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STYRANDE DOKUMENT

PROMENADSTADEN - ÖVERSIKTSPLAN FÖR STOCKHOLM

Nälstastråket hör till Stockholms ytterområde och ligger i nära 
anslutning till Vällingby och Råcksta. Dessa stadsdelar var de första att 
planeras som så kallade ABC-städer, och utgör därmed riksintressanta 
kulturmiljöer där struktur och helhetsmiljö ska bevaras. 

Det aktuella området ligger mellan olika stadsbyggnadskaraktärer;
- Tunnelbanestad (1950-1975), 
- Villastad (1890-1930), 
- Nyare stadsenklav (1980-1990-tal) och 
- Verksamhetsområde (1990-tal).
I anslutning till Nälstastråket i väst (Bergslagsvägen) kommer två på-/
avfarter till Förbifrat Stockholm att placeras (sid 64).

Ett utvecklingsstråk mellan Vällingby och Spånga är viktigt att beakta. 
Detta ska underlätta för gång- och cykeltrafikanter (sid 64).

Vällingby är utpekad som en “tyngdpunkt” i översiktsplanen.

Översiktsplanen anger fyra stadsbyggnadsstrategier:

STÄRK DEN CENTRALA STADEN
Centrala staden utvidgas och närförorterna utvecklas mot högre täthet
och starkare samband ”på tvären”. Strategin inbegriper flera centrala
stadsutvecklingsområden.

• Nälstastråket ingår inte i detta.

KOPPLA SAMMAN STADEN
Stockholm utvecklas till en mer sammankopplad stad, där det är lätt 
och naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar. Strategin innebär 
satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, ny bebyggelse och 
bättre grönområden.

• Ett förstärkt grönt gång- och cykelstråk mellan Hässelby/Vällingby 
och Stockholms närförorter är en del av denna strategi.

FRÄMJA EN LEVANDE STADSMILJÖ I HELA STADEN
Förutsättningarna för ett rikt stadsliv främjas i hela staden. Utveckling
och upprustning av torg, gator och parker samt 
kompletteringsbyggande utifrån lokala behov kan vara viktiga insatser i 
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Nälstastråket är ett parkstråk beläget i västra delarna av Stockholm 
mellan Vällingby och Spånga. Stråket ligger i en dalgång som är 
en förkastningsspricka och del av Mälardalens karaktäristiska 
sprickdalslandskap. 

Platsen var tidigare ett odlingslandskap med åker på lermark mellan 
blandskogsbeklädda moränholmar och brantare berg. Genom hela 
stråket rinner också Nälstaån, med karaktären av ett åkerdike. Idag 
kantas det öppna stråket av bebyggelse av varierat slag från olika 
tidsepoker. 

En områdesanalys över Nälsta parkstråk genomfördes av Tyréns AB 
på uppdrag av markkontoret, Stockholm Stad, under 2006. Då flera 
förutsättningar från analysen har förändrats är det aktuellt att ta fram 
en ny områdesanalys med utgångspunkt i de delar som fortfarande är 
relevant och aktuellt från tidigare områdesanalys.

Bakgrunden till behovet av en områdesanalys är att utreda möjligheten 
att utveckla nya bostäder längs Nälstastråket, samt för en upprustning 
av Nälstastråket. 

Områdesanalysen omfattar Nälstastråket, mellan Vinsta i väster och 
Eneby i öster. Fokusområde för analysen beträffande utredning om 
möjligheterna för utveckling av nybebyggelse har varit de västra 
delarna mellan Vinsta och Skattegårdsvägen.

Flertalet utgångspunkter har förändrats eller tillkommit sedan 
områdesanalysen från 2006 utfördes. Vissa förändringar är lokala och 
påverkar platsen direkt medan andra är storskaliga och kan ha en 
indirekt påverkan i framtiden.

Beslutet att gräva ner den kraftledningsgata som löper genom Nälsta 
dalgång möjliggör exploatering och upprustning av parkstråket. Det 
ställverk som är beläget i sydöstra delen av stråket kommer dock 
inte att förändras, vilket ansågs vara en möjlighet i utredningen som 
utfördes 2006. 

Andra större förändringar som väntas på platsen är två nedfarter till 
förbifart Stockholm som ligger i stråkets sydvästra del. Ett ledningsstråk 
med bla fjärrvärmeledning kommer att grävas ner i ett stråk längs 
Nälsta dalgång vilket begränsar möjligheten för utveckling med 
nybebyggelse.

Även programmeringen av platsen har utvecklats sedan 2006, då både 
ett utegym och en lekplats i anslutning till Nälstaskolan tillkommit. En 
damm har anlagts i områdets östra del längs Nälstaån, vilket föreslogs i 
områdesanalysen från 2006. 

