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Översikt 
fokuspunkter

200 m
SKALA ca 1:4000/A3

Klippvandringen

Grodängen

Entré Fagersjö

Blockskogen

Fiskebryggan

TECKENFÖRKLARING

Militärbron



NORDMARKSVÄGEN
RÖDKIN

DAVÄ
GEN

NYKROPPAGATAN
FÅGELVIKSBACKEN

H
AV

SÖ
RN

SV
ÄG

EN

MAGELUNGSVÄGEN

ÅGEST
A BROVÄ

G ULLERUDSBACKEN

MAGELUNGSVÄGEN MAGELUNGSVÄGEN

FARSTA STRAND

FARSTA

FARSTA STRAND

FAGERSJÖSKOLAN

FARSTA IDROTTSPLATS

FARSTA ISHALL

FARSTA SIM- OCH 
IDROTTSHALL

FARSTA GÅRD

FARSTASTRANDSBADET

MAGELUNGSSKOLAN

EDÖ 
SERVICEHUS

MARIEBORGS 
BÅTKLUBB

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

T

T

J

J

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Programhandling Magelungens Strandpromenad | 2017-08-24 | 15

Badplatsen Under bron

Vägen över vattnet

Långbänken
Entré 
Farsta Strand Edö

Högerudsbacken
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Entréplatser
Orienterbarhet
Det är viktigt att kunna orientera sig både för att kunna hitta 
till stråket från olika anslutningspunkter, men även för att kun-
na orientera sig utefter stråket. Orienterbarheten längs stråket 
är redan idag relativt god eftersom det går utefter vatten och 
då det finns flera befintliga målpunkter och byggnader att 
orienteras sig efter. Det är dock svårt att att hitta till strandpro-
menaden från kollektivtrafikhållplatser. 

Olika typer av informationsplatser
Längs strandpromenaden finns tre olika typer av informa-
tionsplatser: Huvudentréer, mindre entréer samt platser med 
vägvisningsskylt.

Huvudentréer läggs vid befintliga och planerade målpunkter. 
Längs strandpromenaden finns tre huvudentréer:
Fagersjöskolan; Närhet till busshållplats, skola och bostäder. 
Parklek som rustas upp är en viktig målpunkt
Farsta strandsbadet; viktig målpunkt i området samt gångväg 
mot Farsta centrum och tunnelbana
Entré vid Farsta strand;  Närhet till tunnelbana och pendeltåg 
med möjlighet till anslutningsväg med svag lutning.

Mindre entréplatser förläggs vid viktiga anslutningspunkter, 
som dock ej förväntas vara lika frekvent använda. Längs 
strandpromenaden finns fyra mindre entréplatser:
Militärbron, anslutning till grönområde i Huddinge kommun
Farsta gård; viktig målpunkt där även anslutning kan göras 
med buss.
Marieborgs båtklubb; viktig målpunkt och närhet till bostäder
Högerrudsbacken; möjlighet till avsläppning med bil samt när-
het till Magelungsskolan och bostäder. 
Edö, närhet till busshållplats samt servicehus

Det kommer också att finnas strategiskt utvalda platser med 
vägvisningsskyltar till rekreationsstråket. Placering, se karta 
Orienterbarhet s. 8. Schematisk idéskiss se s 17.

Rekreationsståkens logotyp.

Entréplatsernas innehåll
Centralt för entréplatserna är skyltning för att på så sätt öka 
orienterbarhet till målpunkter och kollektivtrafik. Vid huvud-
entréer visas stråket i sin helhet på översiktskarta på skylt, här 
redovisas även målpunkter utefter stråket och andra faciliteter, 
se schematisk idéskiss på s 17. Vid mindre entréer finns skyltar 
som anger avstånd mellan entréplatser och används för att 
öka orienterbarheten inom området.

För att tydligt signalera entréplatserna kan även en markering 
med avvikande material i mark göras. Utformningen av varje 
enskild entréplats anpassas till omgivningen och underordnar 
sig stråket. Varje entréplats storlek och innehåll anpassas till 
vilken nivå som den tillhör. Ingående komponenter bör vara; 
Sittplatser, planteringar, cykelparkering och eventuell belysning 
som förstärker de sinnliga upplevelserna på platsen. 

Logotyp som identitetsskapare
Staden har som mål att genomföra flera rekreationsstråk efter 
pilotprojektet Magelungens strandpromenad. En gemensam 
symbol för alla rekreationsstråk tagits fram. Symbolen signale-
rar att det är ett av stadens utvalda rekreationsstråk och att  
kriterier för rekreationsstråk uppfylls (framkomlighet, använd-
barhet m m). Symbolen används på informatios- och vägvis-
ningsskyltar. Symbolen kan också ligga till grund för gestalt-
ningsgrepp längs med stråket för att stärka dess identitet.

Skyltarnas utformning
Stadens skyltprogram ska följas för de olika entréskyltarna.

Förutom informations- och vägvisningsskyltar är det önskvärt 
med platsspecifik skyltning placeras ut för att beskriva flora 
och fauna i området. Dess utformning ska också följa Stock-
holm stads skyltprogram.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam eratLorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam eratLorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam eratLorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam eratLorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam eratLorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam eratLorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam eratLorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam eratLorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

Välkommen till Magelungens strandpromenad

Magelungens strandpromenad 200 m
3 min

Förslag på entréskyltarnas layout. Se även Stockholm stads skyltprogram.

Rubrik

Karta med markering av stråket, teckenför-
klaring och punkt ”Du är här” och symbolen 
för rekreationsstråk.

Informationstext om Rekreationsstråk i 
allmänhet och om detta stråket i synnerhet 
med målpunkter och andra faciliteter. Tid 
och längd mellan målpunkter anges.
Det finns även plats för bilder eller illustra-
tioner som beskriver stråket.

Förslag på vägvisningsskyltarnas layout. Se även Stockholm stads skyltprogram.
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Entré Fagersjö

50 m
SKALA 1:1000/A3

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att anpassas till befintliga träd och terräng. Vassröjning ska ske varsamt i samråd 
med biolog/ekolog, för utbredning se röjnings- och gallringsplan s. 10.

G
ro
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ng

en

Foto från vy 1, öppen gräsyta. Foto från vy 2, öppen gräsyta med Fagersjöskolan till höger i bild Foto från vy 3, gångväg längs vatten. Vattnet skyms av sly.

öppen gräsyta

entréplats

varsam vassröjning
gallring av sly

område med insekthotell 
och fågelholkar

Fagersjöskolan

Fotopunkt

område med insekts-

hotell/fågelholkar

Teckenförklaring

Idag
Nedanför Fagersjöskolan breder en öppen gräsyta ut sig. Här finns 
bänkar och skräpkorgar utplacerade. Västerut ligger en igenvuxen 
badbrygga och österut leder strandpromenaden vidare längs med 
strandkanten och runt en bevuxen bergsknalle.

Utanför kartbilden finns ett friluftsbad vid strandkanten. Utredningar 
för upprustning av badplats och muddring har redan utförts för plat-
sen och är ej aktuellt för området då det skulle innebära för stora och 
kostsamma åtgärder.

