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Stockholms stad arbetar med ett områdesprogram för utveckling av Bagar-
mossen och Skarpnäck. Ett första förslag var på samråd under 2012. Därefter 
förändrades uppdraget till ett större område och fler antal bostäder. Stadens 
uppdrag är nu att planera för 2500 nya bostäder, mötesplatser, service mm i 
stadsdelarna. Ett nytt samråd är planerat till hösten 2015. 

Som underlag till programarbetet behöver Stockholms stad få in mer kunskap, 
erfarenheter och idéer från boende i området. Samtidigt vill de förmedla ra-
marna för stadens uppdrag att växa. Stockholms stad valde därför att bjuda in 
till en Designdialog. En designdialog är en kreativ process där vi i workshop-
form prövar, utvärderar och diskuterar stadsbyggnadsförslag. Workshoparna 
bygger på varandra så att resultatet från workshop 1 vidareutvecklas i work-
shop 2. Arkitekter från Nyréns arkitektkontor var processledare för dialogen, 
tog fram underlag och bearbetade resultaten från workshoparna till förslag/
skisser för stadsutveckling. 

Nytt politiskt 
beslut med 
2500 bostäder 
omfattar hela 
Bagarmossen 
och Skarpnäck

Designdialogens 
resultat är ett av 
flera underlag 
till det fortsatta 
programarbetet. 
Rapporten om 
processen ska vara 
en bilaga till pro-
grammet. 

Ett programför-
slag arbetas fram

Samråd under 
hösten. Öppet 
hus anordnas. 

Synpunkter sam-
manställas, ev 
bearbetningar av 
programmet

Fokus workshop 
1: utbyta kun-
skap och utveck-
la idéer

Fokus workshop 
2: värdera och 
vidare-utveckla 
framtidsbilder

Utställning och 
rapport, sam-
manfattning av 
dialogprocessen

Omstart ny 
inrikt-ning, 
höst 2014

Workshop 
1, 12 feb. 
2015

Workshop 
2, 5 mars 
2015

Vernissage/
utställning  
25 mars- 
19 april

Kompletter-
ande utred-
ningar, vår 
2015

Inarbetning, 
vår/sommar 
2015

Samråd 
program-
met, höst 
2015

Samrådsre-
do-görelse, 
vår 2016

Godkänt 
program, 
sommar 
2016

Designdialog Planprogram

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utställningen innehåller en sammanfattning av resultaten från alla grupparbe-
ten på workshopparna. Antalet deltagare vid varje workshop begränsades till 
max 80 personer av praktiska skäl. Inbjudan gick ut brett till ett representativt 
urval från intressegrupper, kultur- och idrottsföreningar i området, samt perso-
ner som varit i kontakt med Stockholms stad tidigare under utvecklingsarbetet. 
Även tjänstemän från Stockholms stads projektgrupp och berörda förvalt-
ningar deltog.  Det var ungefär lika många kvinnor och män som deltog och de 
var från olika åldersgrupper. Även representationen från de olika delarna i Ba-
garmossen och Skarpnäck var ett viktigt urvalskriterium för inbjudan, med en 
blandning av boende och verksamma i området.

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck
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område ortofotoSkarpnäck.dgn 2015-02-04 13:51:41område ortofotoSkarpnäck.dgn 2015-02-04 13:51:41

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck      Workshop 1 - 2015-02-12      Skala  A0 1:2500

Flygbild Bagarmossen
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Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck      Workshop 1 - 2015-02-12      Skala  A0 1:2500

Flygbild Skarpnäck
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Metoden
Designdialog är en forskningsbaserad metod som 
används för att involvera många olika intressen i ett 
tidigt skede av en bygg- eller planerings-process. 
Det är en metod med tydligt syfte, innehåll och re-
sultat i varje steg. Arbetet genomförs som en serie 
workshops där olika aktiviteter används för att bygga 
kunskap och utveckla idéer. Här utbyter man erfaren-
heter, formulerar mål och tar fram lösningar. Mellan 
varje workshop bearbetas materialet till skisser och 
framtidsbilder som deltagarna får utveckla vidare. 
Processens resultat blir en sammanfattande målbild 
som underlag för det fortsatta planarbetet.

område ortofotoSkarpnäck.dgn 2015-02-04 13:51:41område ortofotoSkarpnäck.dgn 2015-02-04 13:51:41

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck      Workshop 1 - 2015-02-12      Skala  A0 1:2500

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck   Workshop    2015-02-12

BILDPROTOKOLL GRUPP 7

Grön plupp = positiva platser. 

