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SAMMANFATTNING
Detaljplanenssyfte är att möjliggörany kontorsbebyggelse
söder
om tvärbananlängsmed Södralänkeni Årstaberg.Den nya
bebyggelsenskabidra till en förtätadstadsmiljöi ett stads-och
trafiklandskapsomidag upplevsbådestorskaligtoch öde.Planen
syftar äventill att möjliggöra en flytt av denbefintliga
bussterminalenpå Svärdlångsplantill den södrasidanav
tvärbanehållplatserna
längs Årstabergsvägen.
Projektetär ett viktigt
bidrag till nya arbetsplatser
i söderorti enlighetmed
budgetuppdraget
om 10 000 nya arbetsplatser
per år.
Kontorsbebyggelsen
är en del av stadsutvecklingen
i Årstabergoch
bedömspositiv för helhetsmiljönoch för stadsdelens
stadsbyggnadsfront
mot Södralänken.Bebyggelsensrelation till
omkringliggandebefintliga karaktäreroch skalor skastuderasunder
planarbetet.Frågorgällandebuller, dagvatten,luftkvalitet och
översvämningskaocksåutredasnoggrant.
Den nya bussterminalens
placeringutgår från en åtgärdsvalsstudie
som tagits fram av Trafikförvaltningeni RegionStockholm,
Trafikverketoch Stockholmsstadgällandeutvecklingenav
Årstabergsbytespunkt.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Planområdetligger inom fastighetenÅrsta1:1 vilken ägsav
StockholmsstadsamtfastighetenNorrmalm5:1 somägsav
Trafikverket.Exploateringsnämnden
fattadeden 23 april 2020beslut
om markanvisningtill NCC PropertyDevelopmentAB för kontor.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutar
att påbörjaplanarbete.
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UTLÅTANDE
Syfte
Detaljplanenssyfte är att förbättraÅrstabergsom
kollektivtrafikbytespunktoch samtidigtmöjliggörautveckling av
kontor och verksamheteroch göraplatsenmer attraktiv.
Planförslagetskabidra till Årstabergsomvandlingtill en blandad
stadsdelmedbostäder,service,arbetsplatser
i ett kollektivtrafiknära
läge.
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Planenssyfte är ocksåatt möjliggörany kontorsbebyggelse
söder
om tvärbananlängsmed Södralänkeni Årstaberg.Den nya
bebyggelsenskabidra till en förtätadstadsmiljöi ett stads-och
trafiklandskapsomidag upplevsbådestorskaligt,anonymtoch
delvis öde.
Planensyftar äventill att möjliggöra en flytt av denbefintliga
bussterminalenpå Svärdlångsplantill den södrasidanav
tvärbanehållplatserna
längs Årstabergsvägen.
Bussterminalen
placerasmellan Årstabergspendeltågstation
och dennya
kontorsbebyggelsen.
Genombussterminalens
nya placeringbehöver
Årstabergsvägen
omstruktureras.Med dennya placeringenav
bussterminalenförbättrastrafiksäkerhetenoch kopplingartill
omkringliggandestadsdelarkan stärkas.
I planprocessen
prövasom den tänktaanvändningenoch
utformningenär lämplig.
Bakgrund
Plandata
Planområdetligger mellan Södralänkenoch tvärbananvid
Årstabergi stadsdelenÅrsta och är cirka 40 000 kvadratmeter.Den
störstadelenav markenbestårav hårdgjordaytor. Mellan
Årstabergsvägen,
Årstabergoch tvärbananbestårmarkenav gräsyta
med buskar.
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Flygfoto över ungefärligt planområdeoch dessomgivning.
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Pågående detaljplaner i området