Förslag
Platsen innehåller redan målpunkter med en lekplats som är under 
upprustning. Istället för att utveckla nya målpunkter läggs fokus på att 
förbättra befintliga kvalitéer såsom vattenkontakt och djurliv. 

Lekplatsen och Fagersjöskolan samt närhet till busstrafik (se även kar-
ta s. 8) gör platsen lämplig som entréplats. En entréplats med informa-
tionsskylt som beskriver strandpromenaden föreslås intill anslutande 
väg från kollektivtrafik.

Vattnet röjs på vass för att stärka vattenkontakten. Insatsen görs i 
samråd med ekolog/biolog för att säkerställa att åtgärderna inte stör 
fågel- och djurlivet.

Längs med en bergsknalle placeras insektshotell, fågelholkar och 
fladdermusholkar varsamt ut i naturen. Åtgärden föreslås att utföras 
i samarbete med förskolan för att uppmuntra till lokalt engagemang. 
Skolbarnen från Fagersjöskolan kan hjälpa till att fylla insektshotellen 
och måla fågelholkarna i samarbete med Stockholms stad. 

Befintliga sittplatser
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Idéskiss, insektshotell som får formen av rekreationsstråkens logotyp.

Entré Fagersjö blir en plats för barn och unga att skapa 

tillägg med fokus på djur och natur. Närheten till vatten 

tas tillvara genom varsam röjning av natur och borttag-

ning av vass.
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Grodängen

50 m
SKALA 1:1000/A3
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Foto från vy 1, utsikt från gräsäng mot vattnet. Vass och sly skymmer vattnet Foto från vy 2, utsikt över gräsäng.

Fotopunkt

Brant sträcka

Teckenförklaring

öppen gräsyta

rofylld plats

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att 
justeras för att anpassas till befintliga träd och terräng.

Idag
Österifrån kommer strandpromenaden in på en hög höjd och 
sluttar brant ner mot en öppen gräsyta. Gräsytan ligger längst 
in i en vik och här tar det befintliga gångstråket en omväg 
längs ytans utkant. Viken är full med vass och gräsplanen är 
fuktig, en plats där grodor trivs. Visuell vattenkontakt saknas 
på grund av vassen. Magelungen höjs och sänks ca 80 cm un-
der året med vilket gör att delar av ytan säsongsvis står under 
vatten. Det syns spår från att folk genar över gräsytan, trots att 
den är sank.  I områdets norra del planeras för ny bebyggelse. 
Fler bostäder innebär att platsen blir närmiljö för de boende 
och kommer att befolkas av fler människor. 

Förslag
Stråket leds närmare vattnet på upphöjda spänger av gal-
lerdurk av metall. På så sätt kan människor använda platsen 
samtidigt som smådjur kan röra sig på marken under späng-
erna. Höjd från mark är ungefär 30 cm. För att underlätta 
användandet fortsätter gallerdurken upp mot höjdryggen i 
ett rampsystem, där vilplanen skapar möjlighet till vistelse och 
utblickar. Där durken, på grund av terrängen, ligger på högre 
höjd kan stålets hål delvis fyllas. Detta för att undvika att se 
igenom gallret nedåt och att det således känns tryggare att gå 
på. Spängerna förses med avåkningsskydd. Bryggor som går 
över vatten måste anpassas efter det växlande vattenstån-
det. Vidare utredning kring vattennivå och dagvattenflöden 
behöver göras i projekteringsskedet för att avgöra bryggornas 
exakta höjd.

Gallerdurken av metall placeras i en infärgad ram som marke-
rar stråket. Räcke fästs i konstruktionen där det behövs som 
fallskydd och handledare. Räcket utformas i samma stil som 
ramen och med perforerad skyddsplåt mellan stolparna. Stålet 
perforeras exempelvis i ett grodmönster, för att återkoppla till 
platsens djurliv.

Fler vistelseplatser med sittplatser integreras i den nya kon-
struktionen.

Sly- och vassröjning görs i begränsad omfattning då utblickar 
istället skapas genom höjdskillnader. Den röjning som utförs 
görs i samråd med ekolog och biolog. Fågelholkar kan placeras 
ut i skogen i närheten av ramperna.

befintliga 
sittplatser

befintligt gångstråk

integrerade sitt-
platser i ny brygg-
konstruktion
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Referensbild för räcke, perfore-
rad plåt.

Genvägen över grodängen underlättas och upplevelse-

värden i form av utblickar tillförs platsen.  Djurlivet styr 

omfattningen av åtgärder och blir identitetsskapande för 

platsen.

Idéskiss, perforerad plåt med grodfötter-
mönster.
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Blockskogen

50 m
SKALA 1:1000/A3

Foto från vy 2, utsikt mot vattnet.Foto från vy 1, stig genom blockig 

Fotopunkt

Fornlämning

Teckenförklaring

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att anpassas till befintliga träd och terräng. Vass-
röjning ska ske varsamt i samråd med biolog/ekolog, för utbredning se röjnings- och gallringsplan s. 10.

Idag
Mellan Fågelviksbacken och Magelungsvägen planeras för 
ny bebyggelse. Idag är Fågelviksbacken en belyst väg med 
enstaka biltrafik, men kommer att förändras och anpassas 
till nybyggnationen. Förutsättningar för ny bebyggelse är inte 
klarlagda när denna text skrivs.

Söder om Fågelviksbacken ligger ett privat enfamiljshus, med 
strandtomt. Fastighetens tomträtt är under diskussion och ett 
gångstråk över tomten är eventuellt möjlig. Naturen mellan Få-
geviksbacken och strandkanten utgörs av en vacker uppvuxen 
skog, med mycket tall och stenblock. Här finns flera fornläm-
ningar. Det är ett varierat och spännande område.

Förslag
Stråket löper en bit från strandkanten, genom den blockrika 
skogen. På så sätt bevaras tysta och lugna sträckor utmed vatt-
net, vilket främjar både djurliv och vistelseplatser för avskild-
het. Sträckningen genom skogen anpassas till fornlämningar 
och befintliga träd. Stråket läggs ovan befintlig mark, för att 
undvika schaktning. Ny sträcka förläggs utan höjdskillnader 
och med hänsyn till befintliga träd. Liksom övriga delar av 
strandpromenaden beläggs även denna sträcka med stenmjöl 
för att behålla känslan av en skogsstig. Sittplatser kommer att 
finnas längs stråket.

Bebyggelseplanerna för Magelungens Strand understöd-
jer en utveckling av området. Genom att möjliggöra för 
naturlek i form av en skogsparcours, kan platsen aktiveras. 
Leken kan locka barn i alla åldrar och även från närliggande 
bostadsområden. En förutsättning för detta förslag är att 
naturleken anpassas väl till den befintliga platsen. 

