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Inledning
Förord
“Stockholm är en av världens
vackraste städer med unika
livskvaliteter för de som bor och vistas
i staden. När staden växer behövs
nya parker och gröna stråk för att
utveckla och bevara dessa unika
kvaliteter.
Med utgångspunkt från naturens
förutsättningar och den grundstruktur
som formades redan på 60- talet,
anläggs nu södra Stockholms största
stadspark, Vårbergstoppen.
Parken blir en del av den årsring som
nu byggs i Stockholm. Visionen är en
park som både erbjuder lugna platser
och spännande upplevelser för alla
åldrar: En park för alla.
Välkommen till nya Vårbergstoppen.”

Elisabeth Rosenquist Saidac
Stadsträdgårdsmästare,
Stockholms stad

1. Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist-Saidac på besök på Vårbergstoppen.
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2. Vårbergstoppen har unik karaktär.

STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Inledning
Om Vårbergstoppen
Vårbergstoppen är en 90 meter hög konstgjord kulle belägen i södra Stockholm.
Den ligger sydväst om Vårbergs
centrum, tio minuters promenad från
tunnelbanestationen Vårberg.

Kungshatt

Vårbergstoppen ansluter till bebyggelse
åt norr och öster. Åt söder och väster
ligger Korpbergets naturreservat som
gränsar mot Mälaren. I den norra delen av
Vårbergstoppen finns Vikingaberget som
är Stockholms högsta naturliga punkt,
77 m ö.h. Hela grönområdet är en del av
Bornsjökilen som är en av Stockholms tio
gröna kilar.

Sätra

Ekerö

N

Vårbergstoppen är en omtyckt plats för
rekreation, här samlas besökare för bland
annat lek, spel, picknick och promenader.
Den är populär bland ornitologer för att
skåda fåglar, exempelvis havsörn.

Huddinge
kommun

n

Vårbergs
sjukhem

Stockholms
kommun
STOCKHOLMS

E4/E20

KOMMUN

Vårby gård

3. Vårbergstoppens läge i förhållande till
omgivningen. Vårbergstoppen redovisas i färg
och markeras med en vit cirkel.

Majbrasa brukar ordnas i den så kallade
“Grytan”som från början var tänkt
som en scen för utomhusevenemang.
De föreställningar som har hållts på
Vårbergstoppen har dock mestadels ägt
rum nedanför den norra sluttningen på den
öppna gräsytan.

sväg
e

Vårberg

Vårbyfjärden

En befintlig gång- och cykelväg leder runt
området och till de två högsta punkterna.
Delar av sträckan är belyst och asfalterad.

erg

Vikingaberget
Skärholmen

Utsikten från Vårbergstoppens två högsta
punkter är oslagbar med panoramautsikt
över bland annat Mälaren. Klara dagar
syns kända landmärken som Kista Torn,
Kaknästornet, Globen och Nackamasterna.

Vår
b

Södra
toppen

N

0

Norra
toppen

Stockholms
kommun
Huddinge
kommun

100 m

5. Gräns för Vårbergstoppen, ny stadspark markerad med vit, streckad linje.

4. Platån på norra toppen.

6. Utsikt från södra toppen.
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Inledning
Förutsättningar
Vårbergstoppen blir stadspark

Parkplan Skärholmen

Med utgångspunkt i Grönare Stockholm
och Parkplan för Skärholmen har
Vårbergstoppen pekats ut som ny
stadspark. Vårbergstoppen har idag
höga natur- och rekreationsvärden.
Trafikkontoret i Stockholms stad vill
förädla dessa i samarbete med Skärholmens
stadsdelsförvaltning, Miljöförvaltningen
och invånarna i Skärholmen. Parken ska
rustas till en modern park med aktiviteter
för både unga, barn och äldre. Det är den
största enskilda satsningen inom ramen för
Grönare Stockholm.

Parkplan Skärholmen är ett vägledande
dokument som beskriver hur
grönstrukturen inom stadsdelsområdet
ska vårdas och utvecklas för framtiden.
Parkplanen omfattar den parkmark som
Stockholms stad äger och förvaltar inom
stadsdelsområdet.

Grönare Stockholm
I kommunfullmäktiges budget för
2016 gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att se över samordning, styrning
och finansieringslösningar avseende
grönstrukturfrågor inom Stockholms stad.
Stadsledningskontoret har utifrån uppdraget
tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för
planering, genomförande och förvaltning
av stadens parker och naturområden.
Utgångspunkter är stadens Vision 2040,
Översiktsplan för Stockholms stad och
Stockholms stads miljöprogram 20162019. Arbetet med Grönare Stockholm har
samordnats med revideringen av stadens
översiktsplan och arbetet med ett ökat
bostadsbyggande. Syftet är att säkerställa
att Stockholm växer på ett ekologiskt
och socialt hållbart sätt där stadens gröna
kvaliteter tillvaratas och utvecklas. Den
gemensamma inriktningen är att skapa en
stad som är både tätare och grönare.
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Syftet med parkplanen är att vara
underlag för stadens fysiska planering,
kartlägga behov av skötsel- och
investeringsåtgärder för att bevara
och utveckla park- och naturmarkens
karaktärer och värden. Den ska även
utgöra underlag för investering i det
årliga budgetarbetet, och för drift och
underhåll av park- och naturmark.
Några av målen för utveckling av
Vårbergstoppen är:
-Vårbergstoppen med omgivningar
utvecklas till en av stadens större
sammanhängande naturpräglade
friområden som förutom arealen har
landformen och utblickarna som
attraktion. Detta kan utvecklas till
söderorts motsvarighet till Hagaparken.
- Stärka värden som utflyktsmål,
evenemangsplats och aktivitet.
- Öka lekvärden och stärka karaktären av
stadsdelspark för alla.
- Bevara karaktären med öppna extensivt
skötta sluttningar mot toppen.
- Vid behov utförs gallring för att bevara
utblickar.
- Utveckling för att stärka värden för
hälsa och motion genom aktiviteter som
till exempel utegym.
- Tydliggör sambandet till vattnet på
kullens ”baksida”. Här finns en naturstig
som leder vidare mot stranden och
naturreservatets strandpromenad.
- Planering pågår för ny bebyggelse i