Fler förskolor kommer att behövas. Skolorna är 
överfulla idag. 

Överdäckning av Tyresövägen. 

Skarpa by är möjligt att exploatera - bra läge 
intill kommunikationer och naturen. 

Väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Det 
kan bli mer trafik, men med fördelen bussen 
som slipper köra runt.

Nivåskillnaden vid Loftgångshusen gör att det 
blir ett stort betongfundament hela vägen som 
blir en barriär. Väggen skiljer av området från 
resten av Bagarmossen. Hur ska man över-
brygga det?

Industriområdet vid Horisontvägen/skogspar-
tiet vid Gamla Tyresövägen: det rör sig inte 
så mycket människor där och det känns lite 
otryggt. Bra om det tillkom bostäder så att det 
blir trevligare att röra sig i områdena. 

Lys upp stråket mellan Bagarmossen och 
Skarpnäck. 

Nya aktiviteter: bad, samlingsplats för dans, 
isbana, plats för midsommarfirande. 

Utnyttja ytan vid Horisontvägen bättre. 

Torget/parken är tråkigt. 

Fler fik!

Allt ser väldigt likadant ut i Skarpnäck. 

Byggnad där grillkiosken ligger med restau-
rang i botten och översta våningen. 

Studentbostäder bakom tunnelbaneuppgång-
en.

Dubbel guldkula = högt hus

Guldkula = plats för nya bostäder. 

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck   Workshop 2    2015-03-05

BILDPROTOKOLL

Gruppen gillade stora delar av förslag 1 för Skarp-
näck och förslag 2 för Bagarmossen.

GRUPP 3

Ingen bilväg vid den nya skolan.

Bättre bussförbindelser med täta avgångar. 

Ny tunnelbaneuppgång i södra delen av Skarpnäck.

Kanske är det lite för mycket nya byggnader i Ba-
garmossen. 

Simhall istället för lager.  

Viktigt att man flyttar verksamheterna i aktivitets-
huset vid Skarpa by till en plats vid det centrala 
stråket. 

Ekodukt som kopplar till naturområdet i söder utan 
att påverka koloniområdet. 

Bra med ny bebyggelse vid hemköp. 

Satsa på ekologiskt boende, generationsboende, 
miljövänliga material mm kring hållbarhetscentrum. 
Satsa på att bygga en ekologisk pärla! Något som 
Stockholms stad kan visa upp. 

Bra med ny bebyggelse och ny skola vid Berg-
holmsskolan men var mer varsam mot skogen. 
Hellre lite högre hus mot norr så att det kan bli lite 
mer fritt mot naturen. 

Bra med ny idrottshall vid Bagarmossens skola.

Bra att bygga varsamt utmed muren vid Byälvsvä-
gen, det gör att det blir fler fönster mot grönområ-
det och ökar tryggheten. 

Små odlingar överallt där det går! Kan man odla på 
platta tak?

Koppla ihop med dans, kultur som finns. 

Viktigt att lägga mycket aktiviteter längs med det 
centrala stråket så att alla känner sig trygga att 
vara där. 

Tjänstebilar åker ofta på cykelvägarna mellan 
stadsdelarna. 

Gruppen var inte enig om bilvägar mellan stadsde-
larna. En bilväg kommer nog att finnas någon gång 
i framtiden. Om den ska byggas borde den vara i 
öster, inte där grönområdet används som mest.

Bra med bokaler mm längs med Skarpnäcks allé.

Varsam utveckling av grönområdet. 

Workshop 1 har sammanfattats i bild-
protokoll och skickats ut till deltagarna. 
Med dessa som utgångspunkt har två 
alternativa framtidsbilder arbetats fram. 
I workshop 2 fick deltagarna diskutera 
framtidsbilderna, värdera, klippa ihop 
och utveckla dessa vidare.

Workshop 2 har sammanfattats i 
bildprotokoll som skickats ut till delta-
garna. En sammanfattande helhetsbild/
skiss har arbetats fram utifrån arbetet 
i workshop 1 och 2. Designdialogen 
sammanfattas i en kort rapport och en 
utställning arrangeras. Materialet är ett 
underlag till planprogrammet för Bagar-
mossen och Skarpnäck.

workshop 1 - ortofoto workshop 2 - två alternativa framtidsbilderbildprotokoll bildprotokoll sammanfattande helhetsbild

Processpil
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Inbjudan
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Workshop 1

Grupparbete workshop 1
Nutid och framtidspaning

Ram: Stadens uppdrag är att planera för 2500 nya bostäder, mötesplat-
ser, service mm i stadsdelarna. Hur gör vi det på bästa sätt? 

