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Sammanfattning
Kontoret föreslår att mark för ca 640 bostäder anvisas till elva
exploatörer i Södra Värtan, ett delområde inom
stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Exploatörerna
har utsetts genom en markanvisningstävling med fokus på
hållbart bostadsbyggande och genomförda referensprojekt.
Bebyggelsen på de markområden som föreslås anvisas är
uppdelad i fem olika kvarter, i vilka varje exploatör ska uppföra
ca 45-80 bostäder. Området är obebyggt och används idag för
markparkering och upplag. Bebyggelsen ingår i den första
etappen i Södra Värtan. Planarbete för området påbörjades
formellt i och med det start-PM som godkändes i SBN den 15
oktober 2015. Planförslaget innehåller ca 1 500 - 1 700 bostäder,
ca 90 000 kvm lokaler för kommersiell och kommunal service,
gator, parker, torg och kajstråk med bassängbad.
Markpriset för bostäder i aktuella markanvisningar är 27 000 –
31 000 kr/kvm ljus BTA i prisläget november 2015 medan priset
för lokaler är 6 500 kr/kvm ljus BTA. Sammantaget ger
markförsäljningarna intäkter om ca 1,8 Mdkr.

Planöversikt för Norra Djurgårdsstaden med läge för aktuella
markanvisningsområden inringat
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Bakgrund till markanvisningen
Södra Värtahamnen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra
Djurgårdsstaden där planering pågår för minst 12 000 nya
bostäder och ca 35 000 nya arbetsplatser. Södra Värtahamnen är
indelat i de tre delområdena Värtapiren, Valparaiso och Södra
Värtan. Värtapiren är utbyggd och en ny terminalbyggnad är
under uppförande medan kvarteret Valparaiso planeras för
framförallt handel och kontor.
Södra Värtan, beläget mellan Värtapiren och Frihamnspiren, ska
utvecklas till ett attraktivt, levande område med blandade
funktioner som bostäder, kontor, handel och service, samordnat
med bevarande och utveckling av befintlig färje- och
kryssningsverksamhet. Delar av Södra Värtan är sedan tidigare
planlagt för hamn- och industriändamål. Stadens planerade
utveckling av området beskrivs i ett fördjupat program som
Stadsbyggnadskontoret tog fram till ett samråd 2012. I oktober
2015 påbörjades formellt detaljplanearbetet då en startpromemoria behandlades i stadsbyggnadsnämnden.
Södra Värtan bedöms inrymma ca 1 500 - 1 700 bostäder och ca
90 000 kvm tillkommande lokaler för förskolor, centrumändamål
och kontor. Inom planområdet ska också förskolor, parker, torg,
kajstråk och ett bassängbad uppföras. En grundförutsättning i
Södra Värtan är att nya parkeringsgarage för bilar ska vara
tillgängliga för allmänheten. Det ger en möjlighet att samnyttja
parkeringsplatserna och på så sätt bygga färre platser i området
som nyttjas mer effektivt. All bilparkering ska lösas i
underbyggda garage på kvartersmark, vilket tillåter att gator i
området kan nyttjas för vistelse och möbleras med grönska i
större utsträckning. Som utgångspunkt för bostäder gäller 0,56
platser/lägenhet inklusive besöksparkering. Poängsystemet
”Mobilitetsindex”, en tillämpning av stadens nya riktlinjer
”projektspecifika och gröna parkeringstal”, används för att
säkerställa hållbart resande och transporter i området och ger
exploatörerna möjlighet att inom givna ramar själva påverka hur
mycket bilparkering som byggs.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik i takt med
inflyttning är en viktig förutsättning för utvecklingen av Södra
Värtan och Norra Djurgårdsstaden i stort. Projektet innefattar en
utbyggnad av Södra Hamnvägen med särskilda
kollektivtrafikkörfält och plats för båtar i kollektivtrafik längs
den södra delen av Södra Kajen. Hur området ska
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kollektivtrafikförsörjas är i nuläget osäkert eftersom Stockholms
läns landstings trafikförvaltning inte har avsatt medel för Spårväg
City.
Södra Hamnvägens utbyggnad från Lindarängsvägen, genom
Frihamnen och längs med Södra Värtan kräver en avveckling av
Värtabanans östra bangård. När containerhamnen i Frihamnen
flyttar till Norvik 2019-2020 kommer inga tåg med containrar
längre passera den östra bangården. De enda tågtransporterna i
området går då till Fortums anläggningar i Energihamnen och till
Värtapiren. Exploateringskontoret, Stockholms Hamnar,
Trafikkontoret och Trafikverket utreder avvecklandet av den