I planområdetsnärhetpågårföljandedetaljplanearbeten:
Godståget1 medmerai stadsdelenÖstberga(dnr 201516496).Planförslagetinnebären drivmedelsanläggning
för
biogassamttillbyggnadoch utökat utnyttjande.
Del av fastighetenÅrsta1:1, områdevid Ottsjövägen(dnr
2021-03220).Planenuppskattasge ett tillskott på cirka 90
bostäder.
Ånn 7 och del av Årsta1:1 (dnr 2017–15931).Förslaget
uppskattasge cirka 70 vård- och omsorgsplatser
och cirka
80 seniorbostäder.
Årstaberg1 (dnr 2016-09371).Projektetomfattarcirka 50
seniorbostäder
i en suterrängbyggnad.
Byggnadenkommeri
framtidenutgöraen front mot en park inom projektet
"Packrummet".
Postgårdenm.fl. - Årstafältetetapp2 norra (dnr 201621183)Detaljplan för cirka 975 nya bostäder,parkeringshus
och sopsug.
Postgårdenmm - Årstafältetetapp2 södra(dnr 2013-00525)
Detaljplan för cirka 630 nya bostäderoch10 000
kvadratmeterbutiker.
Postgården1 - Årstafältetetapp3 (dnr 2014-15979).
Planförslagetinnebäratt fyra nya kvarterkan byggaspå
Årstafältet.Tre av kvarterenblir bostadskvarteroch ett
kvarterblir ett skolkvartermed skola(F-9), förskolaoch
idrottshall.
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Karta somvisar planområdetsläge och preliminära avgränsningsamtpågående
detaljplaneri närområdet.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-03-09, Dnr 2021-15333

Gällande detaljplaner

Det finns flera gällandeplanerinom området.Genomförandetiden
har gått ut.
Dp 92094,Åbymotetfrån 1996 somangeranvändningen
gata,parkområde,skyddsvall,spårområdeför snabbspårväg.
Dp 93086,del av kv Värmelnmed merafrån 1996 som
angeranvändningengata,parkområde,bullervall,
spårvagnstrafik,mindre servicebyggnad,järnvägstrafik.
Dp 2003-01883-54,del av Norrmalm 5:1 mm, Knutpunkt
Årstabergfrån 2005somangeranvändningengata.
Pl. 5606Generalplanför Årstafältetfrån 1958 somanger
markanvändningen
områdeför järnvägsändamål.
Dp 96007Snabbspårvägen
från 1996 somanger
markanvändningen
gata,spårtrafik,mindre
servicebyggnader.
Dp 91033,Kv Varubalenfrån 1996 somanger
markanvändningen
gata.
Markägoförhållanden

FastighetenÅrsta1:1 ägsav Stockholmsstadoch fastigheten
Norrmalm 5:1 ägsav Trafikverket.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Väg 75/Södralänkenligger strax söderom planområdetoch har en
betydelsefullfunktion för biltrafiken i länet. Vägenär utpekadsom
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riksintresseför kommunikation.Årstabergsstationär ett utpekat
riksintresseför järnväg.
Översiktsplan
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ÖversiktsplanenbeskriverÅrstabergsomett
stadsutvecklingsområde
där det är centraltatt skapafler
arbetsplatseroch kontorsetableringar
sombidrar till fler
arbetstillfälleni söderort.Årstabergskaomvandlastill en blandad
stadsdelmedbostäder,service,arbetsplatseroch idrottsytor samtatt
det är en betydelsefullbytespunktför kollektivtrafiken och som
stärksmed utbyggdtunnelbana.Kopplingenmot Årstafältet
behöverstärkasför fotgängareoch cyklister.
Översiktsplanenpekarut fyra mål för stadsbyggandet.
Enligt målet
En växandestadskagod tillgänglighetge människoroch företag
godaförutsättningaratt utvecklas.I måletGod offentlig miljö
beskrivsatt Stockholmskaha en mångfaldav identitetsstarka
stadsdelarmedlevandecentrum.Genommålet En klimatsmartoch
tålig stadskaStockholmvaraen stad,där effektiv markanvändning
och transporteffektivstadsstrukturbidrar till ökad tillgänglighetoch
minskadklimatpåverkan.Översiktsplanens
utbyggnadsstrategi
har
fyra delar.En relevantstrategiför dettaplanarbeteär att möjliggöra
värdeskapande
kompletteringarsombidrar till stadensövergripande
mål och skaparnya värdeni stadensalla delar.En viktig del i
utbyggnadsstrategin
är att stadenska tillvarata denlångsiktiga
stadsutvecklingspotentialen
för att säkerställaen hållbarutveckling.
Stockholms byggnadsordning