Målet med områdesanalysen är att visa på åtgärder som stärker 
funktionen av Nälstastråket som rekreationsstråk samt möjligheterna 
att komplettera med nya bostäder med utgångspunkt i styrande 
dokument och områdets karaktär och förutsättningar.

De kvaliteter som inventerats och analyserats är Stockholmsregionens 
gröna kilar, grönstruktur och gröna kopplingar, cykelstråk, 
distriktsanalys, Nälstastråkets väggar, funktion / användning, gång- och 
cykelstråk, kollektivtrafik, åstråket, ekologiska värden, fornlämningar 
och riksintresset, buller och nya förutsättningar. 

Denna analys utgör det första steget av tre i processen att ta fram 
ett förslag för utvecklingen av Nälstastråket. Områdesanalysen 
kommer följas av ett översikligt förslag som tar sin utgångspunkt i 
områdesanalysens slutsatser. Det tredje steget kommer därefter att ge 
ett fördjupat förslag för programmering och gestaltning. 
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de delar av Stockholm som inte pekas ut som utvecklingsområden.

• Parksystemet och de potentiella exploateringsområdena kring 
Nälstastråket är en del av detta. 

SOCIOTOPKARTAN

Nälstastråket markeras i Sociotopkartan som en friyta särskillt värdefull 
för utevistelse och friluftsliv, samt ett område där friytor behöver 
utvecklas för sina sociala och kulturella värden på grund av sitt läge i 
eller samband med staden. Utveckling p g a brist måste utredas med 
särskild tillvägagångsanalys.

Området utpekas också som:

- “Grön oas - rum med grönskande golv och väggar, årstidsväxlingar”, 
- “Naturlek - barns möjlighet till naturlek, att klättra i träd, på berg, 
krypa i buskage”, 
- “Picknick - samvaro i mindre sällskap, oftast i samband med solbad, 
även utflykter”, 
- “Ro - möjlighet till avkoppling, avskildhet och tystnad, att vara i fred”

GRÖNA PROMENADSTADEN

Grönstruktur i angränsning till Nälstastråket (Sunby friområde och 
Grimstaskogen) utpekas som ekologiskt särskilt betydelsefullt område i 
Stockholms stad.

Mål som är relevanta för det aktuella projektet:

- Förvalta karaktärsdrag och gröna kulturvärden i 
stockholmslandskapet.
Skapa god tillgång till parker och naturområden som bidrar till ett rikt 
och hälsosamt stadsliv och möter den växande befolkningens behov.
Stockholm ska ha ett rikt växt- och djurliv och vidareutveckla en hållbar 
grönstruktur som kan bidra till stadens klimatanpassning och andra 
ekosystemtjänster.

Strategier som är relevanta för det aktuella projektet:

Stockholms gröna karaktär som utgångspunkt
En utgångspunkt vid alla förändringar ska vara att ta tillvara 
landskapets karaktärsdrag och stadens gröna kulturvärden. 

Nya stadsparker i ytterstadens tyngdpunkter
Nya stadsparker av hög klass ska skapas centralt i ytterstadens
utpekade tyngdpunkter. Parkerna ska bidra till de nya stadsdelarnas 
profil och status och spela en central roll i stadsutvecklingen. 

Stockholmsstråk kopplar samman stadsdelar
I ytterstadens grönområden ska stockholmsstråk utvecklas för att skapa 
starkare koppling mellan olika stadsdelar. Stockholmsstråk är välskötta, 
karaktärsfulla gröna samband, där populära funktioner samlas längs
välanvända promenadstråk. 

Gröna promenader i ett sammanhängande nät
Ett sammanhängande grönt promenadnät ska utvecklas för att 
locka människor att gå och cykla till vardagens viktiga platser. Gröna 
promenader kan bestå av gröna gator och gångstråk som länkar ihop 
parker, torg, natur, idrottsytor och andra viktiga målpunkter. 

Fler gröna mötesplatser
Fler gröna målpunkter som gynnar integration och mänskliga möten 
ska skapas i staden. De gröna miljöernas möjlighet att samla människor 
från olika stadsdelar, med olika bakgrund och ålder ska tas tillvara. 

God park- och naturtillgång (kvalitet)
Stockholmarna ska ha god tillgång till bra parker och naturområden. 
Stadens parkriktlinjer ska användas som stöd för att förbättra 
tillgången till de gröna kvaliteter som stockholmarna efterfrågar. 

God parkstandard (kvantitet)
Stockholm ska ha en god parkstandard, där den gröna ytan är 
tillräckligt stor för att möta invånarnas rekreationsbehov och hålla 
hög kvalitet. En god parkstandard ska vara en självklar utgångspunkt 
vid planering av tyngdpunkter och stadsutvecklingsområden, där nya 
parksatsningar blir en central del i utvecklingen. 

Engagerade och delaktiga stockholmare
Staden ska aktivt verka för att uppmuntra och ta tillvara 
stockholmarnas stora intresse för parker och naturområden. 
Invånarnas möjlighet att påverka sin närmiljö genom exempelvis 
stadsodling ska utvecklas. 

