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Nya Årstafältet 
ARKITEKTTÄVLING
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Program för inbjuden arkitekttävling 

om Nya Årstafältet

Inbjudan

Stockholms stad, genom Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret inbjuder följande lag till en tävling om 
Årstafältet:

• Archi5 (Frankrike), Michel Devigne (Frankrike), Elioth/Iosis Group (Frankrike) 
• Field Operations (USA), Buro Happhold Consulting Engineers (USA)
• Gehl Architects (Danmark), Behnisch Architekten (Tyskland), Schönherr (Danmark), Transsolar (Tyskland), Lia 

Ghilardi/Noema (Storbritannien), Pär Gustafsson (Sverige)
• Habiter Autrement (Frankrike): SKA (Schweiz), LOLA arkitektur & landskap (Sverige), Transsolar (Tyskland), Structor 

Mark (Sverige)
• ONIX (Nederländerna/ Sverige), KCAP architects & planners (Nederländerna), Karres en Brandes    

landschapsarchitecten (Nederländerna), Flygfältsbyrån (Sverige) 
• RADAR arkitektur och planering (Sverige),  Anna Arkitektur (Sverige), ÄM formgivning (Sverige), Melica (Sverige), 

John Håkansson (Sverige)
•

för val av deltagare.
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Gullmarsplan

Liljeholmen/Årstadal Hammarby Sjöstad

Årstafältet

Stockholm city

Södermalm

Telefonplan
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Stockholm växer!

Nya områden utanför stadskärnan är aktuella för bebyggelse. Ett av dessa områden är Årstafältet, strax söder om 
Stockholms innerstad. Stockholms stad vill utreda möjligheten till en ny stadsbygd på och intill Årstafältet och belysa 
möjliga framtidsscenarion för Årstafältets utveckling. 
Uppgiften är att ge förslag till en långsiktigt hållbar, levande stadsbygd med tydliga kopplingar till omkringliggande bostads- 

fantasifullt och utmanande sätt. 
Förslagen kommer att utgöra grunden till det fortsatta planarbetet och vara ett verktyg i dialogen med de boende.

Nya Årstafältet, en stadsdel i södra Stockholm

Innerstaden expanderar. Nya Årstafältet kan bli medelpunkten i den dynamiska stadsbygd som växer fram från Telefonplan 
i väster till Hammarby Sjöstad i öster.  Målsättningen är att området ska ha en blandning av bostäder och verksamheter 
som i funktion liknar Stockholms innerstad. En tät stad skapar bättre förutsättningar för butiker, caféer, kultur och 
mötesplatser. 

Årstafältet har blivit mer centralt. Genom byggandet av Södra länken, pendeltågsstationen vid Årstaberg och tvärbanan 
har Årstafältet fått betydligt bättre förutsättningar för ny bebyggelse. Nya Årstafältet kommer att ingå i det band 
av nybyggnadsområden som växer upp i anslutning till tvärbanan, och sammankopplas med Årstadal, Liljeholmen, 
Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. 

Årstafältet är omgivet av barriärer.
kopplat till omgivande stadsdelar på grund av de barriärer som omger det. Fältet gränsar mot verksamhetsområden, 
Huddingevägen och Södra Länken och är svårtillgänglig för de boende runt fältet. Stadsdelarna intill Årstafältet har olika 
social och ekonomisk status och få mötesplatser och kopplingar.
Stockholm stads strategi är att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra, såväl socialt som fysiskt. 
Det handlar framförallt om att förbättra tillgängligheten till olika målpunkter, att stärka tryggheten och den sociala 
sammanhållningen i stadsmiljön. Nya Årstafältet ska bidra till att de omgivande stadsdelarna kopplas samman. Då skapas 
en mer integrerad stad, där det är lättare att röra sig mellan olika områden.