Årstakaraktäriserassomgrannskapsenhet
i byggnadsordningen.
I
vägledningenstårbland annatatt nya byggnaderskautformasinom
befintlig strukturutifrån en samtidatolkning av platsens
förutsättningaroch närliggandebebyggelse.
Kompletteringsbebyggelse
skautformasi anslutningtill
grannskapsenheterna
utifrån ett helhetsperspektiv.
Närliggande
bebyggelseskabeaktas.Lokala centrumoch centralastråkska
utvecklasgenomatt kompletteramedny bebyggelseoch
verksamhetslokaler
där såär möjligt.
Kommunala beslut i övrigt

Exploateringsnämnden
fattadeden 23 april 2020beslutom
markanvisningtill NCC PropertyDevelopmentAB för kontor.
Nuvarande förhållanden
Markanvändning
Inom planområdetfinns det idag olika typer av markanvändning.
Årstabergsvägen
är en gatasomingår i huvudvägnätet.En del av
planområdetär en bullervall somger skydd för buller från
Årstabergsvägen
och Södralänken.De andradelarnaav
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planområdetbestårav spårområdeför spårvagnstrafik,
järnvägstrafikoch dessservicebyggnader.
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Stadsbild och karaktär
Områdethar idag främstkaraktärenav trafikmiljö. Södralänken
och Årstabergsvägen
är en starkbarriär mellan Årsta och det
intilliggande verksamhetsområdet
ÅrstaPartihallar.I Årstaberg
dominerasstadsbildenframför allt av pendeltågstationen
och
järnvägensstorabroar samtytornaför bussterminaloch tvärbanans
hållplatser.Impedimentetbestårav en gräsytamedbuskar.

Bytespunktenmedtvärbananshållplatser,den befintliga bussterminalen
och pendeltågstationen
i bakgrunden.

Korsningenvid Årstabergsvägen
och Svärdlångsvägen.
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Impedimentetdär kontorsbebyggelsen
föreslås.

