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Sammanfattning

Sweco har på uppdrag av Exploateringskontoret genomfört fyra 
dialogpromenader inom Årstaområdets andra etapp: Vallastråket. Syftet 
med dialogerna har varit att skapa förståelse för hur människor rör sig i 
och använder området idag. Dialogerna har även utforskat vilka platser 
och värden i området som är viktiga att bevara i den nya bebyggelsen om 
270 nya bostäder som planeras inom etappen. 

Dialogerna har genomförts i två spår med hjälp av metoden 
dialogpromenader. Dels har femåringar från Förskolan Valla och 
Förskolan Skogsbacken observerats när de använder sitt direkta 
närområde. I samband med detta har förskolepedagoger intervjuats om 
deras syn på barnens behov nu och i framtiden. Dels har tre 
dialogpromenader genomförts på kvällstid med föranmälda boende i 
området. Totalt deltog ca 60 vuxna och barn i dialogerna.  

Dialogpromenaden med förskolor visade på vikten av en orörd 
naturmiljö för en god utveckling av barns fysiska och kognitiva förmågor. 
Skog och natur används i stor utsträckning i förskolornas undervisning 
och är viktig för att nå läromålen. Dialogen visade även på att tillgången 
till en stor, plan, oprogrammerad yta är av stor betydelse för förskolorna, 
för möjligheten till pulshöjande aktiviteter, idrott och 
samarbetsövningar. 

Dialogpromenaderna som genomfördes på kvällstid visade att boende 
vid Valla torg uttrycker starka känslor för sitt grannskap och direkta 
närområde och vill behålla dess nuvarande karaktär. Även om de anser 
att det saknas både aktiviteter och spontana mötesplatser så finns det 
hos vissa ett starkt motstånd mot att platsen ska förändras. Resultatet av 

dialogerna visade dock att de boende kan se möjligheter i den nya 
bebyggelsen om utvecklingen genomförs med stor hänsyn till platsens 
befintliga natur- och kulturvärden. 

Sammanfattningsvis visade dialogen på fem viktiga teman som behöver 
beaktas i den kommande bebyggelsen: 

i. Närheten till skog och natur är en viktig del av platsens karaktär och 
bör utnyttjas i den nya bebyggelsen

ii. Trafiksäkerheten behöver stärkas och orienterbarheten behöver 
förbättras när belastningen på Vallastråket blir högre

iii. Det saknas både programmerade och oprogrammerade
mötesplatser i området idag

iv. Det finns positiva värden i platsens befintliga arkitektur och estetik 
som bör omhändertas och översättas till den nya bebyggelsen

v. Det finns ett motstånd till förändring, delvis på grund av 
etableringen av nya bostäder på Årstafältet
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Bakgrund

Markanvisning inom planområdet i etapp 2, Vallastråket.

På uppdrag av Exploateringskontoret har Sweco genomfört fyra 
dialogpromenader längs Vallastråket i Årsta. Vallastråket är en del av 
projektet Årstastråkets andra etapp. Här planeras för cirka 270 
bostäder vid Valla torg.

Syftet är att skapa en ny stadsstruktur i området norr och söder om 
tvärbanestationen Valla torg, med bostäder, torg och parkytor. I 
planerna skapas möjlighet för olika typer av verksamheter i 
bottenvåningar på nya hus, och ett nytt torg ska fungera som 
mötesplats och lokalt stadsdelscentrum. 

Swecos dialoginsatser inom planområdet har syftat till att fånga upp 
idéer och önskemål från medborgare angående platsens utveckling, 
men också öka kunskapen om hur området kring Valla torg upplevs och 
används idag. Vilka platser är särskilt uppskattade och bör 
omhändertas? Finns det några platser eller funktioner som saknas?

Emelie Anneroth, Shimeng Zhou och Marie Polden från Sweco har 
ansvarat för att planera, genomföra och dokumentera dialogarbetet.

Vallastråket sett från Valla Torg med Sandfjärdsparken och Wallenstams 
markanvisning till vänster.



Arbetsmetod
Dialogpromenader

Dialogerna genomfördes med metoden dialogpromenader, eller walkshops. 
Det är en metod som ger god förståelse för platsens nuläge samtidigt som 
den möjliggör för insamling av förslag från och diskussion mellan 
dialogdeltagare. Dialogpromenader är en metod som kräver fysisk närvaro 
på den plats som ska analyseras. Genom att röra sig i den aktuella miljön 
underlättar metoden för deltagarna att koppla an till egna upplevelser i sitt 
närområde. Metoden underlättar också arbetet med att fånga upp 
reflektioner kring det vardagliga, något som kan vara svårare för 
dialogdeltagaren att uttrycka vid en intervju eller samtal i en möteslokal. 

Dialogpromenaderna genomfördes med två förskolor inom det aktuella 
planområdet samt med tre grupper av boende som anmält sitt intresse på 
förhand till Exploateringskontoret. Alla boende i området fick information 
per post om att dialogerna skulle äga rum och därmed chans att anmäla sitt 
intresse för deltagande. Vi hade möjlighet att acceptera 15 personer per 
dialogpromenad.

På dialogpromenaderna som genomfördes kvällstid med boende stannade 
vi för gemensam reflektion och samtal på några på förhand utvalda platser 
(visas med ringar på kartan). Promenaderna började vid Årsta torg och 
avslutades vid Valla torg. Under varje promenad deltog en eller flera 
representanter från Stockholms stad. 