•	 Platser	(offentliga	rummet) Hur använder du ditt närområde? 
Träffar du folk? Mötesplatser? Lugna platser? Trygga platser? Härliga 
platser? Aktiva platser? Vilka nya platser kan utvecklas?  

•	 Service Hur ser en skön vardag ut för dig? Vad behövs i framtiden? 
Vad saknas? Handel? Kultur? Arbetsplatser? 

•	 Kopplingar	Hur rör du dig inom och till området, och varför? Vilka 
kopplingar behövs i framtiden? Hur ser de ut? Mer kollektivtrafik? 

•	 Bebyggelse	Hur tycker du att man kan lägga till nya hus i stadsde-
larna? Var är ny bebyggelse lämplig? Vilken karaktär ska den ha? Vad 
är viktigast att bevara obebyggt?

Syftet med grupparbetet var att göra en nuläges- och framtidsspaning i stadsdelarna utifrån stadens 
uppdrag och ett antal frågeställningar. 

Deltagarna delades in i 9 grupper med 6-8 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet visa-
des ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och en spelplan i form av en flygbild 
över Bagarmossen och Skarpnäck. Materialet i lådorna; bildbrickor, glitter, snören mm, användes som 
stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt och klistrade fast mot slutet.

Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för 
varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen 
filmades och har sammanfattades i bildprotokoll.

Efter workshop 1 gjordes en sammanställning av grupparbetena i form av bildprotokoll, en sida för varje 
gruppredovisning, se exempel längst till höger. Bildprotokollen skickades ut till alla deltagarna i mellanti-
den.

Med bildprotokollen som utgångspunkt arbetades två alternativa framtidsbilder fram av processledande 
arkitekter. Syftet var att ge en bild av hur de idéer och frågor som tagits upp i gruppdiskussionerna skulle 
kunna illustreras. 

Att återkoppla med alternativa framtidsbilder ger deltagarna möjlighet att ha mer konkret diskussion i 
workshop 2. Det handlar inte om att välja det ena eller andra alternativet utan att diskutera för och nack-
delar, lägga till, ta bort och utveckla framtidsbilderna vidare.  

Alternativ 1 hade större fokus på Skarpnäck med mest bostäder, service och aktiviteter i den södra de-
len. Alternativ 2 hade mer fokus på Bagarmossen med mest bostäder, service och aktiviteter i den norra 

delen. 

Mellanarbete
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Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två 
olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer från workshop 1. 

Deltagarna delades in i 8 grupper med 6 - ca 8 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet 
presenterades framtidsbilderna och ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och 
2 spelplaner med var sin framtidsbild skisserad på en flygbild över Bagarmossen och Skarpnäck. Mate-
rialet i lådorna; byggklossar, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna 
testade, klippte ut, flyttade runt och klistrade fast mot slutet.

Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för 
varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen 
filmades och har sammanfattats i bildprotokoll.  

Grupparbete workshop 2
 
Studera de två framtidsbilderna. Välj det alternativ som bäst stämmer 
överens med hur ni vill att stadsdelarna ska utvecklas och utgå från det. 
Klipp- och klistra från de båda alternativen. Lägg till och ta bort tills ni har 
en framtidsbild som ni tycker stämmer överens med er vision. Prioritera! 
Vad behövs för att uppnå framtidsbilden? Vad är viktigast? Var ska man 
börja?
 
•	 Platser	(offentliga	rummet) Hur blir det nya bra platser i stadsde-

larna? Är de visade på rätt ställen i framtidsbilderna? Blir det några 
dåliga baksidor i framtidsbilderna? Kommer stadsdelarna att kännas 
mer trygga? 

 
•	 Kopplingar Är de föreslagna kopplingarna på rätt ställe? Saknas nå-

gon? Ska någon bort? Vilken typ av kopplingar behövs (Gång/cykel/
buss/bil)? Gröna samband? 

•	 Service Är det rätt platser för service? Är det något som är speciellt 
viktigt? Vad behövs för att mötesplatserna ska bli så bra som möjligt? 
Vilka typer av service kommer att fungera bäst på vilken plats? Priori-
tera! 

 
•	 Bebyggelse	Hur ser bebyggelsen ut? Är det kvarter, radhus, villor? 

