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Läsanvisning
Handlingen är uppdelad i sex avsnitt. I första avsnittet, Valsta
2030, beskrivs bakgrunden till projektet. Bakgrunden följs
av Dialog- och samverkansprojekt som är en sammanfattning
av satsningar där kommunen är delaktig eller drivande.
Principer för områdets utveckling innehåller huvudprinciper
som föreslås vägleda utvecklingen av kommundelen i stort.
Därefter följer Förslag till utvecklingsinriktning, som kopplar
an till principerna och beskriver hur Valsta kan utvecklas på
kort och lång sikt genom konkreta insatser.
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Valsta 2030
Valsta 2030 är en satsning för att samla kommunens insatser
i en gemensam ambition att stärka Valstas attraktivitet som
kommundel att bo och verka i.
Valsta 2030 tar utgångspunkt i ett stadsbyggnadsperspektiv
och ger förslag på fysiska åtgärder som kan bidra till att stärka
kommundelens befintliga kvalitéer och utveckla nya värden
för boende, verksamma och besökare. En viktig del i att stärka
kommundelens attraktivitet är att öka den upplevda tryggheten,
varför trygghetsperspektivet genomsyrar projektet.
Tidshorisonten är på 0-10 år. Valsta 2030 omfattar därför både
åtgärder som genomförs i närtid och ett strategiskt framåtblickande.
Denna handling innehåller förslag till principer för kommundelens
utveckling, platsspecifika förbättringsåtgärder och en
områdesfördjupning kring centrala Valsta. Ett särskilt fokus på
centrala Valsta motiveras av behovet av att ta ställning till den
långsiktiga användningen av Valstaskolans byggnad, den nedlagda
simhallen och omkringliggande mark.Förslaget innehåller vidare
en genomförandeplan vars syfte är att beskriva förhållanden mellan
olika händelser och hur förslaget kan omsättas i praktisk handling.

Karta 1. Geografisk avgränsning. Ett särskilt fokus ligger på kommundelens centrala delar.
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Dialog och samverkan

Citat från djupintervjuer 2018

” Många älskar
”

Kommunen genomför idag ett flertal satsningar på dialog
och samverkan i syfte att stärka kommundelen som plats att
bo, leva och verka på.
Dialog ett viktigt ingångsvärde
Under hösten 2018 till januari 2019 genomförde Sigtuna kommun
en omfattande dialog med boende och verksamma i kommundelen.
Frågan som ställdes var: Vad tycker du krävs för att Valsta ska
(fortsätta att) vara platsen att leva och bo på, för dig?
Dialogen, som skedde i flera steg, gav många olika idéer och
perspektiv då över 150 personer i olika åldrar deltog. Kunskap och
önskemål som framkom under dialogen har utgjort ett betydelsefullt
underlag i framtagandet av Valsta 2030.

Förbättringsåtgärder under 2019
De förslag på förbättringar som har lyfts av boende
och verksamma har resulterat i ett flertal konkreta åtgärder
som genomförts under 2019:
• Ljuspark från centrum till Valsta sim-och sporthall
• Nytt café i Valsta centrum (drivs av Skyddsvärnet i samarbete med
Sigtuna kommun)
• Nytt upplyst minigym vid Valsta motionsspår
• Ny gångväg från Sagaskolan till idrottsplatsen Midgårdsvallen
• Upprustning av Valsta åpark med nya bänkar, träd och belysning
• Installation av ny eller kompletterande belysning på flera platser
• Röjning för en förbättrad sikt, vilket innebär en översyn av
träddungar, buskage och annan växtlighet vid bland annat gångoch cykelvägar.

Parallellt med dialogen har även ett flertal trygghetsvandringar
anordnats i syfte att identifiera behov av insatser.

Ytterligare förbättringsåtgärder planeras under år 2020 och framåt.
Läs mer under avsnittet Förslag till utvecklingsinriktning (sid 8).

Bilden av Valsta är mångfacetterad
Resultatet av dialogen visar att bilden av Valsta är mångfacetterad.
Nära till naturen, parker runt knuten, en mångkulturell befolkning
och ett stort lokalt engagemang - detta är bara några av de kvalitéer
som lyfts fram. Samtidigt upplever flera att det bland utomstående
finns överdrivna fördomar om kommundelen som odlas genom
negativ publicitet i media, ofta med fokus på kriminalitet och
otrygghet.

Valsta Utveckling
Valsta Utveckling är en samverkansförening bestående av
Sigtuna kommun, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala
hyresgästföreningar, företagare och andra lokala verksamheter.
Föreningen är en viktig kraft i kommundelen som genom samarbete
mellan olika aktörer verkar för att utveckla Valsta som kommundel.

Under dialogen framkom en samstämmig bild över att området runt
Valsta centrum och upp mot sim- och sporthallen upplevs ödsligt,
framförallt under kvällar. En annan återkommande synpunkt var att
det behövs fler attraktiva mötesplatser och aktiviteter, både utomhus
och inomhus. Fritidsgård för äldre ungdomar (”aktivitetshus”), café,
grillplatser, fler små ”oaser” och aktivitetsytor, ex. fotbollsplaner, var
några av de önskemål som var frekvent återkommande.

sitt Valsta!

Om man inte har på sig
fördomsglasögonen är Valsta
en bra plats att leva på. Det
är nära till grönområden, lite
trafik och anordnas aktiviteter.

”

Man läser i tidningen och blir
uppskrämd. Man har hört och
läst om bilbränder, misshandel
och sånt men jag märker inget.
Jag kanske är blåögd men jag
tycker det är bra här.

Det är fint vid
Blåbärsparken!

