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Stockholms stad 
Exploateringskontoret 
Box 8189 
l 04 20 Stockholm 

Markanvisningsansökan - Helgasjön, Årsta 

Stockholm l O maj 2017 

AB stockholmshem och HEBA Fastighets AB har tillsammans identifierat området norr om 
Gullmarsvägen mellan Värmdö gymnasium och skanskvarnsskolan som intressant för 
exploatering. Tillsammans ansöker bolagen härmed om markanvisning för ca 300 nya 
bostäder med tillhörande parkeringsgarage. 

Förslaget, daterat 17-04-20, är upprättat i samarbete med arkitektkontoret Joliark. 

Med vänlig hälsning 

AB stockholmshem 
Byggavdelningen 

Calle Wikerman 
Chef Fastighetsutveckling 

calle. wikerman@stockholmshem.se 
08 508 39 202 

Bilagor: 
Skiss Joliark daterad 170420 

HEBA Fastighets AB 

lennart.karlsson@hebafast.se 
08 442 44 40 
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3 Projekt kring Gullmarsplan 

BILSTALLET HELGASJÖN 

SKÖNTORPSVÄGEN 

HEBA stockholmshem Joliark 
FASTIGHETS AB 



lloi"'I''I.rby ~jl 

+ 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Joliark 
1 



HEBA stockholmshem Sid. 1 
FASTIGHETS AB 

Vy från Claus Magnus 
väg 
Bilstal let 
Hammarbyhöjden 
2017-04-20 

Joliark 



HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Flygfoto 
Bilstallet 
Hammarbyhöjden 
2017-04-20 

Sid. 2 Joliark 



HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Söder om kv Bisvärmen 
föreslås fyra nya byg
gnader på två, fem och sju 
våningar. Huvudgreppet 
är att de högre volymerna 
med sin riktning anknyter 
till de smalhus som följer 
Nynäsvägen, samt taken 
på punkthusen. 
Volymerna närmast 
spåret är något lägre för 
att få ner sol på gårdarna 
och in i befintliga punk
thus. Husen på gården 
är högre, men placeras 
mellan punkthusen för att 
inte skymma sikten från 
dessa. l öst placeras en 
tvåvåningsvolym innehål
lande förskola och ev. 
butikslokaler. Den nya 
bebyggelsen nås via en 
enkelriktad lokalgata med 
infart från Olaus Magnus 
väg och utfart mot Ham
marbybacken. Parker
ingen är helt nedgrävd 
under bostadsgårdarna. 
Trapphus görs som TR2-
trapphus, för att inte dra in 
brandbil i området. Fasa
der föreslås plåtklädda 
mot kvarterets utsida 
(spår & vägar) och helt i 
trä mot insidan (gårdar). 

Ljus BTA: ca 18803 kvm 

Förskola: 3728 kvm 

Antal LGH: ca 199 

Parkering i ett plan 
(under mark): ca 100 
p-platser 

Sid. 3 

C) 
situationsplan 
Variant A 
1:1000 
Bilstallet 
Hammarbyhöjden 
2017-04-20 

Joliark 



HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Söder om kv Bisvärmen 
föreslås fyra nya byg
gnader på två, fem och sju 
våningar. Huvudgreppet 
är att de högre volymerna 
med sin riktning anknyter 
till de smalhus som följer 
Nynäsvägen, samt taken 
på punkthusen. 
Volymerna närmast 
spåret är något lägre för 
att få ner sol på gårdarna 
och in i befintliga punk
thus. Husen på gården 
är högre, men placeras 
mellan punkthusen för att 
inte skymma sikten från 
dessa. l öst placeras en 
tvåvåningsvolym innehål
lande förskola och ev. 
butikslokaler. Den nya 
bebyggelsen nås via en 
enkelriktad lokalgata med 
infart från Olaus Magnus 
väg och utfart mot Ham
marbybacken. Parker
ingen är helt nedgrävd 
under bostadsgårdarna. 
Trapphus görs som TR2-
trapphus, för att inte dra in 
brandbil i området. Fasa
der föreslås plåtklädda 
mot kvarterets utsida 
(spår & vägar) och helt i 
trä mot insidan (gårdar). 

