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Fokus Skärholmen
Stockholm växer snabbt och snart är vi en miljon in-
vånare. Nu planeras framtidens Skärholmen! 

Du som bor här har nära till tunnelbana, fantastiska 
stränder, centrum med handel och service samt fina 
grönområden. Bland annat det gör området till en 
viktig och attraktiv plats för utveckling – så att fler 
kan bo och leva här. 

Sedan 60-talet har det inte byggts så mycket här, men 
nu tar det fart! 6 300 bostäder planeras. Både små 
och stora lägenheter behövs, men också förskolor, 
skolor, parker, lek- och mötesplatser. 

Skärholmen utvecklas genom alla människor som 
bor, lever och arbetar här och vi formar staden till-
sammans. Var med att påverka utvecklingen genom 
att tycka till om några av planerna (5/9-17/10 2017).

Sammanhållen och varierad: Skärholmen ska vara 
ett sammanhängande stadsdelsområde med stor 
variation av platser, bostäder, upplevelser och 
uttryck. Modern och varierad arkitektur samt urbana 
kvaliteter läggs till.

Levande och innehållsrik: Alla ska få plats och känna 
sig hemma här. Skärholmen är öppet, inbjudande 
och lever året runt, alla tider på dygnet. Barn och 
ungas behov tas tillvara när Skärholmen utvecklas. 
Ett rikt utbud av konst och kultur bidrar till en attrak-
tiv stadsdel med tydlig identitet.

Delaktig och lärande: Skärholmen utvecklas med 
utgångspunkt i det som finns i området idag och i 
dialog med dig som bor här. Det lokala perspektivet 
är nyckeln för utvecklingen! Befintliga verksamheter, 
byggnader och platser är en tillgång som ska ges 
möjlighet att utvecklas tillsammans med det nya.

Tre mål för framtidens 
Skärholmen
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Tyck till! 
Nu är det dags för samråd. Under samrådet visar vi 
upp hur långt planeringen kommit och tar hjälp av 
dig och andra för att göra förslagen bättre. Du som 
bor, arbetar eller går i skolan här vet vad som är bra 
och vad som kan bli bättre just här. 

Den här broschyren sammanfattar information om 
de fyra projekt (kallas detaljplan) som är på samråd. 
Läs gärna på och tyck till, då är du med och påverkar 
utvecklingen. 

Vad tycker du och dina grannar? Vi vill att så många 
som möjligt tycker till – då blir förslagen mycket bättre.  

Detaljplaner på samråd 5/9 - 17/10 2017:  
Mälaräng, Söderholmen, Skärholmsdalen  
och Vårbergsvägen.

I stadsdelsområdet pågår 
15 detaljplaneprojekt 
varav 4 nu är på samråd.

Har du frågor är du 
välkommen att höra av 
dig till oss.

Kontaktuppgifter finns på: 
stockholm.se/fokusskarholmen



Skärholmsdalen 

Planen omfattar en del av 
Skärholmsvägen, dalgången 
mellan Sätra och Skärholmen 
samt Skärholmsbergets norra 
sluttning.  

Söderholmen

Planen omfattar Söderholms-
skolan, delar av Vårbergsvägen 
och stråket mellan Vårbergs 
centrum och Mälaren.

Vårbergsvägen 

Planen omfattar Vårbergs- 
vägen från Vårberg till 
Skärholmen samt Vårbergs 
sjukhem med omgivningar. 

Mälaräng  
= Mälarhöjden + Bredäng

Planen omfattar området 
kring Bredängs trafikplats och 
Slättgårdsparken samt mindre 
delar intill. 
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Mälaräng

Mälarhöjden + Bredäng = Mälaräng. 

Området som utvecklas ligger mellan Bredäng och 
Mälarhöjden. Idag domineras området kring Bred-
ängs trafikplats av alltför stora trafikytor som skapar 
barriärer mellan stadsdelarna. Genom att minska 
ytorna för bil och bygga en mer effektiv trafikplats 
närmare motorvägen frigörs plats för nya bostäder. 