”

BoTryggt 2030
Sigtuna kommun deltar som samverkanspartner inom ramen för
framtagandet av BoTryggt2030 - en ny standard för hur åtgärder
i den fysiska miljön kan förebygga brott och öka den upplevda
tryggheten. Valsta utgör inom ramen för BoTryggt2030 ett
pilotprojekt. Inom ramen för pilotprojektet har nulägesanalyser
och rekommendationer tagits fram. Dessa utgör underlag för
principerna och utvecklingsförslaget.
Bild 1. Valsta vattentorn och simhall (nedlagd).
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Principer för områdets utveckling
Tre huvudprinciper för utvecklingen av Valsta har formulerats i syfte att vägleda
framtida planering. Principerna föreslås omsättas i mer specifika uppdrag,
exempelvis framtida detaljplaner och investeringsprojekt. Utgångspunkten för
principerna är områdets förutsättningar, bland annat de analyser som
redovisas i avsnittet Valsta idag samt resultatet av genomförda dialoger.

+
Tillägg som skapar mervärden

Koppla samman

Stärk den sociala närvaron

Bredda bostadsutbudet
Det är viktigt att nya bebyggelsetillskott bidrar med positiva
värden till sitt sammanhang. Förutsättningar för en mångfald av
hushåll kan skapas genom att bredda utbudet av bostadsstorlekar,
hustyper och upplåtelseformer. Ambitionen är att det ska vara
möjligt att flytta till en bostad som passar familjesituation och
ekonomiska förutsättningar. Att kunna göra bostadskarriär inom
kommundelen ska vara en självklar möjlighet.

Öka rörligheten mellan områden
Valsta behöver integreras bättre med omgivande kommundelar.
Upplevelsen av avstånd behöver minska, både fysiskt och
mentalt. Områden kan sammankopplas med omgivningen
genom fysiska insatser så som utbyggnad av gång- och cykelnätet,
trivselåtgärder och förtätning med bostäder och andra funktioner
i sammanlänkande stråk. Ett exempel på ett sammanlänkande
stråk är Valstavägen-Centrumleden, som har en viktig funktion
som koppling mellan Valsta och Märsta centrum. Vidare kan
en strategisk lokalisering av samhälleliga funktioner, både
inom och utanför Valsta, skapa vardagliga rörelser mellan olika
bostadsområden och bidra till att minska de mentala avstånden.

Utforma bottenvåningen med omtanke
Utformning av bebyggelsemiljön ska ske utifrån den mänskliga
skalan och hur kommundelen uppfattas i ögonhöjd. En omsorgsfull
utformning av byggnadernas bottenvåningar är viktig pusselbit i att
skapa förutsättningar för levande och blandade gaturum. Inslag som
entréer, fönster och lokaler kan bidra med ”ögon” - en känsla av
närvaro av andra som gör att det upplevs tryggare och mer trivsamt
att vistas på platsen.

Valstastråket: Valstas gröna vardagsrum
Det gröna stråket genom Valsta, kallat Valstastråket, är
uppskattat av många och har en god potential att fortsätta
utvecklas till en kvalitativ, grön mötesplats med ett pärlband av
platser för lek, aktivitet och umgänge. Vattentornsparken kan
med fördel kopplas ihop med Rosa, Gula och Blå parken till en
sammanhängande helhet. Stråket får en fortsatt viktig funktion
som mötesplats - ett offentligt, grönt vardagsrum, samtidigt som
utveckling av stråket förbättrar orienterbarheten och hjälper till
att stärka kopplingarna till omgivningen.
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Ett levande Valsta centrum
En metod för att öka integrationen med omgivningen är att skapa
incitament för människor att röra sig i Valsta. Här handlar det
om att tillföra attraktioner som attraherar en bred målgrupp, även
besökare. Valsta torg besitter en potential att utvecklas med fler
aktiviteter - torghandel och vinterlek är två sådana exempel. En
viktig nyckel för utvecklingen av centrum är samverkan mellan
aktörer, bland annat inom samverkansföreningen Valsta Utveckling.

Öka blandningen av funktioner
Forskning visar att områden som är befolkade under dygnets alla
timmar ökar förutsättningarna för trygghet. För att uppnå detta
behöver det finnas variation och upplevelser i de offentliga rummet
som attraherar människor under många av dygnets timmar. Dessa
värden uppnås genom att skapa utrymme för en blandning av
funktioner, så som bostäder, service, arbetsplatser och mötesplatser
som möts av trivsamma offentliga rum.

/ VALSTA 2030
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Bild 2. Vattentornsparken. Foto: Rosie Alm.
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Förslag till utvecklingsinriktning
KOMMUNDELEN VALSTA
I kartan anges insatser som bedöms viktiga för att stärka Valstas attraktivitet. Insatserna är
uppdelade i tre kategorier: genomförda eller påbörjade åtgärder under år 2019, planerade
åtgärder och nya förslag. I kartan framgår vidare vilka områden som är under planering samt
framtida, potentiella områden för bostäder och andra funktioner.

Atle
tvä
gen

vä

g

Läsanvisning till kartan
De svarta symbolerna i kartan avser olika funktioner.
Om symbolen har en färgad cirkel betyder det att
funktionen är ny, alternativt att åtgärder på en
plats har genomförts, pågår, planeras eller föreslås
genomföras. Färgen på cirkeln indikerar vilken status
åtgärden har, se teckenförklaring nedan.
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Särskilt viktiga stråk
Pågående planering för bostäder
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Planering ej påbörjad. Potentiell framtida
utbyggnad av bostäder i strategiska lägen.
Genomförd/påbörjad åtgärd 2019
Planerad åtgärd
Av privat aktör planerad åtgärd

VALSTASTRÅKET

Förslag ny åtgärd Valsta 2030
Åtgärder i enlighet med utvecklingsförslag
för centrala Valsta
Gata
Gångpassage
Gång- och cykeltunnel
Park
Lek- och aktivitetsyta
Aktivitetsyta med vinterlek
Valstavägen

Sportaktivitet
Förskola
Skola
Särskilda belysningsåtgärder
ge
nin
Ste
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200 m

Karta 2. Föreslagna åtgärder och utvecklingsinriktning.

Utomhusym
Hundrastgård
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Förslag till utvecklingsinriktning
CENTRALA VALSTA

a

I detta avsnitt redovisas utvecklingsförslaget för centrala
Valsta. Inledningsvis sammanfattas förslaget på lång och kort
sikt i kartformat samt med en kort beskrivande text. Därefter
följer en mer utförlig beskrivning av hur de kommunala
byggnaderna och omkringliggande mark kan hanteras.

