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I Stockholms översiktsplan Promenadstaden, antagen
i mars 2010, finns fyra strategier som strävar efter att
leda mot ett tätare och mer sammankopplat Stockholm.
En av dessa strategier rör satsningar på attraktiva
tyngdpunkter i staden för att skapa en mer flerkärnig stad.
Farsta pekas ut som en av dessa tyngdpunkter på grund
av sin goda potential att utvecklas med nya bostäder,
fler arbetsplatser, utökad handel samt kultur- och
idrottsrelaterade verksamheter.

Denna barnkonsekvensanalys är framtagen på
uppdrag av anvisade byggbolag och Stockholms
stad. Barnkonsekvensanalysen är en del i det
utredningsarbete som pågår i samband med
upprättandet av detaljplan för ny flerbostadsbebyggelse
i Farsta strand. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
byggnation av ca 300 nya lägenheter, friliggande
förskola och eventuella lokaler. Nybyggnationen
planeras i anslutning till befintlig bebyggelse samt
längs vägarna Magelungsvägen, Nordmarksvägen
och Ullerudsbacken. Upplåtelseformerna ska
fördelas mellan cirka 225 hyresrätter och cirka 75
bostadsrätter. En del av hyresrätterna ska byggas inom
projektet Stockholmshusen, som syftar till att bygga
standardiserade bostäder med lägre hyror.

Farsta strand är ett barnrikt område där andelen
barn förväntas öka ytterligare. Exploatering och för-
tätning påverkar barn och ungas livsmiljö då deras
närmiljö tas i anspråk. Detta kan ha negativ inverkan
på deras vistelsemiljöer och rörelsemönster. För att
kunna säkerställa att barns behov och erfarenheter
tas i beaktande under exploateringen utförs denna
barnkonsekvensanalys i tidigt skede. Utredningen utgår
från samtal med barn och pedagoger från området.
Utifrån material från dialogprocessen har aktuella
bebyggelseplaner analyserats och rekommendationer
inför fortsatt arbete sammanställts. Översikt - utredningsområdet i sitt sammanhang

Medverkande
Beställare: Kjerstin Skoglund, Familjebostäder AB
Konsult: Topia Landskapsarkitekter AB
Uppdragsansvarig: Jenny Forslund
Handläggare: Katja Andersson Teleman
Medverkande: Erik Hansén
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SAMMANFATTNING

Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen är
en kartläggning av hur planområdet används av barn
idag. Den andra delen redogör för konsekvenserna
av en exploatering i planområdet, utifrån barnets
perspektiv. Enligt FNs barnkonvention räknas
alla människor upp till 18 år som barn, vilket varit
utgångspunkten i denna barnkonsekvensanalys.

Planområdet är beläget intill tunnelbana och
pendeltågsstation, samt den vältrafikerade
trafikleden Magelungsvägen. Området utgörs av
flerbostadshus i 3-7 våningar omgivna av gröna
bostadsgårdar och markparkeringsplatser. Samtal
med förskolepedagoger och barn från lågstadie- till
gymnasieålder har givit en bild av hur utemiljön i
planområdet används.

Viktiga kvaliteter och platser som lyfts fram är
närheten till både naturmiljöer som Magelungens
strand och stadsmiljöer som Farsta centrum.
Inom planområdet nämns värdet både av
bostadsgårdarnas mindre lekplatser och de större
närliggande lekplatserna. Framförallt Forsängens
parklek, som även inrymmer fritidsgård och öppen
förskola, är en plats som är viktig för samtliga
åldersgrupper.

Farsta strandskolans barn använder stora delar
av utemiljöerna i området. Även förskolor och
familjedaghem vistas på bostadsgårdar och i
intilliggande grönområden dagligen. Lekmiljöerna
i planområdet är till största del riktade till
yngre barn och erbjuder således inte mycket
utmaningar för de äldre barnen. Ungdomar i
högstadie- till gymnasieåldern uppger att det råder
brist på samlingsplatser inom och i närheten av
planområdet.

Biltrafiken utmed Nordmarksvägen upplevs av
många barn och pedagoger som ett problem, både
vad gäller otillräcklig separation mellan fotgängare
och bilister samt att bilarna uppfattas köra för fort.
I övrigt upplevs Farsta strand i allmänhet som ett
tryggt område.

Pedagogerna ställer sig undrande till vilka
konsekvenser exploateringen kommer att få
för barn under byggtiden. Tung byggtra k är
en riskfaktor och bör tas med i beräkningen/
planeringen av logistiken kring bygget.