östra bangården, för att istället samla rangeringsfunktionen inom
den västra bangården. Att avveckla bangården kräver ett
regeringsbeslut. I samband med att byggnationen av
kvartersmarken ska påbörjas måste den befintliga Södra
Hamnvägen läggas om.
Marken i Södra Värtan är, som ett resultat av tidigare
markanvändning, delvis förorenad. Sanering har genomförts i
viss omfattning och Staden ansvarar för den marksanering som
krävs för att marken ska kunna användas enligt ändamålet i
blivande detaljplan.
Den stadsutveckling som sker i Södra Värtahamnen behöver ske i
samklang med Stockholms Hamnars verksamheter, vilket
innefattar lastning och lossning av färjor på Värtapiren och
Frihamnspiren. Kapacitetsstudier har genomförts gemensamt, i
ett led att utreda trafiklösningar som tillgodoser stadens
utvecklingsplaner såväl som hamnens trafikflöden i ett framtida
scenario med sju färjor som angör tätt inpå varandra. Längs
Södra Hamnvägen väntas stundtals stora trafikflöden, men
kapacitetskörningarna har visat på för hamnen acceptabla tider
för tömning av färjorna.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Buller från trafik och hamnverksamheterna är något som i hög
grad påverkar planeringen av Södra Värtan. I januari 2015 trädde
lagändringar avseende buller i Plan- och bygglagen och
Miljöbalken ikraft. Boverket och Naturvårdsverket kom i april
2015 med vägledningar för hur regelverket ska tillämpas med
hänsyn till planläggning och bygglovningsprövning av
bostadsbebyggelse, respektive tillsyn enligt Miljöbalken. Stadens
bedömning är att bostäder i vissa fall kan byggas där de högsta
tillåtna ljudnivåerna för industribuller överskrids. Detta genom att
bostäderna planeras med minst hälften av boningsrummen
lokaliserade mot en s.k. tyst sida. Det finns dock högsta värden
som ska klaras på den bullerutsatta sidan. Några lägenheter
belägna högt upp i vissa kvarter, utsätts för både trafik- och
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hamnbuller vilket gör att en tyst sida inte uppnås. För dessa kan
dubbelfasader eller andra tekniska åtgärder behövas i
bostadsbebyggelsen. I norr och söder krävs inslag av
kontorsbebyggelse för att skärma av bullerkällorna och då
nivåerna här från lågfrekvent buller är höga är bostäder inte
lämpligt. Längs kajen överskrids inom vissa kvarter Boverkets
riktvärden avseende högsta nivåer under helger, dagtid. Avsteg
från riktvärdena kommer att prövas under planarbetet. Mark- och
miljödomstolen meddelade i en deldom i maj 2015 bl.a. om de
högsta tillåtna ljudnivåerna för buller från hamnen vid bostäder.
Det återstår att se hur en sammantagen bedömning av lagar,
vägledningar/riktlinjer och hamnens villkor påverkar möjligheten
att bygga bostäder i området.
För att möjliggöra bebyggelse i Södra Värtans första etapper
måste Södra Kajen, som är ca 100 år gammal, rustas upp. En
ansökan om miljödom för arbeten i vatten har skickats till Markoch miljödomstolen och stadens arbeten med upprustning av kajen
väntas starta hösten 2016. En viktig kvalitet för området är mötet
med vattnet i Lilla Värtan, och Södra Kajen spelar en central roll
i att tillgängliggöra denna vattenfront för allmänheten. Kajen
kommer att utgöra ett viktigt offentligt rum och gångstråk, i
kombination med viss hamnverksamhet i form av lättare sjötrafik
med skärgårdsbåtar.
I Södra Värtan och övriga Norra Djurgårdsstaden skall maskinell
inhämtning av avfall inrättas i enlighets med stadens
avfallsstrategi. Erfarenheterna från Hjorthagen med utbyggnad av
sopsug utan kommunalt huvudmannaskap är att särskilda resurser
krävs till projektet under hela delområdets kvartersutbyggnad.
Kontoret behöver anlita konsulter över lång tid för att hantera
dels ekonomiska, tekniska frågor dels samordning och juridiska
frågor kopplade till att sopsugsanläggningarna även på allmän
plats ska ha enskilt huvudmannaskap och drivas av blivande
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i området som
gemenskapsanläggning. Krav på anslutning ställs redan i
markanvisningsskedet men fastställda principer saknas för
kontoret hantering av t.ex. taxor, debitering, flexibilitet,
metodutveckling och återinvesterin. Sådana resurser behöver
tillsättas av Exploateringskontoret då de inte finns på plats i
dagsläget.

