems in the 

account as development work continues.
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Utvecklingsbarhet

Ett projekt som Nya Årstafältet innebär en mycket lång 

genomförandet och kunna samexistera på ett bra sätt 
med kvarliggande partihallar och arbetsområdet inom 
överskådlig tid. De första etapperna i genomförandet 
måste kunna stå självständigt och erbjuda en relativt 
färdig helhet utan att för den skull omöjliggöra en 
fortsatt utveckling.

Juryns bedömning är att allt för ”färdiga” förslag har 
svårare att utvecklas utanför den nu givna ramen. Medan 

förändringar. Ytterligare redovisning av juryns bedömning 

bedömningskriterie.

Genomförbarhet/ekonomisk 
realism

I tävlingsuppgiften har ingått att illustrera en 
stadsbyggnadsstruktur med markanvändning, 
byggnads¬volymer, placering och dimensionering av 
parker, torg, gator, gång- och cykelstråk, vilken ska kunna 
vara en utgångspunkt för områdets framtida utveckling. 
Juryn har här funnit stora variationer i hur väl de 
olika förslagen kan utvecklas för att svara mot krav på 
genomförbarhet och realism.

En översiktlig intäktsbedömning har gjorts baserad 
på angivna ytor för bostäder, kontor och handel som 
underlag för juryns bedömning av vilka förslag som 
kan väntas ge en fungerande exploateringsekonomi. Vid 
beräkningen av kostnader har förslagen bedömts enligt 
en enhetlig princip så att generella skillnader mellan 
förslagen har kunnat utläsas. Några exakta belopp kan 
inte beräknas i detta skede, men översiktliga beräkningar 
har gjorts utifrån uppmätta och bedömda ytor varvid 

kostnads¬krävande/ besparande lösningar har noterats 

har i dessa översiktliga analyser vägts in tillsammans med 
bedömningen av investeringarna.

och antalet lägenheter som går att bygga. En modest 
exploatering, såsom i exempelvis Årsta Händer 
ger självklart sämre ekonomiska förutsättningar 
för att uppnå programmets mål om en park i 
världsklass. De ekonomiska bedömningarna och 
genomförbarhets¬aspekten understödjer även juryns 
rekommendation att det fortsatta arbetet bör utgå 
från ett innehåll i parken som bygger vidare på fältets 

öar av nya komplicerade anläggningar i större skala 
såsom föreslås i exempelvis Årstafältet Valley och Årsta 
Urban Natures.

en välkänt tung kostnadspost. Juryn har i sin bedömning 
vägt in förslagens möjlighet att fungera oavsett om 
vägen i framtiden däckas eller inte. En mer dold och 

kring fältet med exempelvis planskildheter, vilket i olika 
grad genereras av bebyggelsens storlek och placering på 
fältet.

utan framförallt en fråga om var det är fysiskt möjligt att 

fördjupade analyser som med nödvändighet innebär 

bedömer juryn att de stora osäkerheter som råder kring 
framtida utbyggnader av spårvägssystem från tvärbanan 
till Älvsjö gör att projektet måste ha en struktur som 
inte är beroende av en spårväg genom området för att 
skapa en god stadsbygd.
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Development potential

A project like Nya Årstafältet involves a very long 
implementation time, divided into several stages. 
The proposals must also be viable at early stages of 
implementation and must be capable of coexisting well 
with remaining wholesale market buildings and the business 

implementation must be able to stand on their own two feet, 
offering a relatively complete wholeness, without thereby 
precluding further development.

can accommodate such changes more easily. A further 
account of the Jury’s assessment of the development potential 
of the proposals will be found under the various appropriate 
assessment criteria.

Feasibility/economic realism

The competition brief included illustrating an urban 
development structure with land use, building volumes, 
positioning and size of parks, piazzas, streets, pedestrian and 
cycle paths, capable of serving as a point of departure for the 
site’s future development. The Jury has found great variations 
in the degree to which the different proposals can be 
developed so as to measure up to requirements of feasibility 
and realism.

A rough income estimate has been made, based on stated 

Jury’s assessment as to which proposals can be expected to 

costs, the proposals have been assessed in accordance with a 
uniform principle, so that general differences between them 
have been decipherable. No exact amounts can be calculated 
at this stage of things, but general estimates have been made 
from measured and estimated areas, a note being made 

of expensive/cost-saving solutions and major costing items 

have been factored in together with the assessment of 
investments.  

There are no straightforward connections between the size 
of the park and the number of dwelling units which can be 
built. A modest level of development, as in Årsta Händer 
for example, obviously impairs the economic prospects of 
achieving the programme objective of a park of world class. 
The economic assessments and the feasibility aspect also 
underscore the Jury’s recommendation that ongoing work 
should be based on a content of the park which itself is 
based on the existing qualities of the site rather than on the 

a major scale, as proposed for example in Årstafältet Valley 
and Årsta Urban Natures.