Dialogpromenaden som genomfördes med boende. Start vid Årsta torg, med stopp i (1) 
kyrkparken, (2) grusfotbollsplanen och den nya aktivitetsparken, (3) tunneln under 
tvärbanespåret samt (4) Valla torg där promenaden avslutades.
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Deltagare på 
dialogpromenaderna
Barn från Förskolan Valla och Skogsbacken, 2022-09-12 kl. 09.00-10.30.

Dialogen genomfördes med totalt 23 barn i femårsåldern tillsammans med 
fem förskolepedagoger. Promenaden följde inte en förutbestämd rutt utan 
barnen fick själva välja vilka platser de ville gå till. Detta möjliggjorde en 
förståelse för vilka platser de använder i närområdet, samt hur de använder 
platserna. Barnen observerades på tre olika stopp, medan 
förskolepedagogerna intervjuades kring sina erfarenheter av barnens 
användning av sitt närområde och vilka behov de ser hos barnen nu och i 
framtiden. Några av barnen var även nyfikna och fick svara på frågor på egen
hand. Promenaden började på Förskolan Skogsbacken och fortsatte till de 
bergiga delarna av Kyrkparken. Barnen åt frukt och lekte på berget och i den 
omkringliggande skogen. Promenaden fortsatte vidare till vad barnen kallar 
för ”dungen” och sedan till Vallaparken vid förskolan Valla. Tre platser som 
båda förskolorna i området använder nästan dagligen.

Kvällspromenader med intresserade medborgare, 2022-09-12 kl. 18.00-
19.30, 2022-09-15 kl. 17.00-18.30, 19.00-20.30

Tre dialogpromenader genomfördes på kvällstid med boende i området. 
Deltagarna hade på förhand anmält intresse för att delta. Promenaderna 
genomfördes kvällstid och 15 personer per tillfälle hade möjlighet att delta, 
dock dök inte samtliga anmälda upp på alla promenader. Totalt deltog 
mellan 10-13 personer per promenad. Dialogpromenaderna som 
genomfördes längs Vallastråket följde en förutbestämd rutt inom det 
aktuella planområdet och hade fyra stopp (se karta på föregående sida); 
Kyrkparken, nya aktivitetsparken, tunneln under tvärbanan, och Valla torg. 
På varje stopp redogjordes det för de tänka planerna och öppnades sedan 
upp för gemensam reflektion och samtal. 

Dialogpromenaden som genomfördes med förskolebarn började på Förskolan 
Skogsbacken och gick sedan vidare mot vad barnen kallade för (1) ”Berget” och (2) 
”Dungen” och avslutades vid (3) Vallaparken. 
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Orienteringskarta med planerad 
bebyggelse inom planområdet

- Platser som nämns i dialogerna

1. Förskolan Skogsbacken

2. Kyrkparken

3. Parkeringsplats som planeras 

att göras om

4. ”Berget”

5. ”Dungen”

6. Planerad aktivitetspark

7. Grusfotbollsplan

8. Hundrastgård

9. Tunneln under tvärbanan

10. Vallaparken

11. Förskolan Valla

12. Sandfjärdsparken

13. Basketplan

14. Valla torg
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Analys dialogpromenader



Vikten av att bevara skog och natur

Uppskattar lugnet och känslan av att vara i skogen

Det första stoppet på dialogpromenaderna är den öppna trekantiga 
gräsytan i Kyrkparken. Flera deltagare påpekar att de inte kände till att 
platsen hade ett officiellt namn. De själva kallar platsen för Skogsbacken
eller Skogsparken. 

Samtliga deltagare uppskattar den här platsen. De upplever att den idag 
känns ljus, luftig och som en oas i den omgivande bebyggelsen. ”Här 
kan man andas” nämner en deltagare. Även fast platsen till ytan är 
relativt liten så upplever deltagarna att Kyrkparken skapar en känsla av 
att vara i skogen. För de som bor vid Valla Torg är detta deras närmaste 
naturområde och en anledning till att de valt att flytta dit. 

Deltagarna upplever att det är mycket viktigt att bevara skogskänslan. 
”Man får röja lite lagom” tycker någon, ”Det får inte bli för tillrättalagt, 
barnen måste kunna leka fritt här” anser en annan. 

Skogen kan tillgängliggöras för fler

Många deltagare nämner att de ofta ser barn leka i skogen, vilket även 
bekräftas av förskolorna som vi besökt. Deltagarna önskar att skogen 
fortsatt ska få vara en orörd plats för barn att leka på men önskar 
samtidigt att skogsytorna tillgängliggörs för fler. 

En deltagare nämner exempelvis att fler bänkar skulle möjliggöra att 
platsen blir en destination snarare än en passage. 

”Som förälder är det skönt med en bänk där man kan ta en kaffe medan 
barnen leker”, påpekar en förälder. 

Flera instämmer att platsen till stor del upplevs som en passage idag, 
även fast det är en relativt trevlig passage. 

De förslag som deltagarna delger som kan gynna mer aktivitet i skogen 
inkorporerar naturliga material och är på skogens egna villkor. 
Exempelvis bänkar runt träd, lianer som fästs i träd eller kojor. 

Flertalet trygghetsåtgärder krävs

Trygghet är subjektivt vilket gör att det vissa personer upplever som 
tryggt, kan upplevas otryggt för andra. Resultatet från 
dialogpromenaderna visar att vissa upplever att de positiva värden som 
skogen åstadkommer på dagen har en tendens att försvinna under 
dygnets mörka timmar. En deltagare berättar: 

”Min tonårsdotter fick inte gå här för att det kändes så obehagligt.”

