
PROGRAM FÖR INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING

OM BALTIC I MARIEHÄLL, STOCKHOLM

INBJUDAN

Stockholms stad, genom Gatu- och Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret, i
samverkan med Svenska Bostäder inbjuder följande arkitektföretag till en arkitekt-
tävling om Balticområdet i Mariehäll:

1. Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Stockholm (I förväg utvalda, deltog
i tidigare planarbete)

2. Erskine Tovatt Arkitektkontor AB, Stockholm (Johannes Tovatt, Geoffrey
William Denton, Kristina Winberg Henschen) + Ossi Aalto, Tyskland, landskap

3. White arkitekter (Elisabeth Melin, Owe Swanson, Thomas Rudin)

4. West8 (Aadrian Geuze), Holland + Thorbjörn Andersson, SWECO FFNS,
landskap

5. Arkitekturkompaniet, Göteborg (Pietro Raffone, Bibbi Olsson, Mikael Anders-
son) + Landskapsgruppen, landskap

6. General Architecture, Stockholm (Josef Eder, John Billberg) + Olofgörs &
Peterson, landskap

7. A1 Arkitekter AB, Stockholm (Anna Karin Edblom, Ola Andersson) + land-
skapsarkitekt Rainer Stange, Snöhetta AS, landskap

Tävlingen genomförs som en formgivningstävling i enlighet med LOU, och har före-
gåtts av ett öppet kvalificeringsförfarande för val av tävlingsdeltagare.
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INLEDNING

Uppgiften är att ge förslag till hur ett attraktivt bostads- och arbetsområde, med egen
karaktär och en medveten landskapsgestaltning, kan skapas på gammal industrimark
i ett halvcentralt läge. Bebyggelsen skall utformas för att vara kostnadseffektiv och
långsiktigt hållbar och medge ett rationellt byggande. Mariehäll ingår i ett av Stock-
holms stadsutvecklingsområden. Baltic är ett i en serie utbyggnadsprojekt som kan
formas kring tvärbanans nya gren till Kista. Här finns inga självklara förebilder eller
krav på kulturhistorisk anpassning, vilket lämnar stor frihet för de tävlande.

Balticområdet ligger i norra Mariehäll, på gränsen mot Sundbyberg. Det är omgivet
av bullrande vägar, järnväg och flyg. Marken är delvis förorenad av tidigare industri-
verksamheter. Området omfattar ca 20 ha och bedöms rymma upp mot 1000 lägen-
heter och 1000 arbetsplatser, som skall kunna byggas ut i etapper. Marken ägs av
staden.

Baltic har goda vägförbindelser och nära till Sundbybergs centrum, där det finns
pendeltåg och tunnelbana. Väster om området planeras en hållplats för tvärbanans
förlängning från Alvik till Kista. Service finns i Sundbyberg och på stormarknads-
området vid Bromma flygplats.

I det avrivna industriområdet Baltic finns landskapsvärden, bl a kring Bällstaån, som
behöver gestaltas, förstärkas och knytas samman med omgivande grönstruktur.

Syftet med tävlingen är att få Balticområdets utvecklingsmöjligheter analyserade och
mångsidigt belysta, som underlag för det kommande arbetet med ett områdespro-
gram. Juryns bedömningsarbete i sig blir en väsentlig del av programarbetet. 20% av
lägenheterna har preliminärt markreserverats till Svenska Bostäder. Efter tävlingen
kommer staden att markanvisa resterande område till flera olika byggherrar. Stadens
intention är att den förslagsställare som juryn förordar både deltar i arbetet med om-
rådesprogrammet och i projektering för någon eller några av de byggherrar som ut-
ses. Detaljplanearbete kan preliminärt påbörjas 2004 med byggstart tidigast 2006.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

En del i ett större sammanhang

Det nya Baltic är en del i ett större stadsutvecklingsområde med stor potential för
framtiden. Genom utbyggnaden av tvärbanan mellan Alvik och Kista skapas förut-
sättningar för en hel rad olika utbyggnadsprojekt i Stockholm och Sundbyberg, med
bostäder, arbetsplatser och service. Tvärbanan skapar nya samband i stadsbygden på
tvärs mot de gamla årsringarna. Den spårbundna trafiken gör tidigare svårtillgängliga
eller lågutnyttjade områden attraktiva och intressanta att bebygga och knyter ihop
dem med viktiga målpunkter som Kista arbetsområde och Kista centrum, Solvalla,
handelsområdet vid Bromma flygplats och Alviks centrum. Som en del av detta nya
bebyggelsestråk utmed tvärbanan kommer Baltic att präglas av sin tid och sitt sam-
manhang, men bör ändå ges en stark egen karaktär.
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Gestaltning av helheten

Tävlingsuppgiften består av två delar, stadsbyggnadsuppgiften och husbyggnadsupp-
giften, som var för sig är viktiga delar i stadens tillväxtprocess. Tillsammans bildar
de helheten. I gestaltningen av Balticområdet skall byggnader, stråk, stads- och land-
skapsrum och grönstruktur formas till en helhet, som kan utvecklas med tiden.