7. Vy från plats strax nedanför den norra toppen. På bilden syns
bl.a. Vårbergs centrum och Sätra vattentorn.
FÖR MER INFORMATION:

anslutning till området. I samband med
kommande exploateringar är det viktigt att
sammanhangen mellan Vårbergstoppen,
Sjukhemsparken och Västerholmsparken
bevaras.

Fokus Skärholmen
Stadsutvecklingsprojektet Fokus
Skärholmen drivs inom Skärholmens
stadsdelsnämndsområde. Ambitionen är att
bygga minst 4000 nya bostäder. Dessutom
planeras för flera förskolor, flera skolor,
utökad närservice, flera mötesplatser samt
ökade satsningar på parker och och andra
grönområden. Ett av målen är att fokusera
på social hållbarhet.
I direkt anslutning till Vårbergstoppen
planeras ett stort antal nya bostäder. Just
nu pågår arbetet med två detaljplaner
i anslutning till Vårbergstoppen. På de
kartor som presenteras i detta dokument
finns den planerade exploateringen i direkt
anslutning till Vårbergstoppen inlagd.
Anledningen till detta är att de har stor

påverkan på upplevelsen av parken, inte
minst i anslutning till entréerna mot
Vårbergsvägen.

Markföroreningar
Trafikkontoret i Stockholms stad utfört en
översiktlig miljöteknisk markundersökning
inom Vårbergstoppen där provtagning har
utförts både med hjälp av handgrävning och
genom skruvprovtagning på borrbandvagn.
Totalt uttogs 113 prover varav 76
analyserades på ackrediterat laboratorium.
Analyser utfördes på metaller och PAH,
samt 14 prov på oljekolväten i 25 punkter
(max 2 m).
De påvisade föroreningarna bedöms
sammantaget inte utgöra någon
oacceptabel risk för hälsa eller miljö med
nuvarande markanvändning. Med dagens
markanvändning bedöms det inte finnas ett
behov av riskminskande åtgärder.
Mera utförlig information om detta finns
längst bak i detta dokument.

Grönare Stockholm
www.stockholm.se/
PageFiles/293560/
GronareStockholm_riktlinjer.pdf
Stockholm växer
http://vaxer.stockholm.se/omraden/
skarholmen-stadsdelsomrade/
Parkplan Skärholmen
http://www.stockholm.se/
KulturFritid/Park-och-natur/Parker/
Parkplaner/#listrad_Skarholmenstadsdelsforvaltning
Fokus Skärholmen
http://vaxer.stockholm.se/
omraden/fokus-skarholmen
Nya bostäder i direkt anslutning
till Vårbergstoppen inom Fokus
Skärholmen
http://insynsbk.stockholm.se/
Byggochplantjansten

STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Historik
Holger Blom
Holger Blom och
parkavdelningen

År 1941 redovisade Holger Blom förslaget
om ett parknät för staden, som i sina yttre
delar knöt an till de större friluftsområdena
utanför stadsbygden.

Holger Blom var arkitekt och
landskapsarkitekt. Han föddes den 2 augusti
1906 i Stockholm. Blom började jobba
på gatukontoret 1933 och utsågs 1938 till
Stockholms stadsträdgårdsmästare, en
tjänst som han hade fram till 1971.
Han ansåg att den viktigaste uppgiften för
städernas parker var att ta hand om barnen
och att ordna så att de fick användbara
lekområden. Följden kunde annars bli att
barnen riskerade sina liv på trafikerade
gator eller hänvisades till solfattiga gårdar
där de fick höra att de störde och förstörde.
Holger Blom, själv ung trebarnsfar, var
mycket engagerad i parkleken och lät sina
medarbetare under arkitekt Erik Glemmes
ledning ta fram lekredskap, skyltar, bänkar
och bodar. I Stockholms stadsarkiv finns en
stor samling ritningar för parkleken.
I sin skrift Stadsparken från 1939, skriver
Holger Blom på sidan 34: ”Jag upprepar,
att parkens ändamål ej är att bereda plats
för träd. En betydande del av parkytorna
i vårt nordliga land måste hållas fri och
öppen, så att solen har möjlighet att skina
på de människor, som älskar att känna dess
livgivande kraft. För dessa människor skall
det finnas gräsytor, som kunna beträdas.
Liksom för barnen gäller det även för
vuxna att ha tillgång till ytor, som i storlek
svara mot frekvensen, att gräset ej nötes
ut.”
Holger Blom ville att gräsmattorna skulle
ingå i parkens aktiviteter, han var emot de
förbudsskyltar som tidigare varit så vanliga.
Han kunde dock tänka sig att tillåta skyltar
som ”Icke tillåtet att beträda nysådden”.