Många är oroliga för att friytorna i allmänhet
kommer att minska, för Forsängens parklek i
synnerhet. Flera pedagoger lyfter fram risken att
friytorna och Forsängen upplevs mindre vid en
exploatering av området. Vidare uttrycker flera
förskolepedagoger en oro för hur exploateringen
kommer påverka deras och barnens rörelsemönster
under byggtiden.

Analysen påvisar ett behov av en kvarterspark i
områdets västra del. För att mildra den kvantitativa
förlusten av friyta som en förtätning av planområdet
innebär, råds de anvisade byggbolagen utföra
kvalitetshöjande åtgärder. Utifrån analysen
presenteras ett förslag på funktionsprogram för
barn mellan 0-18 år.
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Del 1  - För att förstå hur de yngsta barnen använder
sin närmiljö har samtal med förskolepedagoger och
familjedaghem utförts. Detta eftersom de rör sig
tillsammans med barnen i området under dagtid och
har god inblick i barnens behov och vardag.

Två konsulter har samtalat med ansvariga pedagoger
för att förstå hur barnen använder sin närmiljö.
Pedagogerna har ritat in stråk och målpunkter på en
karta över hur de rör sig tillsammans med barnen
i området. Pedagogerna har även redogjort för hur
ofta de besöker särskilda platser och vad barnen gör
där. De har även redogjort för problematiska platser
och önskemål inför framtiden utifrån barnens
behov.

De äldre barnen, i grundskoleåldern, har själva fått
vara med och berätta vilka platser de använder och
hur de tar sig dit. Två konsulter har besökt klass
3 och 5 på Farsta strandskolan. Barnen gavs en
uppgift, att på en karta rita in hur de tar sig till och
från skolan, var de brukar vistas efter skolan, om det
finns några platser de ogillar samt om det är något
de saknar i området.

För att se hur de äldsta barnen (ungdomar mellan
13 till 18 år) rör sig har konsulterna varit i kontakt
med Forsängens fritidsgård. Där har två konsulter
samtalat med ungdomar i mindre grupper om
2-7 personer. Barnen har fyllt i varsin karta med
information om var de bor och går i skolan, längs
vilka stråk de rör sig, på vilka platser de vistas
och om det finns problematiska områden som de
undviker. Barnen har tillsammans även fått sätta upp
post it-lappar med önskemål inför framtiden på en
karta över planområdet med omgivningar.

Barnkonsekvensanalysen utgörs av två delar.
Del 1 syftar till att kartlägga barns användning
av planområdet med omgivningar idag. Del 2
redogör för de konsekvenser som uppstår vid den
exploatering som planeras i Farsta strand.

Syfte
Barnkonsekvensanalysen ska visa hur platsen
används av barn idag och hur framtida byggnation
kan komma att påverka barn och deras livsmiljö.
Den ska även ge förslag på lämplig utveckling.
Konsekvensanalysen ska således utgöra ett underlag
inför fortsatt planering av platsen så att barns
perspektiv tas tillvara i planeringen.

Del 1  - Kartläggning av hur området används idag
samt vilka platser och stråk som är viktiga för barns
rörelsemönster och utevistelse. Beskrivning av
problematiska platser samt barnens önskemål och
behov inför framtiden.

Del 2  - Studie av bebyggelseplanernas påverkan
på barnen utifrån resultaten i del 1. Undersökning
av möjligheter att skapa en bra närmiljö för
barnen trots områdets förtätning, samt diskussion
kring eventuella kompensationsåtgärder och
rekommendationer för fortsatt arbete.

Metod
Arbetet inleddes med en inventering/rundvandring
i planområdet för att få en övergripande bild av
platser, topografi, rörelsestråk och kopplingar till
omgivningen.

SYFTE OCH METOD

Del 2  - Informationen från elever, pedagoger och
personal har sammanställts och analyserats med
exploateringsplanerna som utgångspunkt. Materialet
har tillsammans med aktuell forskning gällande
barns behov av lek och rörelse i sin närmiljö,
samt styrande dokument, resulterat i analyser,
slutsatser och rekommendationer inför det fortsatta
programarbetet.

Avgränsningar
Verksamheterna har valts utifrån sin placering i
området. De verksamheter som är belägna i eller
i anslutning till planområdet har ansetts mest
relevanta att involvera i dialogprocessen.