Liljeholmen / Årstadal, 
4000 lägenheter, 
7000 arbetsplatser

Årstastråket, 
2000 lägenheter 

Närdingen, 
200 lägenheter

Tussmötevägen, 
100 lägenheter

Säven,                
70 lägenheter 

Lidl, 
mataffär

Gullmarsplan, 
stadsutveckling

Globenområdet,   
sport arena
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Liljeholmskajen. Bild av Claudius Przedomojski, Stadsbyggnadskontoret Stockholm.
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Årsta partihallar

Valla gärde ÖstbergaÅrsta Årstafältet

Årsta Parks 
arbetsplatsområde
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Tävlingsuppgiften

Stockholms stads målsättning för Nya Årstafältet är att uppnå bättre kontakt mellan stadsdelarna intill, överbrygga de 
barriärer som omgärdar fältet och skapa en stadsbygd som kännetecknas av variation, mänsklighet, brokighet och ger 
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Tävlingsuppgiften är att redovisa ett helhetsgrepp för Årstafältet med tydliga kopplingar till omgivningarna och föreslå en 
stadsbyggnadsstruktur som kan vara utgångspunkt för områdets framtida utveckling. Byggnader och offentliga rum i form 
av parker, gator och torg ska bilda en attraktiv och tilltalande helhet som kan utvecklas över tiden. 

Stadsbyggnadsförslaget ska illustrera områdets huvudstrukturer med markanvändning, byggnadsvolymer, placering 
och dimensionering av parker, torg, gator, gång- och cykelstråk. Förslaget ska även redovisa byggnadstypologier och ha 
en tydlig och konsekvent genomförd idé om hur byggnadernas placering och utformning kan bidra till att stärka det 

innehålla en mängd nya attraktioner.

De tävlande ska på ett konsekvent och övertygande sätt redogöra för utgångspunkter och prioriteringar som kan bidra 
till att uppnå Stockholms stads målsättningar för området.
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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 förutsättningarna för ett långsiktigt 
hållbart samhälle?
Tävlingen för Nya Årstafältet har följande 

Vision för Nya Årstafältet

Urbana samband och hållbar 
utveckling

- Hur kan man uppmuntra de boende att i högre 

ska bebyggelsen och offentliga rummet utformas för att 

- På vilket sätt kan det ”Nya Årstafältet” kopplas till 

rätt att placera de nya kopplingarna, var har de mest 

- Hur kan man bryta ner den stora skalan hos de 

Hur skapar man ett välintegrerat gatu-, gång- och 

kontakter mellan stadsdelarna och bidrar till att undvika 

- Hur utformar man en ekologiskt, ekonomiskt och 
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Blandad stad och spännande 
möten mellan gammalt och nytt

- Hur kan märkesbyggnader, parker eller andra 
attraktioner bidra till att skapa mötesplatser, var ska de 

- Hur kan man uppnå ett varierat bostadsutbud i skala, 

Ett offentligt rum med tydlig 
identitet

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

den bli så attraktiv att människor från hela Stockholm 

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

Parken ska bli Nya Årstafältets hjärta. Den nya 
bebyggelsen kommer att medföra att dagens parkyta 
blir mindre, men målsättningen är att 35-50 % av fältet 
även fortsättningsvis ska vara park. Parken ska bli en 
central samlingsplats för boende i omkringliggande 
områden. Fler och mer varierade landskapsrum, rikare 
biotoper, förbättrat mikroklimat, och nya attraktioner 
ökar förutsättningarna för att göra den nya parken till ett 

Även placeringen är helt avgörande för vilken funktion 
den nya parken kan få. Det är av stor betydelse hur 
parken integreras i den nya bebyggelsen och med 
intilliggande stadsdelar. För att parken ska kunna 
utvecklas till en målpunkt och mötesplats för Stockholm 
behöver den ha tydliga och inbjudande entréer som är 
lätta att nå med kollektiva färdmedel, cykel, bil och till 
fots.

Bebyggelse

Nya Årstafältet ska ha en blandad bebyggelse men 

till att planera för nya, innovativa boendeformer som 
ger utrymme för olika livsstilar. Verksamheter, handel 
och service ska planeras i sådan omfattning att de 
försörjer den föreslagna bebyggelsen och kompletterar 

knutpunkter i omkringliggande områden ska förstärkas 
och kopplas samman genom nya stråk som placeras 
strategiskt i den nya stadsdelen. Förslagen ska ha ett 
kreativt förhållningssätt till verksamhetsområdenas 
stora skala och den delvis störande verksamhet 
som pågår där. Förutsättningen för tävlingen är att 
verksamhetsområdena ska behållas i sitt nuvarande läge, 
men alternativa framtida scenarion bör förutses i ett 
längre perspektiv.  
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Torg, gator och stråk

