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Teaterparken, mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. 

TEATERPARKEN 

TELEFONPLAN

HÄGERSTENSÅSEN
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INLEDNING OCH 
SAMMANFATTNING
Teaterparken är en stadsdelspark som ligger mellan Telefonplan 
och Hägerstensåsen. Antalet invånare i närområdet kommer 
att öka kraftigt framöver, t.ex. kring Telefonplan, därmed 
också behovet av parker och rekreationsområden. Parken och 
programområdet sträcker sig i en båge från Lurparken i nordost 
ner till Mellanbergsvägen söderut och består till stor del av 
brant kuperad terräng och naturmark. Programet fokuserar på 
de centrala delarna av parken, det är den upprustning och de 
åtgärder som kommer att göras nu. I en framtid kan andra delar 
utvecklas. 

Utgångspunkten i arbetet med utvecklingen av parken är 
ett omfattande dialogarbete som Stockholms stad utförde 
tillsammans med boende, förskolor och skolelever i området 
under våren 2019. Citaten i programmet är hämtade från 
dialogarbetet.

Målet är att tillgängliggöra parken för fler människor med 
utgångspunkt i de befintliga naturkaraktärerna vilka vi både vill 
bevara och förstärka. Ur dialogarbetet har vi i programmet valt 
att särskilt lyfta fram tre fokusområden:  

Teatern  - hitta form och funktioner för ökad 
vardagsanvändning som stärker denna plats som parkens hjärta 
under alla delar av året. 

Skogen och naturmarken  -  bevara skogskänslan, utveckla 
befintliga karaktärer, lägga till karaktärsträd och rikare 
blomning, ökad sikt och trygghet. 

Kopplingar och gångvägar  -  förbättra tillgänglighet och 
orienterbarhet, förtydliga entréer. 
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bevarad naturmark

område för upprustning

lek/naturlek

aktivitetsplats

bollplan

sittplats, utsiktsplats

bevarad hällmark

trappor

TECKENFÖRKLARING

aktivitetsplats

hundrastgård i naturmark
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bevarad naturmark

lek/naturlek

aktivitetsplats

bollplan

utsiktsplats

bevarad hällmark

trappor

entréplatser/knutpunkter

TECKENFÖRKLARING

sittplats

hundrastgård i naturmark

område för upprustning
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BOULE
Bouleplatsen rustas upp 
och genom slyröjning lyfts 
närheten till teatern fram 
så att man ser ända ner till 
scenen. Det ordnas med 
bänkar/bord och platsen 
kring grillen fixas till. 

UTEGYM
Stödjer multifunktionellt 
användande av 
teaterplatsen. Anpassat 
till befintlig topografi och 
insmuget mellan träden. 

HIMLABACKEN
Områdets pulkabacke 
och samlingsplats vid tex 
valborgsfirande får en ny ordnad 
sittplats i gläntan vid backens 
krön. En gångstig förbinder 
platsen till trapporna och 
rampen. Det blir en fin plats 
att stanna till vid, sommar som 
vinter, att betrakta årstiderna 
och träden, att samlas på vid 
pulkaåkande - utan risk att bli 
störd av åkandet i backen. 

ÖDLEPARKEN HUNDRASTGÅRD

TUBPARKEN

TEATERN

BOLLPLANEN

UTSIKTSPLATSER 
PÅ BERGET

UTSIKTSPLATS 
PÅ BERGET

NY TRAPP-
FÖRBINDELSE

NY TRAPP-
FÖRBINDELSE

UTSIKTSPLATSER
Vilstolar placeras på 
berget och platserna 
markeraas av 
tornseglarholkar. 

TEATERN
Fler funktioner och 
bättre vardags-
användning, stärka 
platsen som parkens 
hjärta. 

ÖDLEPARKEN
Gångvägar dras om, öppen 
gräsmatta och leken på 
sidorna. En öppen mer 
välkomnande plats för fler.  

TUBPARKEN
En entréplats till hela parken 
och under tunnelbanebron en 
öppen yta för kickbikes, skate, 
inlines mm.
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TEATERPARKENS DELAR



Teatern ligger väl inpassad i terrängen med sina gradänger och bänkrader.

Längst bak sätts soffor med bord och bänkar. 

Bakom scenen planteras spaljerade träd som bildar en skärm mot den 
framtida bebyggelsen. 