Tidigare beslut
EXPLN 091217
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Inriktningsbeslut för Valparaiso och
Södra Värtan och genomförandebeslut
för Värtapiren.
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Reviderat inriktningsbeslut för
Valparaiso och Södra Värtan och
genomförandebeslut för Värtapiren.

I mars 2016 anvisades mark för ca 70 000 kvm kontors- och
centrumbebyggelse till Bonnier Fastigheter i områdets norra
(Ladugårdsgärdet 1:9, 1:40, Hangö 1) och mellersta delar (Bristol
1, Ladugårdsgärdet 1:9 och Antwerpen 2).
Tidigare markanvisningar i området gjordes 2013 och 2015 till
Wallhull som ägs av Wallfast. Markanvisningarna omfattar cirka
10 000 kvm BTA kommersiell bebyggelse inom Ladugårdsgärdet
1:9 och ca 20 000 kvm BTA bostadsbebyggelse inom
Ladugårdsgärdet 1:4, Ladugårdsgärdet 1:9 och Hull 2.
Bebyggelsen ingår i samma etapp som aktuella markanvisningar.
Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en startpromemoria för
detaljplaneläggning 2015-10-15.

Markanvisning
Förslaget innehåller markanvisningar för ca 640 bostäder (ca 64
000 kvm ljus BTA) utöver lokaler för förskola och andra
verksamheter. Markanvisning föreslås till elva exploatörer som
valts ut genom en markanvisningstävling. Upplägget för
tävlingen innebar att exploatörerna i anbuden fick beskriva
genomförda bostadsprojekt och motivera hur de uppfyllt de sex
kvalitetskriterier som kontoret tagit fram. Tre kriterier var
hämtade från Norra Djurgårdsstadens stadsbyggnadsprinciper om
levande bottenvåningar, omsorgsfull gestaltning och långsiktighet
i arkitekturen. Ett kriterium var hur man hade hanterat bostäder i
bullerutsatta miljöer och ett bestod i att förklara hur väl man hade
samverkat med andra aktörer i planering och genomförandet. Det
som vägde tyngst var att matcha projekt mot utvalda delar av
hållbarhetskraven för Södra Värtan. Kriterierna gjorde att
ansökande bolag redan på förhand fick sätta sig in i
förutsättningarna för ett bostadsprojekt i området. Utöver
referensprojekt så fick bolagen förklara sina idéer för ett projekt i
Södra Värtan och motivera på vilket sätt man är en lämplig aktör
i området.
Tävlingsförfarandet gav kontoret möjlighet att basera urvalet på
kvalitet, genomförbarhet och hållbart stadsbyggande istället för
anbud på markpris. Tävlingen fick stort genomslag och 32
stycken anbud inkom. Ansökande bolag var dels sedan tidigare
etablerade aktörer i Stockholm, dels exploatörer som tidigare
enbart byggt på andra håll i landet.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.
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Ungefärlig uppdelning i områden för markanvisning
OMRÅDE
BOLAG
ANTAL
MARKPRIS
BOSTÄDER (KR/KVM LJUS BTA)
(CA)
L1
TB Projekt Väst 59
28 000
L2
HSB Bostad
77
28 000
M1
Mannersons
49
27 000
M2
Erik Wallin
51
29 000
M3
CA Fastigheter
44
31 000
N1
Seniorgården
46
27 000
N2
Borätt
49
27 000
O1
Wallenstam
80
29 000
O2
Veidekke
63
30 000
P1
Midroc
65
27 000
P2
Abacus
57
27 000
Förteckning över föreslagna markanvisningar