Blom är känd för detta parkprogram
som fick stor betydelse för Stockholms
parker. Programmet sammanfattas den
funktionalistiska synen på parkens uppgifter
i stockholms stadsbyggande. Detta kom
senare att kallas för “Stockholmsstilen”.
Dessa principer inarbetades i 1952 års
generalplan, och byggdes ut ända till i
slutet av 1970-talet. Holger Bloms tid
som stadsträdgårdsmästare och park- och
stadsbyggnadsideolog kom att bli en
storhetstid för Stockholms parker.
8. Porträtt av stadsträdgårdsmästare
Holger Blom.

1946 års parkprogram användes även
under miljonprogrammet i Stockholm,
men nu mer som funktionsscheman med
standarder och normer för arealer och
avstånd. Miljonprogrammets lek- och
rekreationsmiljöer planerades bilfria och
helst i direkt anknytning till bostäderna.
Ibland blev dock miljön torftig och den

nyplanterade växtligheten slets ned av
lekande barn. De omfattande mängder
schakt- och rivningsmassorna som bildades
genom nybyggen av bostäder och tunnlar
för Stockholms tunnelbana kördes ihop och
utformades till nya toppar, som exempelvis
Vårbergstoppen och Högdalstoppen, den
senare med skidlift.
År 1970 hade Stockholm 160 lekplatser
och målet var att i princip varje barn
skulle ha en lekpark inom 400 meter
avstånd från hemmet. Det betonades även
att parkavdelningen hade en pedagogisk
uppgift att fylla och utbildad personal
som samarbetar med ”folk som forskar i
barns beteende”. Filosofin var att barnen
skulle lära av varandra och ”göra grejorna
själva utan vuxnas välmenta larvsnack”,
så berättas det i en reklamfilm från 1970,
beställd av Gatukontorets parkavdelning.

10. Blå Bodarna vid Slussen, ett av de många
ikoniska byggnadsverk som Holger Blom ligger
bakom.

Blom utvecklade inte bara Stockholms
parker utan ritade även ett antal byggnader
för staden. En av dem var Svampen vid
Stureplan och Blå Bodarna vid Slussen.

Ledord

Holger Blom 1945 om arbetet på
parkavdelningen:

Beståndsdelar/Material

”En stad växer och växer, men människan blir i stort sett inte större än hon
varit under några tusen år. Man måste
därför vid stadsbyggandet i allmänhet
och parkarbetet i synnerhet behålla
den
mänskliga skalan. Människan är romantiker. Längtan efter romantik är
en betydelsefull drift, som bör kunna
tillfredställas i parkerna. Det arbetar
vi medvetet på. Annars rör vi oss över
hela registret, från den arkitektoniska
helheten till urnan på gatan. För övrigt
tar vi arbetet på parkavdelningen rätt
lätt och lekande. Resultatet förlorar
nog inte på det.”

Mänsklig skala
Enkelhet
Funktion
Omsorg om detaljer
God gestaltning
Distans & humor
Engagemang
Kreativitet
Samarbete
Trä
Sten
Stål
Betong
Växter (gärna inhemska)
Vatten
Pergolor/paviljonger

9. Ny bäckfåra och
damm i Tegnérlunden,
med växtförteckning
av Erik Glemme,
1942. Planen visar
en kombination av
det fria formspråket
och det strikta i form
av träd placerade i
cirkel.
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Historik
Stockholms toppar
Stockholms tippar och toppar
Med omvandlingen av Stockholms city och
byggandet av nya förorter på 1960-talet
uppstod frågan vad man skulle göra av de
stora mängder schakt- och rivningsmassor
som uppkom när man rev, sprängde och
beredde väg för den nya tunnelbanan. Att
göra sig av med massorna var inte det
lättaste och ingenjörerna som jobbade med
projektet hade planer på att sprida ut dem i
olika dalgångar.
Stadsträdgårdsmästaren, Holger Blom, var
inte förtjust i den idén och ansåg den vara
fel ur en estetisk synvinkel. Han skissade
och modellerade fram ett annat alternativ
tillsammans med trädgårdsarkitekten Erling
Smedberg och den kreativa lösningen blev
att deponera materialet i konstgjorda berg
eller toppar. I skissarbetet lät Holger anlita
konstnärer som skulpterade fram topparna i

modellera. Holger var också själv med och
ritade Johannelundstoppen, Hagatoppen,
Granholmstoppen, Högdalstoppen och
Hökarängstoppen.
Holger Blom såg kullarna som konst,
som landskapsskulpturer som med sina
artificiella former och stora skala skulle
bryta av gentemot landskapet och fungera
som rekreationsområden. I planen ingick
också ett medvetet namnbyte där en tipp
slutligen blev en topp.
Många av topparna ligger intill
tunnelbanan. Det är dock inte alltid
fastställt varifrån schaktmassorna kommer.
Massorna på till exempel Vårbergstoppen
kommer troligtvis från bygget av
tunnelbanan samt från arbetet med
utbyggnad av bostadsområdena i närheten.

Holger Blom om topparna:
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.

3.

2.

1.

12. Bilden ovan illustrerar Stockholms toppar.
1. Granholmstoppen 50 m ö.h.
2. Johannelundstoppen 60 m ö.h.
3. Hagatoppen 72 m ö.h.
4. Högdalstoppen 72 m ö.h.
5. Vårbergstoppen 90 m ö.h.
6. Hammarbybacken 93,5 m ö.h.
7. Väsjöbacken 95 m ö.h.
8. Fagersjötoppen 95 m ö.h.
9. Hökarängstoppen 102 m ö.h.
10. Ullnatoppen 95 m ö.h. (ska höjas till 131
mö.h.)

