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     Jämförelseförfarande för 
Årstafältet etapp 6 

Bilaga 1: Platsen och dess förutsättningar 

På Årstafältet planerar staden en helt ny stadsdel med ca 6 500 
nya bostäder, kontor, parker och aktivitetsytor samt kommunal 
service som grundskolor, förskolor och en sim- och idrottshall. 
Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten: 
Möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och 
mellan stad och park. Variation är ett ledord och det syns i 
bebyggelsens brokighet med olika typer, höjder, former och 
stilar. Planeringen startade med ett planprogram som godkändes 
2010. De första detaljplanerna, för etapp 1 och den stora parken, 
vann laga kraft 2017. Sedan 2018 pågår stadens förberedande 
markarbeten. De första bostadskvarteren kommer att börja 
byggas hösten 2023 preliminärt. 
 
Den aktuella platsen för jämförelseförfarandet, kvarter 6F, är en 
del av Årstafältets etapp 6 och ligger i den sydligaste delen av 
Årstafältet. I etappen planeras ca 720 bostäder (både hyresrätter 
och bostadsrätter), en sim- och idrottshall, en grundskola (F-9) 
och en fristående förskola med åtta avdelningar. Etappen är 
mycket viktig för att koppla ihop de båda stadsdelarna Årstafältet 
och Östberga. Området är en del av fastigheten Enskede Gård 
1:1. 
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Kvarteret ligger mellan Huddingevägen, Östbergavägen och 
Tussmötevägen. I söder gränsar kvarteret till ett grönområde.  
Läget mellan trafiklederna gör att platsen är utsatt för buller och 
risk. Staden bedömer därför att platsen lämpar sig väl för en 
större handelsetablering. Staden har också tagit emot 
intresseanmälningar från ett antal aktörer när det gäller just 
handel i det här läget. Andra användningar skulle också kunna 
vara möjliga. Staden ser gärna kreativa lösningar och 
användningar som tar hänsyn till buller- och risksituationen. 
Bostadshus med loftgångar bör undvikas. 
 
I kvarteret kommer Stockholm Vatten och Avfall att bygga en 
sopsugsanläggning som ska försörja de södra delarna av 
Årstafältet. Det kan vara samma infart till lastkajerna för handeln 
och till sopsugsterminalen. Infarten ska ligga på Tussmötevägen. 
 
Ungefärliga ytor i kvarteret:  
 

• Handel inkl. rangerytor: Totalt ca 3 500 kvadratmeter 
BTA. Detta är en bedömning från stadens sida men vi tror 
att det är en bra gissning. 

• Sopsugsanläggning: Se specifikationer och krav i bilaga 
2. 

 
Utöver handel och sopsug önskar staden förslag på lämpliga ytor 
och volymer för annan användning. 
 
Handelsytorna kommer att upplåtas med tomträtt. Avgälden för 
handelsytorna är värderad till 392-459 kr/kvm BTA. Exakt 
avgäld kommer att bestämmas efter bedömning av aktörens 
inlämnade förslag. Även eventuella ytor för bostäder kommer att 
upplåtas med tomträtt. Tomträttsavgälden att följa 
kommunfullmäktiges beslut. Avgälden för eventuella kontorsytor 
kommer att meddelas inför steg 2 i jämförelseförfarandet. 
 
Bilparkering ska lösas inom kvartersmarken i garage under mark. 
Det lägesspecifika p-talet för eventuella bostäder är 0,45. P-talet 
för handeln och eventuella andra användningar kommer att 
bestämmas utifrån de förutsättningar och behov som finns i det 
projekt som väljs ut för markanvisning. 
 
Samordning med det kommande detaljplaneprojektet i etapp 6 
blir en förutsättning för den aktuella markanvisningen och 
planeringen på platsen.  
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Tidplan för planarbete och genomförande 
Start-pm för etapp 6 godkändes i stadsbyggnadsnämnden redan 
2021-12-09: Bygg- och plantjänsten (stockholm.se). 
Detaljplanearbetet för etapp 6 inväntar dock resultatet från det 
förberedande systemhandlingsarbetet för etapperna 6, 7 och 8 och 
programarbete för etapperna 7 och 8 som pågår just nu. Arbetet 
avslutas hösten 2022 och de sista markanvisningarna för etapp 6 
kommer att göras i slutet av 2022. Detaljplanearbetet startar 
tidigast i början av 2023. 
 
Enligt Årstafältsprojektets nuvarande huvudtidplan är stadens 
groventreprenad planerad att genomföras 2029-2031 och den 
föreslagna handelsetableringen, sopsugsterminalen och kvarterets 
övriga föreslagna bebyggelse 2031-2033. Byggstarter och 
inflyttning kommer att ske etappvis. 
 

https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-14590
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