Kulturmiljö
Inom planområdetfinns inga byggnadermed kulturhistoriska
klassificeringar.Områdetnorr om planområdet,kring
Skälderviksplan,är ett exempelpå efterkrigstidens
grannskapsenheter
med desskarakteristiskaslutnaeller halvslutna
kvartersbildningar.Områdetär gulklassatenligt Stadsmuseet,
vilket
innebäratt de är av positiv betydelseför stadsbildenoch/ellerär av
visstkulturhistorisktvärde.Söderom planområdet,i
verksamhetsområdet
Västberga,finns det flera grönklassade
byggnader.Det betyderatt fastigheternahar bebyggelsesomär
särskilt värdefull från historisk,kulturhistorisk,miljömässigeller
konstnärligsynpunkt.
Trafik och kollektivtrafik
Årstabergär en strategisktviktig bytespunktsomhar stor betydelse
för kollektivtrafiksystemetur ett regionaltperspektiv.Bytespunkten
trafikerasav pendeltåg,tvärbanaoch bussar.I Årstabergreser
pendeltågsresenärer
från densödralänshalvanmot de centrala
delarnaav Stockholm.Tvärresandesker sedanhärifrån till närförort
och vice versasöderut.När dennya tunnelbanelinjenmellan
Fridhemsplanoch Älvsjö är utbyggdkommerbytespunktenatt
stärkasännumer med en ny tunnelbanestation
i Årstaberg
Genombytespunktengår ett regionaltcykelstråk.Gångflödenoch
cykelbanorkorsarvarandravilket bidrar till en ökad olycksrisk.
Framkomlighetenför bussaroch fotgängaretill områdetgenom
plankorsningenmed tvärbananfungerari dagslägetdåligt.
Pendeltågsstationen,
sombyggdesgenomatt en plattform anlades
mellan två befintliga spår,har nått sitt kapacitetstakoch
stationsutformningen
behöverförändras.Det finns ett behovav att
integrerabytespunktenmed planeradestadsbyggnadsprojekt.
Årstabergsvägen
fungerarsomomledningsvägför väg 75/Södra
länkeni dessanslutningtill E4/E20Essingeledenoch
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Södertäljevägen.
Årstabergsvägen
är av centralbetydelseför
biltrafiken i det primäravägnätetinom Stockholmsstad.
Årstabergsvägen
är ävenviktig för kollektivtrafikensförsörjningav
Årstafältetoch Östberga.
Miljö
Planområdetligger inom stadensdupliceradedagvattennät.
Områdetutgörsidag till störstadelenav spårområden,vägområden
och impedimentytorsompåverkaravrinningsvägar.Planområdet
utanförimpedimentetbestårav hårdgjordaytor somabsorberaroch
lagrar värme.Inom planområdetråderstor brist på svalkandeoch
skuggademiljöer.
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Störningar och risker
Miljökvalitetsnormenför luft klaras för planområdet.I dagsläget
finns det inga kändamarkföroreningarpå platsen.Områdetär
mycket bullerexponeratpå grundav närhetentill Södralänken,
järnvägenoch Årstavägen.Planförslagetinnebäratt en bullervall
ersättsmed kontorsbebyggelse
somär lokaliseradi näraanslutning
till en transportvägför farligt gods,Södralänken.
Skyfallsmodelleringför Stockholmsstadvisar att det idag finns
bådestörreflödesvägaroch flera platserinom planområdetdär det
riskeraratt samlasvattenvid ett kraftigt skyfall.
Sammanfattningsvis
kan det finnasrisker kopplat till miljöaspekter
såsombuller, luftkvalitet och skyddsavstånd
för transportav farligt
gods,vilka är viktiga att utredai planarbetet.
Teknisk försörjning
El, vattenoch avloppfinns i planområdetsnärhet.
Planförslaget
Förslag som ligger till grund för detaljplanen
Inom planområdetsöstradel föreslåsny kontorsbebyggelse
i en
sjuvånigsskala.Mellan Årstabergspendeltågstation
och dennya
kontorsbebyggelsen
föreslåsnya hållplatslägenför busstrafik
genomatt befintlig bussterminalpå Svärdslångsplan
flyttas hit.
Bådekontorsbebyggelsen
och bussterminalenplacerasutmed
Årstabergsvägen.
Årstabergsvägen
behöverstrukturerasom för att
möjliggöra dennya bussterminalenmed desskopplingar.
Planförslagetbaseraspå en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) för bytespunkt
Årstaberg.Åtgärdsvalsstudien
har tagits fram i samarbetemed
Trafikverketoch Trafikförvaltningeni RegionStockholmmed
syftet att förbättraÅrstabergsomkollektivtrafikbytespunktoch
samtidigtmöjliggörautveckling av kontor och verksamheteroch
göraplatsenmer attraktiv.Med omformningav bytespunktenkan
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kopplingarmot Årstacentrum,Årstafältet,Liljeholmen,
Gullmarsplanoch Södermalmförbättras.
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Stadsdelarsomär sammanlänkande
medplanområdetgenombytespunkt
Årstaberg.

Illustration somvisar det ungefärliga planområdet.Den blåmarkerade
ytanvisar områdetsomhar markanvisatsför kontorsbebyggelse.

Flera alternativhar studeratsi ÅVS:n på ombyggnationav
bytespunktÅrstaberg.Alla alternativförutsätteratt korsningen
Svärdlångsvägen-Årstabergsvägen
flyttas längreösterutför att öka
avståndetfrån plankorsningenmed tvärbanan.På så vis kan en
tillräckligt stor yta skapasmellankorsningarnaför fordon som
väntarpå att få grön signal.
För att minimerabussarnaspassageröver tvärbanansspårskapas
nya hållplatslägengenomen bussgataparallellt med
Årstabergsvägen.
Bussterminalensfunktion och framkomlighetska
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säkerställasoch inte varai konflikt med bebyggelsens
behovav
angöring.
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Illustration från ÅVS:en.De röda ytornavisar nya gator.

I denöstradelenav planområdetföreslåsny kontorsbebyggelse.
Områdetär ett impedimentsomidag bestårav en gräsytasom
delvis är en bullervall från Årstabergsvägen
och Södralänken.
Förslagettill ny kontorsbebyggelse
innehållercirka 30 000
kvadratmeterljus BTA kontor och genererarcirka 2 000 nya
arbetsplatser.
Utgångspunktför dennya bebyggelsenär ett förslagi
sju våningaruppdeladei två volymer, somplaceraslängsSödra
länkeni en lamellform. Byggnadernasvolym, fotavtryck,
gestaltningoch koppling till bussterminalenskastuderasnoggrant
underplanarbetetdå byggnadernahar en strategiskplaceringi
områdetoch skabidra till Årstabergsstadsutveckling.Bilparkering
skalösasinom kvartersmarkeni ett garageundermark.