Leken föreslås ha klättermöjlighet vilket ger barnen chans 
till utblickar över vattnet. En träkonstruktion, som bildar en 
sammanhängande slinga rör sig i höjdled och har till exem-
pel infällda klätternät, lianer, rutschkana, och kojor. Denna 
platsbyggda lekskulptur ger förutsättningar för att utföra 
parcours i naturen. Utformningen utmanar äldre barn, sam-
tidigt som den anpassas till barn med funktionsvariationer, 
samt att det kommer att finnas platser för barn och ungdo-
mar som behöver mer lugn och ro.

Den nya naturleken ljussätts varsamt för att kunna använ-
das större delar av dygnet, men utan att påverka känslan 
av att vara omgiven av natur. Skogen kommer att uppfat-
tas mer trygg att röra sig genom i och med det planerade 
bostadsområdet och då den befolkas med en naturlek. 
Naturleken infogas i skogskänslan och visar stor hänsyn till 
platsen.

1

2
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en Fågelviksbacken

Magelungsvägen

befintlig
privatbostad

avskild 
plats

varsam gallring 
och vassröjning

lek, se ideskiss 
på s. 23

ny sträckning för 
gångväg, fri från 
biltrafik

alternativ sträckning för 
gångväg om den ej får 
dras över privat fastighet 

avskild plats

sittplats

sittplats

befintlig
väg



Programhandling Magelungens Strandpromenad | 2017-08-24 | 23

Idéskiss, skogsparcours.

klätternät

utkikstorn

klätternät

utkikstorn

broar

En ny lekplats, omfamnad av skogens lugn, blir en 

ny målpunkt i området. En ny gångväg läggs ge-

nom skogsområdet men vattenpromenaden förblir 

oanlagd för att gynna platser för avskildhet och ro.
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Klippvandringen

50 m
SKALA 1:1000/A3
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Foto  från vy 1, berg i dagen nära vattnet. Vattnet skyms av sly. Läge för ny sittplats på 
bryggor.

Fotopunkt

Brant sträcka

Fornlämning

Teckenförklaring

ny sittplats
på träbryggor

gallring av sly

vassröjning

Foto från vy 2, befintlig skogsstig. Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att anpassas till befintliga träd och 
terräng. Vassröjning ska ske varsamt i samråd med biolog/ekolog, för utbredning se röjnings- och gallringsplan s. 10.

befintlig
 sittplats

befintlig 
sittplats

befintligt 
gångstråk

nytt gångstråk

ny sittplats

ekbacke

Idag 
Det befintliga stråket går en bit bort från vattnet på en belyst grusväg 
där även viss biltrafik förekommer. Här är vägen brant vilket begränsar 
användandet för de som har svårt att gå eller är rullstolsburna. Norr om 
vägen planeras för ny bebyggelse, men förutsättningar för detta är inte 
klarlagda när denna text skrivs. Söder om gångstråket finns en gammal 
ekbacke med uppvuxen sly, som sluttar ner mot strandkanten. Terräng-
en är kuperad med otillgängliga backar och branta lutningar. Klipphäl-
lar, branta sluttningar, sly och vass begränsar kontakten med vattnet. 

Förslag
För att undvika kraftiga höjdskillnader och hålla en maxlutning på 5% 
placeras en ny gångväg nedanför den befintliga, närmare vattnet.
Det nya stråket leds in mellan ekarna och följer terrängen med en svag 
lutning. Backen gallras till förmån för ekar och undervegetation vilket 
medför att nya siktlinjer ner mot vattnet öppnas upp. Nya sittplatser 
anordnas. Sittplatserna anpassas för tillgänglighet med rullstol.
Kompletteringsplanteringar med t.ex. vårlök utförs på valda delar av 
platsen.

En träbrygga med sittplatser, likt de som finns längre österut på stråket, 
placeras intill berghällen intill vattnet. Bryggan ökar vattenkontakten 
och upplevelsevärdet längs sträckan, samtidigt som användbarheten 
förbättras då höjdskillnader och lutningar kan undvikas.  Bryggan kan 
användas av en bred målgrupp och utformas så att den är framkomligh 
för rullstol, barnvagn och rullator. Usparningar görs för enstaka träd, 
där det bedöms möjligt.
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Referensbild från en annan del av stråket som visar ursparning 
för träd.

Referensbild från en annan del av 
stråket som visar anpassning mot 
berg.

Referensbild, Sköndal, Stockholm, 
brygga med tillgängliga ramper.

Karaktären av ekbacke lyfts fram och 

nya utblickar mot vattnet skapas. En ny 

träbrygga förstärker vattenkontakten 

samtidigt som användbarheten utökas 

då höjdskillnader undviks.
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50 m
SKALA 1:1000/A3

Militärbron

Foto från vy 1, utsikt mot Militärbron.

Foto från vy 2, utsikt mot den öppna gräsytan.

Fotopunkt

Brant sträcka

Teckenförklaring

Nuläge och pågående planer för området
Väster om Farsta ishall korstar strandpromenaden Farstanäsvägen. Farstanäsvägen 
fortsätter över vattnet på en träbro, även kallad militärbron, som ansluter till ett 
grönområde i Huddinge kommun på andra sidan vattnet. Den öppna gräsytan öster 
om Farstanäsvägen anges som stadsdelspark i den nya planeringen av bostadsom-
rådet Magelungens Strand och kommer därmed att omgestaltas. Rekreationsstråket 
har en brant lutning i planutsnittets syd-östra del. 

Förslag
För att göra öka rekreationsstråkets användbarhet,  föreslås en alternativ sträckning 
in på platsen öster om Farstanäsvägen och på så sätt undvika den befintliga backen.  
På så sätt skapas också en möjlig angöring till den eventuella stadsdelsparken. Exakt 
utformning av anslutningsvägen samordnas med projektgrupp för bostadsområdet 
Magelungens strand.

2

milit
ärb

ro
n

öppen gräsyta

befintlig 
sittplats

1
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Fiskebryggan

50 m
SKALA 1:1000/A3

Fotov från vy 1, utsikt mot vattnet Foto från vy 2, utsikt mot fiskebrygga.

Fotopunkt

Brant sträcka

Teckenförklaring

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att 
anpassas till befintliga träd och terräng. Vassröjning ska ske varsamt i samråd med 
biolog/ekolog, för utbredning se röjnings- och gallringsplan s. 10.

Med enkla tillägg skapas möjlighet för 

vistelse. Utveckling av befintlig brygga 

skulle även öka möjliga tillfarstvägar 

till rekreationsstråket.

Fiskebryggan

1

2

gallring

grillplats

fiskebrygga 
rustas upp

ny sittplats

befintligt 
gångstråk

nytt gångstråk

Farsta IP och ishall, 
utanför kartan

Idag 
Stråket passerar söder om Farsta IP och Farsta ishall, där det 
finns allmänna toaletter. Därefter leder stråket in i ett skogs-
parti, högt över och långt ifrån vattnet. Det är ett belyst stråk, 
men med brant lutning vilket begränsar användandet. Nere 
vid vattnet finns en öppen plats och en lång brygga, som kan 
användas till fiske.

Förslag
För att öka stråkets användbarhet dras gångstråket om vid si-
dan av den befintliga. Den nya sträckningen har en maxlutning 
på 5%. Belysningsstolpar behöver därmed flyttas och skogen 
slyröjas. Slyröjningen förbättrar utsikten från den befintliga 
sträckan mot vattnet.