Flera deltagare nämner att området behöver ljusas upp på ett nytt sätt 
som kontrasterar de punktljus som finns på platsen idag. Förslag som 
deltagarna ger är bland annat att lysa upp träd och använda ljusslingor. 

Det kommer även önskemål om att glesa ur dungen nedanför kyrkan 
som en ytterligare trygghetsåtgärd. Flera deltagare upplever nämligen 
att det har blivit tryggare sedan skogen glesades ut mot parkeringen 
som planeras att göras om. 

Inkorporera skog och natur i kommande bebyggelse

Deltagarna önskar att skogsmiljön och en naturnära känsla inkorporeras 
i kommande bebyggelse på olika sätt. Detta kan exempelvis göras 
genom att använda naturliga trämaterial, inspireras av skogens färger 
och former, införliva grönska i tak och fasader, samt att använda 
skogsmaterial, som stockar, stenar och träd i utsmyckningen av 
offentliga platser. Så många träd som möjligt bör bevaras, såsom 
kastanjeträden vid Valla torg. 



Barnens perspektiv på skog och natur

Naturen är viktig för barnens utveckling

Närheten till skogen är avgörande för förskolornas verksamhet. De 
använder skogen både i utbildningssyfte och som rekreation.

Naturens ojämnheter är viktiga för barnens motoriska färdigheter. Att 
springa på ojämn mark gynnar koordinationen, kroppskontrollen och 
balansen hos barnen. Genom att nyttja naturen tränar även barnen på 
sina kognitiva färdigheter. Förskolorna använder skogen som ett 
verktyg för att lära sig om djur och växter, men även om former och 
siffror.

Barnen leker annorlunda i skogen

Förskolepedagogerna berättar att lekarna blir annorlunda i skogen än 
på en programmerad lekplats. Barnen leker i större grupper och med 
större fantasi i skogen. De tränar i högre grad på samarbete och 
samspel när de samlar, bygger och använder skogen i leken. Skogen är 
även så pass stimulerande för barnen att det går att leka på egen hand.

”Skogen lockar mer än att hålla mig som pedagog i handen”, 

förklarar en pedagog medan en annan förklarar att även barnen i högre 
utsträckning leker över gränser när de leker i skogen:

”Det finns inget genus i naturen”, berättar hen.

Att lekarna är mer fantasifulla i skogen stämmer överens hur vi 
observerar barnens interaktion med naturen under promenaden. 
Medan vi pratar med pedagogerna har barnen sprungit ut över berget 
och in i skogsdungen nedanför. Det märks att de är vana att springa och 
leka i den här miljön. De klättrar upp och ned för den lilla branten med 
självförtroende, de små håligheterna i berget blir till rum och 
sluttningarna till rutschkanor.

Pedagogerna berättar att flera föräldrar blivit förvånade över hur bra 
kroppskontroll deras barn fått efter att ha börjat på förskolan hos dem, 
mycket som resultat av att barnen tillåts klättra och leka fritt i skogen.

Naturen har en lugnande effekt på barnen

Naturområden används även som ett verktyg för att minska konflikt. En 
av pedagogerna berättade att om barnen har mycket energi och bråkar 
med varandra kan de gå ut i naturen, vilket gör att de snabbt lugnar ner 
sig.

Första stoppet ”Berget” på promenaden med förskolorna sett underifrån



Bildgalleri ”Skog och natur”

Del av Kyrkparken Del av Kyrkparken, ”Berget”

Trekantiga gräsytan i Kyrkparken Del av Kyrkparken, ”Dungen”



Stärkta gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik

Orienterbarheten är låg

Enligt flera deltagare är det svårt att hitta till Årsta torg från Valla torg, 
eller vice versa, för de som inte redan bor eller kan orientera sig i 
området. Några deltagare menar att tydlig skyltning vore välkommet. 

Trafiksäkerheten behöver stärkas

Flera deltagare berättar att de upplever stråket främst som en passage 
snarare än en mötesplats idag. De noterar även att det saknas skyltning 
eller andra indikationer på att vägen är en gemensam gång- och cykelväg, 
något som kan skapa trafikosäkra situationer när många samsas om 
vägen, i synnerhet då vägen är i nerförsbacke mot Valla torg. Flera 
deltagare önskar att gång- och cykelbanan breddas, om möjligt, och att 
gående och cyklande separeras. Vissa menar dock att en breddad 
cykelbana riskerar att tränga undan gående. Flera deltagare upplever 
stråket mellan Årsta torg och Valla torg som redan hårt belastat och 
undrar hur belastningen kommer att påverkas av såväl Årstafältet som de 
planerade 270 bostäderna.

Behov av upprustning och tillgänglighetsåtgärder

Under dialogerna framkommer det att delar av stråket mellan Årsta torg 
och Valla torg är i behov av upprustning. Som exempel är backen mot 
Årsta torg från Kyrkparken både brant och hal på vintern. Flera deltagare 
berättar om egnas eller bekantas erfarenheter av att behöva gå omvägar, 
eller i värsta fall halkskador. Några möjliga åtgärder som nämns är att 
stärka räcket och att förbättra underhållet under vinterhalvåret. Ett 
ytterligare alternativ är tydlig skyltning av alternativa vägar.