Tidig skisssomvisar byggnadernasmöjliga placering.Källa:
Articon/NCC
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Arkitektonisk idé
Kontorsbebyggelse
längsSödralänkenskasessomen del av
stadsutvecklingen
i Årstabergoch bedömspositivt för helhetsmiljön
och för områdetsstadsbyggnadsfront.
Platsenär idag ett otydligt
och oanväntimpedimentutan estetiskakvaliteter somhar god
potentialatt lyfta fram närhetentill kollektivtrafiken. Storskaliga
strukturer,vägnätoch industriområdedominerari närområdet
söderifrån.Relationentill de olika befintliga karaktärernaoch
skalornaskastuderasunderplanarbetet.Den nya bebyggelsenbör
koppla sammande storskaligastrukturernaoch bostadsområdet
från
1950-talet.Impedimentetsträckersig i nordväst-sydöstligriktning.
Bebyggelsenkan följa dennariktning med högrelameller.
Volymernaskastuderasunderplanarbetet.Bebyggelsenskautföras
med hög arkitektonisknivå och ta hänsyntill närliggande
bebyggelsei Årsta samtbeaktapågåendeplaneringvid Årstafältets
norra delar.
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Angöringarkan ordnasparallellt medbyggnaderfrån
Årstabergsvägen
och Svärdlångsvägen.
Öppnaoch aktiva
bottenvåningarsomger plats för lokaler föreslåsför att levandegöra
gaturummetoch bidra till trygghetoch variationbådedag- och
kvällstid.
Exploateringsnämnden
ansvararför utformning,projekteringoch
genomförandeav allmänplats.Utformning av allmänplats regleras
inte i plankartan.
Planförslagets konsekvenser
En socialt sammanhållen stad
Områdetkring Årstabergkan uppfattassomen kraftig barriär i
söderort.Genomatt minskatrafikmiljöernaspåverkankan till
exempelkopplingarmellan Årstafältetoch Midsommarkransen
stärkas.Med omformningav bytespunktenkan kopplingarmot
Årsta centrum,Liljeholmen, Gullmarsplanoch Södermalm
förbättras.
Trygghet

Inom planområdetfinns idag ett flertal miljöer somkan upplevas
somotrygga.Utformning och möbleringav bussterminalens
omgivningskaparförbättradevistelsemiljöer,ökad trafiksäkerhet
och trygghet.En bättreorienterbarhetmot bytespunktenökar också
tryggheten.
Jämställdhet