Längs den nya sträckan placeras en grillplats med vindskydd, 
vilken görs åtkomlig med en ny gångväg. På så sätt skapas nya 
upplevelsevärden för platsen, samtidigt som huvudgångstråket 
förläggs på avstånd så att det skapas plats för avskildhet.

Bryggan kan med fördel rustas så att en bredade målgrupp 
kan använda den. Eventuellt rustas bryggan också så att det är 
möjligt för båtar att lägga till, som en gästbrygga. Möjlighet för 
detta klargörs i och med utredning kring Magelungens säsongs-
visa fluktuation.
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Farstastrandsbadet

50 m
SKALA 1:1000/A3

Foto från vy 1, utsikt mot befintliga bryggor och vattnet. Foto från vy 2, mycket vass försämrar vattenkontakten. Foto från vy 3, mycket vass försämrar vattenkontakten.

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att anpassas till befintliga träd och terräng. Vassröjning ska ske varsamt i 
samråd med biolog/ekolog, för utbredning se röjnings- och gallringsplan s. 10.

Idag  
Farsta strandsbadet är redan idag populärt. Här finns en strand och två bryg-
gor, där den ena bryggan är anpassad för funktionsnedsatta. Det finns även 
utegym,  strandkafé och tillfällig toalett under sommarsäsongen.  

Väster om Farsta strandsbadet medför topografin, vegetationen och mycket 
vass att vattenkontakten är dålig. Användbarheten är också begränsad då 
stora höjdskillnader ger alltför branta gångvägar.  Marken höjer sig snabbt 
och många träd växer i strandkanten. Väster om badplatsen, längs till vänster 
i planbilden öppnar en glänta upp sig vid en sliten brygga. Privata båtar lig-
ger vid bryggan. 

Förslag 
Då platsen redan idag är välbesökt och det finns anslutningsvägar mot Farsta 
centrum så är detta en bra plats för en huvudentré till stråket.

Direkt väster om badplatsen anläggs ett bryggsystem som underlättar för 
framkomligheten och samtidigt skapar ytterligare platser för sol och bad. 
Bryggsystemet förenklar passagen förbi känslig vegetation och ligger på en 
nivå så att höjdskillnader undviks. Den utformas som delvis gångbrygga, dels-
vis solbrygga. Gångdelen har två meter fri bredd med avåkningsskydd. Sol-
däcket varierar i bredd, men med minst två meter breda flak. Bryggorna utförs 
i halkfritt material. Soldäcken kan förses med staket i bakkant och integrerade 
solbänkar. Utformningen möjliggör för såväl barnvagnar, rullstolar och per-
soner med funktionsvariaton att nyttja bryggsystemet på samma villkor. Då 
många barnfamiljer vistas på platsen skulle ett tillägg med lekutrustning i an-
slutning till befintligt utegym vara en enkel åtgärd som ökar upplevelsevärdet 
på platsen. Grillplatsen rustas och iordningställs.

Gläntan och bryggan, väster om det föreslagna bryggsystemet,  i ordningställs 
genom att bryggan utformas mer generöst och med sittmöjligheter. Stråket 
leds genom platsen för att öka användbarheten, då den nya sträckningen und-
viker den branta lutningen.

Badplatsen 

1

2

3

befintlig dusch

utegymentréplats

grillplats
lekplats

vassröjning 
och gallring

vassröjning befintlig
brygga

befintlig
brygga

ny gång- och solbrygga, 
kopplas ihop med befintlig 
brygga

befintlig 
brygga, rustas 
upp

ny sittplats

nytt gång-
stråk

befintligt 
gångstråk

befintlig 
sittplats

WC

Fotopunkt

Brant sträcka

Fornlämning

Befintlig WC

Teckenförklaring

WC
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Referensbild, badbrygga en bit bort längs rekreationsstråket.

En redan välbesökt plats får fler platser för vistelse. 

En ny brygga skapar fler mindre rum på platsen, 

samtidigt som den skapar alternativa vägar runt 

terräng, utan att påverka naturen.

Referensbild, lekplats som skulle kunna bli ett tillägg i anslutning till befintligt ute-
gym.
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Under bron

50 m
SKALA 1:1000/A3

Foto från vy 1, gångbana som leder från Ågestabron ned mot vattnet. Foto från vy 2, gångbana samt graffiti under bron. Foto från vy 3, befintliga gångbana under bron.

Fotopunkt

Teckenförklaring

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer 
att justeras för att anpassas till befintliga träd och terräng. Vassröj-
ning ska ske varsamt i samråd med biolog/ekolog, för utbredning se 
röjnings- och gallringsplan s. 12.

Idag
Passagen under bron går på nyanalagda träbryggor. Vägen ner mot träbryggorna 
har en varierande bredd är ganska otydlig. Under bron är det mörkt och brons 
fundament täcks av klotter. Den alternativa vägen över bron är brant och områ-
det är bullerstört.

Förslag
Under och intill bron behövs trygghetsskapande åtgärder. Det vore också önsk-
värt att området under bron tas rustas så att det samspelar med de nyanlagda 
träbryggorna. Vägen ner till bron justeras så att den får samma bredd. Vegetation 
intill bron och bryggsystemet gallras för att öka genomsiktligheten. På så sätt ser 
området mer ordnat ut, vilket förhoppningsvis ökar trygghetskänslan.

Området under bron föreslås få en lekfull, men robust, utformning som bidrar till 
en ökad trygghetskänsla och som motverkar nedklottring. Ett alternativ skulle 
vara att göra en konstnärlig utformning av platsen, där plattor fästs in i muren 
på olika nivåer och djup, se idéskiss på s 31. En sådan utformning gör att väggen 
inte blir lika klottervänlig då det inte blir några plana ytor att måla på. Ett annat 
alternativ skulle vara att jobba med belysning, infäst under bron eller i mark. Även 
en kombination av de olika alternativen är möjlig. Förslagsvis får ungdomar vara 
delaktiga i utformningen efter bestämda ramar, för att på så sätt samla in idéer 
till slutlig utformning av platsen. 

Bron samägs av Stockholm stad och Huddinge kommun. Trafikkontoret, avdelning 
konstbyggnad, är ansvarig för bron från Stockholms stads sida. Utformning av 
området måste stämmas av med trafikkontoret. Innan uppdrag ges till ungdomar 
måste möjligheten kontrolleras med trafikkontoret.

befitnlig 
brygga

befitnlig 
bro

gallring av sly

gallring av sly

1

2

3
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Referensbild, Puente Cascara, Madrid. Gång-
bro med mosaik på undertaket som gjorts av 
konstnär i ett medborgardialogprojekt.

Idéskiss, installation på brofundament.  Plattor fästs in i muren på olika nivåer och djup.

En outnyttjad yta blir en plats att visa 

på kreativitet och idéer från ungdo-

mar. Med belysning och installationer 

skapas ett upplevelsevärde utefter 

stråket samtidigt som det förhindrar 

klotter.



