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Inledning

SKALA CA 1:8000/A3

Promenadstråket längs med Magelungen är redan idag en 
populär slinga för boende från närområdet och andra stadsde-
lar runt Magelungen. I och med nya bebyggelseplaner i Farsta 
kommer allt fler att söka sig till platsen. Förhoppningsvis kom-
mer även ytterligare personer från andra delar av Stockholm 
att attraheras till stråket i och med detta projekts planerade 
målpunkter i kombination med bättre marknadsföring. Ny väg-
visning från närliggande kollektivtrafik och speciellt utformade 
entréplatser längs sträckan bidrar till att fler kan upptäcka det 
vackra rekreationsstråket. Fortsatt arbete kommer att ske för 
att öka informationen om strandpromenaden. I framtiden kan 
även en förlängning av stråket ske.
 
Då stråket är tänkt att vara ett utflyktsmål för många stock-
holmare har det varit viktigt att utveckla användbarheten, för 
att på så sätt göra stråket tillgängligt för en så bred grupp som 
möjligt. Rekreationsstråksprojektet har också strävat efter att 
åtgärder för ökad användbarhet ska kombineras med nya upp-
levelsevärden. Detta för att låta de insatser som görs gynna 

den hela breda målgruppen. Att låta huvudstråket och plane-
rade målpunkter längs stråket vara användbart för alla är ett 
led i stadens arbete med Stockholm - en stad för alla. 
 
Bakgrund
Gångplanen, som är en del av Stockholms framkomlighetsstrate-
gi, godkändes av trafiknämnden i september 2015. En av 
punkterna i gångplanens handlingsplan handlar om förbät-
tringar av stadens rekreationsstråk. Detta projekt, Magelun-
gens strandpromenad, är ett första pilotprojekt i arbetet med 
dessa förbättringar. Projektet ingår även i Grönare Stockholm. 
Grönare Stockholm är riktlinjer för planering, genomförande och 
förvaltning av stadens parker och naturområden. Inför denna 
programhandling utfördes en inventering av flera potentiella 
rekreationsstråk i Stockholm som syftade till att identifiera en 
lämplig sträcka för pilotprojektet. Utredningarna och inven-
teringarna genomfördes 2016-2017 och finns sammanställda i 
rapporten Rekreationsstråk -en del av gångplan. Magelungens 
strandpromenad valdes ut som pilotprojekt efter intervjuer 

med tio av stadens stadsdelsförvaltningar, inventeringar 
av fem potentiella stråk över hela staden, en kreativ dialog 
med områdesansvariga inom staden samt framtagande av 
kostnadskalkyler för två stråk. Längs Magelungens strand-
promenad finns stora möjligheter att tillvarata och förädla en 
varierad natur, med tillägg av varsamma åtgärder för ökad an-
vändbarhet och nya upplevelser. I rapporten Rekreationsstråk 
- en del av gångplan kallades sträckan Stråket Fagersjö-Farsta. 
Motiveringen till valet lyder: 

”Stråket Fagersjö-Farsta skulle kunna dra fördel av samt 
bidra till en synergieffekt, då det finns fler pågående projekt 
i området. Genom att höja kvalitén på delar av stråket skulle 
insatser och upplevelser bli mer jämt fördelade än idag. En  
mer varierad målgrupp, med olika bakgrund och boendeform, 
skulle kunna ta del av områdets kvalitéer.  Fokus skulle ligga på 
att utöka vattenkontakten på delar av sträckan samt att öka 
orienterbarheten genom att visa på kopplingar till anslutande 
kollektivtrafik. En ny platsbildning med t.ex. solbryggor skulle 

kunna bidra till att nya människor från andra stadsdelar söker 
sig till platsen och därmed får tillträde till nya delar av staden.”

Programmets innehåll och upplägg
I arbetet med rapporten Rekreationsstråk - en del av gång-
plan, togs inledningsvis en definition för rekreationsstråk fram:
•   Huvudsaklig användning ska vara rekreation 
(t.ex. promenader, löprundor, hundrastning, utflykter).
• Stråket ska vara upplevelserikt, både sinnliga upplevelser och 
rörelsebaserade upplevelser.
• Stråket ska vara möjligt att använda för alla.
• Stråket ska överlag vara bilfritt.
• Stråket ska gå genom park- eller naturmark.
• Stråket ska vara sammanhängande. 
• Stråket ska ha en behaglig ljudmiljö med god tillgång på tysta 
miljöer.