Rikt växt- och djurliv
En utgångspunkt för planering, utveckling och skötsel ska vara 
att upprätthålla eller stärka funktionerna i Stockholms ekologiska 
infrastruktur, så att ett rikt växt och djurliv bevaras. 

Mångfald av ekosystemtjänster
Stockholms grönstruktur ska vidareutvecklas med en stor variation 
av park- och naturtyper, så att den långsiktigt kan bidra till olika 
ekosystemtjänster. 

Grönytefaktor i alla exploateringsprojekt
Grönytefaktorn ska användas i samtliga exploateringsprojekt för 
att reglera hur stor andel av marken som ska vara grön och vilka 
ekosystemtjänster det gröna ska bidra med. 

Klimatanpassad stad
Stadens anpassning till ett förändrat klimat ska vara en utgångspunkt 
för planering och utveckling av parker och natur. Grönska och vatten 
ska utnyttjas för att förbättra stadsklimatet och mildra konsekvenserna 
av klimatförändringar. 

PARKPLAN HÄSSELBY OCH VÄLLINGBY

Parkprogrammet föreslår tre övergripande ledstjärnor:
- God park- och naturtillgång
- Rik park- och landskapskultur
- Hållbar park- och naturmiljö

Parkplanen beskriver Nälstatsråket:
Nälstastråket sträcker sig från Vinsta gård och till Täbylundsvägen. 
Området domineras av stora gräsytor med enstaka träd och med 
skogsmark på den sydvästra delen där ek dominerar. Ett dike följer 
genom hela området som överkorsas av 7 stycken träbroar som 
ansluter till parkvägar. Nälstabadet och Nälstaskolan ligger i anslutning 
till området. På gräsytan nedanför Nälstaskolan står två statyer. I 
närheten av Nälstabollplan ligger en lekplats som omgärdas av ett 
staket. På lekplatsen finns en basketplan, gungor och en klätterställning 
med rutschkana. I området finns också några inhägnade fotbollsplaner 
med grusunderlag och några fotbollsplaner på gräsytan.

Värden:
Nälstastråket är en gammal kulturmark där det i dag finns 
fornlämningar som består av gravfält och stensättningar. Nedanför 
Nälstaskolan står statyerna ”Venus och Nerthus bidande sin tid”. 
Dessa är gjorda av konstnären Lena Lervik. För mer information om 
konstverket www.explore.stockholm.se. Stråkets sociala värden är 
bollek, grön oas, landform, löpträning, naturlek, picknick, promenader 
och ro. Området innehåller många fina ekar som är ekologiskt 
värdefulla.
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Analys
Enligt Sociotopkartan behöver området utvecklas. Detta kan göras 
bland annat genom att utveckla den lekplats som finns för att skapa 
en mötesplats för alla åldrar. Lekplatsen ser i dag ovårdad ut med 
ett staket som saknar nästan alla spjälor och en lekmiljö som måste 
utvecklas för att inspirera till lek och rörelse. Ekarna i området ut 
mot Vällingbyvägen är i akut behov av restaurering enligt rapporten 
”Stockholms unika ekmiljöer” från juni 2007. Ett angränsande område 
har restaueringsbehov inom 10 år. Vissa sträckor på parkvägarna är 
i dåligt skick och en träbro är trasig. Parkvägarna som leder genom 
området är av stor betydelse för möjligheten att använda och uppleva 
stadens friytor och grönstruktur. Den ska betraktas som stadens 
stomnät för gångtrafik och promenader.

Mål
- Att Nälstastråket blir en central och levande park för alla åldrar som 
kan fungera som samlingsplats för hela stadsdelen. En plats för lek, 
samvaro, avkoppling och evenemang.

- Differentierad grässkötsel som berikar upplevelsen och naturvärdena 
genom att släppa fram ängsytor.

GÖRVÄLNKILEN - UPPLEVELSEVÄRDEN I STOCKHOLMSREGIONENS 
GRÖNA KILAR

Nälstastråket ligger strax norr om området som omfattas av 
Görvälnkilen där bland annat Vällingby, Hässelby och Ängby ingår. 

STOCKHOLMS STADS CYKELPLAN

Cykelstråket genom parkrummet utpekas som “huvudstråk” men finns 
inte med under prioriterade åtgärder.

STOCKHOLMS STADS DATAPORTAL - BIOTOPER

Nälstastråkets öppna del består idag till största delen av klippt 
gräsmatta, men i ett avsnitt mellan ställverket och Spångavägen 
har den gamla åkermarken fått växa igen och har därmed ett högre 
ekologiskt värde än gräsmatta. Öster om Spångavägen fortsätter 
Nälstaåns dalgång i kanten av villaområdet i Sundby innan ån flyter 
samman med Bällstaån. 