Fotopunkt

Brant sträcka

Fornlämning

Teckenförklaring
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Långbänken

50 m
SKALA 1:1000/A3

Foto från vy 1, befintlig mur. Foto från vy 1, utsikt mot vattnet och mur med sittplatser. Foto från vy 2, utsikt mot vattnet.

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att anpassas till 
befintliga träd och terräng. Vassröjning ska ske varsamt i samråd med biolog/ekolog, för utbred-
ning se röjnings- och gallringsplan s. 10.

Muren 

1

2

vassröjning

entréplats

gräsyta/pelouse

radhusområde vid 
Gräsmarksgränd

nya sittplatser
befintliga gångstråk

befintlig 
sittplats

Idag 
Intill strandpromenaden, nedanför radhusområdet vid Gräsmarks-
gränd, löper en lång granitmur. Muren byter riktning ett flertal gång-
er, och skapar platsbildningar där slitna bänkar och skräpkorgar är 
placerade. Platserna ger många möjliga utblickar över vattnet. 

Längre fram på stråket öppnar landskapet upp sig till en långsmal 
gräsyta, liknande pelousen i Hagaparken. Gräsytan kantas i väster 
av bostadsområden. Norr om gräsytan ligger en lekplats. Öster om 
området, utanför kartbild, ligger Marieborgs båtklubb.  

Förslag
Muren klottersaneras och en lång bänk integreras med muren, så att 
muren fungerar som ryggstöd.  De nya bänkarna kan ges ett lekfullt 
uttryck och kan variera i sitthöjd och utbredning. Den långsträckta 
bänken får regelbundet utplacerade armstöd, för att förbättra an-
vändbarheten. Längs delar av bänken kompletteras med bord och 
för att möjiggöra picnic och längre vistelse. För att stärka de sinnliga 
upplevelserna planteras vårlökar i slänten bakom muren.

Gräsytan behålls i sin nuvarande form eftersom den öppna plat-
sen är välanvänd för flera aktiviteter, såsom exempelvis midsom-
marfirande. I områdets sydöstra del kompletteras med en mindre 
entréplats för rekreationsstråk, då platsen bedöms vara en viktig 
anslutningspunkt. 



Programhandling Magelungens Strandpromenad | 2017-08-24 | 33

Idéskiss, sittplatser som integreras med muren.Referensbild, mur med sittplatser i Skeppsmyreparken, Huddinge.

sittplatser i muren
Befintliga kvalitéer tas till vara och 

rustas upp. Ett lekfullt tillägg på 

en befintlig mur kombinerat med 

tillgängliga bänkar och bord ökar 

användandet och möjliggör längre 

vistelse och lek. 



Fotopunkt

Brant sträcka

Teckenförklaring
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Vägen över vattnet

50 m
SKALA 1:1000/A3

Foto från vy 1, utsikt mot vattnet från brons västra sida. Foto från vy 2, utsikt mot vattnet från brons östra sida. Foto från vy 2, sjöglimt från brons östra sida.

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att 
anpassas till befintliga träd och terräng. Vassröjning ska ske varsamt i samråd med 
biolog/ekolog, för utbredning se röjnings- och gallringsplan s. 10.

En alternativ väg över vattnet skapar 

nya upplevelser och utblickar. Höjdskill-

nader hanteras genom rampsystem och 

ett mer användarvänligt stråk uppnås. 

Den nya gångvägen placeras med hän-

syn till befintlig vegetation med målet 

att smälta in i naturen och bli en natur-

lig del av stråket.

PROJEKT
Skiss
Skala 1:XXX/A3, 2017-04-21, Mia Falk

1

2

röjning och 
gallring

ny sittplats

tallbeklädd 
klipphäll

ny bro

befintligt 
gångstråk

Idag
Stråket lutar från den låglänta  strandkanten upp mot tallbe-
klädda klipphällar. På hällarna finns spår efter spontana grill-
platser. Stranden är delvis sumpig och med inslag av sly, vilket 
gör att det är svårt att få kontakt med vattnet. Den branta 
lutningen på gångvägen gör också att sträckan är svår att ta 
sig fram på. 

Förslag
För att öka upplevelsevärdet och förbättra användbarheten 
föreslås en alternativ väg över viken. En gångbro medför både 
en bättre vattenkontakt, med vacker utsikt, samt en mindre 
brant väg. Det sistnämnda gör att fler får möjlighet att pro-
menera längs sträckan. Fler alternativa vägar gör också att 
man kan variera sin väg. Den tar avsats från strandkanten och 
landar på det höglänta bergiga området. Bron utförs i halkfritt 
material och har en bredd på minst 1,5 meter, eller helst två 
meter, för att vara användbar för exempelvis rullstorsburna. 
Utformning och placering av bron görs också med hänsyn till 
befintlig vegetation för att på så sätt få den nya vägen att 
smälta in i naturen. All gallring och röjning stäms av med biolog 
och ekolog. 
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Fotopunkt

Brant sträcka

Teckenförklaring

Entré Högerudsbacken  2017-08-08

Högerudsbacken

50 m
SKALA 1:1000/A3

Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag 
kommer att justeras för att anpassas till befintliga träd och 
terräng.

Foto från vy 1, gångväg längs stråket, samt skymt av avsläppningsplats till höger i bild. Foto från vy 2, utblick från udde.

ny sittplats

befintligt 
gångstråk

Högerudsbacken
avsläppningsplats  
samt föreslagen
cykelparkering

Idag 
Nedanför Högerudsbacken löper stråket går upp över en höjd 
vilket begränsar användbarheten, då lutningen överstiger 5%. 
På udden mot vattnet, finns en plats med vacker utsikt över 
Magelungen.

Förslag
Stråket behöver justeras i höjd- och sidled för att få en lut-
ning på maximalt 5%. Vid den högsta punkten kan en varsam 
schaktning förbättra lutningen.

Mot udden föreslås en gångstig för att göra det lättare att nå 
utsiktsplatsen. I slutet av Högerudsbacken anläggs en mindre 
entréplats med informationsskylt och cykelparkering. Vänd-
platsen är möjlig att använda som avsläppningsplats för bil.

1

2



Farsta strand  2017-06-12

ny sittplats
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Entré Farsta Strand

50 m
SKALA 1:1000/A3

entréplats
avsläppningsplats 
samt föreslagen 
cykelparkering

vägvisningsskylt

flerbostadshus

förskola

Foto från vy 1, brant sträcka ned mot vattnet

Foto från vy 2, utsikt mot vatten och brygga. Vid projektering kommer inmätning att göras och förslag kommer att justeras för att anpassas till 
befintliga träd och terräng.

bef sittplats

Idag
Anslutningsväg från Farsta Strands centrum, tunnelbana och 
pendeltåg till rekreationsstråket löper längs Ullerudsbacken. 
Området är kuperat och sluttar brant ner mot sjön Magelung-
en. Det är en varierad stadsmiljö med flerfamiljsbostäder, villor, 
förskolor och verksamheter. Närmare sjön ökar grönskan och 
en obebyggd naturslänt ansluter till strandkanten. 