Hög belastning på kollektivtrafiken

När vi samtalar om utvecklingen av Valla torg är det flera deltagare som 
uttrycker någon form av oro kring belastningen på både vägar och i 
kollektivtrafiken. Flera vittnar om att tvärbanan ofta är full idag, och alla 
är inte övertygade om att den kommande tunnelbanestationen på 
Årstafältet kommer att kunna avlasta i tillräcklig utsträckning. Några 
deltagare lyfter önskemål om fler busslinjer eller mer frekventa 
bussavgångar som kan avlasta tvärbanan.

Tunneln under tvärbanan har förbättringspotential

De flesta deltagare verkar uppleva tunneln under tvärbanespåret som 
relativt trygg. Den är kort och väl upplyst, och en deltagare hänvisar till 
ljusslingorna på ett träd precis utanför tunneln som ett särskilt trivsamt 
inslag. Ett problem som många däremot vittnar om är att tunneln lätt 
svämmas över vid skyfall, vilket kan orsaka problem med halka på vintern.  

Flera nämner även klotter som ett problem och att tunneln skulle kunna 
göras mer trivsam genom färgsättning. Ett förslag är att låta lokala 
föreningar eller barn och ungdomar måla tunnelns väggar. Att sätta färg 
skapar både en mer levande och trivsam miljö, lokalt ägarskap och 
känslan av att platsen är omhändertagen. Ett par deltagare skämtar om 
tunneln som en skarp skiljelinje mellan ”fina Årsta” (norr om tvärbanan) 
och ”fula Årsta” (söder om tvärbanan), och menar att en färgsättning eller 
målning av tunnelns väggar vore ett sätt att leka med dessa 
föreställningar.



Bildgalleri ”gång- och cykelstråk”

Gång- och cykelstråket genom kyrkparken från Årsta torg till Valla torg

Tunneln under tvärbanespåret Backen från Kyrkparken mot Årsta torg



Det råder brist på mötesplatser i området

Deltagare från samtliga promenader upplyser oss om att det redan nu 
råder brist på mötesplatser i området. Många nämner Sandfjärdsparken 
som en särskild uppskattad och välanvänd plats.

”Det var vårt andra vardagsrum under pandemin”, berättar en deltagare 
som sörjer att platsen kommer försvinna.

Flera av deltagarna berättar att bänkarna och borden vid 
Sandfjärdsparken är välanvända under alla årstider och tider på dygnet av 
familjer och kompisar som samlas där för att grilla, picknicka, leka lekar 
eller på andra sätt umgås. Sandfjärdsparken är ett exempel på en 
oprogrammerad grönyta som är viktig för invånarnas välbefinnande. Dess 
oprogrammerade karaktär gör den tillgänglig för fler olika typer av 
samhällsgrupper än en plats som har ett tydligt syfte och/eller målgrupp.

En av deltagarna nämner även hur viktigt Valla torg och naturområdena 
kring torget är för de med hemtjänst, hen berättar:

"Hemtjänsten har inte tid till att gå längre än ned till gräsplanen 
[Sandfjärdsparken], vart ska dom äldre sitta när den försvinner?".

Mötesplatser för barn och unga ersätts inte

Det finns en generell uppfattning om att det är ytor som används av barn 
och unga som försvinner utan att ersättas. Exempel på mötesplatser som 
idag lockar barn och unga till området kring Valla torg är basketplanen 
och den gruslagda fotbollsplanen.

När vi berättar att basketplanen kommer försvinna till förmån för ett nytt 

torg är det många deltagare som reagerar negativt. De menar att fler och 
fler ytor för ungdomar verkar försvinna och oroar sig för att ungdomar 
kommer börja bete sig stökigt om de inte har platser att aktivera sig på. 
Flera nämner att det inte finns några ungdomsgårdar eller andra 
fritidsverksamheter i närheten dit ungdomar kan vända sig, vilket ställer 
högre krav på de offentliga miljöerna. 

Stort behov av nya mötesplatser på både 
programmerade och oprogrammerade ytor

"Vi uppmanar ungdomen att spendera mindre tid 

på mobiltelefonen och datorn, men så tar vi bort 

de platser dem tycker om att vara aktiva på."

Basketplanen vid Valla Torg



Delade meningar om den nya aktivitetsparken

Deltagarna på de olika promenaderna hade varierande bild av hur ytan 
för den nya aktivitetsparken kan användas. 

På grund av bristen på oprogrammerade ytor i området är det många 
deltagare som upplever att ytan som den nya aktivitetsparken planeras 
på bör bevaras som den är. Deltagarna berättar att ytan med fördel kan 
användas så som Sandfjärdsparken används idag, en plats för informella 
möten, lekar och matupplevelser. De föreslår därför att sätta dit bänkar 
och bord, men ingenting annat.

Andra deltagare är mer positiva till att ytan aktiveras och programmeras 
till en tydlig mötesplats. Här önskas att platsen har funktioner som lockar 
olika generationer och som kan användas året om oberoende årstid. 
Förslag som deltagarna ger är: utegym, boulebana, basketkorg, parkour,  
återkommande foodtruck, bänkar och bord. 

Om platsen ska aktiveras för att locka en specifik målgrupp så framgår det 
av dialogpromenaderna att den grupp som saknar flest mötesplatser i 
området idag är ungdomar. 