Hela Nälstastråket från ställverket och österut är klassat som en 
livsmiljö för skyddsvärda arter (ESBO-område), vilket i sin tur ansluter 
till östliga spridningszoner och kärnområden. Fokusområdet för den 
här analysen berörs dock inte av detta ESBO-område (se karta sid 18). 
I nära anslutning i söder tar Grimstaskogen vid, som klassas som ett 
kärnområde.

Nälstaån har idag vissa värden för våtmarkslevande arter 
(groddjurshabitatnätverket), men där ån är kulverterad saknas helt 
ekologiska värden och kulverteringen som sådan utgör en barriär mot 
väster för spridning av vattenlevande arter. Sedan habitatnätverket för 
groddjur togs fram har delar av Nälstaån restaurerats med två dammar 
öster om Spångavägen, varför värdet har ökat sedan kartan gjordes, 
särskilt i östra delen. Nälstaån är idag huvudsakligen ett dike som är 
totalt igenväxt med bladvass och högvuxna gräs. Vattenmängderna 
ökar successivt åt öster mot sammanflödet med Bällstaån. Längst i 
väster finns en sankäng som idag troligen torkar ut, men som skulle 
kunna utgöra ett bra läge för en damm och värdet skulle då kunna öka i 
denna del. Långt tillbaka har groddjur setts i denna del. Det ekologiska 
värdet av ån är idag tämligen ringa, men är högre i östra delen. Att 
anlägga dammar och låta vattendraget få ett meandrande lopp, samt 
att ta bort kulverteringen skulle öka det ekologiska värdet markant.

Möjligheterna att utnyttja Nälsta å för LOD (lokalt omhändertagande 
av dagvatten) bör också beaktas genom t.ex. översilningsytor och 
dammar. Om stenar och grus läggs ut finns möjligheter för en del 
vatteninsekter eller groddjur att lättare klara sig. Genom planteringar 
av vatten- eller strandväxter kan man få en mer varierad flora än idag 
(utan skötselåtgärder kommer på sikt bladvassen dock ta över igen).
Längs den södra kantzonen finns både tät och gles ädellövskog, 
blandskog samt barrskog, medan det längs den norra sidan endast 
finns några smärre dungar lövskog. De ur ekologisk synvinkel 
värdefullaste biotoperna i området är ädellövskogen som framförallt 
växer längs södra kanten av dalgången. Särskilt viktiga är områden med 
god tillgång till gamla grova träd och död ved. Tre större värdeklassade 
ekområden (klass 3) är markerade i det södra skogsbrynet. Tre 

värdeklassade jätteekar finns i dalgången, två stycken av klass 2 och 
en av klass 3. Dessa ytor och jätteekar bildar ett habitatnätverk för 
eklevande insekter längs stråket från Vinstavägen till ställverket. 
Habitatnätverket sträcker sig även utåt från Nälstastråket till 
ekområden i angränsande villa- och radhusområden i norr och söder. 

Habitatnätverk för barrskogsfåglar saknas inom Nälstastråket utom 
i den allra östligaste delen intill sammanflödet med Bällstaån. 
Grimstaskogen i söder är ett viktigt kärnområde för barrskogsarter. 

Större delen av dalgången består idag, som tidigare nämnts, av klippta 
gräsytor vilket har ett lågt ekologiskt värde. Dessa områden kan få ett 
högre ekologiskt värde om andelen träd och buskar med bär (frukträd, 
rönnbär, bärbuskar mm) planteras. Detta kan då också bli en s.k. ätbar 
park, som kan nyttjas av de boende. Fjärilsblommor är andra inslag 
som kan ge en högre biologisk mångfald.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

Riksintresset Vällingby

Motivering:  
Efterkrigstidens ideala förortsmiljö, uppbyggt som en självförsörjande 
förort längs tunnelbanan på grundval av idén om den s.k. ABC-
strukturen (Arbete-Bostad-Centrum). Förebild för planering, 
gestaltning och socialt program för bostadsområden i Sverige och 
internationellt.  

Uttryck för riksintresset:  
Planeringen med centrumdel med låg bebyggelse och gågator, affärer, 
service och gemensamma anläggningar och utanför detta en zon med 
en blandning av höga punkthus och lägre flerbostadshus, som omges 
av gräsplaner och grönska, samt längst ut områden med radhus- och 
småhusbebyggelse. Trafikdifferentiering, bestämda gestaltningsidéer. 
I det sociala programmet ingick tankar om en blandad befolkning och 
lätttillgänglighet, som också skulle skapa en rationell verklighet för 
arbetande kvinnor. Området byggdes ut under 1950-talet och är ett 
sammanhållet uttryck för detta årtionde.
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ANALYS
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STOCKHOLMSREGIONENS GRÖNA KILAR

GÖRVÄLNKILEN

Angränsande kil, Görvälnkilen

Nälstastråket och angränsande grönområden.Stockholms så kallade gröna kilar erbjuder möjlighet till friluftsliv och rekreation 
i sammanhängande grönstråk. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska 
mångfalden och har stora kulturhistoriska värden. Nälstastråket ligger nära 
Grimstaskogen och den södra änden på Görvälnkilen. 