The proposed future decking-over of Huddingevägen is well-
known as a heavy item of expenditure. In its assessment 
the Jury has factored in the workability of the proposals 
regardless of whether or not the road is decked over at some 

machinery round about the site, e.g. with segregated levels, 
a necessity generated to varying extents by the size of the 
settlement and its positioning on the site.

The question of where new structures can be made to link up 
with existing street structures is not merely one of expense 
but is primarily a matter of where reinforcement of the 

demands deeper analyses, which will necessarily entail 

surrounding future extensions of track-bound systems from 
Tvärbanan to Älvsjö, that the project will have to be given a 
structure which is not dependent on a trackway through the 
site in order to create a good urban neighbourhood.
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de huvudsakliga funktioner de har idag. 

Vid juryns beräkning och kontroll av förslagens 
ytor och mängder har vissa principiella 
antaganden gjorts för att bedöma förslagen 
likvärdigt och där uppgifter saknats i förslagen. 
Ytor både inom och utom tävlingsområdet 
har jämförts, men störst vikt har lagts vid vad 
förslagen kan åstadkomma inom tävlingsområdet. 
Jämförande siffror på ytor inom tävlingsområdet 
redovisas i tabellen nedan.

Intresset är mycket stort för att bygga på ett 
för Stockholm så unikt centralt område av 
tidigare oexploaterad mark, ett faktum som 
ger goda förutsättningar för att skapa även en 
stadsbygd med mycket hög kvalitet. Juryn har i 

The competition area

Maximus

Ytor och markanvändning
I tävlingsprogrammet angavs ett tävlingsområde 
där den huvudsakliga delen av den nya 
stadsbygden ska förläggas. Inom detta 
område äger staden marken och kan lättare 
styra en utbyggnad. Ett större område som 
även inkluderar omgivande bostads- och 
verksamhetsområden har kunnat användas 
för att redovisa övergripande kopplingar till 
stadsdelarna runt omkring. Programmet har där 
också öppnat för att föreslå alternativa framtida 
scenarion för de omgivande arbetsområdena. 

En rad jämförande studier av de olika förslagens 

föreslagit en stor del av sin exploatering utanför 
det primära tävlingsområdet, något som blir 

betydligt svårare att genomföra, även om dessa 
förslag kan ha intressanta enskilda kvaliteter. 
Allra mest problematiskt är förslaget i Maximus 
som placerar drygt 80% av bebyggelsen utanför 
tävlingsområdet.

Juryn anser inte att något av förslagen eller 
idéerna ger motiv till att frångå tävlingsområdet 
och än mindre till att föreslå rivningar eller 

bostadsområden. Juryn har därför prövat 
genomförbarheten i samtliga förslag utifrån 
förutsättningen att huvuddelen av bebyggelsen 
ska kunna förläggas inom tävlingsområdet. 

förslagsställare som menar att dessa kan 
utvecklas på ett intressant sätt utan att förlora 

sin bedömning låtit visionen om en nydanande 
stadsbyggnadsstruktur väga tungt och att detta 
ska kombineras med god genomförbarhet. 

som tar stadsbyggandet ett steg längre än de 
bebyggelsestrukturer och bebyggelsetypologier 
som bedöms vara allra minst komplicerade ur 
ett genomförandeperspektiv, vilket skulle vara att 
följa för Stockholm traditionella strukturer och 
typologier. 

Juryn konstaterar att förslagens genomförbarhet 
och ekonomiska realism bygger på komplexa 
samband och att tävlingen tydligt visat hur dessa 
frågor kan kombineras med god gestaltning och 
en attraktiv stadsbygd. 

Maximus

Årstafältet Valley

Handelsytor m2

Commercial areas, 
m2

60 000

233 000

43 000

m2 total byggn.yta
m2 total built area

Parkyta Ha*
Park area, ha *

Lägenheter
m2 lgh-yta
Dwelling units, m2

dwelling space

99 000

Verksamhet/kontor 
m2 kontorsyta
Non-housing/

Lägenheter antal
No. dwelling units

2 280

990

4 000

6 200

2 000

268 000

210 000

216 000

40 000

228 000

400 000

620 000

200 000

40

33

23

29

49

610 000

1 146 000

1 068 000

300 000

12 000

20 000

Neva

Arkipelag

Årsta Urban Nature

Årsta händer!