Sagaskolan

Sagaskolan
Stadsradhus

VAL
S

TAS
T

Här föreslås en
dialog kring lek- och
aktivitetsytans innehåll

RÅK

ET
Lek- och aktivitetsyta

Sporthall
Sport/
upplevelser

Rosa
parken
Gula
parken

Verksamheter
Valstaskolans
byggnad

Lämpliga ändamål i Valstaskolans byggnad bedöms vara särskilt
boende för äldre, vuxenutbildning, kulturändamål, kontor i
mindre skala och vid behov förskola. I f.d. simhallen föreslås extern
upplevelse- och sportinriktad verksamhet prövas.

t

Stadsradhus

I Valstastråket föreslås en ny lek- och aktivitetsyta. Platsens innehåll
utformas efter invånares idéer och behov.

rge
kto
Kyr

Vattentornsparken

Utveckling på lång sikt
På lång sikt föreslås centrala Valsta utvecklas genom att nya ändamål
inryms i Valstaskolans och den nedlagda simhallen, sporthallen
genomgår en trygghetsskapande ombyggnad och omkringliggande
mark utvecklas med stadsradhus samt lek- och aktivitetsytor. Den
mittersta östra flygeln på Valstaskolans byggnad (se streckad yta
i karta 3) föreslås rivas i syfte att utöka torgytan på Kyrktorget,
tillskapa gårdsyta för verksamhet i byggnaden och öka tryggheten på
platsen.

Svenska
kyrkan

Pågående planering för bostäder

Valsta
centrum

Befintlig byggrätt för bostäder

Brage
förskola

I första hand ny verksamhet, i andra hand rivning
Upprustning av torg
Upprustning av fasad

Valsta torg

50 m

Park

Skola

Lekplats

Utomhusgym

Aktivitetsyta med vinterlek

Hundrastgård

Sportaktivitet

Särskilda belysningsåtgärder

Förskola

Karta 3. Föreslagen utveckling av centrala Valsta på lång sikt.
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Utveckling på kort sikt
Med utveckling på kort sikt avses åtgärder fram till år 2023.
Valstaskolans byggnad kommer att användas tillfälligt av
kommunala verksamheter. I den nedlagda simhallen föreslås
konstprojektet &konst fortgå tills dess att beslut om byggnadens
framtid fattats.

Här föreslås en
dialog kring parkoch lekytans innehåll

Park och lek

Sagaskolan

På grusytan söder om simhallen planeras mobila aktivitetsytor i
syfte att aktivera platser temporärt, i väntan på permanenta åtgärder.
På Valsta torg planeras en aktivitetsyta med vinterlek.

Vattentornsparken
Ombyggnad
fasad och entréer

Skolpaviljonger

Översyn av belysning föreslås framförallt runt skolbyggnaden och
på Kyrktorget, i syfte att öka tryggheten. Konstnärlig belysning i
form av projicerade bilder på fasad och ljusskulpturer kan utgöra ett
komplement till vanlig utomhusbelysning.

Sporthall
&konst
f.d. simhallen
Rosa
parken
Gula
parken

Tillfälliga
verksamheter

Upprustning av lekplats och parkmiljö i Vattentornsparken och i
Valstastråket (med undantag från paviljongområdet) bedöms vara
möjligt att initiera omgående.

Kyr

kto

rge

t

Valstaskolans
byggnad

Pågående planering för bostäder

Svenska
kyrkan

Befintlig byggrätt för bostäder
Temporärt ianspråktagen yta

Valsta
centrum

Genomförd åtgärd 2019

Brage
förskola

Planerad åtgärder
Föreslagen åtgärd Valsta 2030
Upprustning av fasad

Valsta torg
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50 m

Park

Skola

Lekplats

Utomhusgym

Aktivitetsyta med vinterlek

Hundrastgård

Sportaktivitet

Särskilda belysningsåtgärder

Förskola

Karta 4. Föreslag på åtgärder innan år 2023.
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Valstaskolans byggnad
Efter att Valstaskolans verksamhet lagts ner finns behov av att ta
ställning till hur skolbyggnaden ska hanteras på kort och lång
sikt. Olika scenarion har därför utretts på en översiktlig nivå; från
rivning till att bevara byggnaden i sin helhet.
Bedömningen är att det finns såväl tekniska förutsättningar som
ekonomiska incitament för att bevara stora delar av byggnaden samt
genomföra lokalanpassningar för nya verksamheter. Valstaskolans
byggnad bedöms ha potential att inrymma verksamheter som
kan bidra till liv och rörelse i området under dagtid såväl som
kvällar. Nya funktioner och mötesplatser kan inrymmas och skapa
mervärden för såväl boende som besökare.

Bild 3. Valstaskolans byggnad (södra fasaden).

Tillfällig användning
På kort sikt (fram till år 2023) finns behov av att använda
byggnadens lokaler för evakuering av kommunala verksamheter.
Det rör sig bland annat om temporära kontors- och skollokaler
som kommer att användas av elever och lärare under
utbyggnaden av Sagaskolan och nybyggnad av grundsärskolan
vid Centralskolan, samt av tjänstepersoner under den pågående
ventilationsombyggnaden av kommunhuset.
Utöver de planerade temporära verksamheterna finns intresse av
att anordna diverse kulturverksamheter i Valstaskolans byggnad, på
kort såväl som lång sikt. Det rör sig om mötesplatser för ungdomar,
danslokal/studio/teater, forum för studier, läxhjälp, mammagrupper
och lokaler för kulturföreningar - för att ge några exempel. Dessa
verksamheter bedöms utgöra ett bra komplement till övriga
verksamheter då det kan bidra med liv och rörelse under även
kvällar och helger. Dialogen i Valsta och en genomförd kulturenkät
visar vidare att mötesplatser av den här typen är starkt efterfrågade
av invånare i kommundelen. Verksamheter för ungdomar skapar
även möjlighet till en meningsfull och trygg fritid. Då byggnadens
lokaler i dagsläget är uthyrda kan det på kort sikt vara aktuellt att
titta på möjligheten att samutnyttja ett antal rum.
Långsiktig utveckling
På lång sikt (från år 2023) föreslås byggnaden lokalanpassas och
inrymmas med nya verksamheter. Lämpliga verksamheter bedöms
vara särskilt boende för äldre, kulturändamål (föreningslokaler,
fritidsgård, konstverksamhet, danslokal, m.m.), vuxenutbildning,
kontor i mindre skala och vid behov förskola. Tillagningskök,
matsal och scen kan eventuellt samutnyttjas av flera verksamheter.
Mot bakgrund av trygghetsproblematik vid centrum är
bedömningen att det är nödvändigt att inrymma verksamhet som är
aktiv både dag- och kvällstid i byggnadens södra del.