13. Citat till höger av
Holger Blom 1983.

”För att ge plats för den mängd
schakt- och sprängmassor som
uppstår vid tunnelbanesprängningar
och grundgrävningar har
gatunämnden anvisat ett halvt
dussin markområden i stadens
periferi där materialet kan tippas
och byggas upp i kullar, ”toppar”,
som ges en skulptural utformning
och kan användas för fritidsändamål
särskilt vintertid
bl a som utförslöpor för skidåkare
i skilda svårighetsgrader; anlagda
liftar för åkarna åter upp till toppen.
Sommartid kan man från topparna
njuta av vid utsikt över stan och
av toppens skulpturala linjer. Ty
jag liknar dessa kullar till konst,
vilka först skissas i plastelina på
tillgängliga markmodeller. Här
gäller inte att efterlikna naturens
topografi. Topparna skall formas
som fristående personliga konstverk.
Exempel på denna art av konst är
t ex ”Vårbergstoppen” i sydvästra
Stockholm.”

De toppar som är fyllda med grå färg ligger i
Stockholms kommun.
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11. Illustrationen nedan visar
Stockholms toppar.
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STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Historik
Vårbergstoppen
Sprängningarna vid anläggandet av
tunnelbanan i slutet av 1950-talet
resulterade i enorma mängder sprängsten
och schaktmassor som formades till
konstgjorda berg eller toppar. Arbetet med
Vårbergstoppen tog sin tid, tippningen
och modelleringen påbörjades 1965 och
avslutades 1982.

Norra toppen
Södra toppen

Formen på Vårbergstoppen arbetades fram
medvetet i en arbetsmodell i plastelina av
stadsträdgårdsmästare Holger Blom och
trädgårdsarkitekt Erling Smedberg.
Vårbergstoppen är uppbyggd av 2,2
miljoner kubikmeter spräng- och
schaktmassor och anlagt i U-form med två
höjder kring en amfiteater-liknande grop,
den så kallade “Grytan”. Grytan är öppen
mot norr och dess botten har en diameter på
100 meter. Kuriosa är att Holger kopplade
ihop Grytan med sin mormors mors “hål i
pannan”, som han som barn ofta fick känna
på. Hålet i hennes panna hade uppkommit
då hon kastats av en skenande häst med
vagn i sin ungdom.

Grytan

14. Platsen 1959, innan tippningen startat.
Området runt omkring saknar bebyggelse.

16. Arbetsmodell över Vårbergstoppen gjord av Holger Blom och
Erling Smedberg i plastelina, en sorts modellera.

Vårbyaffären 1961
Skärholmen och Vårberg låg 1961 i
Huddinge kommun och var lantliga och
obebyggda områden. Inflyttningen i
Stockholm var stor och kommunen hade
behov av mark att bygga bostäder på.
Några politiker från Huddinge och
Stockholms kommun genomförde
därför en hemlig markaffär och
kommungränsen drogs om. Affären
kallas Vårbyaffären eller Vårbykrisen då
hemlighetsmakeriet ledde till en politisk
kris som fick stor uppmärksamhet i
pressen. Intressant är att politikerna
själva var ute i fält och mätte in den nya
gränsen, i och med att uppgörelsen var
hemlig. Vikingaberget skulle ha tillfallit
Huddinge kommun, men den ovana
mätgruppen misslyckades att få in det
på rätt sida om gränsen.

Under 70-talet planterades 21 stycken
lindar på kammen runt Grytan. Lindarna
kom att bli viktiga och karaktärsskapande
för hela platsen där dom tornar upp sig och
ramar in platsen.
Vårbergstoppen ska inte förväxlas med
Vikingaberget, som är beläget cirka 400
meter åt nordväst från Vårbergstoppen och
är Stockholms högsta naturliga topp,
77 m ö.h.

15. Utfyllnadsläge 1975, den södra och den
norra toppen är ännu inte uppfyllda. Området
runt omkring är bebyggt.

17. Några av de 21 lindar som ramar in Grytan.
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Historik
Vårbergstoppen

18. Flygfoto från 1971 över Vårbergstoppen och Vårbergs
sjukhem. Området liknar ett grustag.

20. Flygfoto från 2001 efter upprustningen. Mönstret i grytan
var här nyanlagt.

22. Bild från 1965 på Högdalstoppen som till
skillnad från Vårbergstoppen hade skidlift. Även
denna topp har tydliga geometriska former.

19. Flygfoto från tidigt 1980-tal då tippningen i princip var över. Toppen saknar i princip vegetation
och det naturliga berget, Vikingaberget, syns tydligt i förgrunden.

21. Flygfoto från 2001 efter upprustningen. Det växer
fortfarande förhållandevis lite vegetation på toppen.

23. Skiss från 1960-talet som visar
Vårbergstoppens nivåkurvor.
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STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Vårbergstoppen idag
Rörelsemönster
Beskrivning

Illustration rörelsemönster

Parken har idag entréer från Vårbergsvägen
i norr och och från Lammholmsbacken
(Vårby gård) i sydost. Efter exploatering
kommer Vårbergsvägen att få nya och
tydligare entréer till parken. Befintlig
gångtunnel kommer att fyllas igen, och en
ny gata ska anläggas i anslutning till den
nya bebyggelse.
Gångstråken i parken har olika dignitet.
Den största delen av huvudståket som
leder runt toppen har belysning och
markbeläggning av asfalt. Stråket är
asfalterat på alla sträckor, utom en bit
i söder som är grusat. I samband med
exploateringen kommer detta att asfalteras
och få belysning. Detta stråk är ett populärt
promenadstråk. Viss olovlig körning i form
av biltrafik till norra toppen förekommer.
De mindre gångvägarna saknar belysning
och kan ha beläggning av grus, vara
upptrampade stigar eller klippta gräsytor.