Då det inte finns någon högstadieskola eller
gymnasieskola i området fick barn från Forsängens
fritidsgård representera de äldre barnens åsikter.
De äldsta barnen som deltog i dialogen var 16 år
och gick första året på gymnasiet. Barn i åldrarna
17-18 år finns därmed inte direkt representerade i
utredningen.

Eftersom barnen vistas på förskolor, skolor och
fritidsgård under en stor del av dagen har vi valt
att ta kontakt med barnen i den miljön. Där är det
också lätt att få en större grupp ur en viss ålder
representerad. Det är även via verksamheterna som
många barn upptäcker sin närmiljö. Beskrivningen
av de yngsta barnens erfarenheter och behov,
som är representerade av förskolepedagoger och
familjedaghem, utgår ifrån var barnen rör sig dagtid
på vardagar. Konsultgruppen har inte varit i kontakt
med föräldrar gällande barnens vistelseytor på
fritiden.
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BakGrUND
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I början av 1950-talet utvecklades en ny generalplan
för Stockholm där nya stadsdelar planerades
i stadens periferi. För att undvika att de nya
stadsdelarna förvandlades till sovstäder skulle
centrumanläggningar etableras i de nya förorterna
som gick under benämningen ABC-städer. Arbete,
bostäder och centrum ansågs vara de beståndsdelar
som krävdes för att skapa en självständig enhet
oberoende av innerstaden (Program för Tyngdpunkt
Farsta, Stockholms stad 2012).

Farsta ligger cirka 8 km söder om Stockholms
innerstad. 1955 fastslogs Farstas generalplan,
upprättad av Sven Markelius. Mellan 1956 och
1962 växte stadsdelen fram och präglades av
folkhemsarkitekturens grannskapsenheter och
planerades som hus i park. Bilen stod i centrum och
hade en central roll i planeringen. 1971 förlängdes
tunnelbanan till Farsta strand (Program för
Tyngdpunkt Farsta, Stockholms stad 2012).

Farsta centrum invigdes 1960 (Landskapsanalys
Farsta, 2013). Farsta torg är idag en viktig
mötesplats i stadsdelsområdet. Här finns goda
kommunikationer i form av både tunnelbana, buss
och anknytning till Nynäsvägen.

Än idag präglas Farsta till stor del av 1950- och
60-talens stadsplaneringsideal där ABC-staden som
princip fortfarande fungerar. Stadsplanen lämnade
stora arealer grönyta obebyggd. Naturen och de två
omgivande sjöarna Magelungen och Drevviken är
mycket närvarande och uppskattade i stadsdelen
(Program för Tyngdpunkt Farsta, Stockholms stad
2012).

BESKRIVNING AV STADSDELEN

Stadsdelen har ett utbrett parknät med många
promenadstråk. På gångstråken går det att röra
sig längs Magelungens strand upp till Drevvikens
strand. Vid båda sjöarna finns tillgång till bad och
strandpromenader. De gröna stråken binder ihop
de närliggande stadsdelarna och är viktiga rekreativa
ytor. Strandstråken är viktiga spridningszoner och
har en rik flora och fauna (Landskapsanalys Farsta,
2013).

Farsta har en stor variation av byggnadsstrukturer
och upplåtelseformer. Stadsdelen präglas av fysisk
segregation mellan olika typer av bostadsmiljöer
och funktioner. Något som förvärras av rumsliga
barriärer såsom spår- och bilvägar (Program för
Tyngdpunkt Farsta, Stockholms stad 2012).
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Nedan följer en kort genomgång av de lagar och
riktlinjer som styr planeringen gällande barns
behov och rättigheter. Det är utdrag från plan-
och bygglagen, Boverkets byggregler, riksdagens
miljömål, barnkonventionen, Stockholms
parkprogram (handlingsprogram för utveckling av
Stockholms parker och natur), sociotophandboken
(ett hjälpverktyg till planering av det offentliga
rummet), stadsbyggnadsstrategin för tyngdpunkt
Farsta (framtagen av Stadsbyggnadskontoret),
samt Farsta parkplan (framtagen på uppdrag av
Exploateringskontoret). Även läroplanen samt
Skol- och förskoleprogram för Stockholm stad har
studerats. Dessa dokument ska tas i beaktande när
förändringar som påverkar barn planeras i staden.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som styr
planläggning av mark, vatten och byggande.
Här finns paragrafer som specifikt rör barns
levnadsmiljö:

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § … ”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn
till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsut veckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle
och för kommande generationer.”