Tävlingsområdet
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Fortsatt arbete
Efter avslutad tävling kommer ett planprogram tas 
fram med det vinnande förslaget, inkomna idéer och 
detta juryutlåtande som huvudsaklig utgångspunkt. I 

utvecklas vidare och kompletterande undersökningar 
som behöver göras. Juryn hoppas att vinnarna, i 
samarbete med staden, ska få möjlighet att bearbeta 
sitt förslag till ett fullgott samrådsunderlag. Juryn vill 

förslag, som kan vara till inspiration i arbetet. I den 
fortsatta processen med framtagande av ett planprogram 
kommer stadens berörda förvaltningar och bolag att 
medverka. Innehållet kommer också att diskuteras med 
boende, intressegrupper och föreningar kring fältet. 
Programsamråd om Nya Årstafältet beräknas kunna 
hållas hösten 2009.

En utveckling av en samlad stadsbyggnadsvision för Nya 
Årstafältet är en förutsättning för att målsättningen om 
en ny epokgörande stadsdel i Stockholm med en ny park 
i världsklass ska bli möjlig. I detta arbete är det särskilt 
viktigt att arbeta med följande aspekter:

Parkens utformning

måste den utvecklas när det gäller innehåll, tillgänglighet, 
gestaltning och placering av olika funktioner bland annat 
så att ett intensivare nyttjande åstadkoms. Genomgående 
visar tävlingsresultatet för stor försiktighet gentemot 
fältet. En viktig förutsättning för arbetet med Nya 
Årstafältet är att det bebyggda och det obebyggda 
samspelar och integreras till ett helt stadslandskap.

Utveckling inom tävlingsområdet
Nya Årstafältet måste utvecklas inom tävlingsområdet 
och redovisa ett för staden intressant och framkomligt 
innehåll utan ingrepp i Valla Gärdes bebyggelse.

Utveckla strategiska kopplingar 
Det är lika viktigt att förbättra kopplingarna till staden i 
stort som till de närliggande områdena. Särskilt behöver 
kopplingarna till Östberga utvecklas. Översiktsplanens 
intentioner för Årstafältet som strategisk tyngdpunkt bör 
tolkas så att Nya Årstafältet på sikt kopplas till de tre 
polerna Liljeholmen, Gullmarsplan och Älvsjö.

Bra redan i de första etapperna
Nya Årstafältet måste fungera i de första etapperna och 
kunna samexistera på ett bra sätt inom överskådlig tid 
med kvarliggande partihallar och arbetsområdet. 

Nya Årstafältet måste ges bästa möjliga kopplingar till 

Östberga behöver särskilt studeras. 

Gott klimat och orientering
Nya Årstafältet måste i sitt grundläggande upplägg ta vara 
på fältets möjligheter att skapa ett gott lokalklimat och 
gynnsam orientering av bebyggelsen.



After the competition has ended a planning programme will 
be prepared, based primarily on the winning entry, incoming 
ideas and this Jury assessment. In the course of this work 

elaboration and supplementary investigations needing to be 
carried out. The Jury hopes that the winners, in partnership 
with the City, will be enabled to process their proposal into 
an adequate basis of consultations. The Jury also wishes 
to point out that other proposals contain interesting ideas 
which may provide inspiration. The relevant City authorities 
and companies will be taking part in the ongoing process 
of drawing up a planning programme. The content will also 
be discussed with residents, interest groups and NGOs 
in the vicinity of the site. It is estimated that programme 
consultations on Nya Årstafältet can take place during the 
autumn of 2009.

Development of a coherent urban development vision for 
Nya Årstafältet is a precondition for the aim of a new, epoch-
making neighbourhood in Stockholm with a new park of 
world class being attainable. It is particularly important for 
the following aspects to be addressed in the course of this 
work.

Design of the park
In order for the Nya Årstafältet park to become an attraction, 
it must be developed in terms of content, accessibility, design 
and the positioning of different functions, among other things 
so as to achieve more intensive utilisation. The outcome of the 
competition consistently reveals an excess of conservatism 
towards the site. One important premise of work on Nya 
Årstafältet is that developed and undeveloped parts must 
interact and be integrated into a complete urban landscape.

Development within the competition site
Nya Årstafältet must be developed within the competition 
site and must present a content which is interesting to the 
City and viable without any interference with the Valla Gärde 
settlement.

Developing strategic links
Improving the links with the City as a whole is just 
as important as improving those with the adjoining 
neighbourhoods. The links with Östberga particularly need to 
be developed. The intentions expressed in the comprehensive 
plan regarding Årstafältet as a strategic point of emphasis 
should in the long term be taken to imply linkage of Nya 
Årstafältet to the three poles of Liljeholmen, Gullmarsplan 
and Älvsjö.

Nya Årstafältet must be a workable proposition during the 

foreseeable future with the remaining wholesale market 
buildings and industrial campus.

mass transit
Nya Årstafältet must be given the best possible links to the 
pedestrian, cycle, motor and mass transit networks, while at 
the same time taking their capacity into account. A special 
study needs to be made of public transport solutions for 
Östberga.

Good climate and orientation
The basic concept for Nya Årstafältet must utilise the 
potentialities of the site for creating a good local climate and 
favourable orientation of the building development.
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