Vid utvärdering av respektive stråk i rapporten användes 
definitionen ovan för att upprätta en lista med kriterier. Hur väl 
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stråken uppfyllde kriterierna samt möjliga åtgärder för redovi-
sades i tabellform.  Kriterier och möjligheter till åtgärder redovi-
sas översiktligt på sidorna 7-11 under Analys och möjligheter. 

Som en del av åtgärder för att stärka upplevelsevärdet för hela  
strandpromenaden har ett övergripande förslag för röjning 
av sly och vass tagits fram, se sidorna 12-13. Åtgärderna skall 
stämmas av med stadens ekologer samt även säkerställas i 
skötselplan för Farsta stadsdelsförvaltning. Drifts- och håll-
barhetsaspekten ska genomsyra den fortsatta planeringen av 
rekreationsstråket. 

Användbarhet har varit ett av huvudkriterierna för stråket. An-
vändbarhetsåtgärder för människor med olika fysiska förutsätt-
ningar har prioriterats, exempelvis att undvika branta lutningar 
och öka antalet sittplatser längs med hela stråket. Dessa 
åtgärder finns markerade i karta s 10 och det är viktigt att även 
fortsatt planering genomsyras av användbarhetsfrågan.

Analysplan som visar stråket i sitt närområde.  Från Rapporten Rekreationsstråk - en del av gångplan. 
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Miljöbilder från strandpromenaden.

Längs stråket har ett antal fokuspunkter pekats ut där insatser 
görs i större omfattning. Dessa redovisas på översiktskartan på 
sidorna 14-15, och följs av uppslag med illustrerade åtgärder och 
inspirationsbilder. Återkommande efter stråket är entréplatser 
vars placering redovisas på översiktskartan och vars innehåll 
redovisas på ett uppslag.

Arbetsprocess, nya metoder och gestaltningsgrepp
Rekreationsstråket Magelungens strandpromenad är ett pilot-
projekt där staden har möjlighet att pröva nya arbetssätt, för 
att lägga en bra grund för stadens framtida arbete med rekrea-
tiva stråk och social hållbarhet.

Stockholms stad har ambitionen att öka delaktighet och dialog 
med allmänhet och intressegrupper i stadsbyggandet. I projekt 
rekreationsstråk har därför en medborgardialog pågått paral-
lellt med framtagandet av denna programhandling. Medbor-
gardialogen hölls både genom en digital dialog, men även vid 
två tillfällen då representanter från staden fanns på plats i Far-

sta och samlade in synpunkter. Lokala organisationer har även 
kontaktats för att  ges tillfälle att lämna synpunkter. Medborgar-
dialogen avslutades den 16/6 2017. Då programhandlingsarbetet 
pågått parallellt med medborgardialogen är bemötandet av 
medborgardialogen sammanställt i en bilaga.

Gångmätningar har genomförts på sju platser längs strandpro-
menaden. Mätningarna utfördes vid två tillfällen för att få en 
överblick av stråkets användningsområde. Vid dessa tillfällen 
räknades antalet gång- och cykeltrafikanter, aktivitet, kön samt 
uppskattad ålder.

Under arbetet med rapporten Rekreationsstråk - en del av 
gångplan påbörjades också ett samarbete med elever från Tho-
rildsplans gymnasium, en skola med upptagningsområde från 
hela Stockholm. Samarbetet inleddes innan val av pilotprojekt. 
Eleverna utvecklade idéer kring de fem rekreationsstråk som ut-
reddes inom ramen för arbetet med rapporten. En sammanfatt-
ning av elevernas arbete presenteras i Bilaga Medborgardialog. 

Ungdomar kommer även fortsättningsvis att vara involverade i 
utvecklingen av idéer för stråket. De kommer då att samarbeta 
med representater från Stockholms stad. På så sätt skapas en 
möjlighet för ungdomar från olika delar av staden att träffas 
och samarbeta kring ett gemensamt projekt, samtidigt som 
projektet får ta del av lokalkännedom från ungdomar som bor 
i området. Samarbetet kommer utföras under nästa skede, 
projekteringsskedet.
 
Nästa steg
Samråd för programhandlingen för rekreationsstråket Magel-
ungens strandpromenad kommer att hållas den 4 september 
2017.  Synpunkter på programhandlingen kan lämnas in via 
mail till fariba.daryani@stockholm.se senast den 10/9 -2017. 

Inkomna synpunkter, i kombination med framtagen program-
handling, kommer att ligga till grund för nästa steg som är pro-
jektering av stråket. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med 
information, www.stockholm.se/farsta/strandpromenaden. 