Att utforma en karaktäristisk och färgstark offentlig 
miljö är en viktig del av tävlingsuppgiften. Gator, torg och 
gröna stråk ska utformas med en hög ambitionsnivå och 
knyta samman målpunkter och attraktioner på fältet och 
i omkringliggande områden. Gatorna är en betydelsefull 
del av en stads gemensamma uterum och ska utformas 
med fokus på fotgängare, cyklister och de som åker 
kollektiva färdmedel. 
För att Årstafältet ska bli bättre kopplat till omgivningen 
behöver vägnätet omkring tävlingsområdet bli mer 

integrerade med det lokala gatunätet än idag. Med ett 
välintegrerat gatunät kommer Nya Årstafältet uppfattas 
som en självklar del av sin närmiljö. Även kreativa 
lösningar på parkeringsfrågan är av stor betydelse för att 
stadsdelen ska bli tilltalande att bo i. 

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en given utgångspunkt för 
förslagen och målet är att området ska innebära så liten 
klimatpåverkan som möjligt. Den urbanism som utvecklas 
i skuggan av klimathotet har alla förutsättningar att bli 
mer innovativ och lokalt anpassad än tidigare decenniers 

I förslaget ska hänsyn tas till de prognoser som gjorts om 
ett framtida förändrat klimat för Stockholm. Prognoserna 
anger bland annat en temperaturökning, ökad nederbörd 
och att klimatet förutspås bli mer extremt. Det är av 
betydelse att kunna motivera sitt förslag utifrån ett 
miljöresonemang som visar hur förslagsställaren avser 
klimatanpassa transporter, bebyggelse, avfallshantering 
mm. Exempel på energieffektivisering av transporter kan 

och att få de boende att i högre utsträckning gå och 
cykla istället för att använda bilen. Förslagsställaren bör 
även förhålla sig till det faktum att vegetation binder 
koldioxid och har en kylande effekt på mikroklimatet. 

Förslaget ska även vara socialt hållbart, och ge 
förutsättningar för att människor med olika livsstil, olika 
åldrar och olika bakgrund ska kunna leva tillsammans. Ett 
socialt hållbart område är tryggt, har blandad befolkning, 
erbjuder mötesplatser för människor med olika social 
och kulturell bakgrund, är tillgängligt för människor 
med funktionsnedsättning, och är utformat med 
barnperspektiv. 
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Tävlingsområdet

Det historiska landskapet

om Stockholms historiska odlingslandskap. Göta 
landsväg från järnåldern är Stockholms äldst bevarade 
vägsträckning och utgjorde fram till 1600-talets slut 
Stockholms enda vägförbindelse söderut. När den nya 
landsvägen över Hornstull togs i bruk förlorade Göta 
landsväg i betydelse och började användas mer lokalt. 

gårdslägen, Bägersta, Ersta och Östberga. Göta landsväg, 
Bägersta bytomt och Östberga gravfält är registrerade 
fornlämningar och skyddas av kulturminneslagen. Valla å 
som under århundraden passerat trakten kulverterades 

sitt öppna läge över Årstafältet. Vissa diken mellan 

arealuppmätningar från 1700-talet. 

Tävlingsområdet består av Årstafältet och 
de grönområden som gränsar till fältet. 
Eftersom kontakten med närliggande 
stadsdelar är av stor betydelse för att 

område markerat (se karta) som 
även inkluderar intilliggande bostads- 
och verksamhetsområden. Uppgiften 
är i första hand att ge förslag inom 
tävlingsområdet, men övergripande 
idéer för kopplingar till stadsdelarna 
runtomkring kan redovisas i hela det 
markerade området. 

Göta landsväg

Bägersta 
bytomt

Östberga
gravfält
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Landskapet

Årstafältet ligger i en dalgång som sträcker sig i 
öst-västlig riktning och är en del av det storskaliga 
sprickdalslandskap som är så typiskt för Stockholm. 
De intilliggande bostadsområdena Årsta och Östberga 
är byggda på berg- och moränplatåer, på vilka 
hällmarkstallskog utgör den ursprungliga vegetationen. 
Mot Östberga avgränsas fältet av en barrskogsklädd 
norrsluttning som är den enda kvarvarande naturliga 
avgränsningen av fältet. Fältet har naggats i kanterna 
under de senaste decennierna, men är med sina 50 
ha fortfarande södra Stockholms största fält. Idag 
utnyttjas fältet främst till sportaktiviteter, men även för 
rekreation och odling. Då marken mestadels består av 
lera karaktäriseras fältet av ensartade växtsamhällen. 
Vegetationen består mest av stora gräsytor med enstaka 