Nälstatråket som en del i en möjlig förlängning 
av Görvälnkilen.

Nälstatråket som en del i en möjlig lokal 
cirkelkoppling i anslutning till Görvälnkilen.

Nälstastråket

Möjlig grön koppling / förlängning av kil
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RIKSBY 
FRIOMRÅDE

SUNDBY 
FRIOMRÅDE

KYRKHAMN

EKERÖ

GRIMSTASKOGEN

VÄLLINGBY

NÄLSTASTRÅKET

JOHANNELUNDHÄSSELBY GÅRD

HÄSSELBY STRAND

RÅCKSTA

BLACKEBERG

SPÅNGA

RISSNE

RINKEBY

TENSTA

JÄRVA FRIOMRÅDE

GRÖNSTRUKTUR OCH GRÖNA KOPPLINGAR

Nälstastråket kopplar ihop flera större grönområden i Bromma- Hässelby-regionen. 
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CYKELSTRÅK OCH GRÖNA PROMENADER

Befintliga cykelstråk

Möjlig förstärkt koppling genom Nälstastråket

Grön promenad

Nälstastråket har potential att bli en viktig komponent i ett lokalt och regionalt cykelnät. En bra cykelförbindelse genom stråket 
skulle binda ihop Vinsta verksamhetsområde med befintliga gröna cykelstråk genom Sundby och Riksby.

EKERÖ

NÄLSTASTRÅKET
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DISTRIKTSANALYS
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FLERFAMILJS- OCH 
RADHUSBEBYGGELSE

FLERFAMILJS- OCH 
RADHUSBEBYGGELSE
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N
ZO

N

VILLASTAD

VILLASTAD

TUNNELBANESTAD

Bebyggelsetyperna kring Nälstastråket varierar stort. I direkt anslutning ligger främst flerfamiljshus och radhusbebyggelse samt 
områden med villor. I söder avgränsas platsen av en tät brynzon som topografiskt också reser sig högre än själva stråket.

0 200m

FOKUSOMRÅDE
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NÄLSTASTRÅKETS VÄGGAR

PÅ NORRSIDAN MÖTER I HUVUDSAK EN 
LÅG BEBYGGELSEFRONT PARKRUMMET 

PÅ SYDSIDAN MÖTS MAJORITETEN AV 
PARKRUMMET AV VEGETATIONSVÄGGAR

Byggd vägg 

Grön, halvtransparant vägg

Fristående holme

Slutet - öppet

0 200m

Nälstastråket ligger låglänt i en svacka med tydliga väggar i alla riktningar, 
främst av bebyggelsefronter av varierat slag samt det sammanhållna 
skogsbrynet i söder. Själva stråket domineras av ett stort öppet rum med 
gräsmattor, vilka ibland övergår i mer extensiva ytor och dungar av träd. 

I stråket finns fyra större träddungar, en kring Vinsta gård, en som omgärdar en 
mindre bebyggelse i väster, en holme kring en sportyta samt en fjärde dunge i 
öster som är genomgående vegetativ. 

Bebyggelsefront i norr Gradient från sluten brynzon till öppet gräsrum Fristående holme med bebyggelse



OMRÅDESANALYSNÄLSTA PARKSTRÅK 14

Extensiva, grönytor, svårutnyttjade “mellanrum”

Omhändertaget vattenrum / dammLek - Nyanlagd lekplatsSport - Nyanlagt utegym

FUNKTION / ANVÄNDNING

Stora klippta gräsmattor Bronsskulptur i finparksdel

GRÄSMATTA

SPORT/LEK

SKOLA

SKULPTUR

BAD

GYM

ELJUSSPÅR

SKIDSPÅR
EXTENSIV 
GRÖNYTA

ÄNG

DAMM

Nälstastråket är ett grönt parkstråk och domineras idag av stora öppna gräsmattor utan tydlig användning. Dessa kantas i öster av ett stort område med extensiva grönytor. 
Programmerade ytor är koncentrerade till mitten av parkstråket och där finns både en lekplats, sportplaner av olika slag, utegym och minigolf. Där ligger även Nälstabadet, vilket 
klassas som ett regionalt värde i kommunen.  Nedanför Nälsta skola ligger en mer vårdad och gestaltad del av parkstråket där det bland annat finns en skulptur i brons.