Större delen av rekreationsstråket fortsätter mot syd-väst. En 
kortare sträcka följer strandkanten österut och här finns en 
brant sträcka på promenaden.

Förslag
Vid korsningen Nordmarksvägen/ Ullerudsbacken annonseras 
vägen ned mot rekreationsstråket med en vägvisningsskylt.

Terrängen ner mot vattnet är brant och behöver göras flackare 
för att öka användbarheten. Nya ramper utformas som en 
slinga, 2,5 meter bred och med 5% lutning. Gångslingan pas-
sas in i ett sluttande naturområde intill det befintliga stråket-. 
Området slyröjs och aktiveras med små platsbildningar och 
naturlek. Programmeringen av platserna görs så att en bred 
målgrupp tilltalas, både mindre lekplatser men även vistel-
seytor och aktiviteter som kan uppskattas av äldre. Den nya 
slingan gör det lättare för de som har det svårt att gå i branta 
partier att nå till rekreationsstråket. Läget i förhållande till tun-
nelbana och pendeltågsstation gör även att den användarvän-
liga entrén görs tillgänglig för en bred målgrupp. Den befintliga 
vägen ner till stråket behålls och kan på så sätt användas för 
avsläppning med bil.

I direkt siktlinje från gångvägen ner från Farsta strand ligger 
en båtbrygga. Enligt stadsdelsförvaltningen är upplåtelsen av 
bryggan oklar.  Istället för att en privat båtbrygga annekterar 
marken bör istället en brygga för allmänheten anläggas. Det 
ger en mer välkomnande entré och skapar vattenkontakt för 
flera. Kontakt med berörd förvaltning görs då slutligt förslag 
för platsen tas fram.  

1

2

WC
Fotopunkt

Brant sträcka

föreslagen ny WC

Teckenförklaring

WC
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Idéskiss, platser med lek och sittplatser längs gångslingan.

klätterlek

giraffgunga

sittplatser

rutchkana

Entré Farsta strands läge med närhet till tunnelbana 

och pendeltågsstation gör att den användarvänliga 

entrén görs tillgänglig för en bred målgrupp. Ett 

rampsystem placeras mellan befintlig vegetation 

och aktiveras med olika målpunkter. I blickfånget 

anläggs en brygga för bättre vattenkontakt.



WC
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50 m
SKALA 1:1000/A3

Edö
Idag
Strandpromenaden ligger några meter upp från vattenbrynet i lummig grönska med sjöglimtar. En befint-
lig badbrygga finns längs stråket. 

Norr om stråket reser sig en brant skogsbeklädd slänt, med Edö servicehus är placerat på toppen. Vid 
äldreboende finns det en kiosk och möjlighet till ett toalettbesök.

Nedanför Edö har en liten sträcka av rekreationsstråket för brant lutning längs vattnet för att vara till-
gängligt. 

Förslag
Rekreationsstråket inleds med en entréplats vid Nordmarksvägen och leds längs en befintlig parkväg ner 
mot strandkanten. Nya sittplatser och papperskorg placeras längs promenaden. Den befintliga badbryg-
gan ersätts med en brygga för funktionsvariation med plats för fem rullstolar.

Slänten upp mot Edö servicehus ligger delvis på fastighetsmark. I kommande projekteringsskede upprät-
tar Stockholm stad en dialog med fastighetsägeren Micasa angående åtgärder i slänten. Ett samarbete 
kring slyröjning och tillgänglighetsanpassning krävs för att nå ett fullgott resultat.

De branta sträckorna längs den befintliga gångvägen ska tillgänglighetsanpassas. Dessa åtgärder ska 
utredas vidare i kommande projekteringsskede. 

Avsläppningsplats för bilar

Edö 
serviceboende

Nordmarksvägen

fastighets-
gräns

befintlig 
sittplats

ny sittplats

Referensbild, Sköndal, Stockholm, brygga med tillgängliga ramper.

Brant sträcka

Allmän toalett

Teckenförklaring

WC
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Magelungens Strandpromenad
Bilaga medborgardialog 2017-08-24

”Det är en pärla som lyfter hela Farsta”

”Vårt eget Djurgården för sköna promenader året om...”

”Den är fin, på landet mitt i Stockholm”
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Medborgardialog Magelungens strandpromenad, maj/juni 2017
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att involvera männi-
skor i stadens utveckling och ta tillvara på deras engagemang 
och synpunkter. För att förverkliga Vision 2040 – ett Stockholm 
för alla, bjuder staden stockholmarna att vara delaktiga och få 
möjlighet att påverka stadens utveckling. 

Synpunkter om Magelungens strandpromenad tog Trafikkon-
toret tillsammans med Farsta stadsdel fram genom att en enkät 
skickades ut till organisationer i Farsta som i sin tur spridit infor-
mationen till sina medlemmar och andra organisationer. Man 
kunde svara på enkäten på hemsidan www.stockholm.se/farsta/
strandpromenaden eller på papper vid tre olika ställen i Farsta. 
Tillsammans med enkäten fanns även en karta som pekade ut 
vilken sträcka av Magelungens strandpromenad som var aktuell 
för projektet. Totalt har ca 550 personer svarat. 

Staden har haft dialog med människor vid två olika aktivitets-
dagar i Farsta; dels den 20 maj på Stieg Trenter dagen i Farsta 
strand, och dels under nationaldagsfirandet den 6 juni på Farsta 
gård. De flesta svar kom in under dessa två dagar och det var 
många engagerade Farstabor som kom för att diskutera och ge 
sina synpunkter på Magelungens strandpromenad. 

Det medborgarna tycker är positivt med strandpromenaden är 
att den ligger naturskönt i närheten av vatten och att den bidrar 
till en naturupplevelse med fågelsång och djurliv, vilket ger lugn 
och en möjlighet till rekreation. Många lyfter fram att natursti-
gen fortfarande är ganska opåverkad, att det inte finns någon 
biltrafik och att de vill behålla den som den är. Man tycker att 
det är fantastiskt att ha en så fin lång och sammanhängande 
promenadstig och löparrunda i närområdet.  En del vill att sträc-
kan ska förlängas då man vill kunna gå runt sjön (ca 3-4 tim-
mar) eller göra en rundtur över till Farstanäset via Ågesta- och 
Farstanäsbron. Att förlänga sträckan till Trångsund, Rågsved, 
Hagsätra med flera ställen är också önskvärt. De nyligen anlag-
da trädäcken uppskattas då de möjliggör att man kommer ännu 
närmare vattnet vilket innebär en bättre utsikt. 

På frågan vilken favoritplats som de har, varierar svaren mycket. 
Några anger hela sträckan, andra har flera olika favoritplatser. 
Många olika sträckor och platser anges men några platser som 
kan nämnas är Farsta gård, Farstastrandsbadet och Farstanäs-
bron. Generellt är det gångvägar nära vattnet som uppskattas, 
till exempel trädäcken. 