pilallé av okänt historiskt ursprung. På grund av den plana 

har Årstafältet kärvare klimat än omgivningen. Fältet är 
kallt och blåsigt, och de första frostnätterna inträffar som 
regel tidigare på fältet än bland bebyggelsen i Årsta och 
Östberga. 
Hela Årstafältet är idag park, och arbetet med att 
omvandla Årstafältet till en ekologisk och kulturhistorisk 
landskapspark har pågått sedan 2001. Göta landsväg 
har restaurerats och i dalgångens mitt korsar vägen 
Valla å på en nyuppförd stenvalvsbro. Även ett 
kolonilottsområde och en dagvattendamm har anlagts. 
Dagvattendammen har ett rikt fågelliv med exempelvis 

sportrelaterade ytor, som en gräsplan för rugby och en 
driving-range för golf. 

Årstafältet mot Östberga. Stenvalvsbron över Valla å.
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Valla Gärde

Årsta

Enskedefältet

Östbergahöjden

Gamla Östberga

Årsta Parks 
arbetsplatsområde

Östbergabackarna
Årsta
partihallsområde
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Stadsdelarna intill

Runt Årstafältet ligger en samling bostads- och 
verksamhetsområden från vitt skilda epoker. Årsta från 
tidigt 1950-tal, planerades som ett av Stockholms första 

och ett trettiotal småbutiker. Det är framför allt känt 
för sin välbevarade arkitektur och sina karaktäristiska 
fasadmålningar. Den övriga bebyggelsen består främst av 
lamellhus och punkthus. Lamellhusen omgärdar gröna 
gårdar och parkstråk förbinder områdets olika delar. Den 
del av Årsta som ligger i direkt anslutning till fältet, Valla 
Gärde, började uppföras 1959. Kraven på exploatering 
var högt ställda och av stadsbildsmässiga skäl förlades 
bostäderna i höga punkthus och låga lameller i ett 
rytmiskt planmönster. Området med sin storskaliga 
bebyggelse utgör en dramatisk siluett mot norr. Söder 

olikartade bostadsområden. Gamla Östbergas 
experimentbyggda bostadshus från 1950-talet skiljer sig 
från Östbergahöjdens och Östbergabackarnas typiska 
bostadsenklaver från 1960-talet. I Östberga påbörjades 
under 2001 en förtätning med ca 200 lägenheter under 
namnet Årsta Park. Den sista etappen av utbyggnaden är 
precis avslutad. I öster och väster angränsar Årstafältet 
till Årsta Parks arbetsområde och Årsta partihallsområde 
som båda är verksamhetsområden. I direkt anslutning 
till Årsta Parks arbetsplatsområde ligger Enskedefältet 
som byggdes ut 1930-32 med småstugor efter rätlinjig 

mot fältets södra delar. Området ligger på en höjd 

olika årtionden. För områdena runt Årstafältet har 
Globenområdet allt mer blivit den kommersiella 
knutpunkten på bekostnad av de lokala centrum som 

ÖstbergabackarnaEnskedefältet
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Kommunikationer

Tvärbanan har medfört att Årstafältets norra delar har 

vid Årstafältet och Valla torg. Tvärbanan ansluter i 
öster till Gullmarsplan där tunnelbana och bussar går 
vidare in till Stockholm city. Västerut ansluter tvärbanan 
till pendeltågsstationen vid Årstaberg och vidare till 
Liljeholmen och Alvik med möjlighet till omstigning till 
bussar och tunnelbana. Fältets mittersta och södra delar 

krävs ytterligare insatser för att förbättra situationen. 
Över Årstafältet går idag ett spårvägsreservat för 
den tidigare planerade sträckningen av tvärbanan från 
Årstafältets station via Östberga till Älvsjö. Framtiden för 
spårvägsreservatet är osäker. 
I samband med att pendeltågsstationen vid Årstaberg 
öppnades skapades en ny koppling mellan Tvärbanan och 

i Stockholms län. Efter att den nya tågtunneln under 
Stockholm (Citybanan) invigs 2017 kommer turtätheten 
i Årstaberg att öka ytterligare och nya stationer i 
Stockholm city att tas i bruk. 