Arbetet med programhandlingen och dess föreslagna åtgärder 
har gjorts efter flertalet inventeringar, med grundkarta som 
underlag. I projektets nästa steg kommer en mer noggrann in-
mätning av mark och befintliga träd göras för samtliga platser 
där åtgärder planeras. Förslagen kommer sedan att bearbetas 
och anpassas. Magelungens vattennivå varierar över året, även 
detta måste utredas vidare då det kan påverka de föreslagna 
åtgärderna. 

I nästa steg kommer även en kalkyl ska utföras, som sedan 
ligger till grund för en prioriteringsordning av programhandling-
ens olika anläggningsdelar.

En delinvigning av rekreationsstråket Magelungens strandpro-
menad förväntas ske sommaren 2018. Efter att stråket är om-
byggt kommer en utvärdering av dess attraktivitet och använ-
dande att kunna göras. Detta planeras till 2019-2020.
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Preliminär tidplan

24/8  Programhandling klar
4/9   Samråd
10/9  Sista dag för inlämning av medborgarsynpunkter 
  på programhandling
19/10  Sammanträde, Farsta Stadsdelsnämnd
Hösten 2017 Genomförandebeslut, Trafiknämnden
2017-2018  Projekteringsskede
2018  Byggstart
Sommaren 2018 Delinvigning av strandpromenaden
2019  Invigning

Miljöbilder från strandpromenaden.

www.stockholm.se/farsta/strandpromenaden
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Analys och möjligheter
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Användbarhet

Användbarhet syftar i denna programhandling på gångvägar med 
svaga lutningar (mindre än 5%) och bra markmaterial som under-
lättar för rullatorer, rullstolar och barnvagnar. Där ramper anläggs 
kompletteras de alltid med handledare. Användbarhet innebär 
också tillgång till toalett, då avsaknad av detta kan begränsa 
användningen. 

De sträckor längs strandpromenaden som har brantare lutning än 
5% åtgärdas. Om den befintliga sträckningen inte går att göra min-
dre brant har alternativa sträckningar föreslagtis. Nya aktiviteter 
och målpunkter kombineras oftast med de föreslagna nya sträck-
ningarna. Den befintliga gångvägssträckningen tas inte bort. Det 
innebär att strandpromenaden på vissa ställen får fler alternativ 
till gångväg, vilket gör att användandet mer varierat.

 För att behålla strandpromenadens naturliga karaktär så föreslås 
generellt stenmjöl, inte asfalt, som markmaterial för såväl nya vä-
gar som upprustning av befintliga. Stråkets föreslås vara två meter 
brett för att två rullstolar eller barnvagnar ska kunna mötas. Även 
de nya bryggorna föreslås vara två meter breda.

I anslutning till strandpromenaden finns allmänna toaletter i Farsta 
idrottshall, Edö serviceboende och vid Farstastrandsbadet under 
sommarsäsongen. Ny toalett föreslås vid entré Farsta Strand.

Till begreppet användbarhet bör även rubrikerna orienterbarhet, 
framkomlighet och ljudmiljö tas i beaktning, då även dessa påver-
kar användbarheten.
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Orienterbarhet

Orienterbarhet syftar i denna programhandling på möjligheten att 
enkelt hitta till rekreationsstråket från kollektivtrafik och anslu-
tande vägar (gång, cykel och bil). Det syftar också på möjligheten 
att hitta längs rekreationsstråket. 

Den övergripande orienterbarheten är god, då det finns flera mål-
punkter längs strandpromenaden och byggnader att orientera sig 
efter. Dock är det svårt att hitta till strandpromenaden från kollek-
tivtrafikhållplatser. Genom strategiskt placerade entréplatser med 
informationsskyltar och vägvisningsskyltar kan orienterbarheten 
förbättras. Entréplatser är föreslagna där människor ansluter från 
kollektivtrafik eller på de platser med befintliga eller planerade 
målpunkter. 

Entréplatserna är uppdelade i tre olika nivåer: Huvudentréplats, 
mindre entréplats samt vägvisningsskylt. 
Se vidare s. 16 Entréplatser.
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Framkomlighet

Definitionen av framkomlighet är i denna programhandling möj-
ligheten att ta sig till stråket genom kollektivtrafik, bilvägar eller 
anslutande gång- och cykelvägar. Det är viktigt att de anslutande 
gångvägarna ned mot stråket har lutningar som uppfyller stadens 
krav om god tillgänglighet för att en bred målgrupp ska kunna 
tillgodogöra sig strandpromenaden och dess kvaliteter.