2 kap. Allmänna och enskilda intressen
3 § ”Planläggning enligt denna lag ska [---] främja

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter,
tomter och allmänna platser.
Tomter
9 § ... ”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk
som innehåller en eller era bostäder eller lokaler
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig
verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av
den nnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse. Om det inte nns tillräckliga
utrymmen för att ordna både friyta och parkering
[---], ska man i första hand ordna friyta.”

FRI 1 – Boverkets allmänna råd om friyta
för lek och utevistelse vid fritidshem,
förskolor, skolor eller liknande verksamhet

I plan- och bygglagens (2010:900) 8 kap. 9 § regleras
krav på tomter. Boverkets allmänna råd om friyta
för lek och utevistelse lyfter fram vilka kvaliteter
som bör känneteckna barns och ungas utemiljö vid
skola, förskola och fritidshem samt var friytan bör
vara placerad i relation till verksamheten.

Riksdagens miljökvalitetsmål
Miljömål 1 5 God bebyggd miljö
Riksdagen har antagit ett antal miljömål som för
närvarande uppgår till 16 stycken. Miljömål 15
”God bebyggd miljö” innebär bland annat att:

• ”natur- och grönområden med närhet till
bebyggelse och med god tillgänglighet värnas så
att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt
ett hälsosamt klimat kan tillgodoses.

• ...förutsättningarna för säker gång- och
cykeltrafik är goda.

• människor inte utsätts för skadliga luftför-
oreningar, ljudnivåer och radonhalter eller andra
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. ”

Barnkonventionen
Förenta nationerna antog 1948 den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Den
sista och sjätte konventionen ”FN:s konvention om
barns rättigheter” kallas även för Barnkonventionen.
Den antogs 1989 och innehåller bestämmelser
om mänskliga rättigheter för barn. Barn de nieras
som alla människor under 18 år. I konventionen
behandlas bland annat barns rätt till lek, att få delta
i det kulturella och konstnärliga livet, samt barns
rätt till fritidssysslor och rekreation. Konventionen
grundar sig i att alla barn har samma rättigheter
oavsett kön, hudfärg och religion. Sverige skrev på
konventionen i juni 1990 och strax därefter trädde
konventionen i kraft. Konventionen är i dagsläget
inte inkorporerad i Svensk lag.

I december 2010 antog riksdagen regeringens
förslag om en strategi för att stärka barnets
rättigheter i Sverige (Sveriges riksdag, Motion
2011/12:So452). Regeringen beslutade den
27 mars 2013 att tillsätta en särskild utredare.
Uppdraget innebar att inom särskilt angelägna
områden kartlägga hur tillämpningen av lagar
och andra föreskrifter stämmer överens med
barnets rättigheter enligt Barnkonventionen.
2016 publicerade barnrättighetsutredningen ett
betänkande med förslag på en lag om inkorporering
av Barnkonventionen. I denna ingick en rad åtgärder

VIKTIGA DOKUMENT
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som föreslås vidtas vid en inkorporering, liksom
ett antal författningsförslag med avsikt att stärka
barnets rättigheter i svensk lagstiftning.

Fyra av artiklarna i barnkonventionen är vägledande
för hur helheten ska tolkas:

• Artikel 2 som handlar om barns lika värde och
att alla har samma rättigheter.

• Artikel 3 som anger att barnets bästa ska
komma i första hand och att detta ska beaktas i
alla beslut.

• Artikel 6 som menar att alla barn har rätt till liv
och utveckling.

• Artikel 12 som säger att alla barn har rätt att
säga sin mening och få den beaktad i alla frågor
som berör honom eller henne.

Stadsbyggnadskontoret väljer även att särskilt
lyfta artiklarna 23 och 31 vid arbete med
barnkonsekvensanalyser.

Artikel 23
Denna artikel tar upp barn med funktionshinder
och vikten av att alla barn har möjlighet till aktivt
deltagande i samhället oberoende av fysiska eller
psykiska handikapp. Detta anses beröra cirka tio
procent av världens barn.

Artikel 31
Artikel 31 tar särskilt upp barns rätt till vila, fritid,
lek och rekreation som är anpassad till barnets ålder.

Lek beskrivs som de aktiviteter som barn initierar,
kontrollerar och strukturerar själva. De är valfria
och behöver inte ha något syfte annat än det
barnen själva tillskriver dem.

