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Upptäck Årstafältet Valley

Möjlighet?

geologisk beskrivning och som en urban situation. 

Telefonplan till Skogskyrkogården. Gamla kartor över Stockholm visar 
denna dal väldigt tydligt med en mindre å rinnandes igenom.  

platsens fulla potential åt Stockholm som helhet. Det kräver en at-
tityd som sträcker sig förbi bebyggelsens fysiska gränser. Det slutliga 

-
cioekonomiska strukturerna möts och stöttar varandra. 

Valley = Möjlighet!
Klusteruppkomsten är den logiska konsekvensen av ökningen i skala 
och specialisering i vår kultur och den är konsekvent teoretiskt ir-
reversibel. I dagsläget går det emellertid hand i hand med icke ön-
skvärda sidoeffekter i form av stadens sönderfall i isolerade öar, 
sovstäder, ökande färdsträckor och avsaknad av den mänskliga ska-
lan.

Att se Silicon Valley som en önskvärd framtid för platsen är fas-

utvecklats från en monofunktionell, perifer koncentration till en rik ur-

-
herat leverantörer, serviceföretag, shopping, caféer och restauranger, 
underhållning och bostadsbebyggelse. Inom den här urbana kulturen 
möts och stöttar globala och lokala ekonomier varandra.

Den funktionella koncentrationen borde betraktas som urbanplaner-
-

-
per. 

Årstafältet – hjärtat av ’Eco Valley’

användningsområden. Dess karaktär kan anpassa sig till inte enbart 

kvadratmeter av byggt program går hand i hand med förpliktelsen att 
skapa motsvarande kvadratmeter av grön allmän yta.

struktur som förhandlar mellan kompakthet och öppenhet.

med tiden kan ändras i intensitet, form och användning.

kollektiv markanvändning, kollektiva utvecklingsplattformar är delar 
av en inkluderande urbanitet.

eller dess hänsynstagande till existerande landskap, men huvudsak-
ligen utifrån dess mentalitet av radikal återanvändning av byggnader 

en balanserad grön stadsutveckling.

-
rådena som omger den.

-
-

tefakter och naturmarker är integrerade i nya sätt att odla en hållbar 
stad.

att bli den experimentella grunden för en stadsutveckling mot en 
hållbar enhet, en lärogrund, inte bara för Stockholms stad, utan som 
ett projekt av globalt intresse. 

Årstafältet Valley
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Vy från bron rikting stadsf rlängningen

Vi f reställer oss att platsen utvecklas genom en vibrerande urban tillvä t som skapar 
en känsla av densitet oc  aktivitet genererad av oc  fokuserad kring  pro ekt

1_Stadsförlängning – stadsutveckling
Bebyggelsen breder ut sig längs med det e isterande grannskapet oc  utefter  meta

ett resultat av byggnadernas form oc  läge är det samtidigt en ppen stad som erb
uder utrymme åt imlen  luften oc  solen   en infogar e isterande kanter  ållplatser  
landskapsparker  ytor f r varierande funktioner  bostads  oc  kontorsbyggnader  ett 
otell  rekreationsfaciliteter oc  kulturbyggnader

2_6 kilometers sluttningsparkpark
ed sina 6 kilometer sträcker sig parken från elefonplan till Skogskyrkogården  Gr n

grannskapen

3_ ’The Valley’ som ett landskap av fält 
e Valley  är f renad av en serie unika landskapsytor  som skapar en serie rbana 

Parker  en är attityden ma imerar ppna platser f r kultur oc  rekreation  samt 
tillåter f rlängningen av det e isterande landskapet till en rban Park längs med e 
Valley  
Överbryggande principer:

ållbart stormvattensystem
ekreationsleder f r ästar  cyklar  skogspromenader oc  oggingturer  rbana korri

dorer mellan stråken oc  varierande aktiviteter m ligg r kommunikation
dimensionell gr nska  intimitet kombinerat med ppen et  Stor kontrast till an

da åller en variation i landskapsutnytt andet  

4_ Sommarstaden 
Sommarstaden baseras på de rådande områdesvillkoren i den evigt f rändliga staden  

nder sommaren fylls de kolonilotts liknande tomterna av små  egenuppf rda som
mar us  nder sten magasineras usen inf r vintern oc  fältet kan e empelvis t ä

na som yta f r allmänna evenemang  nder vintern f rvandlas området till en usets 
park  med älp av soldrivna lampor oc  när våren anländer kan marken nytt as till 
odlingslotter där medborgarna s älva kan plantera sina gr dor   