0 200m
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Huvudgångstråk

Gångstråk

Korsande bilväg

Möjlig sammanlänkande G/C-koppling 
längs Nälsta å

Möjlig entrépunkt att utveckla

Cykelstråk

BEFINTLIGA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK: Huvudgång- och cykelstråken rör sig i huvudsak i Nälstastråkets ytterkanter och brynzoner. 
Inga formella gångvägar sträcker sig längs Nälsta å, men upptrampade stigar tyder på att folk ändå rör sig längs å-fåran. I öster saknas 
sammanhängande gångstråk genom parkrummet; gång- och cykeltrafikanter hänvisas istället till Enevägen och Kopparbacken. 

MÖJLIG FÖRBÄTTRING: Ett sammanlänkande G/C-stråk längs Nälsta å skulle kunna förbättra flödena genom Nälstasråket. 
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TT

J SPÅNGA STATION

VÄLLINGBY

JOHANNELUND

118 
158

115 
158

117
117X

116
199

115

179

179

118

115
909

KOLLEKTIVTRAFIK

0,5 km

1 km

1,5 km

2 km

Nälstastråket ligger en knapp kilometer från Vällingbys och Johannelunds T-banestationer och nästan två kilometer från Spånga 
pendeltågstation. Det finns alltså ingen tågförbindelse med övriga Stockholm i en absolut närhet till stråket. Däremot finns det flera 
busslinjer som tangerar stråket, både i väster längs Vinstavägen, i mitten längs Täbylundsvägen och i öster längs Spångavägen. 

0 200m
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ÅSTRÅKET

DAMM

STRÄCKNING LÄNGS 
KRAFTLEDNING, IGENVUXEN Å, 
STÄNGSEL

IGENVUXEN Å, STÄNGSEL

IGENVUXEN Å
IGENVUXEN Å

KULVERTERAD Å - MÖJLIG ATT UTVECKLA TILL 
SAMMANHÄNGANDE ÅRUM

Nälsta å

Kulverterad å

Gångbro över Nälsta å

Bilbro över Nälsta å
I parkstråkets västra delar följer Nälsta å idag den gamla kraftledningsgatans 
raka sträckning. Åns skärning genom parkrummet domineras framförallt av 
ett kraftigt uppslag av våtmarksvegetation som döljer alla eventuella öppna 
vattenspeglar. Ån omges också av stängsel vilket stänger av all kontakt med 
vattnet. 

I den mellersta delen av parkstråket, i rummet i anslutning till Nälstabadet, 
skolan och idrottsanläggnigarna, viker ån av och får ett mer meandrande 
flöde. När ån når Täbylundsvägen dyker den ner i en kulvertering som 
sträcker sig hela vägen till den korsande Spångavägen. Här dyker den 
upp igen, nu utan stängsel men fortfarande igenvuxen och med få öppna 
vattenspeglar. Så småningom utvidgas ån till en nyanlagd damm med 
en brygganläggning, för att sedan fortsätta vidare norrut mot Sundbry 
friområde.

Nälsta å, igenväxt vattenstråk Gångbro över en inhängnad del av ån Dammen med brygga

0 200m
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EKOLOGISKA VÄRDEN

Habitatnätverk groddjur och ekologiskt betydelsefulla områden

Ekhabitatnätverk för eklevande arter m.m. 
Spridning groddjurshabitat

Bredkronigt träd

Igenväxande ängsmark

Våtmark

Häll
Utbredning ekologiskt särskilt 
betydelsefullt område (ESBO), 
livsmiljö för skyddsvärda arter

Nälsta å

Nälsta å - kulverterad

Spridning i skog, 
eklevande insekter 

Ekområde, värdeklass 2

Ekområde, värdeklass 3

Jätteek, värdeklass 2

Jätteek, värdeklass 3

0 200m
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FORNLÄMNINGAR OCH RIKSINTRESSEN

BYTOMT/
GÅRDSTOMT

GRAVFÄLT

STENSÄTTNING

STENSÄTTNINGAR

VÄLLINGBY ABC-STAD

STENSÄTTNING

STENSÄTTNING

HUSGRUND

RÖSEHÖG

FORNLÄMNINGAR: Flera fornlämningar finns i området. De flesta ligger inbäddade i grönska i den gröna brynzonen i söder och utgör därmed
inget hinder för en eventuell upprustning eller exploatering av området. Ett område runt och strax norr om Vinsta gård är benämnt som
(“bytomt/gårdstomt”) och är enligt RAÄ ej klassat som fornminne men står som bevaklninmgsobjekt i deras bedömning.

RIKSINTRESSEN: Riksintresset Vällingby ABC-stad sträcker sig in i Nälstastråkets södra brynzon och innefattar även delar av fältet öster 
om Vinsta gård, vilket innebär att exploatering inom detta område inte är aktuellt. Riksintresseområdets utbredning är dock grovt 
utmarkerat och exakt utbredning kan eventuellt detaljstuderas.

0 200m
Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård
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STADSMUSEETS KLASSIFICERING OCH DETALJPLANELAGT / MARKANVISAT OMRÅDE

Riksmuseets klassificeringskarta visar att det finns både blåa och gröna områden i Nälstastråkets närhet.  
De blå byggnadsenklaverna kan likställas med riksintresse.