Mälaräng planeras att bli ett levande område med 
en varierad och blandad bebyggelse. Bostäder 
blandat med gator, gång- och cykelbanor, stråk och 
parker binder ihop Mälarhöjden, Bredäng och Väs-
tertorp. Även offentlig service och lokaler för handel 
planeras. 

Genom ny bebyggelse som skärmar av buller från 
motorvägen skapas en lugnare ljudmiljö både för 
befintlig och ny bebyggelse. 

Slättgårdsparken bevaras i sin helhet och får en ny 
lekplats. Befintlig bensinstation flyttas till ett nytt 
läge söder om motorvägen. Vid Slättgårdsvägen 
planeras en ny grundskola (F-9).

 

Bredäng 

Ca 1100 bostäder,   
ny skola och förskola, 
ny handel, ombyggda 
gator och trafikplats 
samt utveckling av 
park. 

Läs mer på: stockholm.se/malarang



Visionsbilder: 
EGA/AIM Tengbom

Illustrationsplan Mälaräng



Skärholmsdalen

Mellan Sätra och Skärholmen utvecklas området 
Skärholmsdalen med 900 nya bostäder. Två nya 
förskolor byggs och befintlig förskola byggs ut. 
Ett vårdboende och lokaler i bottenvåning planeras.

Gatorna i Skärholmsdalen planeras så att de knyter 
ihop Skärholmen med Sätra. Skärholmsvägen byggs 
om och nya bostäder med lokaler i bottenvåningar 
bidrar till en mer levande, trygg och tillgänglig miljö. 
Personer som går eller cyklar ska lättare kunna ta sig 
till Sätraskogens naturreservat. 

I Skärholmsdalen skapas flera nya mötesplatser. 
De nya bostäderna  föreslås bli sutterrängbyggnader 
och terrasshus som följer det kuperade landskapet.
 
En del utmaningar finns kopplade till utvecklingen i 
Skärholmsdalen. I området finns idag bland annat  
skog med värdefull natur och lermark.

Skärholmen

Läs mer på: stockholm.se/skarholmsdalen

Ca 900 bostäder,  
nytt vårdboende, nya 
förskolor, ny koppling 
mellan norra Skärhol-
men och Sätra. 
Ny entré mot Sätra- 
skogen och ett första 
steg i ombyggnaden 
av Skärholmsvägen.
 



Visionsbilder
Nyréns Arkitektkontor

Illustrationsplan Skärholmsdalen
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Vårbergsvägen

Vårbergsvägen planeras att bli ett levande och tryggt 
område med bland annat nya bostäder, lokaler, 
parker och torg. Vårbergsvägen byggs om för att ge 
dig som går eller cyklar mer utrymme. 

Den nya bebyggelsen ska bidra till ökad trygghet och 
stärkta kopplingar till och från viktiga lokala mål-
punkter, till exempel Vårbergs IP, Västerholmsparken, 
Vårbergstoppen, skolor och förskolor. 

Den nya bebyggelsen ska respektera den befintliga 
och skapa en ny helhet där Skärholmen, Vårberg och 
Vårby Gård kommer närmare varandra. 

Mellan 1200-1400 nya bostäder föreslås, lokaler för 
butiker, restauranger eller föreningar i bottenvåning-
ar, en ny F-9 skola för cirka 900 elever, två nya för-
skolor, en utbyggd förskola samt vård- och omsorgs-
boenden.

Två olika förslag visas för Vårbergs sjukhem. Det ena 
förslaget innebär att den lägre delen av sjukhemmet 
rivs och ersätts med bostäder. Det andra förslaget 
innebär att hela sjukhemmet rivs och ersätts med 
bostäder.

Vårberg

Ca 1400 bostäder,  
ny skola och förskolor, 
ombyggnad av 
Vårbergsvägen med 
nytt torg och utveck-
lade parker.