Vårb
e

rgsv
ägen

Förklaringar

Delar av toppen är så brant eller har så tät
vegetation att de är svåra att vistas på. På
de delar som är mera öppna förekommer
upptrampade stigar vilket tyder på att de
som använder parken inte bara nyttjar
huvudstråken. Dessa stigar är inte
markerade i planen.

Grytan
Norra
toppen

Parkgräns
Asfalterad gångväg i
park med belysning
Grusad gångväg i park
Mindre gångväg/stig i
park

Information om utformning av den
nya stadsparken finns i dokumentet
“Ny stadspark Vårbergstoppen,
Programhandling”. Detta finns på
Stockholms stads hemsida,
www.stockholm.se.

Utblick

Stockholms kommun
Södra
toppen

Huddinge kommun
Vårby
gård

Entré till park
Område med brant
terräng eller tät
vegetation

N

0

50

Skala 1:4000

100 m

24. Plan som visar entréer,
rörelsemönster, utsiktspunkter och
otillgängliga delar.
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Vårbergstoppen idag
Vegetationstyper
Beskrivning

Illustration vegetationstyper

Förklaringar

Vårbergstoppen utgör en unik miljö i
Stockholms naturlandskap. När toppen
var färdigställd kring 1980 bestod den av
en öppen struktur med mycket begränsad
markvegetation. Därefter har den lämnats
för fri utveckling och en allt snabbare
igenväxning mot en sluten miljö. På toppen
finns inga träd, buskar eller annan vegetation
äldre än ca 40 år och den dramatiska
successionen blir tydlig när man ser flygfoton
tagna under perioden – på vissa ytor har
igenväxningen gått snabbare och skogen
nästan slutit sig helt.

4

1
1

I dagsläget består toppen fortfarande till
största delen av halvöppen miljö med en stor
mångfald av kärlväxtflora och buskskikt,
väldigt lik en halvöppen naturbetesmark
eller ängsmark. Öppenheten är ovanlig i
ett Stockholmsperspektiv, där naturmarken
överlag domineras av ekmiljöer och
talldominerad hällmark. Vårbergstoppens
öppna landskap utgör en förutsättning för
de naturvärden platsen hyser idag – många
kärlväxter, insekter och fåglar är helt
beroende av just dessa miljöer.

1

4

Öppen gräsyta.

6
3

2
1

3

5

1

3

2

2

4

4

3
Hagmark med tydliga inslag
av buskar och träd.

5

4
Gles skog.

5

5
3
6

5
25. Plan som visar vegetationstyper.

Tät skog.

N
0
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2
Hagmark, friväxande gräs/
örter med enstaka inslag av
buskar och träd.

1

5

De halvöppna miljöerna utgör en akut ökande
bristvara i ett nationellt perspektiv. Pågående
igenväxning av halvöppna naturbetesmarker
och ängsmarker utgör ett av de största hoten
mot biologisk mångfald.
Att behålla öppenheten på Vårbergstoppen
är en nyckelfråga för att platsen ska
fortsätta hålla höga naturvärden och innebär
kontinuerligt arbete med olika former av
slåtter och slyröjning. En del av de mer
igenväxta ytorna kräver trädfällning för att
återfå sin öppenhet. Det är detta som kallas
landskapsvård.

5

4

50

6
Äldre, blockrik skog.

100 m

STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Vårbergstoppen idag
Vårbergstoppens delar
Beskrivning

1. Den öppna gräsytan

Vårbergstoppens karaktär varierar. En
indelning har gjorts i elva olika delar vilka
beskrivs och analyseras översiktligt.

Den stora öppna gräsytan fungerar i
dagsläget som entré till toppen då den
ligger i anslutning till det befintliga
gång- och cykelstråket som leder runt
topparna. Gräsytan är belägen nedanför
den norra toppen och ramas in av ett
mindre skogsparti. Nya bostäder planeras i
anslutning till den öppna gräsytan.
Gräsytan klipps kontinuerligt under
sommaren och är en populär yta för
picknick, lek och spel. Det finns bänkbord,
några soffor och en grillplats ute på
gräsytan i anslutning till skogspartiet.

2

Vikingaberget, 77 m ö.h.,
den högsta naturliga punkten
i Stockholms stad

11

1
3

27. Gång- och cykelvägen kantar den öppna gräsytan.

9

10
4

8
6

Toppens högsta
punkt, 90 m ö.h.

5

7

N

26. Plan som visar
Vårbergstoppens
olika delar.

0

1. Den öppna gräsytan

7. De sydostliga sluttningarna

2. Norra skogsområdet

8. De nordostliga sluttningarna

3. Passagen
4. Grytan
5. Södra toppen
6. Norra toppen

100 m

9. Platån
10. Blockrik äldre skog
11. Planerade bostäder i direkt anslutning
till Vårbergstoppen, se bilaga.

28. Den öppna gräsytan utgör en tydlig kontrast till den kuperade och bevuxna toppen.
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Vårbergstoppen idag
Vårbergstoppens delar
2. Norra skogsområdet

3. Passagen

Intill den öppna gräsytan ligger ett
mindre skogsområde som kantar gångoch cykelvägen och leder ända ut till
Vårbergsvägen.

Intill gräsytan finns upptrampade stigar.
I denna del är är trädens kronor sirliga
vilket gör att solstrålar kan leta sig ner till
marken.

Vegetationen är blandad och består bland
annat av välutvecklade exemplar av tall,
björk och asp vilka ger platsen stark
karaktär.