Detaljplanelagda / markanvisade områden.

Fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna 
för byggnadsminne i kulturmiljölagen. Byggnadsminnen, begravningsplatser samt 
kyrkobyggnader skyddade enligt kulturmiljölagen.

Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst 
kulturhistoriskt värde.

0 200m

0 200m

FÖRBIFART STOCKHOLM
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NYA FÖRUTSÄTTNINGAR: Idag löper en kraftledningsgata genom stora delar av Nälstastråket vilken avslutas i ett stort 
ställverk. Kraftledningen är idag nergrävd och det gamla luftburna nätet kommer så småningom (enligt preliminära 
besked under 2016) att nedmonteras och därmed möjliggjörs vistelse och exploatering i större utsträckning i området. 
Ett nytt ledningsstråk för fjärrvärme och stadsnät löper genom stora delar av grönstråket, och avslutas i ställverket, vilket 
begränsar potentiell exploateringsutbredning. Bygget av förbifart stockholm kommer att påverka området närmast 
Bergslagsvägen under ca 10 år varför denna del endast översiktligt analyserats.

BULLER: Kartan visar en kurva för maximal ljudnivå 80 dB(A) för ett årsmedeldygn samt medelljudnivåkurvor, så kallade Leq-kurvor, ned till 
ljudnivå 54 dB(A). Kurvorna baseras på beräknade ljudnivåer för flygtrafiken under 2014. 

BULLER OCH NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

Ledningsrätt - utgår

Max 80 57 dB(A)

54 dB(A) 58 dB(A)

55 dB(A) 59 dB(A)

56 dB(A) 60 dB(A)

Kraftledning - utgår

Planerat ledningsstråk - 
fjärrvärme, el och stadsnät

Planerad vägdragning, uppfarter 
Förbifart Stockholm

0 200m

0 200m

STÄLLVERK



OMRÅDESANALYSNÄLSTA PARKSTRÅK 22

SLUTSATSER ANALYSER
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UTMANINGAR/BRISTER:
Otydliga G/C-stråk, 

Svag programmering i stråkets östra och västra delar, programmering nu 
centrerad till mitten,

Otydlig gräns mellan privat och allmänt i områdets norra gräns mellan 
parkstråk och småhusbebyggelse.

Stråkets norra del är idag i stora delar präglad av det gamla 
kraftledningsstråket 

Stora, avlånga, öppna gräsytor med tydliga väggar, 

Fornlämningar i området liksom riksintresset Vällingby ABC-stad begränsar 
möjligheterna för nybebyggelse.

Nälsta å är kulverterad och igenvuxen vissa sträckor, den upplevs idag på 
många håll mer som en barriär än en som tillgång.

Viktiga eksamband längs stråkets södra sida är skyddsvärda, 

Fjärrvärmeledning kommer grävas ner och löpa genom stråket - begränsar 
exploatering.

Området är lågt exploaterat trots kollektivtrafiknära och relativt centralt läge 
vilket leder till ett bristande underlag för lokal service och handel.  Exempelvis 
är utbudet av restauranger bristfälligt. För att förstärka publika rum, gaturum 
och parkrum, behövs kompletterande bebyggelse. 

En översyn av framför allt trygghetsaspekten kan göras i området som 
helhet. Tillgängligheten kan också öka för alla om fler delar av grönytor och 
vattendrag ramas in, sköts och tydliggörs. Skyltning och belysning bör ses 
över. 

Framtida utveckling i närområdet (tex Vinsta industriområde) kommer att öka 
trycket på grönområden runt Vällingby/Johannelund, däribland Nälstatsråket.

KVALITETER OCH VÄRDEN:
Nälsta parkstråk utgör en stor tillgång för området och dess närhet.

Skogsbrynet längs södra sidan av parkstråket är en kvalité, i samspel och 
kontrast till det öppna fältet och som bör värnas och bevaras.  I området kring 
Täbylundsvägen finns värdefulla ekbestånd och brynet bildar en naturlig och 
en tydlig visuell avgränsning för Riksintresset Vällingby.  

Vattenstråket i form av Nälsta å är en stor tillgång i området.  

Parkrummet och aktiva parkytor i anslutning till Nälstaskolan och Nälstabadet 
är en stor tillgång och kvalité för området.

Parkstråkets öppna ytor med långsträckta siktlinjer är värden att värna.

Den relativa geografiska närheten till pendeltåg och lokalt centrum i Spånga 
samt närheten till Vällingby centrum, tunnelbana, lokala busslinjer, E18 samt i 
framtiden till Förbifart Stockholm är lägesmässigt stora tillgångar .

De välutformade bostadsmiljöerna i varierande skala i området är av stort 
värde och bildar en fin inramning till all framtida utveckling av området. 
Bebyggelsen runt stråket är i stora delar av mycket hög kvalité. 