Bild 4. Flygel på Valstaskolans byggnad som föreslås rivas.

Förskola och särskilt boende för äldre kräver att friyta utomhus
säkerställs. Möjlig lokalisering av förskolegård bedöms vara direkt
väster om byggnaden. För särskilt boende för äldre bedöms det
finnas en möjlighet att nyttja marken öster om byggnaden. Detta
förutsätter att markyta tillskapas genom att byggnadens mittersta
flygel mot Kyrktorget rivs (se bild 4 samt streckad yta i karta 3 sid
9). Rivning av flygeln medför även att otrygga prång försvinner och
att ytan blir enklare att överblicka. Gård för särskilt boende kan
med fördel kombineras med en utökad torgyta.
Parkeringsbehovet styrs av vilka funktioner som inryms i
byggnaden. Utvidgade parkeringsmöjligheter behöver utredas
fördjupat i samband med framtagandet av en ny detaljplan
för området. Det bedöms bland annat finnas möjlighet till fler
parkeringsplatser öster om sim- och sporthallen.
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Sim- och sporthallen
Valsta sim- och sporthall öppnade 1971 och fanns med som ett
kvartersbad redan i planeringen för Valsta centrum. Sporthallen
bedöms fylla en viktig funktion då den frekvent används av skolor i
närområdet samt av föreningar under kvällstid. Simhallen stängdes
år 2014, efter konstaterandet att den tekniska standarden var för
låg för att klara av att inrymma simverksamhet. I samband med
att simhallen stängdes öppnades det nya in- och utomhusbadet
Midgårdsbadet på Atletvägen.
Sedan våren 2019 har Sigtuna Museum and Art, en del av
Sigtuna kommun, drivit ett konstprojekt kallad &Konst i den
nedlagda simhallen. Syftet med &Konst är att berika närområdets
och kommunens kulturliv, men också att bli ett besöksmål för
konstintresserade människor utanför kommunen. Konstprojektet
är av flexibel karaktär, vilket innebär att det kan flyttas från en
plats till en annan. Ett exempel på möjlig framtida lokalisering är
Valstaskolans byggnad (efter år 2023).

Långsiktig utveckling
Simhallen skulle, med sina spännande bassänger och rumsligheter,
kunna vara intressant för privata aktörer som är inriktade mot
sport- eller upplevelsebaserad verksamhet. Rekommendationen
är att i första hand utreda om det finns ett sådant intresse på
marknaden. Utgångspunkten är att aktören bedriver en verksamhet
som inte kräver omfattande lokalanpassningar. Exempelvis skulle
det kunna vara ett gym, parkour, kulturändamål eller liknande
som kan dra nytta av simhallens utformning med bland annat
torrlagda simbassänger. Initialt bör eventuellt behov av sanering och
omfattning av tekniska åtgärder utredas.
Om arbetet visar att det inte finns intresse från lämplig aktör
bedöms en rivning av simhallen vara motiverad. Detta då
användningsområden på lång sikt inte har kunnat identifieras.

Bild 5. Sim- och sporthallen sett från öster.

Sporthallen fyller en viktig funktion för omkringliggande skolor och
föreningar. Sporthallen har dock brister kopplat till dess exteriör:
slutna fasader och otydliga entréer. En upprustning av sporthallens
exteriör bedöms motiverad i syfte att öka förutsättningarna
för trygghet och skapa liv utmed ett annars ödsligt gångstråk.
Föreslagna åtgärder är uppglasning av bottenplan mot gångstråket i
norr och förtydligande av entréer.

Bild 6. Sporthallens fasad mot gångstråk i norr.
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2. Bostäder söder om f.d. simhallen
Grusytan söder om simhallen är i dagsläget outnyttjad och
upplevs av många som ödslig. Samtidigt bedöms läget med
sin närhet till park, service, skola och kollektivtrafik ha en
god utvecklingspotential för bostäder. Här föreslås ytterligare
stadsradhus. Stadsradhus på denna plats medför samma fördelar
som i Valstastråket: en ökad social närvaro och ett breddat
bostadsutbud.

4. Eventuell omlokalisering av moské
Strax söder om Valstaskolans byggnad finns en moské som bedrivs
av Muslim Shia Ithna Association of Stockholm. Församlingen har
uttryckt önskemål om att flytta sin verksamhet till en annan plats
inom Valsta-Steninge. Projektet ger inte förslag på ny lokalisering
då det kräver fördjupade studier och dialog, utan tar höjd för att
församlingen ligger kvar på samma plats. Kommunen ser positivt på
att utreda en omlokalisering av moskén i dialog med församlingen.

1

Sagaskolan

Stadsradhus

VAL
S
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1

RÅK

ET
Lek- och aktivitetsyta

Sporthall
Sport/
upplevelser

Rosa
parken
Verksamheter
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byggnad

2
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Ambitionen med Valstastråket är att binda samman grönytorna
från Midgårdsdalen till Vattentornsparken och vidare till
rekreationsområdet. På så sätt skapas ett pärlband med sociala
aktiviteter och mötesplatser för en bredd av olika målgrupper. Lekoch aktivitetsytornas utformning studeras i dialog med lämplig
målgrupp, exempelvis barn/ungdomar från Sagaskolan, fritidsgården
och boende i närområdet. Syftet är att platsens innehåll ska
utformas efter målgruppens önskemål, vilket förhoppningsvis leder
till att fler använder platsen.