Att skapaen trygg miljö är viktigt för att bidra till en ökad
jämställdheti de offentliga rummen.Att skapaen blandadstadmed
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målpunkteroch nya arbetsplatser
i ett kollektivtrafiknäraläge har en
positiv inverkanpå en jämställdstadsmiljögenomatt möjliggöra
för alla att enkelt ta sig till olika målpunkter.
Näringsliv och kompetensförsörjning
En utveckling av arbetsplatservid Årstabergkan bidra till att stärka
kontorspotentialeni söderort.Arbetsplatserna
ocksåviktiga bidrag
till måluppfyllandeninom budgetuppdragom nya arbetsplatser
i
söderort.Ett genomförandeav planeninnebäratt en strategisk
koppling i det expansivastråketmellanLiljeholmen Årstafältet
skapas.
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Kulturmiljö i en växande stad
Sektionersom visar på relationenmellanny ochbefintlig
bebyggelsesamthur vyer inifrån bostadsområdet
påverkasav
förslagetska tas fram underplanarbetet.
Arkitektur och gestaltning
Den föreslagnahöjdenom cirka sju våningarkan innebäraen
betydandeskalförändringi relation till bostadsområdet
från 1950talet samti landskapsrummet.
I det fortsattaplanarbetetär det
viktigt att studeraskalaoch volym för den tillkommande
bebyggelsensamtmötetmedbefintlig bebyggelseoch landskapet.
Trafik och mobilitet
Nya kollektivtrafiksatsningartillsammansmed ett ökat
bostadsbyggande
och satsningarpå kontorsetableringar
i området
kommeratt stärkabytespunktenÅrstabergi framtiden.Genom
planprojektetkommeren utveckladbytespunktatt etableraspå
platsensamtförbättradekopplingarför gåendeoch cyklister till och
från bytespunkten.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
I sambandmed att gaturummenförtätaskan utvädringenav
luftföroreningarminska.Under planarbetetska en luftutredning
utföras.
Med föreslagenexploateringkommerinfiltrations- och
avrinningsförhållanden
förändrasi området.Som en följd av planen
kommerandelenhårdgjordaytor att öka, vilket genererarökade
flöden.Det finns godamöjligheteratt utvecklaen robust
dagvattenhantering
och omhändertagande
av trafikdagvatten.
Stockholmsstadskarteringav strålningstemperaturer
visar att det
finns risk för framtidahögatemperatureri planområdetpå grundav
stor andelhårdgjordaytor samtavsaknadav skuggandeoch
svalkandevegetationoch miljöer.
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Teknisk försörjning
Genomområdetpasserarett antal störreledningsstråk.Placering
och eventuelltbehovav ledningsflyttarbehöverutredasunder
planarbetet.
Planprocess
Process
Planarbetetavsesatt bedrivasmed standardförfarande.
Nästa
tillfälle somärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir
vid redovisninginför nytt ställningstagande
efter plansamrådet.
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt detaljplanensgenomförande
inte kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.Underlag
till undersökningenom betydandemiljöpåverkanhar inhämtatsfrån
Stadsmuseet,
miljöförvaltningenoch Storstockholmsbrandförsvar.
Tidplan
Under förutsättningatt erforderligtunderlagför detaljplanens
framtagandelevererasenligt uppsattprojekttidplan,samtatt det
underplanprocessen
inte tillkommer nya omständighetersominte
kunnat förutses,bedömsföljandetidplan kunnarealiseras:
Start-PM
Samråd
Granskning
AntagandeSBN

mars2022
feb 2023
dec 2023
juni 2024

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed byggaktörenför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
ställer sig positivt till planförslagetsom
möjliggör nya arbetsplatser
i söderort.Planförslagetär en viktig del
i att utveckla Årstabergsomen effektiv och trygg bytespunktför
kollektivtrafiken vid Årstabergmed förbättradekopplingarför
gåendeoch cyklister till och från bytespunkten.Genomatt flytta
bussterminalenfrån Svärdslångsplan
till områdetlängsmed
Årstabergsvägen
och omstruktureravägområdetmöjliggörs
minskaderestideroch bytestidermellan olika kollektivtrafikslag
samtförstärkerkopplingarmellan befintliga stadsdelaroch viktiga
stadsutvecklingsprojekt
inom söderort,såsomÅrstaberg-
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Liljeholmen och Årstafältet-Östberga.
Planförslagetär en viktig del
i Årstabergsomvandlingtill en blandadstadsdelmed bostäder,
service,arbetsplatsersamtatt det kan bli en betydelsefull
bytespunktför kollektivtrafiken medutbyggd tunnelbana.Genom
att planeranya arbetsplatser
i kollektivtrafiktrafiknäralägenkan den
befintliga och planeradeinfrastrukturennyttjas på bästasätt.
Det är av stor vikt att tillskapa fler arbetsplatser
i Årstabergsom
bidrar till fler arbetstillfälleni söderort.Projektetär ett viktigt
bidrag till budgetuppdraget
om 10 000 nya arbetsplatser
per år.
Kontorsbebyggelsen
blir en synlig och viktig stadsbyggnadsfront
mot Södralänkenoch Årstafältet.Under planarbetetskaden
tillkommandebebyggelsensvolym, fotavtryck och gestaltning
studerasnoggrantkopplat till Årstaskulturhistoriskahelhetsmiljö.
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Planförslagetskabidra med ett arkitektoniskttillskott i den
befintliga miljön. Placeringenoch utformning av bebyggelsen
kopplat till bytespunktenskabidra till ett aktivt och
trygghetsskapande
offentligt rum.
Bytespunktensombyggnationbehöversamordnasmed intressen
somandraberördaparterhar inom området,inte minst genomden
planeradeutbyggnadenav tunnelbananmellanFridhemsplanoch
Älvsjö.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt planarbetepåbörjas.
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