Tävlingsförslaget skall ta ett tydligt grepp på området och visa en huvudstruktur med
markanvändning, byggnadsvolymer, stads- och landskapsrum, trafik, parkering,
gångstråk och grönytor. Det skall redovisa bebyggelsens arkitektoniska karaktär och
uttryck och visa hur bostäder och arbetsplatser kan fungera tillsammans. Gränsen
mellan offentligt och privat bör vara tydligt definierad. Stor omsorg skall läggas på
utformningen av de offentliga stadsrummen, då en hög kvalitet på dessa bidrar till att
skapa en tidstålig plan.

Förslaget skall också visa hur tävlingsområdet kan kopplas till omgivningen, främst
till övriga delar av Mariehäll och till Sundbyberg.

Bostäder

Den viktigaste tävlingsuppgiften är att forma ett område som är attraktivt att bo i och
bostäder med goda bostadskvaliteter. Exempel på bostadskvaliteter är trygghet, luft
och ljus, skyddade uteplatser och yteffektiva lägenheter med god möblerbarhet,
ljudisolering och förvaring. Bostäderna skall ha en god handikapptillgänglighet. För-
slagen skall ge goda förutsättningar för att i detaljprojekteringen uppfylla stadens
krav på ekologiskt byggande och energieffektiva sunda hus.

I ett halvcentralt läge som Baltic, som dessutom kräver marksanering, är det nödvän-
digt att bostadsbebyggelsen utformas för att vara kostnadseffektiv och medge ett ra-
tionellt byggande. Tävlingsförslaget skall visa hur hög boendekvalitet kan förenas
med resurssnål produktion och därmed rimliga boendekostnader. Husen bör utformas
så att de ger en bra produktionsekonomi, med en yteffektivitet runt 70 % uthyrbar yta
i förhållande till all ljus yta.

Tävlingsområdet har utifrån tidigare studier bedömts rymma ca 1000 lägenheter med
varierad lägenhetsfördelning. Det är viktigt att området kan byggas ut i etapper, att
det kan rymma olika projektstorlekar och upplåtelseformer och delas upp på flera
olika byggherrar. Det ingår i tävlingsuppgiften att föreslå lämpligt antal lägenheter
och ge förslag till etappindelning

Arbetsplatser, skola, lokaler och service

Översiktsplanens intention är att stadsutvecklingsområdena skall bebyggas med en
blandad stadsbygd med både bostäder och arbetsplatser. I Mariehäll som helhet ar-
betar idag ca 3400 personer, att jämföra med ca 1300 boende. Inom Balticområdet
finns redan ett kontors- och industrihus, Baltic 8, som skall vara kvar och inte ingår i
tävlingsområdet.

Tävlingsområdet har utifrån tidigare studier bedömts rymma ca 1000 arbetsplatser
(=20-30.000 kvm BTA) i kontor och andra ickestörande verksamheter. En komman-
de tvärbana med station norr om Solvalla kan göra Baltic attraktivt för arbetsplatser
och kontorshus kan byggas på ytor som av t ex bullerskäl inte är lämpliga för bostä-
der. I tävlingsuppgiften ingår att analysera var och i vilken utsträckning det är lämp-
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ligt med arbetsplatser, och peka ut lämpliga platser. Bostäder bör dock där det är
möjligt prioriteras framför arbetsplatser och de tävlande avgör själva hur många ar-
betsplatser de vill föreslå.

Mariehäll saknar idag egen skola och Mariehällsbarnen går i skola i Sundby. Stads-
delsförvaltningen bedömer att med ett tillskott av 1000 lägenheter i Balticområdet
finns underlag för en kombinerad förskola-skola för 500 – 600 barn (förskola för
barn i åldern 1-5 år, skola för 6-årsverksamhet till årskurs 5 och ca 50 elever i årskurs
6-9). Lokalbehovet är ca 10 kvm per barn vilket ger totalt 5000 – 6000 kvm BTA.
Byggnaden bör inte vara högre än två våningar. Eftersom behoven skiftar skall loka-
lerna kunna utnyttjas flexibelt. Stadsdelsförvaltningen vill inte ha utspridda förskolor
i bostadshusens bottenvåningar. Även friskolor har uttryckt intresse för lokaler. Täv-
lingsförslaget skall visa lämplig plats för en skola, där kanske hälften av eleverna
kommer från övriga Mariehäll, och visa hur den kan inordnas i områdets överordna-
de struktur och också ta hänsyn till skolans möjliga roll som mötesplats för hela Ma-
riehäll. Själva skolbyggnaden behöver endast redovisas schematiskt.