 Den förbättring som de allra flesta önskar sig är röjning av sly 
och vass. Framför allt för att kunna få en bättre utsikt över sjön 
och naturen. Många påpekar att det är tråkigt att Magelungen 
är igenvuxen av vass och näckrosor och man anser att vatten-
kvaliteten behöver förbättras. Denna synpunkt har diskuterats 
länge. Att sjön är igenvuxen minskar även möjlighet till bad. 
Slyröjning skulle öka känslan av trygghet. Många önskar sig även 
mer och bättre belysning dels ur en trygghetsaspekt, dels för att 
kunna använda sträckan även då det är mörkt. På frågan om 
strandpromenaden kan bli tryggare svarar de flesta ja. Miss-
brukares närvaro vid vissa platser upplevs som otrygga. Men 
framför allt vill man ha mer belysning. 

Fler sittplatser, bänkar och bord önskas för att kunna njuta av 
den vackra utsikten men även för att ta en paus och kunna vila. 
Man önskar sittbänkar med jämna mellanrum längs med hela 
sträckan. Även fler badplatser, utsiktsplatser önskas och det är 
framför allt vid Fagersjö och de som bor på EDÖ serviceboende 
som önskar bättre badmöjligheter.  En del önskar sig fler grill-
platser och/eller picnicplatser. Även fler toaletter och tillgång till 
dricksvatten längs strandvägen önskas. 

Det finns önskemål om informationsskyltar om flora, fauna, his-
torik och omgivningen. Information om strandpromenaden och 
karta över promenaden efterfrågas. De som aldrig gått prome-
naden önskar att vägvisning från kollektivtrafik till strandprom-
enaden ska finnas. Även mer marknadsföring av strandprome-
naden nämns. 

Vissa förbättringar av befintlig gångväg önskas. Framför allt 
bredare gångväg önskas av både de som går med barnvagn 
och de som är funktionshindrade, men även bättre underlag 
(ej asfalt). Att säkerhetsställa att tillgänglighetsperspektivet 
finns på hela sträckan men framför allt vid EDÖ serviceboende 
poängteras. Man vill att rullstolsburna och de som går med rulla-
tor ska kunna komma ut på bryggorna. 

Många av de önskade åtgärderna handlar om driftsfrågor: pap-
perskorgar är för få och töms för sällan, många ville ha bort klot-
ter längs vägen, en del påpekar att vinterväghållningen borde 
förbättras och att oanvända båtar längs stranden borde flyttas. 
Man vill ha bättre städning av bad, strand och vatten. Om man 
inkluderar rensa sly och vass är det drift och underhåll som är 
den viktigaste åtgärden för de som har besvarat enkäten. 

Det finns motsatta åsikter i fråga om cykling och hundar. 
Gående vill förbjuda cykling längs med hela sträckan och en 
del vill kunna promenadcykla då det är tryggare att cykla längs 
strandpromenaden med barn än i trafiken. Det som önskas är en 
tydlighet vad som gäller. Många är rädda för hundar och vill att 
de ska hållas kopplade medan andra föreslår hundrastplatser 
och hundbadplatser. 

Enligt enkäten är den vanligaste besökaren längs Magelungens 
strand en kvinna över 40 år som använder stråket någon gång i 
veckan. Förutom svar på enkäten, har särskilda skrivelser kommit 
in från Socialdemokratiska föreningen, Farsta strands Naturvärn 
och EDO Serviceboende. 

Några citat ur inkomna synpunkter
“Den är en pärla som lyfter hela Farsta.”

“Vårt eget Djurgården för sköna promenader året om där man 
kan följa årstidernas växlingar.”

“Viktigt att bevara och utveckla nu när Farsta ska växa kraftigt.”

“Fina rekreationsmöjligheter för alla.”

“Härlig och vacker promenadväg.”

“Jag kommer nära naturen, sjön och jag hör ingen trafik enbart 
fåglar och tystnad.”

“En sörmländsk insjö underbart. Naturstigen, peta inte där!”

“Den är fin, på landet mitt i Stockholm.”

“Strandpromenaden inbjuder till bad, fiske, skridskor, 
längdskidor, jogging, cykling, träna på utegym, fika på Farsta 
Gård, glass vid strandbadet, picknick i gröngräset, ja den inbjud-
er till så mycket friluftsliv att det gör mig glad i själen.”

“Att alla mina sinnen får lugn och ro. Att min ´batterier´ får ny 
energi. Att vi får ta del av sjö fågellivet och leva jämte dem. Att 
följa årstid växlingar i denna naturliga och oarrangerade natur.”

Dialog med elever på Thorildsplans gymnasium, hösten 2017
Stockholms stad har under många år haft ett samarbete med 
skolor där elever har fått möjlighet att komma med förslag och 
nya idéer till stadens aktuella planer. Under hösten 2017 har 
eleverna på Thorildsplans gymnasium, som är en skola med
upptagningsområde från hela staden, haft möjlighet att tycka 
till om Magelungens strandpromenad. 
 
Många av eleverna påpekade att promenadstigen är igenväxt 
vilket skymmer dagsljus och utsikt, att det inte finns tillräckligt 
med papperskorgar och sittplatser, samt att det saknas be-
lysning vilket gör strandpromenaden otrygg. De tyckte även att 
det var få människor i rörelse längs stråket, men att det finns 
mycket yta där man skulle kunna anordna olika aktiviteter för 
att locka fler besökare. Vägvisning och skyltning saknas vilket 
gör det svårt att hitta till stråket. 
 
Eleverna har gett många olika förslag som de har illustrerat med 
bilder och skisser. De rekommenderar att man ska rensa bort 
sly för att få in mer ljus och öka trivseln och byta till belysning 
som ger bättre ljus för en tryggare känsla. Framför allt föreslår 
eleverna olika typer av sittplatser med roligare design samt olika 
typer av bryggor och badanläggningar, ibland med hopptorn. 
För att locka fler användare och öka möjligheter till aktiviteter 
föreslås klättervägg, boule, café samt uthyrning av kanoter och 
skridskor. Gångstråket skulle kunna ha pedagogiska teman om 
fåglar, träd och svampar eller vara en konststig.  Vid Farsta gård 
föreslår eleverna att det ska finnas cykelställ vid utegymmet för 
att lättare ta sig dit, samt en lekplats där barn kan leka medan 
de vuxna använder gymmet.

Foto från medborgardialogen i Farsta. 

Sammanfattning av 

inkomna synpunkter
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Djur och natur
Magelungens strandpromenad har närhet till vatten och 
fågelsång och djurliv. Då ett av målen med rekreationsstråk 
i Stockholm är att ta tillvara på platsens unika kvalitéer och 
förstärka dem, har hänsyn tagits till djur och natur i framtaget 
förslag. Programhandlingen tydliggör på flera ställen att de 
ingrepp som görs ska göras med hänsyn till befintlig vegetation 
och djurliv. Platser som till exempel Grodängen utformas för att 
djurlivet ska hållas skyddat från gångstråket. Den sly och vass- 
röjning som görs på platsen ska diskuteras med stadens ekolo-
ger och andra sakkunniga. Vid entré Fagersjö placeras insekt-
shotell och fågelholkar ut för att främja artrikedom i området. 
Genom att också engagera barn och ungdomar i utplaceringer 
ger det även möjlighet att sprida naturpedagogik lokalt. 