Torpet ”Vinsta gård” är en tillgång för området och ger det en förankring i 
historien och skulle med en framtida väl utvecklad verksamhet bli en ännu 
större tillgång.  

Områdets många fornlämningar är spännande historiska spår i landskapet 
värda att lyfta fram. 

Området har, framförallt i de sydvästra delarna, vackra berghällar som bör 
värnas om.

Möjligheter skapas till utveckling av nya värden i samband med att stråket 
görs om.

Nälstastråket är en del av ett större grönt samband, Grimsta – Bromma, som 
ytterligare kan förtydligas och förstärkas.
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MÖJLIGHETER:
Grönstråket kan ses som viktig grön påbyggnad på Stockholms gröna kilar in 
mot city.

Befintlig kraftledning som ersätts av nergrävda ledningar kommer att frigöra 
mark för utveckling av stråkets norra del och möjliggör för en mer varierad 
front än den som fram tills nu har styrts av kraftledningens sträckning.

Utveckling av Nälsta å och grönområdet kan stärka de ekologiska sambanden 
i området.

Vatten kan bidra till platser för rekreation, lek och lärande för stora och 
små. Genom omläggning av delar av vattendraget med breddning, dammar, 
våtmarker och översilningsytor mm, kan de ekologiska värdena öka. Vid 
andra barriärer i landskapet såsom korsande vägar över parkstråket, bör 
miljön och landskapsbilden också ses över. Vid en utveckling i området 
med nybebyggelse av bostäder kan ån även fungera som magasin för 
dagvattenhantering? 

Genom plantering på de öppna gräsytorna kan de ekologiska värdena öka. 
Detta särskilt om ekologiskt värdefulla träd och buskar väljs.

Förutsättningar för gång- och cykeltrafik är goda och kan förstärkas, 
exempelvis längs Vinstavägen, längs Nälsta dike mot Vinstavägen och vidare 
i riktning mot Kälvesta och Vinsta, samt vid parkstråkets anslutning till 
Spångavägen. De goda förutsättningarna i området för dessa trafikslag bör 
värnas. Stråk, noder, förbindelse mellan bostadsområdena på respektive sidor 
om parkstråket, skulle kunna identifieras och förtydligas.

Utveckling av området med nya bostäder kan förstärka underlaget för lokal 
service och handel såväl som lokaltrafik i såväl Vällingby som Vinsta området.

En relativt hög exploatering, men med en noga avvägd skala, kan vara 
motiverad i området runt Vinstavägen. Det kan ge ekonomiska förutsättningar 
för ett gott omhändertagande av gemensamma rum. Vid ny exploatering bör 
man dock noga studera förutsättningarna för trafik, angöring och parkering. 
Dels för att försörja ny bebyggelse men också i förhållande till befintlig 
bebyggelse och till parkmark. Stråk som leder till kollektivtrafik och till lokala 
centrum bör gestaltningsmässigt prioriteras. 

Stråket angränsas av både fler- och enfamiljshus vilket inbjuder till en 
varierad exploatering,

Befintliga holmar skapar rumslighet i de stora parkrummen,

Bullerkartan visar att det inte finns några begränsningar för utveckling av 
bostäder i fokusområdet för denna analys,

Bebyggelse längs Vinstavägen och Skattegårdsvägen kan fungera som 
bullerskydd för de inre parkrummen i Nälstastråket,

Exploatering längs Nälstastråket ger nya bostäder i anslutning till grön 
parkmiljö och en redan fungerande infrastruktur, vilket rätt utfört 
förstärker parkrummet och förtydligar entréer och stråk. 

Genom en utveckling av området med nya bostäder kan det befintliga 
beståndet kompletteras med typer och storlekar som saknas idag, samt 
tillgänglighetsanpassade bostäder.

Flera busslinjer tangerar stråket.

En utveckling av Nälstastråket kan minska den barriär som Nälstastråket 
idag till viss del utgör mellan Vällingby och Spånga.

I en utveckling av stråket kan gränser mellan offentlig park och privat 
tomtmark förtydligas.
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SLUTSATSER ANALYSER - LANDSKAPLIGA STRUKTURER

KNYT IHOP NÄLSTA Å

TYDLIGGÖR STRÅKET

STÄRKA KVALITETERNA I ETT 
SAMMANHÄNGANDE GRÖN-/
DALSTRÅK

Öppna om möjligt kulverteringar och låt 
ån meandra. Ta fram övervuxna partier 
och utred möjligheterna till en ny damm.

Skapa ett tydligt och identitetsstarkt 
rekreativt kommunikationsstråk längs ån 
för gång och cykel.

Skapa rumslighet och kvalitativa parkrum 
samtidigt som siktlinjer och känslan av ett 
sammanhängande grönstråk bevaras.
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