Utegym i skogsdungen ovanför amfitetatern, nära teatern men naturligt 
avskärmat tack vare terrängen och de befintliga träden. 

Teaterns form behålls men öppnas upp med genomgående gångvägar ända 
ner till scenen. Gradänger i framkant av murarna ger sittplatser närmare 
scenen.

”Amfiteatern är underbar men det 
är synd att man inte kan använda 
den mer”

utsiktsplats
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TEATERN 
Detta är en av de fyra stora friluftsteatrarna i Stockholm 
som har ett stort kulturhistoriskt värde att bevara. Teaterns 
placering i landskapet, dess form med murar, bänkar och stråk 
är en del av parkens identitet. Den har ett starkt formspråk som 
inspirerats av de klassiska antika amfiteatrarna.

Målet är göra teatern till parkens hjärta. Vi vill bevara formen 
och uttrycket, men utveckla den och göra den mer användbar 
för många funktioner. Teatern ska kunna användas i vardagen. 
Den ska fungera för stora evenemang liksom mindre samlingar. 
Man ska kunna stanna till på promenaden eller ha den som 
målpunkt när man är ute och springer. Vi ser teatern som en 
samlingsplats för stadsdelen. 

Bänkar och sittplatser rustas upp och kompletteras med låga 
gradänger framför murarna, vilket ger sittplatser närmast 
scenen lämpliga för barn eller mindre föreställningar. Soffor 
och bord i bakkant öppnar upp för fler användningsområden, 
både barnkalas och grannskapsfester nämndes som exempel i 
dialogen.

Ett efterfrågat utegym i gläntan bakom teatern ökar 
användningen och gör teatern till en målpunkt för fler. Ett nytt 
slätt scengolv möjliggör fler användningsområden, kanske 
dans, yoga eller skridskobana på vintern? 

I scenens bakkant planteras spaljerade träd för att skärma 
av mot den framtida bebyggelsen utan att ta utrymme av 
scenrummet eller de stora befintliga träden runt omkring. 
Belysning, el för scenen och tillgång till vatten kommer att 
förbättras.

Önskemål ur dialogen; 
• Dansbana • Lekmaterial m teatertema och högtalare • Picknickbord 
för barnkalas eller grannskapsfester • Plats för loppis och bytesdagar • 
Överdimensionerad vid mindre arrangemang • Fasta bänkar en del av 
platsens identitet • Amfiteatern lämpligt att samla servicefunktioner • 
Bevarande av amfiteatern • Behövs lägre bänkar med mindre avstånd till 
scenen • Fungerande elförsörjning



Exempel på kojbyggarlek och 
balanslek i Svedmyraskogen. 

En öppen gräsmatta på platsen där lekutrustningen 
står idag, leken flyttar in i skogen på ömse sidor. 

Klätterställning och rutsch, exempel från 
Årstabergsparken. 

6

ÖDLEPARKEN
Teaterparken saknar en öppen gräsyta. Genom att flytta 
lekplatsen åt sidorna och dra om gångvägarna runt om så 
fås en fin glänta med tallar och den stora eken i fonden. De 
två nya lekplatserna på båda sidor av den öppna gräsytan 
får fokus på äldre respektive yngre barn. Det blir rutsch, 
gungor, klätterlek, stockar, stenar, lekhus och kojor mm. Både 
lekdelarna och gläntan får ny bättre belysning. 

Runt den stora eken, mot den nya gräsmattan blir det en 
sittgradäng. Här kan man slå sig ner och blicka ut, kanske att 
man ser ända bort till Telefonplans tunnelbanestation? 

Önskemål ur dialogen; 
• Idag = skog, passage, lugn. I framtiden = skog, grönska, aktivitet. • 
Rutsch, karuseller, studsmatta, gungor, klätterställning, naturparkour, 
hinderbana • Lek i naturen • Utnyttja de mötesplatser som redan finns 
för att inte störa naturen/lugnet emellan • Saknar aktiviteter för barn och 
unga, träningsmöjligheter eller öppna gräsytor.

”Vi saknar en skön plats att gå ut och 
sitta på med en picknickfilt. Idag finns 
ingen naturlig plats att sitta och hänga 
på. ”



Befintliga gångvägar med asfalt rustas upp. Liksom de befintliga, anpassas de 
nya gångvägarna till omgivningen och slingrar sig fram i terrängen. 

Befintliga stenmjölsstigar bevaras 
men rustas upp. 