Mariehälls folkmängd är för liten som underlag för ett fullständigt serviceutbud.
Livsmedelsbutik saknas. Invånarna är hänvisade till Sundbybergs centrum och det
stora handelsområdet vid Bromma flygplats. Eftersom området har många arbetsplat-
ser finns ett antal lunchrestauranger. Tillskottet av bostäder i Baltic har inte bedömts
räcka för att ge underlag för livsmedelsbutik, men området bör innehålla lokaler som
ger möjlighet att etablera bostadsnära service av typen frisör eller mindre servicebu-
tik. Behovet av olika typer av lokaler är svårt att förutse, och varierar med tiden. Där-
för är mångsidigt användbara lokaler en fördel. I tävlingsuppgiften ingår att visa hur
behovet av sådana lokaler kan tillgodoses.

Utemiljö och gemensam grönstruktur

I Baltic finns landskapsvärden, bl a kring Bällstaån, som behöver gestaltas och för-
stärkas. P g a markföroreningarna är det extra viktigt att ta tillvara befintliga grönytor
och vegetation och medvetet arbeta med hårdgörning av förorenade ytor som inslag i
utemiljön. (Se vidare särskilt PM om markföroreningar).

Arbetet med Stockholms nya parkprogram har visat att det är viktigt för stadsmänni-
skan att ha en grön oas mycket nära bostaden (= inom 200 meter) där man kan sitta i
solen, och ha lugn och ro, plats för lek och möjlighet till promenader. Nära (=inom
500 meter) vill man ha blomprakt, plats för bollspel, folkliv och picknick m m. Vik-
tigt är nåbarhet, trygghet, trivsamhet och att tillgodose behovet av tysta och skyddade
platser. Utemiljön skall ha god handikapptillgänglighet. Park- och grönmiljön måste
vara hållbar och robust och ha låga skötselkostnader.

Eftersom övriga Mariehäll har ont om grönytor behövs både privata/halvprivata ytor
för de boende inom tävlingsområdet och grönytor och stråk som välkomnar personer
från angränsande områden, och gör det möjligt för dem att nå skola, Bällstaån, tvär-
banehållplatsen m m.

Tävlingsförslaget skall översiktligt visa hur grönstrukturen i tävlingsområdet kan
kopplas ihop med grönytor och gångstråk utanför området i en sammanhängande
struktur som är användbar både för boende och arbetande i Baltic och övriga Marie-
häll och för långpromenerare utmed ån.
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Trafik och parkering

Den direkta infarten till området från Ulvsundavägen och Bällstavägen via Travarvä-
gen-Södra travkopplet skall behållas. Någon ny utfart mot Bällstavägen är inte lämp-
lig, utan trafikmatningen till tävlingsområdet bör ske via Tappvägen, Kranvägen och
Annedalsvägen.

Baltic 8, den moderna kontors- och industrifastigheten i nordost som inte ingår i täv-
lingsområdet, har infart från Annedalsvägen. Denna infart får ej hindras.

Att lösa trafiken och parkeringen inom området är en viktig del av tävlingsuppgiften.
Särskilt i tät bebyggelse krävs genomarbetade parkeringslösningar. Enbart ytparker-
ing räcker ej.

Parkeringen bör dimensioneras efter parkeringstalet 1,0 bilplats per lägenhet. För
kontor gäller 12 – 18 bilplatser per 1000 kvm ljus BTA.
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BAKGRUND OCH TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Stadsdelen Mariehäll

Baltic ingår i stadsdelen Mariehäll. I Stockholms översiktsplan från 1999 är Marie-
häll-Brommafältet-Ulvsunda ett de tolv stadsutvecklingsområden, där staden avses
växa de närmaste åren. Gemensamt för stadsutvecklingsområdena är att de ligger i
goda kollektivtrafiklägen och utgörs av redan exploaterad mark, ofta f d industri-
mark. Översiktsplanens intention är att Mariehäll och Balticområdet ska bebyggas
med en blandad stadsstruktur, med såväl bostäder som arbetsplatser.

Mariehäll ligger i Stockholms utkant, men nära Sundbybergs centrum. På Stock-
holmssidan är det omgivet av trafikerade vägar och stora glest bebyggda ytor som
Bromma flygplats och Solvalla travbana.

Mariehäll har ca 1300 invånare. I stadsdelen finns ca 750 bostäder, varav 60 % hy-
reslägenheter, 25 % bostadsrätter och 15 % småhus. Två tredjedelar av lägenheterna
är ettor eller tvåor. De flesta flerbostadshusen är små och ägs av privata värdar. En-
dast ett 50-tal lägenheter ägs av allmännyttiga bostadsföretag. Två nyligen påbörjade
bostadsbyggen i kvarteren Hingsten och Fredsfors kommer att ge ca 180 nya bo-
stadsrätter. Ett trettiotal hyresrätter påbörjas under året i kv Minnet. Detaljplanear-
bete pågår för ca 100 nya bostadsrättslägenheter i kvarteret Linaberg, öster om täv-
lingsområdet.

Sammanlagt har ca 3400 personer sin arbetsplats i Mariehäll, på ca 240 olika arbets-
ställen. Stadsdelen har dåligt med grönytor, skolor, gemensamhetslokaler och livs-
medelsbutiker.