Tunnelbanestationerna Farsta strand och Farsta centrum ligger i 
närheten till rekreationsstråket, där först nämnda ligger närmast. I 
Farsta strand finns även pendeltågsstation. Befintliga anslutnings-
vägar till Farsta strand har dock en brant lutning och försvårar där-
för framkomligheten för personer som är exempelvis rullstolsburna 
eller går med rullator. Anslutningsvägarna går att göra framkomli-
ga för alla genom ett rampsystem på parkmark intill den befintliga 

vägen. Se vidare Entré Farsta strand samt Edö.
Busstrafik går efter Magelungsvägen, dock gör topografin att det 
är svårt att ansluta till rekreationsstråket på många ställen. Den 
bästa anslutningsvägen till strandpromenaden från busshållplats 
är via Farsta gård, då denna gångvägssträckning är relativt flack.

Då parkeringsplatser inte kan anläggas inom parkmark innehål-
ler inte programhandlingen anvisningar för nya parkeringsplatser. 
Under inventering har dock lämpliga anslutningspunkter/avsläpp-
ningsplatser för bil identifierats. Dessa platser är markerade på 
karta.

De cykelvägar som är markerade i kartan är hämtade från Cykel-
kartan Stockholm. 
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Upplevelse

Med sinnliga upplevelser menar vi upplevelser som triggas 
av våra fem sinnen smak, doft, syn, känsel och hörsel. Dessa 
samspelar och har alla betydelse för en upplevelse. Rekreations-
stråket kan bjuda på sinnlig stimulans samt tid för eftertanke och 
reflektion. Upplevelsen kan delas med andra eller vara enskild. 
Exempel på olika element kan vara: Porlande vatten, ljus-och 
skuggspel, utsikt, vyer, fruktträd, bärbuskar, färgglada blommor, 
fågelkvitter, fjärilar, löven som prasslar när vi går. 

Sinnen kan också stimulera associationer och kopplas till min-
nen. Att tycka om en naturmiljö kan vara en inlärningsprocess 

från ointresse till fascination. En person som inte är van att vistas 
i naturen kan ha lättare att ta den till sig genom sinnliga upplev-
elser och minnesstimulering. Exempelvis stenarna och stenhällen 
som får en att minnas stenar och berg i barndomen eller en 
huggkubbe och doften av nyhuggen ved från sommarstugan.

Vattenkontakten är strandpromenadens stora tillgång. Den kan 
utvecklas ytterligare på flera sträckor genom röjning av sly och 
vass (se separat röjnings och gallringsplan). Vattenkontakten 
längs promenaden är starkast från Farsta strandsbadet och ner 
mot Farsta strand då gångvägen går på nyanlagda träbryggor 

utmed vattnet. Genom liknande åtgärder skulle vattenkontak-
ten vid Fagersjö kunna stärkas.  Genom tillägg av nya målpunk-
ter och utblickar kan upplevelsevärdet längs stråket öka.

Terrängen längs stråket är kuperad och naturen varierar från 
öppna till slutna platser. Här finns olika typer av skog med höga 
naturvärden och ett rikt djurliv. 

I programhandlingen har ny belysning på sträckor utefter 
vattnet inte föreslagits då det är ett policybeslut från staden 
att promenader efter vatten inte ska belysas. Ett tillägg av 

belysning på de delar med nyrustade träbryggor skulle kräva 
en ombyggnation då konstruktionen inte är anpassad efter den 
drift som krävs för belysningsarmaturer och belysningsstolpar. 
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Inventering av buller har gjorts utifrån upplevt buller, d.v.s. ingen 
bullerutredning har bedömts vara nödvändig i detta skede, då det 
handlar om rekreativa värden och inte stadigvarande vistelse.

Omgivande vägar och dess hastighetsbegräsning medför att 
delar av sträckan är bullerstörd. Detta går inte att åtgärda inom 
ramen för projekt rekreationsstråk. Det upplevda bullret kan dock 
minskas genom att öka kvalitén på grönytorna så att dess upp-
levelsevärden ökar, samt att lägga om gångstråket längre ifrån 
Magelungsvägen på delar av sträckan. 

I kartan är rofyllda platser markerade. Det är platser där bullerni-
vån är lägre och som lämpar sig för placering av möbler för längre 
vistelse.
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Röjning och gallring

Att stärka vattenkontakten för fler delar av stråket är ett av 
programhandlingens mål. Ovan angivet förslag på slyröjning och 
vassröjning ska utföras i samråd med stadens ekologer, då djur 
och fågelliv utefter sträckan är en viktig upplevelseaspekt samt en 
ekologiskt viktig resurs i staden. 

I och med arbetet med programhandlingen pågår en dialog med 
stadsdelsförvaltningen om en eventuell uppdatering av skötsel-
plan för området. I en uppdaterad skötselplan kan utrymme finnas 
för löpande slyröjning. 
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