Årstafältets norra del via Årstabron in till Södermalm 

gång- och cykelvägar över fältet, men fortsättningen 
söderut mot Östberga behöver förbättras. Vid en 
framtida utbyggnad av området är det särskilt viktigt med 

Det är också av stor betydelse att det lokala cykelnätet 
kopplas ihop med de regionala cykelstråken för att främja 
cykelpendling.

T
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Pendeltågstation

Tvärbanestation

T-banestation

P

P

Separerad gc-väg

Planerad cykelväg

P P-platser

Tvärbana

Spårvägsreservat



Värmdöleden

Nynäsvägen

Huddingevägen

Essingeleden

Sockenvägen

Södra Länken
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via Åbyvägen/Åbymotet ger en enkel åtkomst till Södra 
länken, Essingeleden, Huddingevägen, Nynäsvägen och 
Värmdöleden.
Årstafältet angörs idag med bil enbart från 
Östbergavägen i söder och Ersta Gårdsväg i väster. 

parkeringsplatser, ca 115 p-platser vid Östbergavägen och 
ca 50 p-platser på Ersta Gårdsväg. 

Störningar och begränsningar

Huddingevägen

fordon/dygn. Bullernivån på Huddingevägen förbi 
Årstafältet är ca 65db. Överdäckning av Huddingevägen 

staden att göra korsningen Huddingevägen-Sockenvägen 

Södra länken
Södra länken öppnade 2004 och förbinder E4/E20 med 
Nynäsvägen och Värmdöleden mot Värmdö. Södra länken 
ingår i det primära vägnätet för farligt gods, och är 

i tunnel genom Årsta vilket har inneburit en avsevärd 

Årstalänken helt kunnat stängas av.

>  0,0 dBA

> 45,0 dBA
> 50,0 dBA

> 40,0 dBA
> 35,0 dBA

> 55,0 dBA

> 70,0 dBA
> 65,0 dBA
> 60,0 dBA

Kraftledning Huddingevägen förbi Årstafältet.



26

Årsta Parks 
arbetsplatsområde

Årsta
partihallsområde

Stureby
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Markföroreningar och geoteknik
De prover som tagits på Årstafältet visar att inga 

men på Årstalänken är mittremsan punktvis påverkad 
av bly, kadmium och PAH. Sannolikt behövs inte några 
speciella åtgärder för att kunna bygga bostäder på 
Årstafältet eller Årstalänken.

rör grundvattennivån och risken för sättningar. Större 
delen av Årstafältet är plant med marknivåer mellan 
ca +16 och +14. Jorden utgörs mest av lera med 
varierande mäktighet från några meter upp till ca 20 m. 

för grundvattensänkningar, speciellt i Enskedefältets 

måste därför ske på sådant sätt att det inte orsakar några 
grundvattensänkningar. 

i marken blir begränsad kan det bli svårt att avleda 
dagvattnet.

Störningar från industrier
Både Årsta partihallsområde och Årsta Parks arbetsplats-
område har en störande inverkan på sin omgivning, 
främst genom att de orsakar buller. Årsta partihalls-
område orsakar stora störningar från tunga transporter 
och nedskräpning, vilket gör att området kan vara svårt 
att kombinera med bostäder. 

Kraftledningar
Kraftledningarna genom området kommer att läggas i 
tunnel. Arbetet med tunnelförläggningen är i full gång och 
beräknas vara klart hösten 2011.

Södra länken. Årsta partihallar.
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Service

1.
bibliotek, ett trettiotal småbutiker och verksamheter som 
exempelvis optiker, begravningsentreprenör, djuraffär, 
mäklare, blomaffär, frisör, kontorsmaterial, ett apotek, en 
större livsmedelsbutik, ca tio restauranger, några caféer och 
en grillkiosk. 

2. Valla torg på Valla Gärde är ett mindre torg med en 
matbutik, tobaks- och spelaffär, frisör, en restaurang och en 
revyscen. 

3. 
och ca fem butiker/verksamheter i gatuplan på bostadshus, 
ett HSB-kontor samt en matbutik och en zooaffär.  

Skolor

6. Östbergaskolan

7. Årstaskolan 

även Enskedefältets skola och Sturebyskolan. Endast 
Östbergaskolan har idag överkapacitet, men Enskedeskolan 
har underkapacitet och på sikt även Årstaskolan och 

Blandade verksamheter som inkluderar handel

Elcentral

Bostäder

Idrott

Skola, barnomsorg och vård

Partihandel, kontor, lager etc

Kyrkor och församlingshem

Årsta centrum

Elever på Årstaskolan. Östberga

Statyer i Årsta centrum.