Tankar om den nya  
aktivitetsparken

Vy mot ytan för nya aktivitetsparken från fotbollsplanen



Det krävs fler regler på en programmerad lekplats än i skogen

Fler av pedagogerna vi pratar med berättar att det krävs fler regler och 
högre uppsyn av barnen när de leker på en programmerad lekplats än när 
de leker i skogen. I skogen räcker det med några få regler; gå inte längre 
bort än att du ser en vuxen; klättra inte högre än att du vet att du 
kommer ner igen. På färdiga lekplatser är barnen mer beroende av vuxna. 
De vuxna behöver se till att det finns en turordning till ”attraktionerna” 
eller behöver vara behjälpliga att putta på gungor eller annat som rör sig. 

Det märks tydligt när vi går från ”dungen” till Vallaparkens lekplats att 
barnen blir stissiga och uppe varv. De springer så snabbt de kan från 
skogsdungen in under tunneln och över Sandfjärdsparken till lekplatsen. 
På lekplatsen är det större konkurrens i leken då funktionerna ofta endast 
har kapacitet för ett barn åt gången. Det betyder att barnen behöver stå i 
kö för att vänta på sin tur. Det gör också att de springer mellan 
lekplatsens funktioner för att få möjlighet att använda dem innan någon 
annan ”tar” dem. Det märks att det är en mer stressad miljö. 

Både förskolorna Valla och Skogsbacken använder Sandfjärdsparken och 
Vallaparken (lekplatsen) varje dag och menar att det kan ställa till 
problem för verksamheten om de platserna försvinner eller drastiskt 
förändras.

Enligt liggande förslag ska Vallaparken bli en del av förskolan Vallas 
förskolegård. Detta är positivt för förskolan Valla, men inte för förskolan 
Skogsbacken. Vallaparken är förskolan Skogsbackens närmaste lekplats, 
vilket gör att den används nästan dagligen. Om Vallaparken skulle bli 
privat för förskolan Valla skulle det innebära att förskolan Skogsbacken 
inte längre kan utnyttja den ytan. 

Lekplatsen används även flitigt av föräldrar efter förskolan. Flera av 
barnen berättar att de tycker om platsen och att de är där varje dag både 
med förskolan och med sina föräldrar. 

Förskolorna är i stort behov av en större oprogrammerad yta

Pedagoger från båda förskolorna berättar att de är i stort behov av större, 
plana, oprogrammerade ytor för att kunna uppnå läromålen som 
komplement till lekplatser, skogsdungar och förskolegården. 
Förskolegårdarna är idag för små och för högt belastade för att barnen 
framför allt ska kunna genomföra pulshöjande aktiviteter. 

Ett tydligt exempel på hur vital en oprogrammerad plats är för 
förskolorna är insikten hur de använder den gruslagda fotbollsplanen. 
Platsen är använd bar i många hänseenden på grund av att den är plan 
och till stor del oprogrammerad. Pedagogerna ser positivt på att den är 
gruslagd och inhägnad. Gruset medför att platsen kan anpassas efter 
behov genom att exempelvis rita start och mål-streck, cirklar eller andra 
geometriska figurer, hela platsen blir en enda stor canvas. Att platsen är 
inhägnad gör det lätt för barnen att förstå att de ska stanna på 
fotbollsplanen om de blir tillsagda att göra det. 

Fotbollsplanen används av båda förskolorna som en plats för 
samarbetsövningar, idrott, inlärning av geometriska figurer och för att 
”springa av sig”. Fotbollsplanen används också när förskolan arrangerar 
"hälsovecka" då barnen lär sig nya sätt att vara aktiva på. Att den här 
platsen försvinner är en stor förlust för barnen i området, menar 
pedagogerna, som kommer ha det svårare att uppnå läromålen utan den.

Barnens behov av programmerade och 
oprogrammerade ytor



Bildgalleri ”mötesplatser”

Sandfjärdsparken Basketplanen vid Valla Torg

Den gruslagda fotbollsplanen Hundrastgården



Positiva värden i platsens befintliga arkitektur och 
estetik
Estetiken viktig i all kommande utformning

Ett genomgående tema i dialogpromenaderna är frågor kring estetik, och 
det blev tydligt att skönhetsvärden vid gestaltning av hus och offentliga 
miljöer är mycket viktigt. En majoritet av deltagarna uttryckte oro för att 
ny bebyggelse skulle riskera att förvärra området estetiskt. Flera verkar 
påverkade av annan bebyggelse i närområdet och hänvisar exempelvis till 
andra delar av Årstastråket och Årstadal. En övervägande majoritet av 
deltagarna upplevde det som viktigt med låg bebyggelse i hela området, 
dels för att knyta an till befintlig miljön och estetik som gjorts i andra 
delar av Årsta, dels för att hög bebyggelse riskerar att stänga ute solljus. 
En deltagare menar att punkthus riskerar att ta bort kvarterskänslan. En 
annan deltagare lyfter även möjligheten att integrera naturen i 
gestaltningen genom att exempelvis bygga i trä eller klä in byggnader i 
grönska. 

Ljusgenomsläpp och luftighet genomgående viktigt

Flera deltagare nämner att ljusgenomsläpp och luftighet är viktiga 
aspekter för att bevara känslan i området. Många är oroliga för att de 270 
nya bostäderna kommer tränga ute solljuset, särskilt i Kyrkparken, vilket 
kommer göra den mörk, mindre trygg och mindre tilltalande. Ett tilltaget 
ljusinsläpp kan säkerställas genom småskalig och låg bebyggelse som inte 
sker på bekostnad av den befintliga grönskan. För att skapa 
ljusgenomsläpp och luftighet nämner flera deltagare offentliga 
takterrasser eller luckor för kvällssol i bebyggelsen som möjliga alternativ.