Ett annat inslag på torget som kan bidra till liv och rörelse
är torghandel. Just torghandel är även ett önskemål som
återkommande lyfts av invånare i dialogsammanhang.
Förutsättningar för att bedriva torghandel på Valsta torg finns i
form av fasta torgplatser. Privata aktörer som vill bedriva torghandel
kan ansöka om att få nyttja torgplatserna på kommunens hemsida.

Sagaskolan

torg

1. Stadsradhus och aktiviteter i Valstastråket
Efter att skolpaviljongerna i Valstastråket avetablerats föreslås
platsen utvecklas med stadsradhus samt nya lek- och aktivitetsytor.
Stadsradhusen föreslås i syfte att tillföra nya och attraktiva
boendeformer samt att öka andelen nattbefolkning i centrala Valsta.
En viktigt planeringsförutsättning som behöver beaktas i det vidare
arbetet är Norrvattens ledning, som passerar i närheten av området.

3. Aktiviteter på Valsta torg
Nya Valsta torg invigdes under 2016. Torget innehåller bland annat
sittplatser, planteringar, träd, vattenlek, pingisbord och en lekplats.
Under dialogen framkom önskemål om att tillföra ytterligare
aktiviteter på torget. Under 2020 planeras därför en aktivitetsyta
Vattentornsparken
med vinterlek anläggas.

Kyr
k

Omkringliggande markytor
I anslutning till Valstaskolans byggnad samt sim- och sporthallen
finns flera markytor med utvecklingspotential. Nedan redovisas
förslag på långsiktig utveckling för respektive område. Siffrorna i
rubrikerna korresponderar med siffrorna i karta 5.

Moské

Svenska
kyrkan

4
Brage
förskola

Valsta
centrum

På platsen där moskén ligger finns en byggrätt för bostäder.
Byggnation av bostäder på platsen kan vara aktuellt på sikt.
3
Valsta torg

Karta 5. Utvecklingsförslaget för centrala Valsta.
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Valsta idag
BOENDE OCH TRIVSEL

Ett brett bostadsutbud vad gäller bostadsstorlekar,
upplåtelseformer, hustyper och prisnivå skapar
förutsättningar för en mångfald av hushåll. Med ett varierat
utbud ökar även möjligheten att flytta inom kommundelen
när livssituationen förändras och nya behov uppstår.
Stora delar av bebyggelsen i Valsta tillkom under åren 1965-1974,
en tid i svenskt byggande som brukar kallas för miljonprogrammet.
Under efterkrigstiden led Sverige av en svår bostadsbrist. För att
råda bot på bostadsbristen och öka bostadsstandarden lanserade
Riksdagen år 1965 miljonprogrammet – en satsning med målet att
det skulle byggas en miljon moderna bostäder inom en tioårsperiod.
För att korta byggtiderna och hålla nere priserna standardiserades
byggandet. I många fall, så som i Valsta, byggdes flera likadana hus
i samma område. Valsta präglas av lamellhus på tre våningar som
ligger fint anpassade till terrängen med bevarad natur insprängd
mellan husen. Högre bebyggelse finns vid Valsta centrum och
Midgårdsdalen. I dessa områden har det även tillkommit ny
bostadsbebyggelse under 2000-talet, totalt ca 700 bostäder.
Valsta har ur vissa aspekter ett homogent bostadsbestånd.
Bebyggelsen består nästan uteslutande av flerbostadshus
(till 95 procent), med undantag från en mindre gruppering
av rad- och kedjehus söder om Valstavägen. Likt många
andra miljonprogramsområden är mellanstora lägenheter
överrepresenterade, medan det råder brist på framförallt stora
lägenheter. Bostadsrätter och hyresrätter finns idag i en blandning
inom kommundelen, med undantag från Valsta centrums
närområde där det finns en geografisk koncentration av hyresrätter.

Enligt Boverkets rapport Trångboddhet i storstadsregionerna
(2016) utgjorde Valsta den sjätte mest trångbodda församlingen
i Stockholms län år 2015. 27,8% av de boende i Valsta räknades
som trångbodda, att jämföra med genomsnittet i Storstockholm
på 21,3%. Hos barn är trångboddheten värre statistiskt sett, och
uppgår till drygt 40 %.
Behov av ett breddat bostadsutbud
För att kunna matcha behov och önskemål hos dem som redan
bor eller dem som vill bosätta sig i kommundelen krävs en ökad
variation avseende bostadsstorlekar, upplåtelseformer, hustyper och
prisnivå. Målet är att bostäder i olika upplåtelseform ska finnas
fördelat över hela kommundelen, utan alltför tydliga geografiska
uppdelningar.
Ett särskilt angeläget tillskott av hustyper bedöms vara småhus, ex.
radhus, i varierade upplåtelseformer. Komplettering med småhus
kan möjliggöra för bostadskarriär inom stadsdelen och är ett sätt
att bredda bostadsutbudet med attraktiva boendeformer. Även
andelen bostadsrätter bör öka, särskilt i de centrala delarna som idag
domineras av hyresrätter.
Stora lägenheter kan tillföras genom nyproduktion, men bör inte
ses som det främsta alternativet på grund av de höga bostadspriser
och hyror som nyproduktion innebär. Alternativ som prövats inom
Valsta och i andra liknande områden är istället ombyggnader av
befintliga hus genom hopslagningar såväl som lägenhetsdelningar.
Husen från miljonprogrammen har i regel goda förutsättningar för
invändiga lägenhetsombyggnader. Här finns en fortsatt möjlighet
att utveckla bostadsbeståndet ifrån insidan genom att disponera om
lägenheter för att få fler större respektive mindre bostäder.