4.
bostäders områdeskontor, Östbergaskolan och Östberga

en är en lite större matbutik, och en pizzeria. 

5. Enskedefältet är en typisk småstugestadsdel med

en rackethall och ett värdshus som är populärt för 
boulespelare under sommarhalvåret. 

 Valla torg
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Nyproduktion Östbergahöjden.
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Arbetsplatser

Två stora verksamhetsområden gränsar mot Årstafältet och 

Årsta Parks arbetsplatsområde och Årsta partihallar. 

8. Årsta Parks arbetsplatsområde ligger mellan 
Huddingevägen och Enskedefältets småhusbebyggelse. 
Området domineras av kontorsverksamhet, men här 

ca 2000 anställda. Då området ligger i anslutning till ett 
bostadsområde har verksamheter med tunga transporter 
begränsats. 

9. Mot Årstafältets västra del ligger Årsta partihallar, 
som gränsar i väster mot ett terminalområde med 
spårvägsanslutning, som skiljer området från Västberga 
industriområde. I Årsta partihallsområde dominerar 
företag inom partihandeln med produktionsvaror 
och transportverksamhet. Idag innehåller området en 
partihandelscentral, en trädgårdshall, OK:s motorhotell och 
restaurang och terminalbyggnad för containergods. I Årsta 

Partihallsområdet är mycket lättillgängligt från Södra länken 
och E4/E20, och ligger intill ett terminalområde.

Områdena har olika sociala och ekonomiska förutsättningar, 
med högst inkomstnivåer och lägst arbetslöshet bland 
de boende på Enskedefältet, och störst andel i behov av 
ekonomiskt bistånd och högst arbetslöshetsnivåer bland de 
boende i Östberga. 

I Östberga har 51% av invånarna utländsk bakgrund, i Årsta 
17%, Stureby 15% och på Enskedefältet 12%.

Bostäder

Ca 16 000 bor i Årsta, 5 000 i Östberga, 1 400 på 
Enskedefältet och 7 000 i Stureby. På Enskedefältet bor hela 
80% i småhus, i Stureby ca 50%, och Årsta och Östberga 

av lägenheterna små, 58% är 1eller 2 r o k, i Östberga 
är motsvarande siffra 30%. I Årsta äger en stor del av de 
boende sina egna lägenheter, ca 62% bor i bostadsrätt. I 
Östberga är det 45% som bor i bostadsrätt. 

Det genomsnittliga priset på bostadsrätterna i 
bostadsområdena intill fältet skiljer sig åt med prisnivåer på 
ca 32 000 kr/m2 i Årsta, ca 22 000 kr/m2 i Västra Stureby och 
Gamla Östberga och ca 15 000 kr/m2 på Östbergahöjden. 
Medelpris för ett friköpt hus på Enskedefältet är ca 5 mnkr, 
vilket kan jämföras med snittpriset i hela Stockholms stad 
som är ca 3,7 mnkr.

Gamla Östberga

Årsta

Valla Gärde

Stureby
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Stockholms stads planeringsförutsättningar

Bullerkrav
Vid nybyggnad av bostäder i Stockholm gäller följande:
Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en 
gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras så 
att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 
70 dBA maximal ljudnivå (frifältsvärden).
Bostäder ska utföras så att ekvivalent ljudnivå i boningsrum 
inte överstiger 30 dBA och maximal ljudnivå inte överstiger 
45 dBA mellan kl. 19-07. Bostäder ska utformas så att 
de får en tyst sida vilket innebär att minst hälften av 
boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönstret.

Tillgänglighet
Nya områden ska ges en god handikapptillgänglighet, vilket 
innebär att nya bostäder, huvudentréer, gångvägar osv, ska 

Dagvattendammen.
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Klimat

Stockholm har ett tempererat inlandsklimat med stora 
skillnader mellan årstiderna.
Somrarna är mycket milda till något varma och 
temperaturerna ligger runt ca 20-22°C dagstid och ca 
11-13°C nattetid. 
Vintrarna är kalla med en medeltemperatur under 0°C. I 
genomsnitt får staden 14 snödagar per vintersäsong. 