Vilka höjder är bra på de olika platserna? Var är det viktigt att anpassa 
sig till omgivningen? Kan något sticka ut? Testa med modellklossarna!

Workshop 2

Efter workshop 2 gjordes en sammanställning av grupparbetena i form av bildprotokoll, en sida för varje 
gruppredovisning, se exempel längst till höger. Bildprotokollen skickades ut till alla deltagarna i mellanti-
den.

Därefter har principkartor, idéskisser och en sammanfattande helhetsbild/skiss har arbetats fram av pro-

cessledande arkitekter utifrån arbetet i workshop 1 och 2. 

Mellanarbete
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1
Framtidsbilder, underlag till workshop 2

Fokus Skarpnäck

•	 Flest bostäder i södra delen

•	 Mest utbyggd service och aktiviteter i södra delen

•	 Fokus Skarpnäcks allé

•	 Nya skolan i södra delen 

•	 Färre (högre) punktinsatser i Bagarmossen

•	 Skarpa by byggs ihop med Skarpnäcks struktur
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2
Fokus Bagarmossen

•	 Fler förslag på utbyggnadsområden i norra delen, skala lik 

befintlig

•	 Mer utbyggd service och aktiviteter i norra delen

•	 Fokus Bagarmossens centrum

•	 Nya skolan i norra delen

•	 Mindre utbyggnad i Skarpnäck

•	 Skarpa by, sin egen sort, flätar ihop norr och söder
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Nedan följer en sammanfattning av grupparbeten i workshop 1 och 2 utifrån teman - platser, kopplingar, 
service och bebyggelse. Kartbilderna visar symboler för respektive tema och texten vid sidan om beskri-
ver synpunkter  och idéer som togs upp i gruppdiskussionerna och som sedan redovisades och sam-

Sammanfattning av grupparbeten i workshop 1 och 2 utifrån teman
manfattades i bildprotokoll. Samtliga bildprotokoll ligger som bilaga till dialograpporten. Kartorna visar en 
sammanfattning av alla gruppernas diskussioner.

Park vid Bagarmossens skola
Utveckla bollplanen, konstgräs, utomhusbio, teater. Trädgård, odling.  
Minska barriär mot norr.

Centrum Bagarmossen
Skapa fler mötesplatser som förenar olika delar av stadsdelen, caféer.
Utveckla speciellt det södra torget.

Nacka reservatet
Utvecklad entré till naturen/ entré skidspår.

Bagisskogen
Omtyckt av många. Här möts man, hundpromenader, jogging, stavgång. Behövs 
bättre skyltning.

Bergholmstorpet/stråket
Central knutpunkt. Aktiviteter, odling/trädgård, parklek med djur, plats för midsom-
marfirande, permanent utomhusloppis, kultur och sport. Hållbarhet/kunskapcentrum, 
aktivitetshus. 

Sportfältet
En samlingsplats idrott, mångkulturellt. Behövs kompletteras med platser att bara 
hänga på.
Odlingslotterna är också en mötesplats. De flesta menade att dessa bör behållas.

Skarpnäcks allé
Behövs mer liv, rörelse och aktiviteter utmed gatan. Utveckla torgen.

Skärgårdsskogen
Utveckla aktiviteter som finns här, skate mm.

Skarpa by
Fin kulturmiljö, behåll parken och den historiska atmosfären. 

Platser

Mötesplatser
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Kopplingar
Nordsydligt huvudstråk
Kopplar ihop stadsdelarna, bredda stråket, gör det mer öppet. Ej bil här.  
Idag kan det kännas otryggt att röra sig här. Med bättre belysning och fler människor 
skapas ökad trygghet. Behövs fler/utvecklade stråk genom skogen.

Gamla landsvägen
Ett viktigt östvästligt  rörelsestråk.

Kollektivtrafik
Mer utvecklad busslinga i Bagarmossen med tätare trafik.
Otrygga stråk vid till/från hållplatsen vid Gamla Tyresövägen.
Ny tunnelbaneuppgång i södra Skarpnäck. Kan bli en bättre omstigningspunkt med 
en hållplats vid Tyresövägen.
Förläng tunnelbanan mot Sköndal och Tyresö.
Ev även en ny tunnelbaneuppgång i Bagarmossen.