Bild 7. Karaktäristiskt bostadshus i Valsta.
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Valsta idag
ÖGON I FORM AV FLÖDEN AV MÄNNISKOR

Upplevelsen av trygghet sammanfaller ofta med närvaron av
andra människor som har ”ögon” på en plats, exempelvis
förbipasserande. Forskning visar att områden som är
befolkade under dygnets alla timmar ökar förutsättningarna
för upplevd trygghet. För att uppnå detta krävs en blandning
av olika funktioner och målpunkter som kan attrahera
människor under olika tider på dygnet.
Funktionsblandningen behöver öka och mötesplatser
för fler målgrupper tillföras
I centrala Valsta dominerar verksamheter som är aktiva under dagtid
och tidiga kvällar. Vilka funktioner som genererar rörelse under
dagtid illustreras i karta 6. Särskilt dominerande är skolfunktioner,
som i normala fall har verksamhet från ca kl. 06.30-18.30 under
vardagar. När skolor och förskolor stänger minskar aktiviteten
på platsen betydligt. Karta 7 redovisar vilka funktioner som är
aktiva under sena kvällar, ca kl. 21. Här framgår att området i stor
utsträckning saknar ”ögon mot gatan”, det vill säga en positiv social
närvaro, under kvällstid. Att tillföra bostäder och nya lek- och
aktivitetsytor utomhus bedöms vara väsentligt för att skapa det liv
och den rörelse som saknas under kvällstid.

Karta 6. Aktivitet i centrala Valsta under dagtid.

Det finns ett särskilt behov av ökad vuxennärvaro och att nå
fler målgrupper i området. Under medborgardialogen 20182019 framkom att centrumområdet domineras av vissa grupper,
framförallt äldre män. Vidare uttryckte vissa unga tjejer och kvinnor
att det saknas mötesplatser där de känner sig välkomna. För att
skapa plats för fler målgrupper i det offentliga rummet behövs
metoder för att arbeta med jämställda stadsrum, exempelvis genom
riktade dialoger för tjejer/kvinnor.

Karta 7. Aktivitet som ger ljus i centrala Valsta under sen kväll.
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Valsta idag
ÖGON I FORM AV BEBYGGELSE
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Hur byggnader möter gator och andra allmänna ytor har en
stor betydelse för hur vi upplever tryggheten i det offentliga
rummet. Särskilt stor påverkan har utformningen av och
innehållet i bottenvåningar.
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Vikingahallen

Sagaskolan

Fler levande bottenvåningar
En omsorgsfull utformning av byggnadernas bottenvåningar är
viktig pusselbit i att skapa förutsättningar för levande och blandade
gaturum. Inslag som entréer, fönster och lokaler kan bidra med
”ögon” - en känsla av närvaro av andra som gör att det upplevs
tryggare och mer trivsamt att vistas på platsen.

Vattentornsparken

Sporthall

Fritidsgård
Valstaskolans
byggnad
Svenska
kyrkan
Brage
förskola

I centrala Valsta finns särskilt tre platser där det är önskvärt att
tillföra fler ”ögon” (se karta 8). Det rör sig om passagen mellan
centrum och sport-och simhallen, stråket norr om sporthallen
samt stråket öster om Valsta centrum fram till Sagaskolan. ”Ögon”,
det vill säga en ökad social närvaro, kan tillföras på olika sätt.
Några exempel är att skapa fler mötesplatser utomhus, tillföra ny
bebyggelse, riva problematiska prång eller hela byggnader samt
genom ombyggnader av befintliga fasader.
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Arlandagymnasiet

f.d. simhall

Syrisk-Ortodoxa
kyrkan

Att upplåta kommersiella lokaler i bottenplan kan vara aktuellt i
lägen där det passerar ett högt flöde av människor. I de fall underlag
saknas för kommersiella ändamål kan liv tillföras gatan genom
andra funktioner, så som bostäder och gemensamma ytor för
boende eller funktioner bortom det rent kommersiella; offentlig
service, kulturändamål, föreningsliv, delad ekonomi, med mera.
Poängen är att oavsett byggnadens läge i kommundelen är det
viktigt att bottenvåningen utformas med omtanke och ges bästa
möjliga förutsättningar att bidra till stadslivet.

Skolpaviljonger

Valsta
centrum

Bild 8. Exempel på sluten fasad.
Valsta torg
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t
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Karta 8. Slutna fasader
och upplevda ”baksidor”.

gen

Avgränsning för fasadinventering
Slutna fasader
Upplevda ”baksidor”

Bild 9. Exempel på öppen fasad.
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Valsta idag
PÅGÅENDE OCH PLANERADE BYGGPROJEKT

Pågående projekt
Brage - ny förskola med hållbarhetsprofil
En ny förskola med tio avdelningar byggs strax öster om Valsta
kyrka. Förskolan byggs med passivhusstandard och är ett
pilotprojekt inom hållbarhet. Inflytt planeras till höstterminen
2020.
Planerade projekt
Utbyggnad av Sagaskolan
Planering pågår för utbyggnad av Sagaskolan, från att i dagsläget
inrymma årskurs F-3 till att omfatta F-6. Utbyggnaden innebär
att Saga förskola rivs och ersätts på annan plats. Under byggtiden
används Valstaskolans byggnad som tillfällig skollokal för
grundskolan. Byggstart för utbyggnaden av Sagaskolan planeras år
2020-2021. Målsättningen är att skolverksamheten ska kunna flytta
tillbaka till vårterminen 2023.

Övriga utbyggnadsmöjligheter
I anslutning till drivmedelsstationen vid väg 263, i höjd med
cirkulationsplatsen, finns en detaljplan som möjliggör för utveckling
av platsen med exempelvis handel. Här finns en möjlighet att skapa
en ny målpunkt som bidrar till rörelse och liv, gärna under både dag
och kväll.
Fler lekplatser i Valsta
I Sigtuna kommuns Lekplatsplan (2019) konstateras att det finns
ett behov av fler lekplatser i Valsta-Steninge. Planen föreslår
därför nyanläggning av fyra lekplatser inom området. Prioriterat
är nyanläggning av lekplats i Valstastråket och en större lekplats i
Midgårdsdalen. Lekplatsplanens rekommendation är att dialoger
med målgrupperna ska genomföras vid nyanläggning och större
upprustning.