Platsen används idag som lekmiljö för
närbelägna förskolor.

Norrut, mot Vårbergsvägen är marken mera
kuperad med inslag av stenblock i olika
storlekar.

29. Det mindre skogsområdet har en tydlig karaktär med väldefinierade
stammar av tall, björk och asp.
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Denna del av parken består av en långsmal,
klippt gräsyta och en gång- och cykelväg.
Det är den del av det stråket som leder
runt Vårbergstoppen och används flitigt
av besökare. Passagen är har i motsats
till resten av stråket svag lutning.
Stolpbelysning är placerad på ena sidan av
gång- och cykelvägen.
Passagen utgör gränsen mellan den
konstgjorda Vårbergstoppen och det
naturliga Vikingaberget.
30. Parkens gångväg löper genom olika miljöer. Till vänster ett mindre skogsparti med berg i dagen.

31. Dolda bakom vegetation finns Platån till höger i bild och
Vikingaberget till vänster.

STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Vårbergstoppen idag
Vårbergstoppens delar
4. Grytan
Grytan är belägen nedanför den södra
toppen. Platsen är öppen och cirkulär med
en diameter på ca 100 m. Ett mönster i
marksten, från år 2000, utgör ett byggt
element på platsen. Mönstret fungerar som
gångväg runt Grytan och letar sig också
in mot mitten av cirkeln. Mönstret är i
dagsläget på många ställen överväxt av gräs
och örter.

Slänterna runt grytan har öppna delar med
örtliknande vegetation och tätare delar
med träd och buskar. En åsnestig, gömd
i vegetationen, letar sig längs den västra
slänten upp till den södra toppen. På
släntkrönet ovanför grytan står 21 lindar
planterade i rad längs kammen.

5. Södra toppen
Södra toppen är Vårbersgtoppens näst
högsta men största topp. Härifrån har man
utsikt söderut åt Botkyrka och västerut
åt Ekerö. På södra toppen finns två olika
nivåer som båda har ett markskikt av
ängskaraktär, samt ett busk- och trädskikt
bestående av olika arter med varierad
karaktär.

Grytan används som plats för majbrasa på
Valborgsmässoafton samt för rastning av
hundar.

av en slänt i söder samt av de 21 lindar som
står på kammen ner mot grytan.
Platsen används idag för fågelskådning,
stjärnskådning, som utsiktsplats samt för
grillning.

Det finns ett fåtal sittplatser i form av
bänkar i varierande skick. Platsen avgränsas
33. Vy från södra toppen ner mot Grytan.

34. Vy från södra toppen mot Ekerö.

32. Vy från Grytan upp mot några av de 21 lindarna som är planterade på södra toppen, den enda planteringen med en symmetrisk gestaltning med samma avstånd mellan träden.

35. Södra toppen består av två platåer på olika nivå.
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Vårbergstoppen idag
Vårbergstoppens delar
6. Norra toppen
Den norra toppen är Vårbergstoppens
högsta punkt och ligger 90 meter över
havet. Härifrån har man utsikt mot
Vårby Gård och Vårbergs centrum samt
mot Mälaren norr om Vårberg. Man har
också Globen som riktlinje mot centrala
Stockholm i nordöst. Träd och buskar ramar
in toppen men ligger på en lägre nivå vilket
ger en relativt oskymd utsikt.

7. De sydostliga sluttningarna

Markmaterialet på Norra toppen består av
klippt gräs. Ett fåtal bänkar finns placerade
på platåns ytterkanter där den bästa utsikten
finns.

På den södra sidan tar man sig upp på
toppen via en smal grusväg. Vegetationen
är blandad och består av såväl blandskog
som hagmark. Detta skapar en varierande
rumslighet med både öppna och slutna
partier. På delar av sträckan med glesare
vegetation öppnas vyer upp mot Vårby
Gård.

Platsen används idag av ornitologer för
fågelskådning. Den är även en populär
utsiktsplats där man samlas, och äter
picknick och grillar.

Några bänkar finns placerade intill
gångvägen.
37. Norra toppens grästäckta platå.

36. Utsikten är vidsträckt från Norra toppens platå.
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Det här är den enda delen av stråket runt
toppen som i dagsläget inte är asfalterat och
har belysning.

38. Rumsligheten är varierande, på vissa ställen
sträcker sig trädens kronor ut och bildar ett tak.

39. Denna gångväg är av grus och saknar idag belysning.

STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Vårbergstoppen idag
Vårbergstoppens delar
8. De nordostliga sluttningarna

9. Platån

10. Blockrik äldre skog

11. Planerade bostäder

Sluttningarna i anlutning till den norra
toppen är branta och terrängen är på vissa
ställen svårtillgänglig. Vegetationen är
blandad och bitvis tät. På vissa ställen
finns upptrampade stigar som leder upp till
toppen.

Nedanför norra toppen finns en platå.
Denna består av såväl öppna som slutna
delar med varierad vegetation i form av
gräs, örter, buskar och träd.

Vårbergstoppens anlagda delar kantas av
blockig äldre skog på mark som lämnats
orörd. Skogen ligger i sluttningar och är
svårtillgänglig då att det både är brant och
blockigt.

Bostäder planeras i det område som idag
skiljer Vårbergstoppen från Vårbergsvägen.
Marken består längst norrut av skog och
block och i öster av en öppen gräsmatta.
Mera information om detta finns i bilagan
på sidan 18.

Sluttningarna används av motionärer samt
som pulkabacke vintertid.

40. De nordvästliga sluttningarna är karaktäristiska för Vårbersgtoppen och utgör en viktig
kontrast till den öppna, plana gräsytan. De används vintertid för pulkaåkning.