TB Projekt Väst är ett dotterbolag till TB-Gruppen som har sitt
säte i Alingsås. TB-Gruppen har lång erfarenhet från
entreprenadsidan och har som byggherre bl.a. tidigare byggt
flerbostadshus i trä med 40 lägenheter i Knivsta och radhus
ovanpå en nyrenoverad galleria i Alingsås. Mannersons har
tidigare i huvudsak byggt och förvaltat hyresbostäder i
Östergötland och tar nu steget till att bygga bostadsrätter i
Stockholm. CA Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag som
bl.a. byggt bostäder på Varvsholmen i Kalmar, i Lomma strand
och intill musikhögskolan på Östermalm ihop med Veidekke.
Midroc har byggt mycket i Malmö och Helsingborg och driver
flera bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Resterande bolag har
fått markanvisning och genomfört bostadsprojekt tidigare i
Stockholms stad.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

De elva markområden i Södra Värtan som föreslås anvisas utgår
från en planstruktur framtagen i en förstudie till detaljplanen.
Exploateringens avgränsning och utformning kommer att prövas
vidare i planprocessen. Markanvisningarna avser byggnation i
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fem olika kvarter i områdets första utbyggnadsetapp. Etappen har
en beräknad byggstart under 2019 och inflyttning från 2021.

Illustrationsplan av AIX Arkitekter och Andersson & Jönsson
Landskapsarkitekter med de kvarter som föreslås markanvisas.

Sedan 2011 har ca 300 ansökningar om markanvisning för
bostadsrätter i Östermalm kommit in från ca 100 byggherrar. Av
dessa ansökningar avser ca 200 stycken Norra Djurgårdsstaden.
För markanvisningarna gäller att bolagen ska se till att
bottenvåningarna innehåller lokaler för publika verksamheter för
att området ska få levande bottenvåningar. Bebyggelseförslagen
ska föregås av parallella arkitektuppdrag för att ge en hög
arkitektonisk kvalitet.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Elva exploatörer föreslås anvisas mark för att uppföra ca 45-80
bostäder vardera. Två förskolor ingår i etappen, den ena
integrerad i flerbostadshus och den andra som en fristående
byggnad i ett av kvarteren. Den fristående förskolan behandlas i
ett senare nämndsammanträde medan den andra integreras i den
bostadsbebyggelse som Erik Wallin föreslås markanvisas.
Fastighetskontoret förvärvar bostadsrättsandelar av bolaget för
denna förskola, för att sedan hyra ut den till Östermalms
stadsdelsförvaltning.
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Anvisningsområdena gränsar i väster till Värtabanans östra
bangård, i norr till resterande markområde för blivande torg och
park, i öster till Södra Kajen och i söder till markområden som
tidigare markanvisats till Wallfast för kontor och bostäder. De
aktuella markanvisningsområdena är delar av fastigheterna
Antwerpen 2, Ladugårdsgärdet 1:9, 1:42 och Hull 2. Områdena
används idag för markparkering och upplag i väntan på områdets
vidare utveckling.
Kajstråket är en viktig kvalitet i Södra Värtan och de
intilliggande kvarterens gestaltning är en viktig del i att tillvarata
detta värde. För att göra platsen attraktiv och tillgänglig skall
bebyggelsen genom sin utformning bidra till att det offentliga
rummet får bästa möjliga förutsättningar för utevistelse och
rekreation.
Markanvisning för bostäder i området är en del i att uppnå
stadens ambition att bygga bostäder inom programområdet Södra
Värtahamnen.
Markanvisningarna sker enligt de principer som exploateringsnämnden angivit i beslut 2015 om stadens markanvisningspolicy.
Markanvisningarna gäller under två år från nämndens beslut.
Marken skall överlåtas med äganderätt till bolaget.
Avtalen anger att köpeskillingen skall baseras på byggrätten
enligt blivande detaljplan och skall uppgå till 27 000 – 31 000
kr/kvm ljus BTA i prisnivå november 2015. Avdelningen för
Mark och Värdering på kontoret har prissatt marken utifrån de
olika bostadslägenas vattenutsikt, närhet till park m.m.
Expertrådet har godkänt prisnivåerna och behandlat ärendet
2015-12-02, diarienummer E2015-00626.
Markanvisningsavtal har upprättats med respektive byggherre.
Förslag till typavtal för markanvisningar för de elva
markområdena bifogas detta tjänsteutlåtande (bilaga 1). Samtliga
markanvisningsavtal följer i huvudsak detta typavtal. Avtalen
reglerar bl.a. gemensam bygglogistikanläggning, markrening,
schakt, stödelement som sätts i samband med arbetsgator och i
förekommande fall att garagenedfart, utrymme för elnätstation,
nodrum för fiberoptisk utrustning m.m. ska inrymmas inom
blivande kvartersmark. Bolagen har för sin del godtagit innehållet
i markanvisningsavtalen.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.
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Norra Djurgårdsstaden är utsett som ett av stadens
miljöprofilsområden och bolagen åtar sig att delta aktivt i
hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden och följa det
handlingsprogram i vilket hållbarhetskraven för Södra Värtan
konkretiseras. Handlingsprogrammet biläggs
markanvisningsavtalen och anger bl.a. nivåer för
energianvändning, krav på materialval, avfallshantering och
grönskande utemiljöer genom grönytefaktor.