Bostadsbyggande
I Valsta pågår planering för ett flertal bostadsutvecklingsprojekt:
• Midgårdsdalen (PEAB) är lokaliserad i mötet mellan Tingvalla och
Valsta. Här pågår planering för ett nytt bostadsområde med ca 600
bostäder och en stor förskola.
• Valsta 3:8 (Hembla) angränsar till Valstavägen och skivhusen vid
Valsta centrum. Här prövas förutsättningarna för strax över 200
bostäder i blandade former.
• Magnegatan möjliggör för påbyggnad av befintligt parkeringsdäck
med ett flerbostadshus samt komplettering med radhus inom
befintligt bostadsområde.
Bild 10. Lekplats vid Blåbärsparken i Valsta.
Foto: Rosie Alm

Vidare finns även outnyttjade byggrätter för radhus på
centrumbyggnadens tak.

Bild 11. Pågående nybyggnation av Brage förskola.
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Genomförande

2023

GENOMFÖRANDEPLAN
Genomförandeplanen föreslår hur utvecklingsförslaget ska
omsättas i praktisk handling. Syftet är att tydliggöra vilka
politiska beslut och vidare uppdrag som krävs samt vilka
förhållanden mellan olika aktiviteter som behöver beaktas.
Etappindelningen baseras på i nuläget kända förutsättningar
och kan komma att ändras.
Etapp 1
I ett inledande skede finns behov av att fördjupat studera den
långsiktiga användningen av Valstaskolans byggnad och f.d.
simhallen. Detta innefattar val av verksamheter, tekniska och
ekonomiska förutsättningar samt att hitta lämpliga aktörer.
Belysningen, framförallt runt skolbyggnaden och på Kyrktorget,
bör omgående ses över och kompletteras. Åtgärder som bedöms
möjliga att genomföra omgående är upprustning av parkmiljö
och lekplats i Vattentornsparken, upprustning av gång- och
cykeltunnlar, aktivitetsyta med vinterlek på Valsta torg och
anläggande av mobila aktivitetsytor, bl. a. söder om f.d. simhallen.
Etapp 2
När beslut om långsiktig användning av de kommunala
byggnaderna fattats kan arbete med en ny detaljplan samt
markanvisningstävling för stadsradhus inledas. Ombyggnad av
sporthallens fasad och entréer kan inledas så snart simhallens vara
eller icke vara har avgjorts.
Etapp 3
Etapp 3 innefattar lokalanpassning av Valstaskolans byggnad
och rivning av flygel, följt av en anpassning och upprustning av
Kyrktorget. Parallellt kan en dialog avseende utvecklingen av
aktivitetsytan i Valstastråket genomföras. Byggstart för bostäder
föreslås så snart den nya detaljplanen vunnit laga kraft och
skolpaviljongen i Valstastråket avetablerats.
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Genomförande
EKONOMISK ANALYS

En översiktlig ekonomisk analys har tagits fram i syfte att
ge en uppskattning av möjliga intäkter och kostnader för
de större ekonomiska delarna i genomförandet av förslaget
till utvecklingsinriktning. Analysens uppskattningar bygger
på erfarenhetstal och jämförelser med liknande objekt i
motsvarande lägen.
Valstaskolans byggnad
Valstaskolans byggnad har utvärderats dels utifrån att byggnaden
anpassas för nya användningsområden, dels utifrån att
byggnaden rivs och ger plats för nybyggnation. Byggnaden har
ett högt restvärde och en god teknisk status. Analysen visar att
lokalanpassning för nya verksamheter är det mest ekonomiskt
fördelaktiga ombyggnadsalternativet. Med verksamheter avses
någon form av samhällsfastighet. En ombyggnation av Valstaskolan
till vanliga bostäder, med eller utan påbyggnad, har bedömts för
kostsamt för att vara ett intressant alternativ. En ombyggnation till
kontor bedöms ha en för svag efterfrågan på marknaden.
Den andra vägen att gå är att riva Valstaskolans byggnad för att ge
plats för nybyggnation. Den byggnation som ger högst markvärde
är bostadsbyggnation. Kostnaden för att riva Valstaskolan
tillsammans med nedskrivningen av bokförda värden är dock större
än byggrättsvärdet, varför detta inte är att föredra ur ett ekonomiskt
perspektiv.
Sammantaget tyder dessa förutsättningar på att lokalanpassning för
verksamheter är det mest intressanta alternativet att överväga.
Att inrymma nya verksamheter i byggnaden medför
lokalanpassningskostnader, så som omdisponering av rumsindelning
och nya installationer. Hur stora kostnaderna blir varierar utifrån

typ av verksamhet. Särskilt boende för äldre bedöms medföra
högre kostnader än exempelvis förskola och kulturändamål, då
äldreboendet kräver mer omfattande ombyggnader av t. ex. våtrum
och kök.
En ombyggnation kan ske i kommunal regi eller i privat regi.
I det senare fallet efter en LOU-upphandling av ett hyresavtal
innehållande försäljning och ombyggnation. En sådan upphandling
bedöms vara intressant på fastighetsmarknaden. I det fallet tecknas
hyresavtal med en privat aktörer och investeringskostnaden
betalas som en del av hyreskostnaden under hyresperioden. Om
kommunen behåller Valstaskolans byggnad och själva genomför
ombyggnationen ökar kommunens avskrivningskostnad. I båda
fallen bör dessa kostnader ställas mot kostnaden att bygga helt nya
lokaler vilket bedöms bli mer kostsamt.
På sikt finns behov av en ny förskola i Valsta och ett särskilt boende
för äldre i kommunen. Att flytta in kulturrelaterade verksamheter
och föreningslokaler i byggnaden skulle vidare kunna innebära
att exempelvis Frejgården kan frigöras för andra ändamål. Val av
verksamheter samt de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av
en uppdelning av byggnaden bör studeras vidare.
Sim- och sporthallen
Sporthallen fyller idag en viktig funktion då den används frekvent
av skolor i närområdet och av ett flertal föreningar. Sporthallen
bedöms ha en god teknisk status, men besitter vissa brister i
utformningen av fasader och entréer. Framförallt har byggnaden
en sluten karaktär och entréer som kräver en viss upprustning.
Projektet föreslår att entréer förtydligas och rustas upp, samt att
delar av fasaden öppnas upp för att skapa ljus, liv och rörelse mot
gång- och cykelstråket i norr. Förbättringarna av byggnaden bedöms