Historia

Mariehäll började bebyggas i slutet av 1800-talet, samtidigt med det intilliggande
Sundbyberg. Läget vid Bällstaån var idealiskt för industrier och under 1880- och
1890-talen växte en omfattande industribebyggelse fram. Den svåra bostadsbristen i
Stockholm kring förra sekelskiftet orsakade en omfattande bostadsspekulation i sta-
dens ytterområden och stora markområden i Mariehäll styckades av till villatomter.
De första bostadshusen var av samma slag som de villor som vid samma tid byggdes
i Hagalund, Bromsten, Duvbo, Spånga och andra samhällen längs Västeråsjärnvägen.

Mariehälls bebyggelsehistoria har givit stadsdelen ett brokigt utseende. Den södra
halvan är en blandning av sekelskiftesvillor, småhus och små flerbostadshus. Norr
om Bällstavägen har storskaliga industri- och kontorskomplex från 1960- och 1970-
talen ersatt större delen av den ursprungliga bebyggelsen. Några mindre flerbostads-
hus ligger inklämda mellan industrihusen.

Två byggnader i Mariehäll skiljer sig från de övriga genom sin höga kvalitet. Den
ena är Mariehällskyrkan vid Bällstavägen, mitt emot kv Fålen, byggd i tjugotalsklas-
sicistisk stil. Den andra är Mariehälls gård från 1700-talets slut som ligger intill
Bällsta bro.

Norra Mariehäll har på många vis blivit en baksida av Stockholm, vänd mot Bällsta-
ån och grannkommunen Sundbyberg. I Sundbybergs angränsande områden pågår en
omfattande förnyelse och högklassiga nya bostäder har byggts längs ån.
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Tidigare utbyggnadsförslag

Ett omfattande programarbete för att utveckla Mariehäll genomfördes i början av
1980-talet. Då konstaterades bl a att området hade förhållandevis litet parkmark och
att Bällstavägen med sin intensiva genomfartstrafik delade stadsdelen och utgjorde
hinder för ny bostadsbebyggelse. Mariehäll har som resultat av programarbetet kom-
pletterats med bl a radhus och mindre flerbostadshus.

Ett detaljplanearbete för bostäder och arbetsplatser i Baltic-området påbörjades i
början av 1990-talet. Arkitektkontoret Brunnberg & Forshed gjorde ett förslag, som
innehöll 900 lägenheter och 55.000 kvm lokaler. Som en förutsättning för planarbetet
sågs bl a en ny förbindelse över Bällstaviken, Tritonbron, som skulle avlasta Bällsta-
vägen. Eftersom denna av olika skäl inte kunde förverkligas ledde arbetet inte fram
till någon färdig detaljplan. Bällstavägen har inte kunnat stängas eller avlastas. Den
nya bebyggelsen i kvarteren Minnet, Hingsten och Fredsfors söder om Bällstavägen
har därför fått utformas med hänsyn till trafikstörningarna.

Föreningen Mariehäll

De boende i Mariehäll har i många år arbetat för förbättringar och kompletterande
bebyggelse i området. Föreningen Mariehäll har deltagit aktivt i tidigare planering av
stadsdelen och har framfört synpunkter på Balticområdets planering och gestaltning.
Föreningen framhåller vikten av att stärka de gröna samband som finns i stadsdelen
och tillföra nya grönytor. Kopplingen mellan södra och norra Mariehäll bör enligt
föreningen stärkas genom hastighetsdämpande åtgärder på Bällstavägen och att Bal-
ticområdet öppnas upp mot Mariehällskyrkan på södra sidan av vägen. Föreningens
önskemål är att tung trafik till Norra Mariehäll skall matas via Travarkopplet istället
för via Bällstavägen. Området kring Bällstaån bör rustas upp med strandpromenad
och gärna en kanotklubb. De boende i Mariehäll saknar idag skolor, gemensamhets-
lokal, närbutik, promenadområden, grönytor och aktivitetsytor för skolbarnen.

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet ligger i nordvästra Mariehäll. Det kallas i tävlingsprogrammet för
Baltic eller Balticområdet, men omfattar ytterligare några små kvarter. Området av-
gränsas av Bällstavägen i söder, Ulvsundavägen och Solvalla travbana i väster,
Bällstaån i norr och Tappvägen i öster. Det omfattar kvarteren Baltic (exklusive Bal-
tic 8), Bällstaån, Tappen och Fålen. Ytan är ca 20 ha. Marken ägs av Stockholms
stad. Gällande detaljplaner anger industri, bensinstation, bilservice respektive idrotts-
ändamål (Pl 5681A, 7268, 4071 och 7296).