Ekonomiska konsekvenser för staden
Reviderat inriktningsbeslut för Södra Värtan inklusive
markanvisningsområdena i detta tjänsteutlåtande togs av
kommunfullmäktige 2012-05-28 efter att behandlats i
Exploateringsnämnden 2012-04-19. I det ärendet redovisades de
ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt
nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet
medför.
En utförlig ekonomisk redovisning för Södra Värtan kommer att
ske i år under 2016 i samband med nytt inriktningsbeslut till följd
av ny planstruktur jämfört med den i tidigare beslut och att fler
markanvisningar för bostäder möjliggjorts i områdets södra delar.

Hur projektet uppfyller stadens mål
Lokaler
I Stockholms Vision 2030 framgår att Stockholm ska växa och
vara en stad att bo och arbeta i: en mötesplats. Detta förutsätter
en hållbar utveckling av bostäder, kommunikationer,
arbetsplatser och offentliga rum. Projektet ligger väl i linje med
denna vision.
Genomförandet innebär en omvandling av ett område för
industri- och hamnverksamhet till ett stadsmässigt område med
bostäder och verksamheter.

Bostäder
Markanvisningarna i detta tjänsteutlåtande är del av de 1500 –
1700 bostäder som väntas kunna möjliggöras i Södra Värtan, ett
tillskott till stadens mål om 140 000 nya bostäder till 2030.

Miljö
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Södra Värtan är en del i miljöprofilsområdet Norra
Djurgårdsstaden, där stora satsningar görs på hållbart
stadsbyggande. Bolagen i detta ärende föreslagna
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markanvisningar åtar sig att följa ett för Södra Värtan framtaget
handlingsprogram med åtgärder för bl.a. ekologisk hållbarhet i
byggnationen. Detta med avseende på bl.a. energianvändning,
sunda materialval och grönskande utemiljöer.
Bebyggelsen planeras på mark som tidigare använts för
industriändamål och staden kommer troligen behöva marksanera
i området, även om detta till viss del redan är gjort.

Kompensation för ianspråktagen grönyta
Förslaget ianspråktar inga grönytor. I planområdet ingår ny
parkmark norr om markanvisningsområdena.

Tillgänglighet
Exploateringen ska genomföras inom ramen för Stockholm en
stad för alla – Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och
användbar utemiljö. Tillgänglighetsfrågorna kommer att utredas i
samband med planprocessen.