”Varför inte mer klassisk skönhet? Och anspela mer 

på gamla Årsta i både skala, färg och form. Att låta 

ny bebyggelse smälta in med övriga Årsta och med 

naturen skulle kännas mer harmoniskt.”



Valla torg

Valla torg är mycket omtyckt, men en öde passage idag

I samtalen blir det tydligt att hela Årsta, och i synnerhet Valla torg, är 
platser som berör och engagerar många deltagare. Många har exempelvis 
känslomässiga band till Valla torg eller minnen av ”hur det brukade vara”, 
och många har tankar och synpunkter på dess framtid. Majoriteten 
instämmer med att Valla torg behöver aktiveras och bli ett mer levande 
torg med mötesplatser, men några deltagare lyfter samtidigt att de inte 
önskar att torget ska förändras i grunden. 

Flera deltagare berättar skämtsamt att Valla torg utgör ”fula Årsta” 
(jämfört med ”fina Årsta” på andra sidan tvärbanan), och några ser ett 
behov av att lyfta området och stärka dess identitet och status. Samtidigt 
märker vi under dialogerna att det redan finns en stark identitet i och 
kring området. Det finns uppenbarligen något som är värt att bevara, 
vilket spelar särskilt stor roll mot bakgrund av all pågående förändring 
kring Årstatstråket och Årstafältet. En deltagare menar att Valla torg 
gärna får rustas upp och att estetiken gärna får översättas till en mer 
modern och livfull tappning, men att det ändå ska vara igenkännbart. 
Uppskattade detaljer är exempelvis fontänen och 60-talsdesignen i 
torgets plattsättning i svartvitt mönster. Idag når även den bleka 
vintersolen ner till torget, vilket flera deltagare på dialogpromenaderna 
berättar är en värdefull detalj med hur det befintliga torget är placerad.

”Valla torg är ganska dött i dagsläget… men det är 

också ganska omtyckt.”

”Valla torg behöver liv och mötesplatser. Det ska 
inte vara dött och grått, inte fyllas med 

mäklarkontor... Översätt gärna estetiken till något 
mer modernt, men bevara lite av det gamla också"

”En pensionär brukar sitta vid fontänen och blunda 

så han kan låtsas att han ör vid havet, för det är det 

enda som finns att göra här”



Valla torg

Oro för trängsel när Valla torg byggs om, men möjligheter finns

Flera nämnde oro för ökad trafik på Sandfjärdsgatan, samt att allt för många 
parkeringsplatser tas i anspråk. På Wallenbergs markanvisning mitt på nuvarande torg 
och parkeringsplats anmärkte flera deltagare att deras besöksparkering kommer 
försvinna, vilket är problematiskt för dem. 

De som har bott i området länge berättar hur platsens luftighet och närheten till 
naturen var anledningen till att de valde att flytta till platsen och har stannat kvar. 
Detta är viktiga platskvaliteter som enligt deltagarna riskerar att försvinna när hundra 
bostäder vardera byggs på Valla torg och i Sandfjärdsparken. Många beskriver att det 
känns som att man ”trycker in fler boende” även fast det inte får plats. 

En liknande oro lyfter en av förskolepedagogerna. Hen berättar att den nya 
bebyggelsen antagligen inte kommer hota de platser de använder dagligen, men att det 
kan uppstå en känsla av att barnen iakttas, vilket är problematiskt. En annan pedagog 
nämner även en oro att klagomål på deras verksamhet kan komma att öka när bostäder 
byggs så tätt inpå Valla förskola och lekplatsen i Vallaparken vid Valla torg.

Det finns också mer hoppfulla inslag i våra samtal med boende. Många uppskattar att 
ett nytt torg möjliggör för en ökad närservice, vilket har saknats i området idag. De 
lyfter behovet av en mataffär, restauranger och caféer. Det syns på några av deltagarna 
att ett nytt torg kan möjliggöra att några av de kvalitéer som fanns på platsen för 30 år 
sedan kommer tillbaka i en ny tappning. Till höger finns listat en samlad bild av de 
funktioner som deltagarna på dialogpromenaderna önskar på ett framtida torg för att 
det ska möta deras behov. Sammantaget önskar deltagarna att torget blir en mysig 
miljö och en mötesplats som folk i närområdet dras till. 

• Matbutik (ingen närlivs)

• Marknad

• Kultur (scen)

• Postombud

• Restaurang

• Café

• Uteservering

• Inglasade verandor

• Tjusiga gatustenar

• Grönska, att träden bevaras

• Multifunktionella sittytor som kan 

anpassas efter årstid och behov

• Möjlighet att njuta av vårsol och kvällssol

Önskade funktioner på ett 
framtida torg: 



Valla torg i framtiden
Vad kännetecknar Valla torg idag?

Vad kännetecknar Valla torg i framtiden? 

Till höger syns en sammanställning av en undersökning i ”Mentimeter” som 
samtliga deltagare på kvällspromenaderna fick möjlighet att svara på. 24 av 
ca 30 personer svarade. Deltagarna fick möjlighet att svara på 
undersökningen i sina mobiltelefoner i slutet av dialogpromenaderna. 
Alternativen var förutbestämda och det gick att rösta på fem alternativ per 
fråga.