Trappa upp för berget. 
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TUBPARKEN (Skate/inlines/cykel/
kickbike mm)
Området under tunnelbanebron rustas upp och blir                        
en omhändertagen och tydlig entré till Teaterparken, med 
träd, planteringar, öppna gräsytor och bra belysning. Under 
brospannet kommer ytor att asfalteras och ordnas för basket 
och olika hjulsporter, tex kickbikes, skateboards, inlines 
mm. Målet är att skapa en trivsam plats som välkomnar till 
Teaterparken men som också uppmuntrar till aktivitet. Detta 
tillsammans kommer att skapa förutsättningar för en trevlig 
plats som upplevs trygg och säker.

GÅNGVÄGAR
Målet är att skapa ett sammanhängande gångvägsnät 
av olika stigtyper som en möjlighet att röra sig runt i 
parken, något som efterfrågats i dialogen. Vi utvecklar de 
befintliga gångvägarna och skapar en större orienterbarhet. 
Gångstråken anpassas i stor utsträckning efter befintlig 
topografi och vegetation. 

En ny trappa planeras upp längs med tunnelbanespåret mot 
Ödleparken, den skapar bättre möjlighet att röra sig inom och 
genom parken. Trappan kommer att ligga i fonden när man 
kommer från Telefonplan och gör också parken synlig på håll. 

Stigen på berget ovan teatern, även kallad ”Narniastigen”, 
bevaras men rustas upp och belysning i gamla stil behålls. 
På några branta partier på stigar på berget kommer räcken 
att sättas upp, utan några fler åtgärder för stigen, för att 
underlätta för de som har svårare att gå men ändå vill 
upptäcka den vildare sidan av Teaterparken. 

Stråken runt om Ödleparken ges tydligare riktningar och 
stigen genom krikonlunden blir en trappa.

Önskemål ur dialogen; 
• Stråken som domineras av trappor behöver förbättras • Orienterbar-
heten ökas • Nya JM-husen klippte av gångväg som tidigare var en slinga 
runt i parken • Boende uppskattar naturmarken och vill INTE ha fler 
asfalterade vägar • Koppla samman stigarna till sammanhållen slinga •  
Promenader • En lugn stund • Passagesträcka

Önskemål ur dialogen; 
• Området under T-banebron nedgånget och otryggt • Känns inte som en 
del av Teaterparken men påverkar hela parkens karaktär • Vissa mörka 
platser, området under tunnelbanebron och el-centralen vid trappan • 
Belysning, konst växter, aktivitet. 

”Jag tycker att stigen längs småhusen, 
Amfiteatern och stigen mot Lurparken är 
bland de vackraste platser som finns.”

”Öka tryggheten under bron med 
konst och belysning”



Illustrationsplan som visar 
knutpunkten norr om Teatern. 
Storgatstenen markerar platsen, 
den får bra sittplatser och de 
stora stenblocken placeras runt 
om.  

Skrotsten från stenbrott, bearbetas på plats och blir skyltar/vägvisare i 
parken

Exempel på Tornseglarholk från 
Årstabergsparken.

 på berg för att underlätta att komma 
upp på berg, exempel från Landsort. 

Exempel på vilstolar och vildäck på utsiktberget vid Vinterviken. 

”Idag märker man inte att 
man kommer in i parken”

”En utsiktsplats som öppnar upp 
den fantastiska panorama ovanför 
amfiteatern.”

Ur Dialogen; 
• Entréer förtydligas • Bättre 
entréer • Saknas omsorg i 
området • Skogen viktig del av 
platsens identitet som inte får 
försvinna • Vill inte ha tillrätta-
lagd park. 
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ENTRÉER OCH KNUTPUNKTER
Entréer och knutpunkter inne i parken kommer att 
förtydligas, ges sittplatser och bra belysning, något som 
efterfrågades i dialogen. Stora stenblock markerar platsen 
och fungerar som utsmyckning och skyltar/vägvisare. 
Karaktärsträd planteras och marken närmast dessa platser 
är klippt gräs. Ett par rader storgatsten markerar platserna 
och bryter av den annars dominerande asfalten. Tillsammans 
blir detta en signal om att man går in eller är i Teaterparken. 
Området under tunnelbanebron kommer att göras om helt 
och bli en välkomnande, omhändertagen plats med bra 
belysning.