Befintliga verksamheter

Området är ett gammalt industriområde. Huvuddelen av marken utgörs idag av en
avriven grusyta, som är utarrenderad till Jehanders och Stockholm Entreprenad och
används för kross, kompostering, jordåtervinning m m. I norra delen av tävlingsom-
rådet, vid Bällstaån, finns bilskrotning och skrotupplag. Byggnaderna i områdets
sydöstra del hyrs ut för lagerändamål m m. Arrendena för befintliga verksamheter
inom tävlingsområdet upphör vid utgången av år 2005 och de byggnader som finns
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avses rivas. En tvåvåningsbyggnad i tegel i Tappen 3 kan eventuellt bevaras och ut-
nyttjas för t ex skoländamål.

Diagonalt över tävlingsområdet går ett industrispår, som numera enbart utnyttjas för
transporter till Carlsbergs bryggeri (f d Pripps) i Ulvsunda industriområde. Spåret
skall enligt avtal trafikeras till och med år 2004 och sedan läggas ned.

I nordost finns två broar över ån, dels en järnvägsbro som avses rivas, dels en vägbro
mot Sundbyberg.

Förutsättningar för att bygga nytt i Balticområdet kommer att föreligga tidigast 2006
när arrendena gått ut och industrispåret lagts ner.

På fastigheten Baltic 8 finns ett modernt industri- och kontorshus som inte ingår i
tävlingsområdet. Byggnaden och verksamheten skall vara kvar.

Befintliga landskapsvärden

Bällstaån är en viktig förutsättning för utemiljön i Baltic. Bällstaån sträcker sig från
Järfälla till Bällstaviken. Ett vattenvårdsarbete för att rena vattnet och försköna
stränderna har påbörjats i samarbete mellan berörda kommuner. Österut går kom-
mungränsen mot Sundbyberg mitt i ån. På Stockholmssidan planeras en strandpro-
menad utmed ån som fortsätter utmed övre delen av Bällstaviken. Sundbyberg har på
sin sida byggt nya bostäder med strandpromenad och båtbryggor. Den berömda Ma-
rabouparken ligger nära ån och kommer förhoppningsvis i framtiden att ges en bättre
kontakt med ån och gångstråket. I väster vid Solvallas travbana bryts strandprome-
naden av staket.

Mitt i tävlingsområdet ligger ett stycke naturmark, en ekbacke, som skall bevaras,
Träden är inmätta på kartan i början på 1990-talet. Naturmarken är ej förorenad. I
anslutning till skogspartiet finns också en enkel tennisbana.

Koloniområdet Solvalla koloniförening med drygt 40 stugor ligger i ett mycket bul-
lerstört läge intill Ulvsundavägen. Föroreningar från vägen gör det olämpligt för od-
ling av frukt och grönsaker. Ett huvudalternativ för staden är att området avvecklas
och att kolonisterna erbjuds fullgod ersättning. De tävlande är dock fria i sin bedöm-
ning av områdets eventuella bestånd.

I södra delen av området, mot Bällstavägen ligger Mariehälls fotbollsplan. Bollpla-
nen ligger innanför 55 dB(A)-kurvan för flygbuller från Bromma flygplats och kan
därför ej bebyggas med bostäder, så länge flygplatsen är kvar. De tävlande är fria i
sin bedömning av om bollplanen skall bevaras eller inte.

Utanför tävlingsområdet väster om Tappvägen finns ett parkområde med lekplats,
som används mycket av barnen i Mariehäll. Det går lokalt under namnet Troll-
Olaskogen.

På andra sidan Ulvsundavägen söder om Solvalla finns ett skogsområde med trä-
ningsbana för Solvallas hästar. Området är tillgängligt för allmänheten.
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Kommunikationer

Befintlig kollektivtrafik

Från Mariehäll kommer man snabbt och enkelt med buss till Sundbybergs centrum
och vidare in till city med pendeltåg eller tunnelbana. Förbi Baltic på Bällstavägen
går idag bussar mot bl a Sundbyberg, Spånga och Alvik. Avståndet till Sundbybergs
pendeltågs- och tunnelbanestationer är 1,5 km. Duvbo och Rissne tunnelbanestatio-
ner ligger närmare fågelvägen men nås via krångliga vägar med låg fotgängarstan-
dard. Bromma flygplats, med flyglinjer till bl a Göteborg och Malmö, ligger på
gångavstånd från Mariehäll.

Kommande tvärbana (snabbspårväg)

Tvärbanans förlängning från Alvik till Kista planeras gå upp genom Ulvsunda indu-
striområde, ha hållplatser vid handelsområdet vid Bromma flygplats och flygplats-
terminalen och passera Baltic omedelbart väster om Ulvsundavägen. SL planerar en
omstigningsstation mellan pendeltåg och tvärbana norr om Solvalla travbana (exakta
hållplatslägen är ej bestämda, men det är mindre troligt att det blir en hållplats mitt
emot Baltic vid Solvallas entré). Tvärbanan kommer liksom Ulvsundavägen att gå på
en viadukt/bro över Bällstaån och järnvägen/Västeråsbanan. I anslutning till tvärba-
neviadukten planeras en gångväg/bro från Solvallas entré fram till den nya stationen.