Läroplan 201 1

Läroplanen är en förordning som utfärdas av
Sveriges regering. Enligt läroplanen för grundskola,
förskoleklass och fritidshem är fysiska aktiviteter
och en hälsosam livsstil grundläggande för alla
människors välbefinnande. De positiva upplevelser
vi får av rörelse och friluftsliv under uppväxten har
stor betydelse för om vi blir aktiva senare i livet.
Den undervisning som bedrivs inom ämnet idrott
och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidig
rörelseförmåga och intresse för att vara fysiskt
aktiva och att vistas i naturen. Eleverna ska genom
undervisningen kunna utveckla förmågan att vistas i
utemiljöer och naturen under olika årstider och få en
förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Genom hela grundskolan från årskurs ett till nio ska
eleverna ges möjlighet till lek och rörelse i natur-
och utemiljö samt lära att sig att orientera från sin
närmiljö ut i okända miljöer.

Styrdokument Stockholms stad

Stockholms stads styrdokument är antagna av
kommunfullmäktige.

Stockholms parkprogram, 2006
Parkprogrammet är ett handlingsprogram för att
underlätta samarbete mellan förvaltningar, konsulter
och entreprenörer. Parkprogrammet har utarbetats
av trafik- och fastighetskontoret i samråd med
berörda förvaltningar och sakkunniga.

I Stockholms parkprogram föreslås tre övergripande
mål; god park- och naturtillgång, rik park- och
landskapskultur och hållbar park- och naturmiljö.
Programmet ser både till kvalitativ och kvantitativ
tillgång på parker i form av sociala värden för olika
brukare samt storlek på grönytor.

Barn i olika åldrar har skilda krav, behov och
möjligheter att förflytta sig. Barn i förskoleåldern
är känsliga för trafikbarriärer och leker främst inne
på lekplatser eller grönytor nära hemmet. Med
föräldrar eller ledare kan de röra sig längre. De
äldre barnen i låg- och mellanstadieåldern kan röra
sig längre och har större krav på aktiviteter och
spännande miljöer. Ungdomar är mycket rörliga
och kan ta sig långa sträckor från hemmet för att
söka efter både folkliv och avskildhet. För en god
bebyggd miljö behövs alltså vissa kvaliteter nära och
vissa längre bort.

Handlingsprogram för FN:s barnkonvention
Stockholms stad tog 2004 fram ett
handlingsprogram för hur FN:s barnkonvention
skall implementeras inom staden. Här slås fast
att artiklarna 2, 3, 6, 12, 23 och 31 har mest
bäring i det kommunala arbetet (se avsnitt om
Barnkonventionen på sid. 11-12 i detta dokument).
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Stockholms stads skolprogram, 2013
Utgiven av Utbildningsförvaltningen. I Stockholms
skolprogram står det att både den fysiska och
psykiska hälsan är central för elevernas välmående
och förmåga att tillgodogöra sig kunskap.
Skolidrotten är av stor betydelse och uppmuntran
till fysisk aktivitet bland eleverna är en angelägen
uppgift för skolan. En god och säker utomhusmiljö
bidrar även till elevernas utveckling och hälsa.

Stockholms stads förskoleprogram, 2013
Utgiven av utbildningsförvaltningen. Enligt
Stockholms förskoleplan är en lugn och trygg miljö
en viktig förutsättning för barns utveckling och
lärande. Förskolans in- och utomhusmiljöer ska
ge barnen tid och möjlighet till koncentration och
eftertanke. Utomhus får barn möjlighet att utveckla
förståelse för naturens kretslopp och människans
påverkan på naturen.

Både inomhus och utomhus har rummets
utformning betydelse för mötet mellan barn
och vuxna. Det är viktigt att den fysiska miljön
väcker nyfikenhet och inspirerar barn till ett aktivt
lärande. Både i förskolan och i dess närområde ska
barnen ges möjlighet till fysisk rörelse och en aktiv
utevistelse. Uteverksamheten är betydelsefull för att
stärka barnens fysiska utveckling och hälsa. Det är
genom rörelse och lek i förskolan som en god grund
läggs för fortsatta motionsvanor hos barnen.

Riktlinjer Stockholms stad
Nedan beskrivna dokument är antagna av
Stockholms stads stadsbyggnads-, trafik- eller
exploateringsnämnd.

Sociotophandboken
Sociotophandboken är ett planeringsunderlag.
Kommunfullmäktige gav stadsbyggnadsnämnden
och gatu- och fastighetsnämnden uppdraget att
uppföra handboken 1996 som en del av projektet
”Stockholms grönkarta”. Sociotophandboken
är en sammanställning av Stockholms stads
undersökningar om stockholmarnas vardagsliv
utomhus. Där kan man läsa att de stora
användargrupperna av närmiljöer, parker och
naturområden är barn- och ungdomsgrupper,
familjer och pensionärer.