Vad gäller tillgången till dagsljus är Stockholm en extrem 
stad på grund av sitt nordliga läge. På somrarna får staden ca 
18 timmars dagsljus/dygn men bara 6 timmar/dygn vintertid. 
Vintrarna brukar oftast vara molniga medan somrarna 
generellt har halvklart till klart väder. Stockholm har 
omkring 1800 timmar solsken och omkring 560 mm regn 
årligen.

För åren 1991-2005 är det tydligt att medeltemperaturen 
har ökat jämfört med den tidigare mätserien (1961-1990). 
För Stockholmsområdets del ligger ökningen på närmare 
en grad Celsius. Under år 2006 uppmättes i januari en 
dygnsmedeltemperatur på -2,3 °C och under juli 20,8 °C. 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för 
byggande i Stockholmsregionen. 

Enligt de prognoser som gjorts till år 2100 kommer 
årsnederbörden att öka med omkring 15 %, 
årsmedeltemperaturen beräknas öka med omkring 4 % , och 
vädret kommer bli mer extremt med längre värmeböljor 
och kortare tid med snötäcke.

Stockholms gröna kilar.

Årstafältet

Stockholm city
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• 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, civ. ing.

• Helena Djurstedt
  Gruppchef landskapsplanering, Exploateringskontoret Stockholms stad,  
  landskapsarkitekt LAR/MSA

• Lars Marcus

  Arkitekter

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

Juryns sekreterare är Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare.

Tävlingsfunktionär

Marie-Louise Haag
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Tel 08-508 26 464
Fax 08-508 26 410
e-post marie-louise.haag@sbk.stockholm.se

OBS! Alla kontakter angående tävlingen ska alltid riktas till 
tävlingsfunktionären eller via tävlingens hemsida. 
Tävlande får ej ta direktkontakt med juryledamot för frågor angående 
tävlingen.

Tävlingsarrangör
Tävlingsarrangör är Stockholms stad genom dess exploateringskontor och 
stadsbyggnadskontor. Tävlingen genomförs i samråd med Sveriges Arkitekter.

Stockholms stad
Exploateringskontoret
Box 8189
104 20 Stockholm

Stockholms stad
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och genomförs i 
enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslag ska vara utfört på svenska.

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, 

• Archi5 (Frankrike), Michel Devigne (Frankrike), Elioth/Iosis Group 
  (Frankrike) 
• Field Operations (USA), Buro Happhold Consulting Engineers (USA)
• Gehl Architects (Danmark), Behnisch Architekten (Tyskland), Schönherr     
  (Danmark), Transsolar (Tyskland), Lia Ghilardi/Noema (Storbritannien), Pär   
  Gustafsson (Sverige)

  landskap (Sverige), Transsolar (Tyskland), Structor Mark (Sverige)

  (Nederländerna), Karres en Brandes landschapsarchitecten    
  (Nederländerna), Flygfältsbyrån (Sverige) 
• RADAR arkitektur och planering (Sverige), Anna Arkitektur (Sverige), ÄM  
  formgivning (Sverige), Melica (Sverige), John Håkansson (Sverige)

Jury
Juryn består av 7 personer och är utsedd av Stockholms stad och Sveriges 

Tävlingstekniska bestämmelser
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Programhandlingar

1. Enkätundersökning bland de boende runt Årstafältet

3. Beskrivning av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,   
   Stockholms Stadsmuseum
4. Dagvattenhantering och VA-anläggningar på Årstafältet, Stockholm Vatten
5. Bullerkartläggning, Miljöförvaltningen

Kartor
9. Ortofoto
10. Grundkarta, 3D
11. Detaljplanekarta för Årstafältet
12. Karta över nybyggnadsprojekt i närområdet 
13. Sociotopkarta
14. Ekologiska strukturer
15. Byggnadsgeologisk karta
16. Grundvattenkarta
17. Cykelplan Stockholm Ytterstad 2005

Övrigt
19. Flygfoto 1
20. Flygfoto 2

Tävlingsstart
Tävlingen startar den 11 augusti. 

Startmöte
De tävlande har ett gemensamt startmöte den 27 augusti.

Tävlingsfrågor
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om 
programhandlingarna ska göras skriftligen, genom brev eller e-post till 
tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska vara tävlingsfunktionären tillhanda 
senast 2008-09-15. 
Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter att skickas till 
samtliga tävlande senast 2008-10-03. 