Banan kan vara i trafik tidigast 2010. Tvärbanan förväntas ha en kraftig effekt på
utvecklingen i de områden som berörs. Spårbunden kollektivtrafik är en fördel vid
lokalisering av arbetsplatser och staden räknar med att många nya bostäder och ar-
betsplatser kommer att tillkomma utmed tvärbanan Alvik-Kista. Även om det ännu
saknas definitiva beslut om tvärbanan skall den ses som en förutsättning för arki-
tekttävlingen om Baltic. En ytterligare tvärbanegren planeras utmed Karlsbodavägen
över Bällstabron mot Sundbyberg och Solna.

Befintliga vägförbindelser

Närheten till Ulvsundavägen ger Baltic goda bilförbindelser. T ex ligger Kista trafik-
plats 6 km norrut.

Störningar och begränsningar

Ulvsundavägen

Ca 44.000 trafikrörelser/dygn. Bullernivå 71-75 dB(A) ekvivalentnivå vid vägkant.
Vägen utgör rekommenderad primärled för transport med farligt gods, vilket kräver
skyddsavstånd 75 m till sammanhållen bostadsbebyggelse och 40 m till tät kontors-
bebyggelse. En 25 m bred yta närmast leden bör lämnas helt obebyggd. (se vidare
www.ab.lst.se rapport ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse”). För ev avsteg från kraven
på skyddsavstånd krävs riskutredning och särskilda skyddsåtgärder i samråd med
brandförsvaret.

Trafiken kan i framtiden komma att öka, exempelvis om en ny förbindelse över
Bällstaviken (”Tritonbron”) byggs, eller om det byggs bostäder på Bromma flygfält.
Vid Balticområdets norra del går Ulvsundavägen upp på en viadukt över ån och järn-
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vägen, vilket förvärrar bullerförhållandena.. Det är möjligt för fotgängare att passera
under viadukten från Baltic in till Solvallas entré- och parkeringsområde.

Bällstavägen

Ca 20.000 trafikrörelser/dygn. Bullernivå ca 66-70 dB(A). Bällstavägen utgör idag
en påtaglig barriär mellan norra och södra Mariehäll. Vägen skall enligt beslut i
Gatu- och fastighetsnämnden under 2003 byggas om till s k miljögata mellan Bällsta
bro och kv Fålen, vilket innebär att hastigheten sänks och att gatumiljön blir bättre
för fotgängare och cyklister. Se vidare bilagd broschyr.

Tappvägen

Drygt 4000 trafikrörelser/dygn varav en stor del tung trafik till industrierna. Buller-
nivå 61-65 dB(A).

Västeråsbanan (fjärrtåg och pendeltåg)

Bullernivån överstiger 70 dB(A). Primärled för transport med farligt gods. Skydds-
avstånd 50 m till sammanhängande bostadsbebyggelse och 25 m till kontor. Banan
kan komma att breddas från två till fyra spår. Breddningen är en förutsättning för en
planerad omstigningsstation till tvärbana norr om Solvalla.

Bromma flygplats

Flygplatsen ligger 700 m söder om Baltic. Tidpunkten för en ev nedläggning av
flygplatsen är osäker. Stadens avtal med Luftfartsverket gäller t o m 2011. Buller-
gränsen 55 dB(A) enligt koncessionsbeslut från 1980 (trafikfall A) tangerar Baltic i
det sydvästra hörnet. Söder om bullergränsen medges inga nya bostäder så länge fly-
get finns kvar. P g a närheten till flygplatsen gäller höjdrestriktioner inom hela täv-
lingsområdet. Byggnader får inte byggas högre än + 59,4 m över stadens nollplan
(totalhöjd).

Hästar

Väster om Ulvsundavägen ligger Solvalla travbana. På grund av allergirisk kräver
hästverksamheten ett skyddsavstånd på minst 200 meter till nya bostäder, mätt från
den del av travbanan som är närmast.

Markföroreningar och geoteknik

Balticområdet är ett gammalt industriområde, där det bl a funnits kabelverk. De tidi-
gare verksamheterna har lett till att marken inom tävlingsområdet är förorenad. I bi-
laga redovisas en sammanfattning av situationen vad gäller markföroreningar, liksom
av de geotekniska förhållandena. För markföroreningarna finns olika hanteringsalter-
nativ. De förorenade massorna kan grävas upp och köras iväg för att deponeras på
annan plats och området fyllas på med ren jord, vilket torde bli nödvändigt för t ex
lekplatser, ledningsgravar m m. I mindre känsliga lägen kan förorenad mark täckas
över med friska massor. Ett tredje alternativ är att kapsla in den förorenade marken
genom t ex överbyggnad med garagebjälklag eller gatubeläggning.
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Det är inte avsikten att de tävlande skall lägga ner något större arbete på markförore-
ningsproblemet eller på att välja saneringsalternativ. Det kräver ett ingående utred-
ningsarbete som kommer att göras parallellt med den fortsatta planeringen.