Enligt Sociotophandboken använder förskolor och
skolor i stor utsträckning natur- och grönområden i
sina verksamheter och de förflyttar sig mellan olika
grönområden i hela stadsbygden. Undersökningen
visar att ju fler värden man har tillgång till i sin
närmiljö desto oftare nyttjar man den. Det leder i
sin tur till att parker och naturmarker används på
fritiden och på större avstånd från bostaden.

Här konstateras att leken är barns sätt att utforska
sin omgivning och att göra sig hemmastadd i den.
Det konstateras även att för ungdomar och unga
vuxna är de sociala aktiviteterna de viktigaste.

Tyngdpunkt Farsta
Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden
2016 och klartecken har givits för att arbeta vidare
med förslagen.

För att möta den stora inflyttningen i Stockholm
har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att planera
för 140 000 nya bostäder fram till år 2030. En
strategi för att möta de ökade kraven på staden är
översiktsplanens utpekade tyngdpunkter som ska
stödja utvecklingen av en mer flerkärnig stad med
täta och innehållsrika stadsdelar även i ytterstaden.
Programmet skall ge en vägledning för kommande
avvägningar mellan olika intressen, som berör både
ekologiska, ekonomiska som sociala faktorer.

Tyngdpunkt Farsta konkretiserar hur Farsta kan
utvecklas till en komplett, modern och
promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär nära en
fördubblering av antalet bostäder i stadsdelen. Från
dagens cirka 10 000 bostäder föreslås ytterligare
drygt 8 000 bostäder. Utöver bostäder hanterar
programmet handel, verksamheter och de allmänna
funktioner som en tyngdpunkt och en kraftigt ökad
befolkning kräver. Exempelvis förskolor, skola,
parker, och grönstruktur.

Farsta ska bli ett nav i söderort för handel, arbete,
kultur och idrott. Stockholm stad har beslutat att
Farsta stadsdel år 2030 ska vara navet för idrott
och hälsa i Stockholm. Det ska finnas en tydlig
hälsoprofil som ska genomsyra hela Farsta från
förskoleåldern och livet igenom. Förutsättningarna
för detta bedöms vara goda eftersom det redan idag
finns ett rikt idrottsliv och god tillgång på grönska.
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Tyngdpunkt Farsta betonar att bostadsgårdar,
skolgårdar och koloniområden är viktiga
beståndsdelar i områdets ekologiska och sociala
värden.

Möjligheten till lek på bostadsgården är ett viktigt
komplement till parkerna. Farsta ska bli stadsdelen
mellan sjöarna och kopplingen till sjöarna betonas
som extra viktig.

Parkplan för Farsta strand
Farsta parkplan är framtagen av
exploateringskontoret och Farsta
stadsdelsförvaltning. Parkplanen beskriver hur park
och naturmark skall skötas och utvecklas inom
stadsdelsområdet. I Farsta parkplan fastställs att
tillgången på rekreativa ytor i Farsta stadsdel är
relativt god. Parklekarna anses också vara unika
och rika i sin utformning. Negativa aspekter som
lyfts fram är att det kan vara svårt att orientera sig
i området, vilket till stor del beror på stråk som
saknar tydlig karaktär. Där nämns även att parkerna
bör bli fler och mer innehållsrika samt riktade till
fler åldersgrupper.
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Farsta strand är en grön stadsdel med friytor,
varierad topografi och närhet till vattnet.
Definitionen av en friyta är enligt Stockholms
sociotopskarta ”Ett obebyggt mark- eller
vattenområde, som inte har transport- eller
terminalfunktioner.” En sociotop är enligt samma
karta definierad som ”en friyta värderad som
livsrum för människor. Den beskriver platsens
sociala och kulturella värden.” De gröna ytorna i
staden är viktiga eftersom de renar luft och vatten
samtidigt som de fungerar som biotoper för
åtskilliga djur och växter. De är också viktiga som
rekreationsytor ur ett hälsoperspektiv.

Farsta strand har många grönytor både mellan
bostadsbebyggelsen och i områdets ytterkanter.
Möjligheten till vistelse vid vatten är god tack vare
Magelungen och Drevviken. I utredningsområdet
och dess omnejd finns friytor som Forsängens
parklek, Regnbågsparken/Ullerudstoppen,
Filippaparken, Rådaparken och strandpromenaden
längs Magelungen (se karta sid. 16).

En generell riktlinje utifrån modeller på nationell
och lokal nivå är att barn mellan 6-12 år på egen
hand kan ta sig ungefär 200 meter från hemmet ut
i sin närmiljö. I vuxnas sällskap kan barn röra sig
längre. En vuxen (och därmed även barn i vuxens

VÄRDEFULLA FRIYTOR I FARSTA STRAND

sällskap) rör sig i regel omkring 1-1,5 kilometer
ifrån hemmet till vardags. Forskning visar dock att
om en friyta ska användas frekvent bör den ligga
inom högst 300 meter gångavstånd från bostaden
(Grahn och Stigsdotter, 2003). Parkprogrammet
och sociotopskartans gräns på 200 meter till
kvarterspark är således relevant även om barn rör sig
tillsammans med en vuxen.

Barn har däremot ofta längre till skolan och rör sig
därför uppemot 500 meter själva på väg till och från
skolan.
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Friytor med sociala och kulturella värden.
Gångstråk med stor betydelse för
möjligheten att använda och uppleva
stadens friytor.

> 75% av området
är värdefulla friytor

>0.5ha

T

Kvantitativ tillgång på parker
från Stockholms stads sociotopkarta
C entrum på cirklarna motsvarar platser där de
kvantitativa tillgångarna finns.

Filippaparken
Stockholms parkprogram och sociotopkarta
tillämpar både ett kvalitativt och ett kvantitativt
synsätt att värdera och analysera friytor. Det
kvantitativa måttet beskriver hur stor yta som finns
att tillgå, medan det kvalitativa beskriver vad ytan
innehåller.

I anslutning till utredningsområdet finns Forsängens
parklek samt kvartersparkerna Filippaparken,
Regnbågsparken/Ullerudstoppen och
Klyftanparken. Strandpromenaden och Edö skapar
tillsammans en sammanhängande grönstruktur med
naturvärden längs vattnet.

Inom planområdet är de kvantitativa friytorna
med sociala och kulturella värden få. Närheten och
kopplingen till parkerna, strandpromenaden och
Edö blir därmed en viktig kvalitet.

Strandpromenaden sträcker sig längs hela Farsta
strand och tillgodoser behovet av natur- och
friluftsområde för hela stadsdelen.

Sociotopkartan anger dessa riktlinjer för kvantitativa
värden i staden:

Friytor mindre än 0,5 ha inom bebyggelse
Ytor såsom bostadsgårdar, fickparker och annan
grönska bidrar på olika sätt till stadsområdets totala
park- och friytetillgång. Bostadsgårdar bör fungera
för småbarnslek och samvaro, ha bra lokalklimat
med minst 50% av gården solbelyst kl 15 vid
vårdagjämningen, samt bullernivå under 55 dB(A).

Strandpromenad

Strandpromenad

Magelungsskolans
skolgård

Edö

UTREDNINGS OMRÅDE

Ullerudstoppen/
Regnbågsparken

50-75 % av området
är värdefulla friytor

25-50 % av området
är värdefulla friytor

< 25 % av området
är värdefulla friytor

Klyftanparken

200 m

200 m

200 m

200 m

100m

©OpenStreet m ap S bidrag S givare

Forsängens
parklek
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Kvartersparker 0,5-5 ha - inom ca 200 meter
Bör ha bra lokalklimat och bullernivå under 55
dB(A), samt ge möjlighet till lek, promenader,
avkoppling och samvaro. Kvartersparker kan
utgöras av exempelvis stråk, strandparker, kajparker,
parktorg och täppor. Ett exempel från Stockholm är
Nytorget.

Stadsdelsparker 5-50 ha - inom ca 500 meter
Bör ha bra lokalklimat och bullernivå < 55
dB(A), samt fungera för lek, motion, avkoppling,
samvaro och evenemang. Intilliggande trafikleder
med fler än 5000 fordon/dygn betraktas som
barriärer. Stadsdelsparker kan vara naturparker,
landskapsparker, bergsparker och stadsparker.
Ett exempel från Stockholm är Vasaparken.