Ljus BTA: ca 17048 kvm 

Förskola: 3728 kvm 

Antal LGH: ca 178 

Parkering i ett plan 
(under mark): ca 90 
p-platser 

Sid. 4 

C) 
situationsplan 
Variant B 
1:1000 
Bilstallet 
Hammarbyhöjden 
2017-04-20 

Joliark 
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HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Söder om kv Bisvärmen 
föreslås fyra nya byg
gnader på två, fem och 
sju våningar. Huvudgrep
pet är att den högre voly
men med sin riktning ank
nyter till de smalhus som 
följer Nynäsvägen, samt 
taken på punkthusen. 
Övriga volymer är något 
lägre för att få ner sol på 
gårdarna och in i befint
liga punkthus. l öst plac
eras en tvåvåningsvolym 
mot gården innehållande 
förskola och ev. butik
slokaler mot gatan i fem
våningshuset. Den nya 
bebyggelsen nås via en 
enkelriktad lokalgata med 
infart från Olaus Magnus 
väg och utfart mot Ham
marbybacken. Parker
ingen är helt nedgrävd 
under bostadsgårdarna. 
Trapphus görs som TR2-
trapphus, för att inte dra in 
brandbil i området. Fasa
der föreslås plåtklädda 
mot kvarterets utsida 
(spår & vägar) och helt i 
trä mot insidan (gårdar). 

Ljus BTA: ca 13045 kvm 

Förskola: ca 2704 kvm 

Antal LGH: ca 141 

Parkering i ett plan 
(under mark) : ca 70 
p-platser 

Sid. 5 

~ 
situationsplan 
Variant C 
1:1000 
Bilstallet 
Hammarbyhöjden 
2017-04-20 

Joliark 



Vy från kullen 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Sid. 1 

Helgasjön, Årsta 
2017-04-20 

Joliark 



Vy från Gullmarsvägen 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Kv. Helgasjön 
Förslaget bygger på fem lameller i nord-sydlig 
riktning som klättrar upp på berget mellan Värmdö 
gymnasium och skanskvarnsskol an, samten lamell 
i öst-västlig riktn ing längs med Gullmarsvägen 
precis vid bron över Huddingevägen, när man 
kommer från Gullmars plan. Fyra av de nord-sydliga 
lamellerna trappar ner två våningar mot norr 
och följer bergets sluttning ner mot Arstaviken. 
Lamellerna längst öster och västerut trappar ner 
två våningar från de tre mittersta lamellerna och 
följer även de på så vis bergets form. Den mest 
östra lamellen trappar ner två våningar mot söder 
och anpassar sin höjd till den öst-västliga lamellen 
i fyra våningar längs Gullmarsvägen. Denna 
avslutas med en högre del om nio våningar i ett 
smalt hus, som står i fonden av Sköntorpsvägen. 
Längs Gullmarsvägen innehåller bottenvåningen 
lokaler i byggnadens fulla längd, då bron utgör 
angöringspunkten till helaArsta från Gullmarsplan. 
Då bebyggelsen ligger på en av de högsta höjderna 
i Årsta har stor vikt lagts vid att anpassa husens 
höjder så att de passar in i Arstas siluett sett från 
broarna över till Gullmarsplan från Södermalm. 
Husen i söder och öster innehåller ettor och treor 
i huvudsak, medan lamellerna som trappar ner 
två våningar mot norr innehåller tvåor, fyror och 
femmor. Buller från Gull mars- och Huddingevägen 
ligger till grund för fördelningen. Ettor förekommer 
bara upp till fyra våningar över mark, där ovan 
växer de ihop med bredvidliggande 3 ro k till större 
lägenheter. Garage om 116 platser i två våningar 
har placerats under husen i bebyggelsensNÖ hörn. 
Utöver det finns gatuparkering om 31 p-platser, 
vilket ger 147 p-platser till de 311 lägenheterna. 
Husen har sina entreer, miljörum och angöring från 
befintliga gator i söder och öster, samt en ny gata 
norr om bebyggelsen som förlänger Tydingevägen, 
så att den inte längre blir en återvändsgata, till 
Simlångsvägen. Brandutrymning sker med TR2-
trapphus i alla trapphus som är över fyra våningar. 