Föroreningarna innebär dock att en trädgårdsstad där varje hushåll har mark för od-
ling är mindre realistisk, att en relativt hög exploatering behövs för att kunna täcka
saneringskostnaderna samt att förslag som möjliggör rationella lösningar för marksa-
neringen kan medföra stora besparingar för staden.

Jehanders och Stockholm Entreprenad, som arrenderar de öppna grusytorna, skall
inför avflyttningen fylla upp grusytorna med en meter rena massor, skilda från be-
fintlig mark med marktextil, som en del av marksaneringen av området.

Bällstaåns bottensediment är också svårt förorenade. Närmast ån är skredrisken stor,
varför bebyggelse är mindre lämplig.

Störningar från närliggande industrier

Öster om Tappvägen finns ett antal industrier, som kan vara störande för bostäder, bl
a genom bullerstörningar från fläktar, tunga transporter och lukt från verkstäder. Pla-
neringen av nya bostäder i kv Linaberg kan dock leda till åtgärder mot störningarna.

Stadens generella planeringsförutsättningar

Bullerkrav

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande enligt stadens miljöprogram MP 2000:
Ekvivalent ljudnivå för dygn:
Utomhus vid fasad för minst hälften av boningsrummen, i första hand utrymmen för
sömn och vila: 55 dB(A)
Utomhus vid fasad till övriga bostadsutrymmen: 65 dB(A)
Inomhus: 30 dB(A)
Maximal ljudnivå inomhus kl 19-07:  45 dB(A) (FAST)
Stomljud i bostäder från trafik: 30 dB(A) (SLOW) maximal ljudnivå

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat om riktlinjer för möjligheten att medge
bostadsbebyggelse även om fasaden utsätts för ljudnivåer över 65 dB(A). Det förut-
sätter att huset kan få en tyst sida med ljudnivåer betydligt lägre än 55 dB(A). De mål
som skall uppnås i sådana fall sammanfattas på följande sätt:

Kvalitetsmål
30 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn inomhus
45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus mellan kl 19-07
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn utomhus vid fasad, balkong, uteplats och re-
kreationsytor i tätbebyggelse
40 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn utomhus vid bostadens tysta sida
70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats

Avstegsfall A
Från riktvärdena ovan görs avsteg som innebär överskridanden av maximal ljudnivå
70 dB(A) samt 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus. Samtliga lägenheter har dock
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fortfarande tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt
lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan anordnas i anslutning till bostaden.

Avstegsfall B
Från riktvärdena ovan görs avsteg på att nå 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå på den
tysta sidan. Samtliga lägenheter har dock tillgång till tyst sida om högst 55 dB(A) i
minst hälften av boningsrummen.

För nybyggda kontorsarbetsplatser bör inomhusbuller ej överstiga 35 dB(A) ekviva-
lent nivå med stängda fönster.

Handikapptillgänglighet

Nya områden skall ges en god handikapptillgänglighet. Angöring/parkering för taxi,
färdtjänstfordon och bil med handikapptillstånd skall finnas max 10 meter från entré.

Långsiktig hållbarhet

Stockholms stad tillämpar ett program för ekologiskt byggande, med delprogrammet
”Energieffektiva sunda hus”, vid all nybebyggelse av bostäder på stadens mark. Pro-
grammen finns på stadens hemsida www.stockholm.se/gfk under rubriken stadspla-
nering och byggande/ekologiskt byggande. Det är önskvärt att området ansluts till
befintligt fjärrvärmenät, med ledningar i Tappvägen.

Parkprogrammet

Stockholms parkprogram finns tillgängligt på stadens hemsida
www.stockholm.se/gfk, under rubriken Gator, parker och torg, Parker och grönom-
råden, Stockholms parkprogram.



13 (16)

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Tävlingsarrangör

Tävlingsarrangör är Stockholms stad genom dess stadsbyggnadskontor och gatu- och
fastighetskontor i samverkan med Svenska Bostäder AB.

Tävlingens form

Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg i enlighet med Lagen om
Offentlig Upphandling.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska.

Deltagarrätt

Tävlingen är öppen endast för ovan angivna inbjudna arkitektföretag, utvalda genom
ett öppet kvalificeringsförfarande:

Jury

I juryn ingår:

Per Kallstenius, stadsarkitekt, SAR/MSA, Stockholms stadsbyggnadskontor
Karin Månsson, planarkitekt, SAR/MSA, Stockholms stadsbyggnadskontor
Tomas Victorin, projektledare, arkitekt, Stockholms gatu- och fastighetskontor
Helena Djurstedt, landskapsarkitekt, LAR/MSA, Stockholms gatu- och fastighets-
kontor
Charlotte Axelsson, vd Svenska Bostäder AB
Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
Stefan Nilsson, arkitekt LAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
Juryns sekreterare är Thomas Nordberg, ark SAR/MSA

Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare.

Tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionär är Christina Mårdberg
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Tel 08-508 26 682
Fax 08-508 27 170
e-post christina.mardberg@sbk.stockholm.se
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Programhandlingar

Programhandlingarna utgörs av detta program samt

• Utdrag ur stadens baskarta respektive ortofoto över området. Dessa levereras i
digital form på bilagd CD. Fyll i och skicka tillbaka ett ex av bifogade avtal för
kartnyttjande.

• Karta över Norrort Västerort skala 1:15.000
• Sammanfattning av geologiska förhållanden och markföroreningar, Tyréns
• Broschyr över Bällstavägen som miljögata
• Modellplatta i skala 1:500, som kan avhämtas i stadsbyggnadskontorets modell-

verkstad efter överenskommelse med Lennart Jansson tel 508 26 446 ( Modell
kan efter överenskommelse skickas till kontor utanför Stockholm).

Tävlingsfrågor

Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna
skall göras skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrå-
gor skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2003-06-06

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter att skickas till samtliga täv-
lande.

Tävlingsförslaget

Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga
handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto.

Tävlingsförslaget får omfatta högst sex planscher i A1-format, monterade på styvt
underlag samt modell på utlämnad modellplatta. Därutöver skall inlämnas en om-
gång av planscherna förminskade till A3-format i färg med läsbar text. Hela tävlings-
förslaget i pdf-format skall också levereras på en CD-ROM.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.

Tävlingsförslaget skall redovisa följande:

• Översiktskarta, som visar övergripande strukturer och kopplingar till omgivning-
en

• Situationsplan, skala 1:1000, som visar områdets huvudstruktur med markan-
vändning, byggnader, stads- och landskapsrum, trafik, grönytor m m

• Tre representativa avsnitt av området som visar förslagets idé om förhållandet
mellan byggnader och yttre miljö, skala 1:500

• Bostadsidéer och verksamhetsidéer i form av representativa våningsplaner och
entréplaner, fasader och sektioner, skala 1:200

• Exteriörperspektiv, varav ett sett från Bällstavägen
• Enkel volymmodell på utdelad modellplatta 1:500, som visar helhetsgreppet med

byggnadsstruktur och landskapsgestaltning
• Kortfattad beskrivning av förslaget och dess bärande idéer. Redovisa antal lägen-

heter, verksamhetsyta i kvm BTA och antal p-platser och redogör kortfattat för
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hur buller, markföroreningar, skyddsavstånd m m beaktats i tävlingsförslaget och
för hur bostadsbebyggelsens utformning tillgodoser krav på kostnadseffektivhet,
långsiktig hållbarhet och ett rationellt byggande. Visa förslag till lämplig etapp-
indelning.

Inlämning

Tävlingsförslaget skall vara lämnat till post- eller budbefordran senast 29 augusti
2003, adresserat till tävlingsfunktionären. Tävlande skall på anmodan kunna styrka
inlämningsdag. Tävlingsförslag kan även, senast samma dag kl 17.00, lämnas direkt
till Tekniska Nämndhusets reception, Fleminggatan 4, Stockholm

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnse-
del" och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på för-
slagsställaren och ev. medarbetare.

Tävlingsarvode

Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program
erhåller ett arvode om 300 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan
juryn godkänt inkomna förslag.

Bedömning

Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (Utan inbördes ord-
ning eller viktning):

• Stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter inklusive landskapsgestalt-
ning och stads- och landskapsrumsliga kvaliteter

• Bostadskvaliteter
• Utvecklingsbarhet (avser utvecklingsmöjligheter i de detaljskeden som följer

efter tävlingen)
• Genomförbarhet/Ekonomisk realism

Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2003-10-31. Resultatet kommer att
meddelas de tävlande personligen.

Utställning/Publicering

Tävlingsförslagen kommer efter bedömningstiden att ställas ut genom arrangörens
försorg. 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 angi-
vande av förslagsställarens namn.

Arrangörerna kommer att bekosta en dokumentation av tävlingen i Sveriges Arki-
tekters publikation "Arkitekturtävlingar".
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Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt

Arrangörerna innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag.
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal
med förslagsställaren.

Uppdrag efter tävlingen

Staden kommer att förhandla med förslagsställaren till det förslag juryn rekommen-
derat, om uppdraget att delta i arbetet med områdesprogrammet. Arrangörernas in-
tention är också att vinnaren erhåller projekteringsuppdrag av någon eller några av de
byggherrar som utses. Finner arrangörerna skäl att frångå juryns rekommendation
skall samråd ske med Sveriges Arkitekter.

Om vinnaren efter två år ännu inte har erbjudits avsett uppdrag tillkommer det denne
en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet.

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med "Regler för svenska tävlingar inom arki-
tekternas, 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 i maj 2003

Per Kallstenius Karin Månsson

Tomas Victorin Helena Djurstedt

Charlotte Axelsson Jan Enfors

Stefan Nilsson

Thomas Nordberg

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd


