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BAKGRUND

1. ”Kaninburen” 2. Lekplatsen 3. Plaskdammen 4. Grusrummet 5. Småbarnsleken 6. Blomstergården 7. Gräsrummet 8. Skogsbacken

Sätradalsparken ligger i ett dalstråk där det centrala delarna, se bild nedan, 

inrymmer de flesta parkfunktionerna. Parken är en av stadsdelsområdets största 

och utbudet av funktioner inom den är stort. Parken är rektangulär och relativt 

plan, i de norra delarna finns naturmark med tallskog på hällarna och inslag av 

ek. Parken består av finpark, en lekplats med plaskdamm, bollplan och öppna 

gräsytor. Låga välklippta häckar och klotlönnar ramar in den anlagda delen av 

parken. Parkvägar löper längs båda sidor mot bebyggelsen. Centralt i parken 

finns finparken, kallad Blomstergården, med perennplanteringar och uppvuxna 

prydnadsäpplen. Lekplatsen har en klassisk uppdelning i väl avgränsade kvarter 

som ramas in av klippta häckar. Det finns lekredskap för olika åldrar, gungor, 

klätternät, sandlek med skepp och en stor plaskdamm samt en offentlig toalett. 

Invid plaskdammen finns en terrass i lä i och bästa solläge. På sidan om 

dammen ligger ett lusthus. För de mindre barnen finns en avgränsad 

småbarnslekplats med lekhus, rutschkana och sandlek. Intill småbarnsleken 

ligger en större grusyta med uppvuxna pilträd som ger skugga. Längst i söder 

finns en grusplan och ett större klippblock. Mot nordost breder en stor öppen 

gräsäng ut sig. Huvudentrén till parken ligger intill stråket från torget i Sätra 

centrum. Parken har ett rikt nät av gångvägar som hänger samman med både 

Kulans parklek och Borgmästare Skyttes park och intilligande bostadskvarter. 

Öppenheten och de många parkvägarna gör att parken upplevs trygg. 

Gångstråk och lekytor har belysning som gör att parken kan användas även 

under den mörkare delen av dygnet, året om.
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Parken idag och dess olika rum
Sätradalsparken är en omtyckt stadsdelspark centralt beläget intill  

Sätra centrum i stadsdelen Skärholmen. Parken är i behov av 

upprustning och LAND Arkitektur fick 2018 i uppdrag att ta fram 

programhandling och bygghandlingar för upprustningen. Arbetet grundar 

sig i en medborgardialog som pågått sedan vintern 2018. Dialogen 

fortgår löpande under programarbetet och avslutas med att förslaget 

presenteras på en träff i parken under sommaren 2019. Byggnationerna 

i parken är planerade att börja under hösten 2019. Parken kommer att 

rustas upp etappvis under 2019-2021.

Uppdraget 
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BAKRUND

Sätradalsparkens historia 

Sätradalen var fram till 1960-talet ett agrart landskap med åkrar, ängar och 

skogspartier där Sätra gård låg öppet och synligt. Byggnationen av stadsdelen 

Sätra påbörjades 1964 i samband med att tunnelbanans röda linje växte väster 

ut. Sammanlagt tog det fyra år att bygga Sätra och Sätradalsparken planerades 

som ett grönt stråk genom stadsdelen och områdets stora stadsdelspark.

Ursprungligen bestod Sätradalsparken av stora sammanhängande gräsytor, 

blomstergård, barnhage, plaskdamm, stängselomgärdad bollplan (en 

sk. kaninbur) och lekplats. Blomstergården samt plaskdammen hade 

sammanhängande golv av rött marktegel i långformat och på den asfalterade 

lekplatsen fanns en stor markmålning föreställande ett Yin och yang -tecken. Vid 

plaskdammen fanns en yta vilken arkitekten kallade ”Plage” (Strand). Det var en 

ytan avsedd för solbad i anslutning till dammen.

På nittiotalet behövde parken rustas upp och i sammband med detta 

genomfördes en medborgardialog. Plaskdammen fick ett ansiktslyft och det 

är vid detta tillfälle parkens bågformer och lusthus tillkommer. På 2000 rustas 

parken åter igen och rinken mittemot gungorna och lekplatsen med skeppstema 

tillkommer. Under 2000-talet har en konstgräsyta i anslutning till plaskdammen 

och ett rosa utegym (2016)  anlagts. Parkens senaste tillägg är utökad belysning 

i skogsbacken. 
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ANALYS

Närområdet och dess kopplingar

Sätradalsparken ligger i stadsdelsområdet Sätra mellan Skärholmen och 

Bredäng. I syd kopplar parken till Sätraskogens naturreservat och Mälaren 

där Sätrabadet ligger beläget. Badet är stadsdelsområdets populäraste 

badplats och har en lång flack sandstrand i västvänd riktning. Nordväst om 

Sätradalsparken finns Borgmästare Skyttes park vilken även den har kopplingar 

vidare mot naturreservatet. I Borgmästare Skyttes park finns flacka gräsytor 

med plats för bollspel samt en liten grön oas med lekplats och dagvattendamm.  

Dammens vatten rinner ner i Sätraåns bäckravin. 

Bredängs centrum

Borgmästare Skyttes park

Sätrabadet

Kulans parklek

Sätra centrum

Skärholmens centrum

Sätraskogens naturreservat

Skärholmsdalen

Norrut kopplar Sätradalsparken till Kulans parklek. I Kulan finns klätterlek, gungor 

och en mindre basketplan samt avsats för skateboard. Parkleken är bemannad 

och har verksamhet som vänder sig till alla åldrar. Verksamheten erbjuder 

bland annat skapande, ekologisk odling, teaterföreställningar, sagoläsning, 

sångstunder, grillning m.m.

Skärholmen, dit Sätra hör, växer och innom de närmaste åren planeras ca 7 

500 nya bostäder i området. Idag bor det ca 7 400 invånare i Sätra men när 

Skärholmsdalen med ca 700 nya lägenheter tillkommer, i direkta anslutning 

till Sätradalsparken ökar invånarantalet. Med fler boende i området ökar 

besökstrycket på parken. 

Villaområde

Radhusområde

Flerbostadshus

Centrumbebyggelse och publika mötesplatser

Industrikvarter

Kommande exploatering
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FÖRSLAGET

Parkens tvärgående asfaltsvägar ersätts av större gångbara och fria ytor. Ytorna bildar nya parkrum vilka 

också binder samman parkens befintliga. I det inre parkrummet tas öppningar varsamt upp i häckarna för att 

möjliggöra en mer fri rörelse inom parken. 

FÖRSLAGET

Mycket av parkens befintliga rumslighet behålls men stärks och öppnas upp på strategiska ställen. Nya 

öppningar ger en sammanhängande planlösning - parkrum som tidigare legat vägg i vägg ligger nu i fil. 

Grusplanen/kaninburen minskas i yta och kopplas till till lekplatsen och resten av parken genom ett nytt rum, 

ett parktorg. Skifte i markmaterial, avsmalningar och nivåskillnader skapar inre gränser och rum.

PARKENS STRUKTUR

Ny gångbar yta Ny rörelse

Befintlig gångbar yta
Befin

tlig
 rörels

e

BEFINTLIG SITUATION

Sätradalsparken kantas av starka gång- och cykelstråk och rörelse i parken sker först och främst längs 

dessa. Rörelsen inom parken påverkas av de klippta häckarna och de yttre stråken fungerar som korridorer 

vilka besökaren behöver ta sig ut i för att kunna växla mellan parkens olika inre rum. På några ställen finns 

asfalterade stråk som skär av parken i mindre delar och på andra ställen finns informella diagonaler som 

smitvägar genom parken.

BEFINTLIG SITUATION

Den långsträckta parken omges av flerbostadshus med 1 till 4 våningar vilka vänder sig mot parken. Framför husen 

finns en remsa av förgårdsmark vilken de boende nyttjar för odling mm. Trädrader, skogsdungar och större solitärer 

skapar en grön struktur kring parken. Parkens inre rum har en stark inramning av träd samt klippta lindhäckar och 

består av flera rum i varierande storlekar. Flera av rummen separeras av små höjdskillnader vilket skapar en subtil 

terrassering och rumsindelning.

Rörelse Rumslighet
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Har du frågor om dialogen? Kontakta gärna Skärholmens Stadsdelsförvaltning, maila till: stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se

Första spadtaget är 
planerat till hösten 
2019.

Parken kommer 
att rustas upp i 
etapper.

 

Delar av parken är 
färdigbygda och invigs 
med festligheter på 
parkernas dag augusti 
2020.

 

?

?

?

3%

12st

2,
3m

+31.70

Lekytan för barnen 
fungerar bra men 

behöver rustas upp. 
Båten är särskilt 

omtyckt.

I den digitala dialogen fick ni svara på vi vad ni vill göra i 
två av parkens områden – grusplanen och lekplatsen.

Vi fick 55 svar genom mail och 84 svar genom Facebook.

De alternativen som fanns att välja på var:

Och era favoriter var:

GungställningFågelbogungaDäckgungaSnurrkarusellRutschbanaHopphagarKingrutorSparkcykel eller inlinesSandlådaStudsmattaBalanslekVolträckenHängytor med takAnnan

LEKPLATSEN

LEKPLATSEN

Akrobatik

Beachvolleyboll

Boule

Capoeria

Crossfit

Dans

Fotboll

Frisbee

Gymnastik

Hinderbana

Bandy

Judo

Klättring

Schack

Skridskoåkning (vintertid)

Styrkelyft

Styrketräning

Pingis

Parkour

Annat 

GRUSPLANEN

GRUSPLANEN

SAMMANSTÄLLNING 
& SKISS

DIGITAL MEDBORGARDIALOGSAMMANSTÄLLNING
& SKISS

MEDBORGARDIALOG MED WORKSHOPS SAMMANSTÄLLNING
& SKISS

HÄR ÄR VI NU

PRESENTATION 
I PARKEN

BYGGRITNINGAR BYGGE INVIGNING

Vinter 2018/2019Hösten 2018 April - Juni 15 JUNI
SOMMAR/HÖST 

2019
START HÖST /
VINTER 2019 Parkernas dag 2020Februari - Mars

Några av de saker som sagts och skrivits: Arbetet med att 
göra byggritningar 
av förslaget börjar 
under sommaren 
2019. 

Ritningarna 
kommer 
innehålladetaljerad 
information om 
gångstråk, 
formpråk, 
färgsättning, 
materialval, 
höjdsättning, 
lekredskap och 
deras 
säkerhetsmått, 
möbler, träd, 
belysning, 
vattenledningar,  
med mera.
 

I samband med 
evenemanget 
Ortens bästa 
talang den 15 Juni 
2019, presenteras  
förslaget på plats i 
parken. Stadsdelen 
berättar om den 
nya parken och 
arrangerar roliga 
aktiviter.

Skisserna utvecklas 
utifrån synpunkter 
från den digitala 
dialogen och 
publiceras  digitalt.

Vi har haft 8 workshops och träffat 52 personer, mellan åldrarna 4 år och 65+.
Vi har fått in 10 mail med synpunkter.

DETTA FRÅGADE VI ER OM:

Vad fungerar bra?

Vad fungerar mindre bra eller dåligt? 

Vad borde flyttas, göras om, tas bort?

Behövs det komplettera med nya funktioner?

vilken ny utrustning behövs?

 Var kan dessa funktioner placeras?

SAMMANFATTNING AV SVAREN:

Väldigt populär och omtyckt park!

Gör parken mer inkluderande för (alla) boende och besökare. 

Det finns inte många funktioner för ungdomar eller vuxna utan det finns flera funktioner för småbarnslek. 

Det är allmänt ont om sittplatser och bord i parken. 

Många upplever parken och gångvägarna som mörka särskilt under vinterhalvåret.   

Det är inte överblickbart i parken, stora buskar skymmer utsikten och skapar otrygghet, särskilt när det är 

mörkt.

Gräsytan är 
bra som den är, 
oplanerad, en 

populär plats för 
solande. 

Finparken omtyckt men 
behöver nya och fler 

sittplatser, med ryggstöd 
och rullstolanpassade 

bord.  

Plaskdammen är populär 
särskilt under den väldigt 

varma sommaren men 
men det saknas skuggiga 

platser.
Hinderbana

Skridsko-
åkning

Parkour

Klättring

Basket

Klätterställning

Gungor

Studsmatta

Balansbana

Hängytor

En enkel scen 
som kan använ-
das t.ex under 

Sätradagen

Bord med 
schackspel 

på

Solstolar på 
gräsytan 
vid skogs-

brynet!

Parkvägarna fungerar bra 
men det händer att man 

kör fort med mopeder och 
ibland bilar som kör på 

parkmark.

Grillplatser

Ta bort 
eller flytta 
gymmet

Förbättra kaninburen gör 
om till basketplan, eller 

nytt plan med konstgräs, 
hundrastgård eller flytta 

utegymet hit.
Tillför fler 

blommor och 
bärbuskar i 
finparken.

Parken kan upplevas 
som otrygg på kvällar på 
grund av att den är mörk 

och det är svårt att få 
överblick 

Fler sitt-
platser och 
bord i trä

Pop-up 
kiosk

? ?

?

?
? ?

?

?
?

?

?

?