Slänterna i anslutning till platån är
förhållandevis branta vilket gör den
svårtillgänglig.

42. Delar av den nordvästra platån är otillgänglig på grund av branta lutningar och tät
vegetation.

Vikingaberget, Stockholms kommuns
högsta punkt, 77 m ö.h., ligger i denna del
av parken.

43. Vikingabergets sluttningar är blockfyllda
med en varierat gles och tät vegetation.

44. Översiktsbild av planförslaget, vy från
söder.

41. Gränsen mellan sluttningen och den öppna gräsytan är skarp. Högre markvgetation
och vildvuxna buskar och mindre träd är karaktäristiska för sluttningen.
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det finns både skog, öppna flexibla ytor och
promenadstråk för motionärer och hundrastning.
Förskoleklasserna använder skogen, den öppna
ytan (entrérummet) och pulkabacken som är ett
populärt utflyktsmål vintertid. Motionärerna och
hundrastarna använder promenadstråken. På
helgerna kommer barnfamiljer hit för att de
uppskattar de oprogrammerade och flexibla ytorna.
De spelar fotboll, grillar och har picknick. Vissa
besökare kommer enbart hit när det är planerade
aktiviteter som valborg och parkteater. Några säger
att de skulle komma hit oftare med sina barn om det
fanns fler aktiviteter.
Utsikten från topparna, det vildvuxna gröna,

Bilaga
Medborgardialog

OM SPECIFIKA PLATSER PÅ VÅRBERGSTOPPEN:

Flera har utryckt oro för att man tuktar
Vårbergstoppen för mycket genom att
bygga stadspark. Att det som är fantastiskt
med Vårbergstoppens vilda grönska och
skogskänsla försvinner. Den omtalade
konstverkssatsningen upplevde en person
onödig. Bygg inte bort pulkabacken!
Många synpunkter har kommit in på att
folk buskör på Vårbergstoppen med bil och
motorfordon.

LILLA SKOGEN
BRA:
Används för promenad. Upplevs
tillgänglig med permobil.

Idéer

Vårbergstoppen är ett mycket uppskattat
rekreationsområde av både barnfamiljer
och äldre. Besökarna uppskattar är att det
är en grön lunga där det finns både skog,
öppna flexibla ytor och promenadstråk för
motionärer och hundrastning.
Förskoleklasserna använder skogen, den
öppna ytan (entrérummet) och pulkabacken
som är ett populärt utflyktsmål vintertid.
Motionärerna och hundrastarna använder
promenadstråken. På helgerna kommer
barnfamiljer hit för att de uppskattar de
oprogrammerade och flexibla ytorna. De
spelar fotboll, grillar och har picknick.
Vissa besökare kommer enbart hit när det
är planerade aktiviteter som valborg och
parkteater. Några säger att de skulle komma
hit oftare med sina barn om det fanns fler
aktiviteter.
Utsikten från topparna, det vildvuxna
gröna, skogen och att det inte är någon
trafik här är det de flesta uppskattar med
Vårbergstoppen.

Många påpekar att det måste satsas
både på barn och ungdomar. Idéer om
rutschbana, tunnlar, klätterställning,
plaskdamm, bassäng, fotbollsplan, linbana,
hinderbana, stafett, gungor, trollskog, utgå
från sagornas värld har kommit in. Även
önskemål om djurhållning med t.ex. getter,
höns, kaniner, ponnyridning. Något som
lockar barnfamiljer på helger behövs. Idé
om att utveckla skulpturer med skolorna.
Även aktiviteter för ungdomar saknas och
betydelsen av att de känner sig delaktiga.
Ett större utbud av parkteatern önskas,
både för vuxna och barn samt en
scen föreslås. Dansbana. Café. Bättre
belysning, sittplatser – bänkar och bord,
fler papperskorgar, grillplatser, vind- och
väderskydd. Hundrastplats och agilitybana
föreslås.
Något mindre inne i skogen, små inslag
som ger kunskap om naturen. Crossbana.
Slinga runt toppen. Kommunal transport till
parken viktigt.
Idéer om kikare och skyltar om vad man ser
föreslås på topparna.
45. Plan med sammanställning
av medborgardialog från
Parkernas dag.

IDÉER:
Bord, grillplatser, gungor, plaskdamm,
dansbana, liten scen vid parkteatern

BRA:
Används pulkaåkning och lekyta.

DÅLIGT:
För mycket biltrafik, buskörningar
med bil och moped.

Bra
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BRA:
De stora klippta gräsytorna, stora ytor
för barn, flexibla, fri aktivitet, bollspel
och fotboll. Upplevs fint, rofyllt, lugnt
och lättillgängligt. Används för att sitta
och fika, grilla, leka med hundar.

IDÉER:
Bevara som en naturlig lekplats,
hinderbana, stafett, mindre stig i
skogen, sagostig

N

TYCK OM Vårbergstoppen,
sammanställning

helger behövs. Idé om att utveckla skulpturer med
skolorna. Även aktiviteter för ungdomar saknas och
betydelsen av att de känner sig delaktiga.
Ett större utbud av parkteatern önskas, både för
vuxna och barn samt en scen föreslås. Dansbana.
Café. Bättre belysning, sittplatser – bänkar och bord,
fler papperskorgar, grillplatser, vind- och väderskydd.
Hundrastplats och agilitybana föreslås.
Något mindre inne i skogen, små inslag som ger
kunskap om naturen. Crossbana. Slinga runt toppen.
Kommunal transport till parken viktigt.
Idéer om kikare och skyltar om vad man ser föreslås
på topparna.