Påverkan på barn
Projektet bedöms inte ha någon negativ påverkan på barn.

Konstnärlig utsmyckning
I exploateringsprojekten skall 1 % av stadens byggkostnad
avsättas till offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med
Stockholm Konst som redan är engagerade i projektet Södra
Värtan. Projektets medel kommer att läggas ihop med andra
projekt inom Södra Värtahamnen.

Energihushållning
Bolagen har förbundit sig att vid projektering och byggande av
bostäder inom fastigheten uppfylla nivåer för energianvändning
om 40 till max 50 kWh/kvm per år.

Genomförandefrågor
Tidplan och kommande beslut
Kontoret bedömer att arbetet med detaljplanen kommer att pågå
till andra kvartalet 2019. Mot bakgrund av detta planeras de
första bolagens byggarbeten till halvårsskiftet 2019 och en första
inflyttning 2021.
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Nästa beslutstillfälle i ärendet infaller i samband med
planremissen runt årsskiftet 2016-2017. När exploateringsavtal
träffas med bolagen ska exploateringsnämnden fatta ett
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genomförandebeslut. Detta beräknas preliminärt ske runt
årsskiftet 2017/2018.
Tidplanen för projektet är att byggrätter inom den norra delen av
planområdet som markanvisats till Bonnier Fastigheter byggs ut
parallellt med aktuella markanvisningar. År 2020 beräknas
byggnation i kvarteren i den mellersta etappen påbörjas.

Risker och osäkerheter
Projektet bedömer att de främsta osäkerheterna och riskerna
utgörs av förseningar i avvecklingen av Värtabanans östra
bangård, utbyggnad av Södra Hamnvägen och övrig infrastruktur.
Det finns även osäkerheter kring hur ny lagstiftning kring buller
från verksamheter kommer att tolkas i detaljplaneprocessen.
Transporter av farligt gods förekommer idag till oljeverksamheter
på Loudden och arrendena till verksamhetsutövarna är uppsagda
för avflyttning under 2019. Efter avvecklingen av dessa
verksamheter förekommer transporter av farligt gods i liten
omfattning längs Södra Hamnvägen, vilket hanteras genom att
byggnation sker med obrännbara fasader längs invid denna gata.
Ny klassning på Fortums nya kraftvärmeverk KVV8 enligt
Sevesolagstiftningen bedöms i stadens riskutredningar inte
påverka byggnationen i Södra Värtan.
En osäkerhet är hur projektet ska säkerställa att det finns en
organisation som kan hantera frågor som rör
sopsugsanläggningar och tillhörande gemensamhetsanläggningar
på ett tillfredställande sätt.
Projektriskerna kommer att analyseras djupare framöver t.ex.
genom successiv kalkylering.

Information till andra förvaltningar
Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, STOKAB,
Stockholm Vatten och Östermalms stadsdelsförvaltning.
Kontoret har därutöver informerat Stockholms Hamnar.
Diskussioner pågår med SISAB om en fristående förskola och
med Idrottsförvaltningen vad gäller en badanläggning i områdets
norra delar.
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Kontorets sammanfattande bedömning
I Södra Värtan och Norra Djurgårdsstaden finns unika
möjligheter att bygga en ny levande och hållbar stadsdel med
bostäder och arbetsplatser i ett av Stockholms bästa lägen med
närhet till city, natur och vatten. Projektet medför att förorenad
industrimark omvandlas till en attraktiv del av staden.
Kajstråket är en viktig kvalitet i Södra Värtan och utifrån sitt läge
vid vattnet är bebyggelsen och dess gestaltning en viktig del i att
tillvarata detta värde. Kontorets ambition är att detta skall bli en
attraktiv och tillgänglig plats med goda möjligheter till utevistelse
och rekreation och ge mervärden till hela stadsdelen.
Kontoret är positivt till föreslagen byggnation.

Flygmontage av planförslaget för Södra Värtan sett från öster. Bild framtagen
av AIX Arkitekter/Suteki studios

Slut

Bilagor
1. Markanvisningsavtal för del av Antwerpen 2 och
Ladugårdsgärdet 1:9
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