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Stockholm den 21 december 2017

Härmed vill HSB Bostad AB ansöka om markanvisning i Årstaskogen. 

Med vänlig hälsning

Ida Sjöling     Christian Ultenius
Affärsutvecklare HSB Bostad AB   Projektchef HSB Bostad AB

ida.sjoling@hsb.se    christian.ultenius@hsb.se
Mobil: 072-210 81 80    070-332 60 10
Direkt: 010-442 02 04        010-442 02 87

HSB Bostad AB och Nyréns Arkitektkontor
Markanvisningsansökan för Årstaskogen är ett samarbetsprojekt mellan
Nyréns Arkitektkontor och HSB Bostad AB.

MARKANVISNINGSANSÖKAN

Stockholm stad
Exploateringskontoret/Registraturen
Att.  Hampus Olesund
Box 8314
104 20 Stockholm
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Stockholms stads beslut att inrätta ett naturreser-
vat i norra Årsta, dvs, Årstaskogen är ett skydd mot 
bebyggelse i denna känsliga miljö. Årstaskogen är 
unik i sitt slag, på ingen annan plats i så nära an-
slutning till Stockholms innerstad finns en sådan rik 
och värdefull flora som den Årstaskogen uppvisar. 
Gränsen för detta reservat är således en väldigt svår 
uppgift att avgöra. Staden har som bekant ett an-
svar att tillgodose de bostäder som idag saknas men 
skall samtidigt ansvara för att bevara och skydda den 
värdefulla kulturmiljö som få andra huvudstäder än 
Stockholm kan uppvisa. För att avgöra denna gräns 
mellan byggbar och bevaransvärd mark behövs det 
noggrann utvärdering av områdets olika delar. Innan 
gränsen mellan byggbart och icke byggbart beslutas 
så bör ett antal utredningar kring t ex social håll-
barhet och kulturmiljö göras. Även om Årstaskogen 
idag inte är helt lättillgänglig för alla stockholmare 
så finns det få platser som trots detta har en så 
bred användargrupp. Rekreation är en stor del av 
användningen av Årstaskogen men kanske mest av 
allt är det en plats för barn, ungdomar och vuxna att 
uppleva naturen och leka, promenera, fundera och 
förundras.

Att bygga här är givetvis kontroversiellt, och med 
rätta. Om vi ska bygga här, vilket må vara nödvändigt, 
är det av yttersta vikt att detta görs på ett ansvars-
fullt sätt som baseras på väl underbyggda slutsatser 
kring värdet av områdets natur. En gräns mellan 
reservat och icke reservat kan inte bara göras med 
penna på en karta utan att först ha studerats ingå-
ende.

Det är också svårt att bygga här på grund av den 
relation och uppskattning så många av Stockholms 
invånare har till området. Oavsett hur försiktigt och 
känsligt bebyggelsen förhåller sig till platsen kom-
mer det med säkerhet bli starka protester mot ett 
intrång här. Det är därför avgörande att all föresla-

gen bebyggelse för det första förhåller sig till den 
känsliga kulturmiljön och den unika naturen, och att 
den för det andra visar hur den kommer gagna alla 
medborgare – om än särskilt de bosatta i Årsta – vad 
gäller åtkomsten till Årstaskogen. Bebyggelse här 
får inte privatisera delar av Årstaskogen för de som 
har turen att kunna köpa eller hyra en lägenhet i 
den kommande nybebyggelsen, utan måste visa hur 
den gagnar alla i området genom att t ex förbättra 
åtkomsten till skogen.

Årstas stadsplan är en för sin tid typisk stadsdel, om 
än ett bättre exempel på dåtidens filosofi kring när-
förorten. Likt så många andra närförorter så bygger 
den på hus i natur med en ganska jämn fördelning 
mellan punkthus och lamellhus. I Årstas stadsplan 
har tre grönstråk med koppling till Årstaskogen legat 
som grund för den ännu gällande detaljplanen, dessa 
är kopplingarna mellan Storsjöparken, Årstaliden och 
Vättersdälden med Årstaskogen. All tillkommande 
bebyggelse genom inrättandet av reservatsgränsen 
måste förhålla sig till dessa gröna kopplingar utöver 
den unika naturmiljön. Det är även en förutsättning 
att all nybebyggelse förhåller sig till den bebyggel-
setypologi som Årsta uppvisar, dvs, att bebyggelsen 
i enlighet med Stockholms stads bebyggelsestrategi 
knyter an till det för platsen typiska bebyggelse-
mönstret.

I randzonen mellan Årstaskogen och Årsta är det 
enligt vår mening bäst lämpat med en bebyggelse 
som inte privatiserar marken på samma sätt som t 
ex en kvartersbebyggelse. Det är som nämnt innan 
av yttersta vikt att all ny byggnation tvärtom stärker 
kopplingen mellan stad och natur utan att privatisera. 
Därför är det vår strategi att detta görs bäst med 
en fortsättning på Årstas ”hus i natur” typologi, och 
förslagsvis genom punkthuset som vanligast aktör. 
Om punkthuset hanteras på rätt sätt, och i synner-
het landskapsarkitekturen i dess närhet, så undviker 