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och 
övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslagen ska visas för allmänheten vilket ställer krav på att 
redovisningen ska vara tydlig och illustrativ.
Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt underlag i liggande A0-format, 
och får omfatta högst 4 planscher. Därutöver ska en omgång av dessa 

planscher, förminskade till A3-format, lämnas. Hela tävlingsförslaget ska 
också levereras på en FTP server.
Adress till FTP-server kommer att lämnas senare. Det är av stor betydelse 
att de tävlandes anonymitet bibehålls, därför bör särskild uppmärksamhet 

bakgrund.
Eventuella handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning 
och utställning. 

Tävlingsförslaget ska redovisa följande: 

• Översiktskarta i lämplig skala som visar övergripande strukturer och 
kopplingar till omgivningen.

• Konceptskisser (2 st) som illustrerar förslagets bärande idéer.

förslagets huvudstruktur med markanvändning, byggnader, offentliga rum, 

• Perspektiv, axonometrier och sektioner i lämplig skala som illustrerar 
relation till omgivande stadsdelar, byggnadernas volym, landskapsplanering, 
gatornas gestaltning, parkeringslösningar. Husvolymer ska redovisas så att 
hushöjder framgår.

• Kortfattad skriftlig beskrivning av förslaget och dess bärande idéer. 
Beskrivningen ska redovisa för förslagets utgångspunkter och på vilket sätt 
de angivna målsättningarna uppfylls. Beskrivningen ska även redovisa antal 
lägenheter, ev. verksamhets-, kontors-, och/eller handelsyta i kvm BTA, antal 
p-platser, total grönyta i hektar och lämplig etappindelning av projektet. 
I förslaget bör även möjliga framtidsscenarion framgå, hur området kan 
utvecklas om ca 20 år.

Inlämning
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast 
2008-11-07, adresserat till tävlingsfunktionären. Tävlande ska på anmodan 
kunna styrka inlämningsdag. Tävlingsförslag kan även, senast samma dag 
kl 17.00, lämnas direkt till Tekniska Nämndhusets reception, Flemingatan 
4, Stockholm. Digitalt material levereras till FTP-servern senast samma dag 
kl 17.00.
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med 
”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om 
namn på förslagsställaren och ev. medarbetare.
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Tävlingsarvode
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta 
program erhåller ett arvode om 400 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas 
mot faktura sedan juryn godkänt inkomna förslag. Betalningstid är 30 
dagar efter hos Exploateringskontoret ankomststämplad komplett faktura.

Bedömning
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (utan 

• 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 

Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2009-01-31. Resultatet 
kommer att meddelas de tävlande personligen.

Utställning/Publicering
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut genom 
arrangörens försorg och då kommer även allmänheten ha möjlighet att få 
se förslagen. Tid och plats meddelas senare. 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre 
veckor efter det att tävlingens resultat offentliggjorts.
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn.
Stockholms stad och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsförslag. 

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten till sina förslag. Beställaren äger 
rätt att använda tävlingsförslagen som underlag i sitt utrednings- och 
programarbete. Direkt utnyttjande av förslag utöver detta, helt eller i 
väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.

Uppdrag efter tävlingen
Tävlingen syftar främst till att ta fram underlag för fortsatt utrednings- och 
planarbete. Finner arrangören, efter tävlingen och i enlighet med juryns 
utslag, att någon eller några av förslagen kan vidareutvecklas kommer 
förhandling utan föregående annonsering med vinnande förslagsställare 
om fortsatt uppdrag att ske. Dessa uppdrag bedöms kunna omfatta 
utrednings- och planarbete.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske 
med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar 
inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 
1998. Reglerna gäller om inte programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för 
tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters 
tävlingsnämnd.

Stockholm, juli 2008

……………………………………………
Per Kallstenius

……………………………………………
Katrin Berkefelt

……………………………………………
Karl Ingelstam

……………………………………………
Helena Djurstedt

…………………………………………
Lars Marcus

……………………………………………
Helle Juul

……………………………………………
Thomas Andersson

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

……………………………………………
Katarina Nilsson
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ETT SAMARBETE MELLAN

STADSBYGGNADSKONTORET
EXPLOATERINGSKONTORET www.stockholm.se/nyaarstafaltet