Resultatet av undersökningen visar att boende framförallt ser torget som 
en passage idag. De upplever det som nedgånget och öde. Det är dock en 
stor andel som anser att torget idag symboliserar grannskap. Torget 
upplevs även som naturnära, vilket resultatet visar att de boende önskar 
ska bestå.

Att torget idag uppfattas som lugnt är även det ett karaktärsdrag som de 
boende önskar bevara. I framtiden hoppas de boende att torget ska kännas 
omhändertaget och levande. Det ska framförallt vara en mötesplats för de 
som bor i området där grannskapskänslan är viktig att framhäva. 

Viktigt att poängtera är att levande i det här fallet inte nödvändigtvis 
handlar om att torget ska kännas urbant, utan snarare att torget ska 
aktiveras med olika typer av aktiviteter. För att uppnå detta kan det vara av 
värde om det finns utrymme i den nya bebyggelsen för levande 
bottenvåningar som skapar förutsättningar för både offentliga och 
kommersiella verksamheter att etableras i området. 



Bildgalleri Valla Torg

60-tals estetiken på Valla Torg

Fontänen på Valla Torg

Besöksparkeringen de boende är oroliga för inte kommer ersättas



Attityder till förändring och förtätning

Årstafältets utveckling ligger som en skugga över de boende vid Valla 
torg

Under samtliga dialogpromenader kommer förändringarna som sker på 
Årstafältet på tal. Många av deltagarna verkar känslomässigt engagerade i 
Årstafältet och pratar om utvecklingen i negativa termer. I dialogen 
framgår det att bebyggelsen av Årstafältet har dragit ut på tiden, vilket 
deltagarna tycker är frustrerande. Att det finns en stark frustration kring 
Årstafältets bebyggelse kan vara en anledning till att många av deltagarna 
har en negativ inställning till förändringarna kring Valla torg. 

En deltagare förklarar att många i området flyttade dit på grund av 
Årstafältet med närheten till stora och öppna naturområden. En annan 
berättar att hen brukade åka skidor på fältet under vintern och 
kommenterar: 

"De bygger bort vår hälsa."

Flertalet deltagare instämmer och det märks att Årstafältets utveckling 
påverkar deltagarnas reaktioner till den nya bebyggelsen vid Valla Torg. 
Några kommenterar:

”De tog hela fältet och nu tar de det här också.”

”Folk säljer redan nu för man vill inte vara kvar, vi bor här för att det 
finns space.”

Stort behov av medborgarinvolvering

På grund av de negativa associationer till förändring som många av de 
boende fått från utvecklingen av Årstafältet är det extra viktigt med en 
inkluderande deltagarbaserad process vid utvecklingen av Vallastråket. I 
dialogerna framgår det att invånarna önskar bli involverade under både 
planering och bebyggelse av området. 

Under byggskedet önskar flera deltagare att det behövs genomtänkta 
tillfälliga mötesplatser. Med erfarenhet från flera byggnationer i 
närområdet lyfter deltagarna att det är jobbigt och krävande att leva med 
en byggarbetsplats som granne. Det är både praktiskt svårt när viktiga 
stråk stängs av, men även fult och bullrigt. Det är därför viktigt att det blir 
trivsamt även under övergångsperioden. Att involvera invånare under 
byggskedet i att forma tillfälliga mötesplatser kan vara ett sätt att minska 
frustration under byggtiden. 

Att få de boende att känna sig informerade om och inkluderade i 
förändringarna som sker i deras närområde kan minska risken för stora 
motsättningar i ett senare skede av planeringsprocessen. 

De som deltog på dialogpromenaderna nämner att de gärna vill bli 
informerade om processen löpande genom information skickat till 
brevlådan. 

”Det byggs jättemycket hus på fältet. Ska vi 
verkligen göra samma skit här?”



Huvudbudskap och medskick



Kvällspromenaderna kan sammanfattas i fem återkommande huvudbudskap: 

1. Närheten till skog och natur är en viktig del av platsens karaktär och bör utnyttjas i den 
nya bebyggelsen. Skogsmiljön och den naturnära känslan har stor betydelse för flera 
grupper, både barn och vuxna, och deltagarna önskar att skogsmiljön och en naturnära 
känsla inkorporeras i kommande bebyggelse på olika sätt. 

2. Trafiksäkerheten behöver stärkas och orienterbarheten behöver förbättras när 
belastningen på Vallastråket blir högre. Vallastråket upplevs som högt belastat redan idag 
och det finns en oro hos boende att stråket inte klarar av den ökade belastning som 270 
nya bostäder längs stråket innebär. För att säkerställa trafiksäkerhet föreslås att stråket får 
tydligare skyltning samt en separering av trafikslag. 

3. Det saknas både programmerade och oprogrammerade mötesplatser i området idag.
De platser som tas i anspråk för den kommande bebyggelsen är till stor del mötesplatser 
idag. Dialogen visar ett behov av platser som är programmerade, t.ex. lekplatser och 
bollplaner, i kombination med platser som är oprogrammerade, t.ex. stora, plana ytor som 
kan användas till spontana aktiviteter. Dialogpromenaderna anser att det framförallt är 
platser som idag nyttjas av barn och unga som riskerar att byggas bort.