bidra till ett långsiktigt förbättrat nyttjande av lokalerna och en
önskad upplevd trygghet i byggnadens närområde.
De föreslagna trygghetsskapande ombyggnaderna av sporthallen
medför en investeringskostnad som finansieras genom att
kommunens avskrivningskostnad för sporthallen ökar.
Simhallsdelen av byggnaden är sedan år 2014 stängd för
simverksamhet. Bakgrunden till att simhallen stängdes var den
tekniska standarden, som var för låg för att klara av den ökade
luftfuktigheten som följt av att temperaturen i bassängerna höjts
under åren. Sedan stängningen har de torrlagda bassängerna och
andra delar av inredningen bevarats.
Simhallsdelen har utvärderats för rivning alternativ att låta en
privat aktör bedriva verksamhet i byggnaden. Kostnaden för att riva
byggnaden är uppskattad till ca 13 mkr. Rivningen av byggnaden
innebär att drift- och underhållskostnader försvinner. Rivning
bedöms dock inte medföra att det skapas utrymme för ytterligare
byggrätter för bostäder inom området.
Då en rivning enbart medför en stor kostnad utan en tillkommande
intäkt bedöms det vara motiverat att pröva ett alternativt
nyttjande. En försäljning av byggnaden skulle kunna ske till en ny
privat finansierad verksamhet. Den privata aktören skulle stå för
ombyggnadskostnaden av lokalen och kommunens rivningskostnad
skulle undvikas. I samband med att olika privata initiativ utreds
finns behov av att undersöka om simhallsdelen har saneringsbehov.
Om resultatet blir att intressent saknas rivs simhallsdelen.
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Försäljning av kommunal mark
Försäljning av tillgänglig kommunal mark för de föreslagna
radhusen i centrala Valsta beräknas generera en inkomst för
kommunen på omkring 15-20 mnkr, beroende på hur många
radhus som ryms vid framtida detaljplaneläggning.
Kommunen äger mark i ett flertal ytterligare lägen där bostäder
och andra ändamål, så som handel, kan vara aktuellt på kort och
lång sikt. Tillgänglig mark finns bland annat utmed ValstavägenCentrumleden och Steninge allé. Försäljning av mark förväntas
generera inkomster för kommunen.
Allmänna platser
Lekplatser
I Sigtuna kommuns nyligen antagna Lekplatsplan föreslås
nyanläggning av fyra lekplatser. Prioriterat är nyanläggning av
lekplats i Valstastråket och i Midgårdsdalen. Enligt Lekplatsplanen
bedöms nyanläggning av en områdeslekplats kosta ca 5 miljoner
kronor och en större s.k. stadsdelslekplats bedöms kosta mellan
5-15 miljoner kronor. Upprustning av lekplatser kostar från 1,5
miljoner och uppåt beroende på grad och storlek av upprustning.
Föreslaget är att planering och anläggande av lekplatser i Valsta
påbörjas omgående. Inledningsvis föreslås den befintliga lekplatsen
i Vattentornsparken rustas upp och förbättras. Anläggandet av en
lek- och aktivitetsyta i Valstastråket bedöms vara möjligt att initiera
under år 2023. Inriktningen under perioden fram till 2030 bör
vidare vara att skapa en stadsdelslekplats i Midgårdsdalen, i enlighet
med Lekplatsplanens riktlinjer.
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Upprustning av gång- och cykeltunnlar
I befintliga gång- och cykeltunnlar är det möjligt att arbeta
med färgsättning, konst och förbättrad belysning för en
ökad trygghetsupplevelse. Stadsbyggnadskontoret har
genomfört en översyn av befintlig belysning. Finansiering av
förbättrade belysningsåtgärder sker inom ramen för nuvarande
investeringsbudget för Valsta.

Övriga förbättringsåtgärder
Investeringsmedel finns under 2019-2020 för fysiska åtgärder
gällande utemiljön i Valsta. Ett antal åtgärder i form av förbättrad
belysning, röjning av växtlighet, satsningar på aktivitetsytor och
nya gångpassager har genomförts eller påbörjats under år 2019.
Satsningarna föreslås fortsätta under år 2020.

I Valsta är i första hand tre gång- och cykeltunnlar särskilt utsatta
för återkommande klotter; gång- och cykeltunneln mot Tingvalla
(under väg 263), under Vikingavägen mot Midgårdsbadet samt
under Midgårdsvägen mot motionsspåret. I dessa lägen bedöms
det motiverat att byta väggarnas beläggning till klotteravvisande
material. Då denna åtgärd kan vara relativt kostsam (beroende
på tunnelns längd, höjd och valt material) är förslaget att
upprustningen av dessa gång- och cykeltunnlar delas upp
tidsmässigt. Investeringsmedel behöver arbetas in i kommande
budget.
Torg
På sikt finns behov av att rusta upp Kyrktorget, norr om Valsta
centrum. Omfattning av upprustningsbehovet beror bland annat på
om den mittersta östra flygeln på Valstaskolans byggnad rivs eller
inte. Om flygeln rivs tillskapas ytterligare torgyta och möjlighet
att anordna gårdsyta för exempelvis ett särskilt boende för äldre.
Lämpligen tas ett helhetsgrepp kring upprustningen av Kyrktorget
i samband med att verksamheter i Valstaskolans byggnad utreds
fördjupat. Upprustning av Kyrktorget kräver investeringsmedel om
fastigheten ska vara kvar i kommunal regi.

Bild 13. Kyrktorget i Valsta.
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