Läs mer på: stockholm.se/varbergsvagen



Visionsbilder: 
Tovatt Architects and Planners

Illustrationsplan Vårbergsvägen
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Söderholmen

Vid Söderholmen planeras cirka 300 lägenheter 
och en utbyggnad av Söderholmsskolan. En större 
idrottshall och skolgård vid en ny 7-spels konstgräs-
plan föreslås också. Förslaget innehåller även att två 
befintliga förskolor byggs om.  

Ett mål är att projektet ska bidra till att stärka 
gångstråket mellan Vårbergs centrum och Johanne-
dalsbadet så att det upplevs som tryggt, trafiksäkert 
och varierat.

De nya husen placeras med entréer och lokaler i bot-
tenplan mot Vårbergsvägen och Söderholmsgränd 
för att ger mer liv och rörelse längs gatorna. 

Två gångtunnlar vid Vårbergsvägen rivs för att 
ersättas av gångstråk i samma nivå som gatorna.  
För att sänka bilarnas hastigheter och öka trafik- 
säkerheten på Vårbergsvägen smalnas vägen av vid 
skolan. 

Fruktlunden i parken bevaras och stråket ner mot 
badplatsen vid Mälaren rustas upp. 
 

Vårberg

Ca 300 bostäder, ut-
byggd skola, utbyggda 
förskolor, ombyggda 
gator och utveckling 
av park och idrott. 

Läs mer på: stockholm.se/soderholmen



Visionsbilder
Skola: Cedervall arkitekter 
Bostäder: Arkitema Architects 

Illustrationsplan Söderholmen
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Utställning i Skärholmen
Välkommen att besöka vårt projektkontor och
utställningen om Fokus Skärholmen!

Här finns information om aktuella projekt,  fysiska och 
digitala modeller och en rithörna för små. Represen-
tanter från Stockholms stad finns på plats för att visa 
utställningen samt besvara frågor.

Plats: Portholmsgången 1, intill Skärholmens centrum 

Öppet: 13 september – 14 oktober
Onsdag, torsdag och fredag: klockan 12.00 – 17.00
Lördag, 30/9 och 14/10: klockan 12.00-15.00 

Här finns vi

Ge förslag och 
kommentera digitalt!
På webben finns en 
3D-karta som visar 
aktuella projekt på 
samråd. Surfa runt och 
placera ut en kartnål för 
att kommentera olika 
platser i 127-området.

Här hittar du information om Fokus Skärholmen, 
pågående projekt och 3D-karta över området. 
Här finns också möjlighet att lämna synpunkter 
digitalt och kontaktuppgifter till oss.

stockholm.se/fokusskarholmen



Öppet hus
Adress: Portholmsgången 1

Följande datum bjuder vi in till öppet hus 
klockan 16.00-19.30 

(Vid 18-tiden presenteras respektive projekt)

Måndag, 2 oktober: fokus på Söderholmen 
Tisdag, 3 oktober: fokus på Skärholmsdalen
Onsdag, 4 oktober: fokus på Mälaräng
Torsdag, 5 oktober: fokus på Vårbergsvägen

Boka en presentation
Vill du veta mer? Vi kommer gärna och 
berättar mer om Fokus Skärholmen! 

Föreningar och andra intresserade är 
välkomna att boka en presentation 
(ca 30-60 min). Vi kommer till er lokal eller 
håller till i vår utställning/projektkontor. 

Kontakta:
Irma Ortega Cruz, dialogsamordnare 
Telefon: 08-508 244 24 
irma.ortega.cruz@stockholm.se  



Fokus Skärholmen 2017

Nya förskole- 
avdelningar70 

2 nya och

ombyggda 3 
grundskolor

6300 
Nya bostäder i 
pågående planer 

Utveckling av grön- 
områden och parker

Ny biograf och 
satsning på kultur

Förbättrad 
framkomlighet 

15 
Pågående 
detaljplaner 

2 nya konstgräs-
planer