vi att privatisera de så viktiga kopplingarna mellan 
natur och stad.
I vårt förslag har vi identifierat två platser för förtät-
ning med en tänkbar tredje plats. Den kanske mest 
uppenbara är i anslutning till Gullmarsplan där den 
gamla detaljplanen redan medger bebyggelse av 6 
stycken lamellhus som dock aldrig realiserats. Denna 
plats kommer vara en avgörande punkt i samman-
flätningen av det befintliga Årsta och den kommande 
nybebyggelsen i Årstastråket 3 och Gullmarsplans 
utvecklig. Plats nummer två ligger mellan SKBs nya 
lamellhus och de fyra ”nya” punkthusen intill, här är 
naturvärdet så pass förlåtande att det är försvarbart 
att fortsätta på punkthusens bebyggelsemönster. 
Den tredje och mest kontroversiella platsen är mar-
ken mellan Årsta och Årsta IP, där idag scouterna 
håller till. Här är naturmarken av stort värde men det 
kan hävdas att marken, eftersom den ligger mellan 
befintlig bebyggelse och idrottsplatsen, inte utgör 
en tillräckligt stor sammanhängande naturmark för 
att kunna anses som ej byggbar. Om detta område 
ska bebyggas så betyder det dock att scouternas 
aktivitet måste flyttas härifrån då den enda rationella 
åtkomsten av området sker över deras mark.

Som bekant har Nyréns arkitektkontor mångårig 
erfarenhet av att utreda kulturmiljöfrågor, naturmiljö, 
byggnadsmiljö, stadsbyggnadsmiljö och mycket an-
nat. Tillsammans med HSB, som sedan sin början 
stått för ett hållbart samhällsbyggnadsperspektiv, vill 
vi tillsammans med Staden och övriga byggherrar ut-
veckla en hållbar strategi för utbyggnaden av Årsta. 
En strategi som ger både fler bostäder till Stockholm 
och förädlar samt tillgängliggör de tillgångar som 
Årstaskogen innehar.

ÅR STAS KOG E N NATU R R E S E RVAT OCH NY B E BYGG E LS E
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Årstaskogen naturreservat
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Huvud gröna koppligar

Sekundära gröna koppligar 

Naturreservat
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Särskilt värdefull natur 
utanför reservat

Naturreservat

SÄRSKILT VÄRDEFULL NATUR UTANFÖR RESERVAT. 
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Bussar

Tvärbana

Pendeltåg Naturreservat

GULLMARSPLANS
STATION

ÅRSTABERGS
STATION

KOMMUNIKATION
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Årstastråket 3 mm.

Byggmark Naturreservat

BYGGBAR MARK 
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Naturreservat
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Mellanhög bebyggelse

Högre bebyggelse

Lägre bebyggelse
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Bussar

Tvärbana

Pendeltåg REKREATION PLATSER

Planlagdmark

Byggmark

Särskilt värdefull natur 
utanför reservat

Naturreservat
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STATION

SAMLAT DIAGRAM
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BEBYGGELSE KARAKTÄR

2.

MARVIKSVÄGEN

I ena änden på Marviksvägen har fyra se-
nare punkthus adderats. Dessa förhåller sig 
inte till det gamla bebyggelsemönstret på 
så sätt att de har en annan riktning än an-
dra äldre punkthus i Årsta. Nord nordöst om 
dessa punkthus finns ett område fram till 
den tänkta reservatsgränsen som i vår me-
ning inte har en särskilt värdefull naturmark. 
Här föreslår vi ett tillägg av punkthusbebyg-
gelse som dock inte fortsätter den gamla 
bebyggelseriktningen utan istället tar upp 
riktningen på punkthusen intill. Viktigt att 
det genom husens placering och hantering-
en av landskapet fortsatt är en koppling ner 
till Årstaskogen även här.

1 

GULLMARSVÄGEN/TYDINGEVÄGEN

Den gamla stadsplanen för Årsta från 1940 
visar på ett område i anslutning till Gull-
marsplan som ännu inte har bebyggts. Om-
rådet är strategiskt på så sätt att den kom-
mer vara en viktig länk mellan det befintliga 
Årsta och Gullmarsplan samt av särskild vikt 
då Gullmarsplan med omnejd byggs ut och 
likaså Årstastråket 3. Den gamla planen vi-
sar på 6 stycken lamellhus i detta läge. Vi 
föreslår istället två punkthus mot Gullmars-
vägen som binds ihop i de nedersta två pla-
nen. I övrigt föreslår vi friliggande punkthus 
som rättar in sig efter landskapets förut-
sättningar. Eftersom denna del av Årsta har 
några av de mest spännande utblickarna 

3.

ÅRSTA IP

Mellan Sköntorpsvägen och Årsta IP finns 
ett område som till stor del idag används 
av scouterna. Området har en värdefull na-
turmark med bl. a. hällar. Området är inte 
tydligt kopplat till övriga grönområden och 
skulle kunna bebyggas varsamt. Marken är 
väldigt svårtillgänglig och den mest logiska 
infarten till ett tänkbart nytt bostadsområ-
de är uppfarten till scouternas anläggning. 
Om detta område ska bebyggas så innebär 
det att scouterna behöver flyttas till annan 
plats. Bostadstypologin här skulle kunna 
vara lamellhus i trä vilka tar upp bebyggel-
sens riktning längs Sköntorpsvägen.

mot Södermalm och är välbesökt av boende 
i området – t ex vid nyårsfirandet – därför 
bedömmer vi att punkthuset är den bästa 
typologin för att inte privatisera marken.
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Naturreservat

Byggmark
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