Gång- och cykelvägar
Prioritera cykel, etablera fler bilpoolar. 
Hyr/låneställen för cyklar och lådcyklar på centrala plaster.
Stärk kopplingar inom och ut från stadsdelarna.
Öppna upp rörelsestråk mot norr, till parken vi Bagarmossenas skola och till natur-
reservatet.
Gör en bred gång-och cykelväg mot Flaten och mot stan.
Överdäckning/ekodukt över Tyresövägen och gång-och cykelväg  mot Tyresö.

Ev nya gatukopplingar?
Inte bilväg i centrala nordsydliga stråket. Någon menade att man skulle utreda ev 
servicelinje för buss mellan Skarpa by och Bagarmossen och/eller i förlängningen av 
Vinggatan. Någon menade tunnel för busstrafik i öster. 
Någon menade att man borde öppna upp gator som stängts för att avlasta Socken-
vägen i väster.

Bearbetade gaturum 
Byälvsvägen, Skarpnäcks allé och Lagavägen skulle kunna bearbetas till smalare 
gaturum.

Konsekvensanalys
Behov av kollektivtrafik, parkering mm behöver konsekvensbeskrivas tidigt.

Bearbetat gaturum Busslinga servicebussRörelsestråk
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Service

Park vid Bagarmossens skola
Bra med en ny idrottshall vid skolan. Utomhusbio. Café kopplat till trädgård/odling.

Centrum Bagaramossen
Utveckla service, caféer. Här finns bästa matbutiken! Utveckla Folkets hus.

Nordsydligt huvudstråk
Bergholmstorpet är en befintlig träffpunkt. Utveckla med kulturscen i anslutning.
Flytta hit kulturaktiviteter (befintligt aktivitetshus?) från Skarpa by.
Kunskapscentrum för hållbar utveckling, samarbete med skola, förskola. 
Kulturcentrum och aktivitetscentrum diskuterades också.

Skola/förskola
Många menade att södra delen av tidigare Bergholmsskolan är ett bra läge för ny 
skola. Tillbyggnad av Brotorpsskolan och skolan i Skarpnäck diskuterades också. 

Sportfältet
Idrottshall med multifunktioner. En permanent hall som ersätter dagens provisorium.
Någon menade att man skulle skapa ett experimentarium som Tom Tits här.

Skarpnäcks allé
Mer service behövs i Skarpnäck gärna utmed allén. Bra med bokaler längs soliga 
sidan. Utveckla Pilottorget, torghandel mm.

Skarpa by
Behåll befintliga verksamheter och integrera med bostäder.
Bra med handelsträdgården. Någon menade att det är ett bra läge för hotell, vand-
rarhem

Tomt vid Horisontvägen
Bra läge för mer än lager här. Kan ev. utvecklas till annan service/bostäder på längre 
sikt?

Konsekvensanalyser
Behov av service, skolor, förskolor behöver konsekvensbeskrivas tidigt.

Service
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Bebyggelse
Byälvsvägen
Kompletterande ny bebyggelse längs den södra sidan av vägen. Ev bygga på bef. hus 
norr om Byälvsvägen. Suterränghus längs södra kanten mot parken och bollplanen.

Bagarmossens centrum
Bensinmackstomten, på båda sidor om Rusthållarvägen. Ev även överdäcka järnvägen 
och skapa ytor för bebyggelse.  
Komplettarnde bebyggelse längs Lagavägen in mot centrum. 
Komplettera kring T-banestationen, ev högt, små lägenheter för unga och gamla.
Ny byggnad ersätter grillkiosk? 

Brotorpsskolan 
Tillbyggnad av skolan. Ev nya bostäder längs västra sidan av stråket. 

Bergholmskolans tomt
Bra med nya bostäder här. Ny bebyggelse ger större flöde av människor.

Skarpnäck
Högt hus vid T-banestationen. Bygg på/ bygg om/ ersätt parkeringshus. Skarpnäck är 
redan tätbebyggt, svårt att förtäta inne i stadsdelen. 

Skarpa by
Bra plats för nya bostäder, unikt läge. Viktigt att integrera. Behåll parken. Anpassa till 
ekmiljöer.

Skärgårdsskogen
Bra område som går att bebygga i ganska stor utsträckning. 

Entré Skarpnäck/ Skogsparti Gamla Tyresövägen
Skogspartiet utmed Gamla Tyresövägen går att bebygga, främst utmed gatan. 
Skapa ny entré till Skarpnäck, annonsera Skarpnäck!
Ev komplettera med nya bostäder inom verksamhetsområde, men det är ett tufft läge. 
Bygg bostäder på Hemköp.

Bebyggelse


