
FÖRESLAGEN MIX PROGRAM

PROGRAMMET

Stockholm växer och det finns idag ett akut behov av att möta det ökade 
exploateringstrycket med planering. Regionen som idag har nära 2 miljoner 
innevånare förväntas växa med över 600 000 personer till år 2030. I och 
med att innerstaden blir alltmer förtätad och färdigbyggd kommer mycket av 
stadens framtida tillväxt att ske i närförort, speciellt på platser med effektiva 
transportsystem och bra kollektivtrafik. Årstafältet är en sådan plats med 
potential att bli en ny stadsdel med blandade funktioner, med ett varierat utbud 
av resurser, tjänster och offentlig service, och med en tydlig urban karaktär.

DAGENS SITUATION

Ur ett lokalt perspektiv uppskattas området kring Årstafältet för sin familjära 
atmosfär, sin koppling till natur och grönområden och närheten till innerstaden. 
Å andra sidan finns också en märklig känsla av avskildhet och isolering. Många 
av bebyggelseklustren saknar täthet, kompakthet och platskänsla. Ett hav 
framträder av isolerade bebyggelseområden i ett fragmentariskt landskap av 
överbliven natur. 

TÄTHET+MIX+KOPPLINGAR = BARA HALVA LÖSNINGEN 

En populär princip för urban planering idag bygger på föreställningen att 
täthet, funktionsblandning och ihopkoppling allena är receptet för att uppnå en 
levande urban miljö som överbryggar splittringar i förortslandskapet. Utifrån 
denna övertygelse skulle man i Årsta kunna lägga ut gatunät, definiera urbana 
strukturer och kvarter, och skapa en ”stad” med blandad bebyggelse - ett 
centrum – en park – och en hierarki av urbana offentliga platser. 

Denna modell missar dock en oerhört viktig inneboende potential hos den 
suburbana stadsstrukturen: det faktum att dessa platsers inneboende 
karaktär INTE är urban i traditionell mening, utan mer öppen, individualistisk 
och grön. Människor väljer att bosätta sig i områden som Årsta på grund av 
kvaliteter som rymd, ljus, luft, och en möjlighet till av många olika former av  
boende och livsstilar, samt tillgång till natur. Det är uppenbart att lösningen 
på förortslandskapets fragmentiserade karaktär inte nödvändigtvis ligger i att 
överlagra ett traditionellt urbant rutnät. 

DEN FJÄRDE INGREDIENSEN – DEN GRÖNA VÄVEN

Även om täthet, funktionsblandning och ihopkoppling är tre i grunden utmärkta 
principer för att uppnå en utveckling av robusta stadsdelar och en stark urban 
form, så behövs en fjärde ingrediens i områden som Årsta där det redan finns 
en konstellation av bebyggelsekluster, boende, grannskapsidentitet, och 
naturområden. Denna ingrediens utgör en unik resurs som vi kallar “den gröna 
väven” – en vävnad av offentlig aktivitet, öppna ytor och natur som strömmar 
igenom och länkar samman de olika bebyggelseområdena. Stadsutveckling 
idag fokuserar ofta enbart på bebyggelsen och lämnar de gröna områdena 
därhän – allt mer fragmentiserade och irrelevanta. En noggrant utformad 
ihopkoppling av dessa gröna resurser till en hel sammanvävd landskapsstruktur 
som understödjer den urbana formens utveckling och ett interaktivt offentligt 
liv utgör ett nödvändigt komplement till traditionell stadsbyggnad. 

EN DESIGNSTRATEGI FÖR ÅRSTA
Den gröna väven utgör en överordnad designmatris 
inom vilken det offentliga livet organiseras. Vi skapar nya 
gröna kopplingar och gångstråk som knyter ihop de olika 
delarna med varandra. Vi bibehåller Årstafältets befintliga 
yta och skapar en ny 50 hektar park för Södra Stockholm 
och vi förtätar omkringliggande bebyggelsekluster, med 
distinkta fronter och ett blandat program för att aktivera 
områdets gränser.

Vi skapar en ny stadsutvecklingsmodell där det gröna, 
istället för att ställas mot det byggda, väver samman, 
kopplar ihop och är helt grundläggande för gestaltningen 
av den urbana karaktären och för att skapa förutsättningar 
för offentligt liv. Här är en levande urban ny stadsdel 
– tät, kompakt, med blandade program, tjänster och 
service placerade i ett skiftande landskap: ett landskap 
för rekreation och fritid, ett landskap för ekologiska 
livsmiljöer, biotoper, vilda djur och växter, ett landskap för 
lek, barndom och växande.
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Urbant förbindelsestråk till Årsta

Tvärbanestation Valla torg 

Valla torg

Odlingslotter

Lekplats

Utställningsträdgård

Vildblomster trädgård

Bägersta bytomt

Urbant förbindelsestråk till Enskedefältet

Årsta Parks arbetsplatsområde

Ny snabbspårvägsstation 

Nytt bebyggelseområde B1

Tunnelförbindelse till Södra länken 

Östberga bosque

Habitat-kulle med hypernatur

Central offentlig event yta / Göta landsväg

Årsta sjöar

Habitat-kulle med hypernatur

Urbant torg

Lekfäl

Habitat-kulle med hypernatur
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Utomhus galleri 

Publikt marknadstorg

Filtrerande våtmark

Odlingslotter
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Tvärbanestation Årstafältet

urbant förbindelsestråk till Årstaberg

Nytt bebyggelseområde D

Nya Årsta partihallar logistikcenter + marknad

Befintliga industri- och lagerlokaler

Östbergahöjden

Urbant förbindelsestråk till nya snabbspårvägen

Ny snabbspårvägsstation 

Östbergabackarna

Nytt bebyggelseområde C

Ny snabbspårvägsstation 

Urbant förbindelsestråk till Älvsjö

Gamla Östberga
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Tvärbanestation Linde
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