Natur och friluftsområden minst 50 ha - inom 1 km
Bör ha en bullernivå < 45 dB(A) och ett i övrigt
varierat natur- och kulturlandskap. Här inräknas
delvis stora vattenområden. Trafikleder med fler
än 8000 fordon/dygn betraktas som barriärer. Två
exempel från Stockholm är Grimstaskogen och
Södra Djurgården.
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Kvalitativ tillgång på parker; 200m

1 . Forsängens parklek 2. Regnbågsparken/Ullerudstoppen 3. Filippaparken 4. Klyftanparken
5. Edö 6. Magelungsskolans skolgård 7. Farsta strandpromenad

UTREDNINGS OMRÅDE

1 . G, Lp, L

2. G, Lp, L, R

4. G, Lp, L, R

5. G, U, N, P, R

6. G, Lp, L

7. Ba, G, L, N, R, U

7. Ba, G, L, N, R, U

Ba - Bad
Bl - Blomprakt
Bo - Bollspel
E - Evenemang
f - Folkliv

- Grön oas
- Lekplats

- Naturlek
- Picknick
- Ro
- Skogskänsla
- Utsikt
- Vild natur

3. G, Lp, L

G, Lp, P, R

100m

©OpenStreet m ap S bidrag S givare

Dessa kvaliteter skall enligt Sociotopkartan finnas
inom angivna avstånd på allmän parkmark i
Stockholm:

Mycket nära (inom 200 m)
Grön oas, lekplats, promenader, ro

Nära (inom 500 m)
Blomprakt, bollek, bollspel, folkliv, naturlek, parklek,
picknick

En bit bort (inom 1-2 km)
Backåkning, bad, djurhållning, evenemang, friidrott,
golf, löpträning, odling, ridning, skateboardåkning,
skogskänsla, skridskobana, torghandel, uteservering,
utsikt, vattenkontakt, vattenlek, vild natur.

Parkerna i och i anslutning till utredningsområdet
erbjuder tillsammans med Magelungsskolans
skolgård på kvalitativa värden såsom lek, grön oas
och naturlek. Strandpromenaden och Edö erbjuder
naturlek, utsikt, vild natur, picknick, ro, naturlek och
bad.

För att få ett mer platsspecifikt fokus har Topia
landskapsarkitekter kompletterat Sociotopkartans
kvalitativa tillgångsanalys med värden för det
aktuella planområdet. Kompletterande värden
markeras i rött på kartan.
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Bullernivåer Leq (dBA)

under 35

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

över 70

UTSNITT UR BULLERKARTA SÖDERORT
Alla bullerkällor; väg, spår, flyg och industri
per dygn. Ekvivalent ljudnivå Leq (dBA) 2 meter
över mark.

UTREDNINGS OMRÅDE

Bullernivåer i Farsta strand

Magelungsvägen är en vältrafikerad trafikled. Buller
hörs i bostadsområdena längs vägen. Bullernivåerna
är i allmänhet lägre närmare Magelungens strand.
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B ESKRIVNING AV PLANOMRÅDET
Funktioner, kvaliteter och naturvärden

Bebyggelsestruktur och bostadsgårdar
Planområdet ligger vid infarten till östra Farsta
strand och rymmer idag befintliga lamellhus från
1960-talet. Husen ligger placerade som ”hus i
park”, inskjutna från gatan med markparkeringar
framför bostadsenheterna. Mellan husen finns
öppna, kuperade bostadsgårdar med gräsytor med
äldre ek och tall. På flera av gårdarna finns enklare
lekplatser med sandlåda och små klätterställningar.
Berg i dagen finns på flera av gårdarna. Bebyggelsen
glesnar ner mot Magelungen där en tätare
vegetationsbård skiljer stranden från bostäderna.

Kommunikation inom planområdet
Sammanhängande grönstruktur finns inom
området men förbindelsen mellan olika
gångstråk är i vissa fall svag. Det är exempelvis
svårt att veta hur man ska gå för att komma till
Magelungen. Längs Magelungens strand finns
en upprustad strandpromenad som går ända
bort till Farsta gård och Farsta IP. Det finns
goda kollektivtrafikförbindelser i anslutning till
planområdet med tunnelbanestation i Farsta strands
centrum samt pendeltågsstation norr
om Magelungsvägen.

Lekmiljöer
Inom planområdet finns två lekplatser samt
ett flertal mindre ytor med lekutrustning på
bostadsgårdarna. Öster om planområdet ligger
Forsängens parklek som är en stor tillgång för
hela Farsta. Där finns även en öppen förskola
och fritidsgård. Parken är på vardagar bemannad
mellan 9:00-21:30 med möjlighet till organiserad
lek, olika verkstäder och bevarad naturmark för lek.
Skogspartierna längs Magelungens strand används
också som lekmiljö.

100m

©OpenStreet m ap S bidrag S givare
UTREDNINGS OMRÅDE
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