UTSIKTSPLATSER
Uppe på bergen på ett par valda platser placeras vilstolar. 
Där kan man njuta av naturen, av kvällssolen, av himlen eller 
få  en stunds avkoppling och lyssna på fåglarna. Varje plats 
markeras av höga tornseglarholkar. Tornseglare gillar att bo 
högt upp med direkt inflygning och påminner om svalor till 
utseendet och de bor gärna tillsammans.

Ur Dialogen; 
• Höjden av bergiga skogen • sittplatser och eldstad • blandade känslor/
upplevelser kring det • Samlingsplats högst upp vid Himlabacken • Platser 
för kojbygge och upptäcktsfärder i snåren.



  

TECKENFÖRKLARING

sittplatser

gångväg med lutning > 1:20

trappa

belyst gångstråk

barnvagnsramp

område för upprustning
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TILLGÄNGLIGHET
Området består av kuperad terräng. Ett förbättrat 
gångvägsnät där smitvägar görs tillgängliga genom bekväma 
trappvägar. Fler sittplatser i strategiska lägen och partier med 
räcke för att underlätta där det är som brantast.  

De centrala delarna med asfalterade gångvägar är belysta. En 
stig från Teatern mot tunnelbanespåret har kvar belysning 
från tiden då Korpmossens spårvägshållplats låg här. En ny 
trappa med belysning i handledarna läggs i smitvägens läge i 
backen upp längs tunnelbanespåret. 

”Jag går gärna i skogen på de 
små stigarna och tycker att det 
är viktigt att det bevaras. Bra om 
man kan kombinera detta med 
tillgänglighet – 2 sätt att vara i
parken.”



TECKENFÖRKLARING

bevarad naturmark

gräsmatta

friställande av ekar

nyplantering

förstärkt gullregnskaraktär

förstärkt tallkaraktär

förstärkt krikonkaraktär

förstärkt aspkaraktär

område med möjlighet för 
spridning av groddjur

slyrensning för att förstärka 
möjlighet till utblickar och 
orienterbarhet

område för upprustning
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EKOLOGI OCH VEGETATION

”Teaterparken är en andningspaus. 
Det finns så mycket parker i staden 
men inte så mycket vild natur”

”De trassliga buskarna i 
skogen är bra för barnen, 
de kan bygga kojor där.”



Befintliga vegetationskaraktärer med ekbestånd, blandskog och tallar 
förstärks.

Tallkaraktär vid Ödleparken stärks. 

Kätterträd och kojbygge, viktiga funktioner i skogen 
som kan förstärkas med tex pinndepåer. 

Krikonlunden, i slänten vid trappan ner längs Himlabcken bevaras. 

Teatern får en ny fond av spaljerade lindar. 
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VEGETATIONSKARAKTÄRER

”Mer träd av olika karaktär, typ fruktträd, 
röda lövträd eller sådär.”

Ur Dialogen; 
• Vill inte ha tillrättalagd park • Skogen viktig del av platsens iden-
titet som inte får försvinna • Promenader • En lugn stund • Grön 
oas i vardagen • Uppskattar den naturliga grönskan • Blommor 
som är bra för bin • Fruktträd • Bärbuskar • Bakom amfiteaterns 
scen vill man plantera en ”grön vägg” av träd mot bygget • Platser 
för kojbygge och upptäcktsfärder i snåren.

Skogen och dess olika karaktärer; tallarna, hällmarken, 
ekbackarna, bergiga skogen, snåriga skogen är alla viktiga 
och uppskattade delar av Teaterparkens identitet. Den 
naturliga grönskan och skogen kommer att finnas kvar, stora 
delar av parken kommer att lämnas orörda för att fortsätta 
vara den gröna oas i vardagen som många i dialogen vittnar 
om att platsen är. Delar kommer att slyröjas för bättre sikt 
och trygghet. Andra delar kommer att få kompletterande 
planteringar för att få till fler kvaliteter som tex blomning, 
höstfärg, rumslighet mm. 

Vid entréplatser och knutpunkter kommer karaktärsträd att 
planteras, arter som samspelar med omgivningen men som 
adderar något extra, som blomning, höstfärg, frukter eller 
kanske vackra fröställningar. Närmast gångvägarna kommer 
gräset att klippas, likaså runt entréer och knutpunkter. Det 
skapar en omhändertagen känsla och blir en tydlig kontrast 
mot den vilda skogen. Det klippta och det vilda förstärker 
varandra.