4. Det finns positiva värden i platsens befintliga arkitektur och estetik som bör 
omhändertas och översättas till den nya bebyggelsen. Utifrån dialogpromenaderna finns 
det stora möjligheter att tillvarata historiska och estetiska värden som finns i den befintliga 
bebyggelsen runt Valla torg. Att tillvarata dessa värden stärker platsens identitet och de 
boendes känsla av tillhörighet till platsen. 

5. Det finns ett motstånd till förändring, delvis på grund av etableringen av nya på 
Årstafältet. Boende vid Valla torg är till stor del påverkade av flertalet nybyggnationer i 
Årsta, vilket påverkar deras syn på och förståelse för förändring. Särskilt påtalat var 
etableringen av nya bostäder på Årstafältet. De boende är negativa till att nybyggnationer i 
Årsta inte tagit hänsyn till områdets befintliga estetik, vilket de tycker har urholkat platsens 
identitet. De finns en rädsla att detta ska inträffa även vid Valla torg. 

• Använd naturmaterial och 
inkorporera grönska och ljus i den 
nya bebyggelsen

• Skapa ytor och mötesplatser som är 
tillgängliga för alla och inte privata 
eller exkluderande

• Bevara oprogrammerade plana ytor, 
eller säkerställ att de ersätts för att 
möjliggöra för spontana aktiviteter

• Säkerställ att tillfälliga platser under 
byggtiden blir så trivsamma som 
möjligt

• Bevara positiva historiska värden i 
arkitektur, estetik och kultur- och 
naturmiljön

• Negativa attityder till förändring och 
förtätning gör det extra viktigt att 
föra en tät dialog med boende

Huvudbudskap kvällspromenader

Att tänka på



Barn i förskoleålder är beroende av utflyktsmål i nära anslutning till sin 
förskola. Dels för att förskolegårdarna är för små för att rymma alla barns 
behov, dels för att mindre barn inte orkar gå långa promenader. Kyrkparken 
är därför en vital plats för att förskolornas verksamhet ska fungera. 

På grund av närheten till skogslikande områden har naturen blivit en 
naturlig del i förskolornas undervisning. Enligt pedagogerna lär sig barnen 
fantasi, samarbete, kroppskontroll och koordination genom lek i naturen. 
Naturen används inte bara för lek utan också i utbildningssyfte. Med hjälp 
av naturen lär sig barnen om djur och växter, geometriska former och 
matematik. 

Förskolorna är dessutom flitiga nyttjare av befintliga stora, plana 
oprogrammerade ytor. Eftersom förskolegårdarna är för små för 
pulshöjande aktiviteter behöver de använda offentliga platser för det 
ändamålet. Idag använder förskolorna den gruslagda fotbollsplanen flitigt i 
det här hänseendet. Det är en plats där barnen lär sig vara aktiva på nya 
sätt då den används som arena för idrott och samarbetsövningar. Det ses 
som en stor förlust för förskolorna att platsen försvinner, och den skulle 
behöva ersättas på något sätt i närområdet. 

Flera av platserna som förskolorna använder dagligen är idag högt 
belastade och det finns en oro över ökad konkurrens om ytorna när 270 
nya bostäder byggs. 

• Skogen vital för förskolornas 
verksamhet

• Stora oprogrammerade ytor krävs 
för att förskolorna ska nå 
läromålen 

• Vallaparken högt belastad idag av 
både förskole-verksamheter och 
privat av föräldrar

Huvudbudskap förskolor

Att tänka på

”Det är lite först till kvarn när det 
kommer till ytorna som finns för oss 
förskolor att använda idag, tänk bara 

hur det kommer bli med 270 nya 
bostäder.”



Endast en ungdom deltog under en dialogpromenad, vilket gör det till 
en osynlig grupp i det här materialet. Dock var flera av deltagarna 
föräldrar till ungdomar och vittnar om att det är en grupp som 
använder de offentliga ytorna runt Valla torg i stor utsträckning.

För att veta ungdomarnas verkliga behov behöver de inkluderas i 
dialogen, men vi uppfattade av deltagarna på dialogpromenaderna att 
många av de platser som bebyggs och/eller drastiskt förändras i 
Vallastråket etapp 2 är platser som ungdomar använder aktivt idag. 
Dessa platser innefattar bland andra basketplanen och 
Sandfjärdsparken. Det finns därför en risk för underskott av platser för 
ungdomar i det offentliga rummet framöver. I dialogerna framkommer 
det även att det finns en upplevd brist på ungdomsgårdar eller andra 
fritidsverksamheter dit ungdomarna i området kan vända sig, vilket 
stället högre krav på de offentliga miljöerna. 

Flera föräldrar nämner att närhetsprincipen är viktig för både äldre 
och yngre barn. Om en bollplan, eller annan form av offentlig 
mötesplats, är för långt bort tillåts inte barnet gå dit på egen hand. 
Att behöva följa med även äldre barn till aktiviteter och lek upplever 
vissa föräldrar försvårar livspusslet och begränsar barnet.

Huvudbudskap ungdomars 
mötesplatser

• Platser som används av ungdomar 
tas bort utan att ersättas

• Närhetsprincipen viktig för både 
äldre och yngre barn

• Det finns en upplevd brist på 
fritidsgårdar vilket höjer kraven på 
den offentliga miljön att rymma 
aktiviteter som lockar ungdomar att 
aktivera sig

”Basketplanen är väldigt omtyckt, den 
behöver ersättas i det direkta 

närområdet, inte på Årstafältet.”

Att tänka på 