Om specifika platser på Vårbergstoppen

GV
ÄG
E

För mera information:
http://vaxer.stockholm.se/omraden/
skarholmen-stadsdelsomrade/

Dåligt

IDÉER:
Många påpekar att det måste satsas både på barn
och ungdomar. Idéer om rutschbana, tunnlar,
klätterställning, plaskdamm, bassäng, fotbollsplan,

GÅ
N

Under Parkernas dag den 26/8-2017
genomfördes en medborgardialog, TYCK
OM Vårbergstoppen. LAND arkitektur
höll i denna dialog. LAND har även haft
kontakt med en förskola i närområdet samt
med Torsdagsklubben.

Flera har utryckt oro för att man tuktar
Vårbergstoppen för mycket genom att bygga
stadspark. Att det som är fantastiskt med
Vårbergstoppens vilda grönska och skogskänsla
försvinner. Den omtalade konstverkssatsningen
upplevde en person onödig. Bygg inte bort
pulkabacken! Många synpunkter har kommit in på att
folk buskör på Vårbergstoppen med bil och
motorfordon.

ENTRÉRUMMET

DÅLIGT:
Uppmaningen ”Bygg inte bort
pulkabacken” kom upp flera gånger
under dagen.

BRA:
Stora ytor för barn att leka. Används
för hundlek. Scouterna ordnar
reflexjakt här.
DÅLIGT:
Klipps för sällan, upprustningen som
uppskattades har förfallit. Depå för
avverkat ris.

PULKABACKEN
GRYTAN

IDÉER:
Grillplats, fler bord, inhägnad
hundrastgård, uteteater, bänkar att
vila på, fler papperskorgar, gunga,
kafé

HÖGSTA
TOPPEN

SÖDRA HÖJDEN
BRA:
Uppskattad plats med fin utsikt och
grönska. Bra natur för djuren och
hund.
DÅLIGT:
Gräset klipps för sällan, för mycket
biltrafik, grillplats saknas
IDÉER:
Vindskydd, Kikare

NORR

0

BRA:
Platsen med dess utsikt är mycket
uppskattad. Här skådar folk stjärnor
och fåglar och njuter av utsikten.
DÅLIGT:
Bilar kör upp hit.
IDÉER:
Skyltar som beskriver utsikten/vad
man ser, som pekar ut målpunkter
och avstånd. Stora kikare, bänkar,
fler papperskorgar, kafé

100m

STADSPARK VÅRBERGSTOPPEN
Historik och förutsättningar

Bilaga
Detaljplaner och exploatering
Mellan Vårbergstoppen och Vårbergsvägen
planeras en nyexploatering av
flerbostadshus och radhus. Det planeras för
390 bostäder, varav 164 ungdomsbostäder,
ca 195 bostadsrätter och 36 radhus.
Planområdet är ca 30 hektar stort och ägs
idag av Stockholms stad.
Vårbergsvägen får nytt utseende, körbanan
smalnas av och cykel och gång ges mer
plats.
Arbetet är en del i Fokus Skärholmen som
har som mål att tillföra 4000 bostäder och
förbättrade stadskvalitéer.
För mera information:
http://insynsbk.stockholm.se/
Byggochplantjansten

Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-03-28, Dnr 2015-15235

Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-08-29, Dnr 2016-15393

48. Visionsbild för den planerade bebyggelsens möte med Vårbergstoppen.

46. Pågående detaljplan förVårbergsvägen, del av
fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl.

47. Antagen detaljplan för Vårbergstoppen, del av
fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl.

49. Översiktsbild av det antagna planförslaget, vy från söder.
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Bilaga
Markanalyser
UPPDRAGSNUMMER

10255567

WSP har på uppdrag av Trafikkontoret
i Stockholms stad utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning inom
Vårbergstoppen där provtagning har utförts
både med hjälp av handgrävning (21
punkter varav sex ytliga/15 cm) och genom
skruvprovtagning på borrbandvagn i 25
punkter (max 2 m).

±

17W22

17W23

UPPDRAGSNUMMER

17W25

<KM

SW04

17w21n
17w06n

Punkt SW01-05 avser tidigare utförd undersökning,
Sweco 2016

SW02

17w07n
SW01

provtagning har utförts både med hjälp av handgrävning (21 punkter varav sex
WSP har på uppdrag av trafikkontoret i Stockholms stad utfört en översiktlig
ytliga/15 cm) och genom skruvprovtagning på borrbandvagn i 25 punkter (max 2 m).
miljöteknisk markundersökning inom Vårbergstoppen (Skärholmen 2:1) där
Totalt
uttogs 113
prover både
varavmed
76 analyserades
på ackrediterat
laboratorium.
provtagning
har utförts
hjälp av handgrävning
(21 punkter
varav sex
Analyser
på
metaller
och PAH, samt
14
prov på oljekolväten.
ytliga/15 utfördes
cm) och
genom
skruvprovtagning
på
borrbandvagn
i 25 punkter
(max 2 m).
Miljöteknisk
markundersökning,
Vårbergstoppen,
parkmark

SW03

17w08n
17W28

UPPDRAGSNUMMER

>MKM

17w02n

17w01n

VÄSTRA SLÄNT
17w18n
17w17n
17w19n
17w20n

KM-MKM

YTPROVER

SW05

17W27

Miljöteknisk markundersökning, Vårbergstoppen, parkmark
Sammanfattning
10255567
2018-03-29
Miljöteknisk
markundersökning,
Vårbergstoppen,
parkmark
WSP
har på uppdrag
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