Ett redan uppskattat rekreationsstråk som görs användbart 
för fler
Ett av målen med projekt rekreationsstråk och ett av kriterierna 
för rekreationsstråk är att det ska vara tillgängligt för alla. I pro-
gramhandlingen används begreppet användbarhet. Det syftar 
på topografiskt tillgängliga gångvägar med låga lutningar och 
handledare vid ramper, med mera. Stockholms stads riktlinje för 
lutning på tillgänglig väg är 5%. Det delvis kuperade landskapet 
gör detta till en utmaning. Förhållningssättet i tillgängliggöran-
det av natur har varit att bibehålla befintligt stråk och natur i 
så stor utsträckning som möjligt samt att göra tillägg av upplev-
elser, till exempel träbryggor och konstruktioner som varsamt 
placeras i miljön. Exempel på detta förhållningssätt ses vid 
Grodängen, men även vid Vägen över vatten samt gångstråk på 
bryggor vid Farsta strandsbadet och vid Klippvandringen. 

Många lyfter fram som fördel att naturstigen fortfarande är 
ganska opåverkad, att det inte finns någon biltrafik och att de 
vill behålla den som den är. Gångstråket som det ser ut idag 
kommer att bibehållas, men med vissa tillägg som blir tillgängli-
ga. De delar av stråket som trafikeras av bilar (vid Fågelbacken) 
kommer även kompletteras med en icke körbar väg. Rekrea-
tionsstråk ska enligt kriterierna överlag vara bilfritt. Utefter före-
slaget stråk ska man kunna röra sig helt separerad från biltrafik, 
med undantag för att man vid tillfartsvägar från kollektivtrafik 
behöver korsa vägar genom övergångställen och röra sig efter 
trottoar. 

Bredd på gångvägar kommer att bestämmas i projekteringsske-
det, men programhandlingen framhåller vikten av att de platser 

som tillförs ska vara möjliga att använda av många. Detta inne-
fattar att bryggor ska kunna passeras med rullstol och barnvagn.

I programhandlingen visas var det finns befintliga sittplatser 
längs med stråket, samt var nya föreslås. Skräpkorgar placeras 
ut vid sittplatserna. 

Då stråket är tänkt att användas både av de som bor i närområ-
det, men även vara användbart för de som kommer från andra 
delar av Stockholm har det varit viktigt att göra en av entréer-
na från kollektivtrafik tillgänglig med rampsystem. Vi kollek-
tivtrafikhållplatserna ska skyltar till rekreationsstråket finnas.

Slänten upp mot Edö servicehus ligger delvis på fastighetsmark. 
I kommande projekteringskede upprättar Stockholm stad en 
dialog med fastighetsägeren Micasa angående åtgärder i slänt-
en. Ett samarbete kring slyröjning och tillgänglighetsanpassning 
krävs för att nå ett fullgott resultat.

I programhandlingen markeras vilka vägar som är tillgängliga 
för cykel enligt Cykelkartan Stockholm.

Stråkets omfattning
I medborgardialogen har det framkommit att många vill att 
sträckan ska förlängas. Rekreationsstråk är ett pilotprojekt och i 
rapportskedet har en längre sammanhållen sträcka inventerats. 
Fokus i den första etappen har dock varit att öka användbarhet-
en på angivet stråk, så att fler målgrupper kan röra sig utefter 
en sammanhållen sträcka. Då rekreationsstråk förhoppningsvis 
är ett projekt som kommer fortsätta att utvecklas inom staden 
kan en längre sträcka vara möjlig i framtiden. Då gångvägen 
runt Magelungen ligger delvis i Huddinge kommun har en sådan 
slinga ej studerats i programhandlingen, utan måste i så fall bli 
ett samarbete över kommungränsen. 

Stråkets innehåll
I medborgardialogen har det framkommit att träbryggorna som 
underlättar vattenkontakt är uppskattade. Under inventeringen 
har det identifierats att de sträckor som erbjuder träbryggor för 
nära vattenkontakt och utblickar främst är från Farsta till Farsta 
strand. Programhandlingen har då identifierat ytterligare plats 
för träbryggor närmare Fagersjö samt komplettering av brygga 
vid Farsta strandsbadet, för att vattenkontakten även ska finnas 
spritt  över rekreationsstråket. Genom att höja kvalitén på dessa 
delar av stråket blir insatser och upplevelser mer jämt fördelade 

än idag. Detta leder till att en mer varierad målgrupp, med olika 
bakgrund och boendeform, kan ta del av områdets kvalitéer.

Utblickar försvåras på en del platser på grund av sly och vass. I 
medborgardialogen framkommer även önskemål om vass och 
slyröjning. I programhandlingen ingår en plan för hur vass och 
sly ska röjas. Omfattning kommer att stämmas av med ekologer 
och biologer för att på så sätt säkerställa att djur- och fågel-
liv inte påverkas av föreslagna åtgärder. För att upprätthålla 
insatser utreds även möjligheten att uppdatera skötselprogram 
för rekreationsstråket. Vassröjning kan dock ej ingå i skötsel-
program, då ansvarsfrågan kring detta utreds. Driftsfrågor har 
ej behandlats i denna programhandling. Synpunkter om drifts-
frågor, nedskräpning, papperskorgar och klotter med mera, har 
skickats till ansvarig på Farsta stadsdelsförvaltning.

Fler badplatser i Fagersjö önskas. Detta har utretts i tidigare 
projekt i Farsta stadsdelsförvaltning. Då har man kommit fram 
till att åtgärder skulle bli alldeles för omfattande för att kunna 
genomföras utifrån angiven budget. Projekt med vattenkvalitet 
i Magelungen är ett projekt som drivs inom LÅP ( Lokalt Åtgärds 
program). Programhandlingen har på grund av de stora ekono-
miska insatser som krävs, samt att pågående utredningar kirng 
detta gjorts ej utrett nya möjligheter för badplatser.

För ökad trygghet önskas mer och bättre belysning. I program-
handlingen har ny belysning på sträckor utefter vattnet ej 
föreslagits då det är ett policybeslut från staden att prome-
nader efter vatten ej ska belysas. Ett tillägg av belysning på de 
delar som rustats tidigare, med träbryggor, skulle även kräva 
en ombyggnation då konstruktionen inte är anpassad efter den 
drift som krävs för belysningsarmatur och stolpar. 

Platser för vistelse både i form av nya målpunkter med aktivitet, 
men även platser för vila och möjlighet till avskildhet har identi-
fierats i programmet. 

Orienterbarhet
I programhandlingen finns förslag på entréskyltar samt skyltning 
till rekreationsstråk. 

Ett samrådsmöte kring programhandlingen kommer att hållas 
den 4:e september 2017. Synpunkter på programhandlingen kan 
skickas till fariba.daryani@stockholm.se till och med den 10:e 
september 2017. Inkomna synpunkter kommer att inarbetas i 
kommande projekteringsskede i utvecklingen av Magelungens 
strandpromenad.

Foton från medborgardialogen i Farsta. 

Hur programhandlingen 
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