Helgasjön, Årsta 
2017-04-20 

Sid. 2 Joliark 



Vy från Johanneshovsbron 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 
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Helgasjön, Årsta 
2017-04-20 

Sid. 3 Joliark 



Flygfoto 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Helgasjön, Årsta 
2017-04-20 

Sid. 4 Joliark 
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Sid. 5 

BTA: 31614 m2 

BOA: 21243 m2 

LOA: 2513 m2 

Lägenheter 

1 rok: 42 st 

2 rok: 94 st 

3 rok: 72 st 

4 rok: 55 st 

5 rok: 48 st 

Totalt: 311 st 

Parkering 

l garage: 116 st 

Längs gata: 31 st 

Totalt: 147 st 

P-värde: 0,47 p/lgh 

situationsplan 
Helgasjön 
2017-03-31 

1:1000 
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Helgasjön, Årsta 
2017-04-20 
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Entreplan Hus A 

Entreplan Hus A 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Sid. 6 

Helgasjön, Arsta 
2017-04-20 
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HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Vy Sköntorpsvägen österut 
från hörnet skagersvägen 

Joliark 



HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 

Längs med Sköntorpsvä
gen föreslås ett tillägg i 
form av tre punkthus. De 
nya byggnaderna är anpas
sade efter platsens rådan
de typologi och får höjder 
satta därefter. Angöring 
sker från sköntorpsvägen 
och husen är placerade 
nära vägen för att undvika 
onödigt ingrepp i naturen. 
l västra huset finns ett un
derbyggt parkeringsga
rage som innehåller 40 p
platser, p-tal 0,4. 

HUS 1: 
BOA 2155 m2 
ljus BTA 2519 + 147 = 2666 m2 
mörk BTA 315 + 134 =449m2 
BOA /ljus BTA 81% 
2 rok 55 m2 16 st 
3 rok 75 m2 17 st 

HUS2: 
BOA 2254 m2 
ljus BTA 2498+158 = 2656 m2 
mörk BTA 154+312 m2=466 m2 
BOA /ljus BTA 85% 
1 rok 34 m2 16 st 
4 rok 95 m2 18 st 

HUS3: 
BOA 2265 m2 
ljus BTA 2834 m2 
mörk BTA 315+726 = 1041 m2 
BOA /ljus BTA 80% 
2 rok 55 m2 18 st 
3 rok 75 m2 17 st 

TOTALT 
BOA 6674 m2 
ljus BTA 8156 m2 
mörk BTA 1956 m2 
BOA /ljus BTA 82% 
1 rok 34 m2 1 6 st 16% 
2 rok 55 m2 34 st 33% 
3 rok 75 m2 34 st 33% 
4 rok 94m2 18 st 18% 

Antallgh 102 st 

Sköntorpsvägen, Årsta 
stockholmshem 
2017-04-20 
situationsplan 
Skala 1 :1000 
~ 
O 10 20 30m 

J eliark 
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Entreplan typ 1 

Vy från nordväst 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 
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Normalplan typ 1 

Vy från sydväst 
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Sköntorpsvägen, Årsta 
stockholmshem 
2017-04-20 
Planer och vyer 
Skala 1:200 
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O 2 4 6m 
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Fasad mot söder typ 1 

HEBA stockholmshem 
FASTIGHETS AB 
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Fasad mot väster typ 1 

Sköntorpsvägen, Årsta 
stockholmshem 
2017-04-20 
Fasader 
Skala 1:200 
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