5_ Brolandskapet
okus f r utvecklingen är ett brolandskap som sträcker sig från Årsta till Östberga i 

s der  oc  binder därmed samman dalens båda sidor  Bron st d er vidsträckta gr ns
kande fritids  oc  sportaktiviteter oc  fungerar som en upp d promenad  vilken vid 

karaktär som en landskapsstad  

Projekt att skapa ’the Eco Valley’ skulle kunna börja idag, eftersom det inte 

y Årstafältet Valley
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Inne i programmet 

Aktiviteter i 6 kilometer slutnings parkFörbindning av olika landskapselement Sociala aktiviteter

Vy över bron Dalen som ett landskap

Sektioner genom den byggda parken

Årstafältet Valley, framtida senario. Flygfoto från sydväst

Sommarstadens fyra årstider

Vy över den byggda parken och sommarstaden

Nya Åstafältet- dagvattenhantering
En effektiv och uthållig dagvattenhantering kräver planering och hänsynstagande 
i ett tidigt skede. Tävlingsbidraget bygger vidare på Årstafältets nuvarande funk-
tion som en reningsanläggning för förorenat dagvatten från omkringliggande 

från det planerade bostadsområdet. Ett öppet vattensystem i en urbaniserad 
miljö ses som en fantastisk tillgång, som tillför ett estetiskt värde samtidigt som 
det bidrar till en ökad biologisk mångfald inom stadsmiljön. 

Dagvattensystemet inom området kan beskrivas som ett ekologiskt öppet sys-
tem, bestående av en serie naturtrogna dammar och våtmarker med asso-
cierande mindre bäckar. Detta medför att hastigheten på avrinningen fördröjs 
och att systemet ger goda förutsättningar för rening och avdunstning av dagvatt-

konstruerat med nivåskillnader för att följa terrängen, för transport och fortsatt 

tanken att dagvattnet skall vara så pass renat och fördröjt att det ska kunna ko-

slutliga recipienten Årstaviken.

Inom det planerade bostadsområdet föreslås dagvattnet att fördröjas lokalt 
genom att integrera hårdgjorda ytor med planteringar och att anlägga så kallade 

en resurs för bevattning av grönytor i det planerade parkområdet. 

Nya Åstafältet- den hållbara stadsdelen
Nya Årstafältet ska bli en uthållig stadsdel där boende, verksamheter, rekreation-
sområden och kommunikationer ingår i ett naturligt kretslopp som sammantaget 
ger en begränsad klimatpåverkan. Energisnåla byggnader, dagvattenanläggnin-
gar, kolonilotter, gröna stråk och goda möjligheter till gång-, cykel- och kollek-

och ett resurssnålt boende.

kommunikationsstråk och resurser bibehålls och förbättras. Idag omhändertas 
t ex dagvatten från kringliggande vägsystem på Årstafältet och detta system 
föreslås bibehållas och utvecklas med ett mer komplext system av dammar och 
bäckar som omhändertar och renar dagvattnet från hela området.

Tillkommande byggnader föreslås till stor del som s k Green Buildings med låg 
energiförbrukning. Detta tillsammans med stort inslag av vegetation, gröna tak 
etc bidrar positivt till mikroklimatet. Koloniträdgårdar ger mer grönska samtidigt 
som det skapar möjlighet till egen odling, ökad biologisk mångfald och social 
samvaro.

bättre gång- och cykelnät och gröna stråk. Det gör det lättare att röra sig inom 

Sommar Höst

VårVinter

Byggd Park
Den 3-dimensionella parken i mitten av ’fältlandskapet’ utgör kopplingen mellan ’the 
Valley’ och bron. Stråk från Enskedefältet, Östberga, Årsta och den nya ’stadsförlän-
gningen’ samlas upp och möts i parken. Eftersom sluttningarna gjorts framkomliga 

skapas. Genom att addera offentliga program till parken fungerar den både som en 
destination och ett, för stråken, sammanlänkande element. De offentliga byggnad-
erna ’poppar upp’ ur landskapet som klippor och kan ses som stora öppna utrymmen 

-
-

sloppslaboratorium, parkering, ’Årsta Valley’ grannskapscenter och ett upplevelserum 
i form av klätterhall. 3D-parkens ’footprint’ är ungefär 80.000 kvadratmeter och pro-
grammens volym uppgår till 300.000 kubikmeter. Sluttningarna byggs upp av de frig-
jorda jordmassorna från ’the Valley’ och kan planteras med träd. Regnvatten kommer 
att kunna rinna av vid den byggda parkens kanter och vidare ut i stormvattenreser-

utsiktspunkter med vy ut över ’the Valley’ till en ’canyon-liknande’ upplevelse där den 
-

ing på vintern till intimare platser att sitta ner vid och samtala. 

y Årstafältet Valley