Sätradalsparken

Tack för alla era bidrag!
Så här ser medborgardialogen för parken ut:

Till grund för förslaget ligger en medborgardialog genomförd 

av Skärholmens stadsdelsförvaltning, Reformklubben och 

LAND under hösten 2018 och våren 2019.

MEDBORGARDIALOGEN
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AKTIVITETSPLATSEN

LEKPLATSEN

PLASKDAMMEN

PELARSALEN / VARDAGSRUMMET

GRÄSRUMMET OCH SKOGSBACKEN

Mot S
kär

holmen

Mot Bredäng

Mot Sätra centrum

BLOMSTERGÅRDEN
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LEKPLATSENAKTIVITETSPLATSEN PELARSALEN BLOMSTERGÅRDEN

SKOGSBACKEN

GRÄSRUMMET

Mot Skärholmen

Mot

parkleken 

Kulan och

Bredäng

M
ot Sätra centrum

 och tunnelbanan
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AKTIVITETSPLATSEN

- Socialt parktorg med aktivitet för alla åldrar

Området med grusplanen, den sk. ”kaninburen” är idag avskärmat från resten av 

parken med höga buskage och nätstängsel. En asfalterad gång- och cykelväg 

med omgivande gräsytor delar också av denna del av parken från resten. 

När parken rustas görs grusplanen om till en aktivitets- och mötesplats, med en 

bana för klättring, parkour och häng, liksom höga gungor och sittmöbler. Ytan får 

också en multisportyta med mål, bollplank samt basketkorg. Ytan kan spolas till 

skridskobana vintertid.

Mellan aktivitetsparken och lekplatsen anläggs ett parktorg att röra sig fritt 

över. Parktorget rymmer funktioner som scen, sittplatser, blommande träd samt 

utrymme för spontana evenemang och aktiviteter. De nya parkrummen ramas in 

med klippta häckar och trädrader liksom övriga rum i parken. 

Årstabergsparken - Nyréns arkitektkontor

Mapletree Business City II - Shma Company Limited

Gaiassot square & Sayarim square  - TeMA architects 
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LEKPLATSEN

- Aktiv lek med grön inramning

Lekplatsen rustas upp med ny lekutrustning, nya parkmöbler och nya träd. Häcken öppnas 

upp så att platsen kopplas ihop med det nya parktorget och aktivitetsplatsen. Den slitna 

lekbåten ersätts med en ny båtskulptur som rymmer mycket klättring och rutch. Flera 

lekobjekt i form av karuseller, studsmattor, lekskulpturer mm tillförs. Vissa av buskarna 

tas bort och andra beskärs och glesas ut till lekkojor. Markmaterialen blir till största del 

naturliga så som grus, sand, träflis.

Trädgårdsföreningen lekplats - Kristina Hedvall Larsson
Sätradalsparken
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PELARSALEN / VARDAGSRUMMET

- Mötesplats med bänkbord, grillplats och lek för de yngsta

Grusrummet som idag är en yta att gena över blir en mötesplats och en plats 

för umgänge. De befintliga träden ersätts med nya träd med höga stammar och 

sirliga kronor. Grillar och långbord placeras ut för gemensamma måltider i parken 

och i skuggan av det skira lövtaket finns möjligheten att spela boule eller schack. 

På den häckinramade lekplatsen byts sliten lekutrustning ut mot ny, t ex lekhus, 

gungdjur och sandlåda med bakbord.

Campus Herrenhausen Hannover - Lad+ landschaftsarchitektur

LAND ARKITEKTUR AB  I  SÄTRADALSPARKEN  I    s. 11



BLOMSTERGÅRDEN

Lugn och ro i den blommande trädgården

Blomstergården är en uppskattad plats i parken och här handlar det om att 

bevara och varsamt utveckla den befintliga karaktären. Planteringarna rustas upp 

för en ännu rikare blomning under så stor del av året som möjligt. En del träd 

kommer att ersättas med nya blommande träd och buskträd. Vissa möbler är 

slitna och ersätts med nya. Möjlighet till schackspel kommer att tillföras. 

Jardin du Luxembourg 
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GRÄSRUMMET OCH SKOGSBACKEN

- Picknick, solbad och vinterlek

Den öppna gräsytan bevaras och expanderas i och med att det befintliga 

utegymmet rivs/flyttas till aktivitetsytan i andra änden parken. Vissa träd ersätts/

nyplanteras och ytan kompletteras med vårlök. Mot skogsdungen ställs solstolar 

ut. Möjligheten till att glesa ur för en pulkabacke i skogspartiet ses över.
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