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Denna parkplan är framtagen av SWECO 
Infrastructure i sammarbete med Bromma 
Stadsdelsförvaltning och Exploateringskon-
toret
Fotografier är tagna av SWECO våren 2007.
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Sammanfattning

Mariehäll och Ulvsunda Ind. omr.
Stora delar av parkplanens område, speciellt 
i Mariehäll och Ulvsunda Industriområde, är 
under omvandling från industriområde till 
bostäder/ kontorsbebyggelse. Den nuvaran-
de parkbristen i Mariehäll tillsammans med 
det stora antalet nya invånare i stadsdelen 
kommer att resultera i ett hårt tryck på park-
marken.

Därför är det viktigt att skapa en rad olika 
typer av parker som kan tillgodose olika an-
vändningsbehov. Det innebär också ökade 
skötselkostnader då man eftersträvar ”hög 
användningskvalitet på reducerad yta”.

De grönytor som finns i Mariehäll och 
Ulvsunda Industriområde i dag är relativt  
små till ytan och ligger utspridda. Dessutom 
är många av dessa starkt bullerstörda av bil-/ 
flygtrafik.

Framtida satsning på grönytor bör vara in-
riktade på större stadsdelsparker och ”gröna 
korridorer” som länkar samman parkytorna. 

Förord

Brommas parker och grönområden har stor 
betydelse för människors hälsa och välbefin-
nande vilket framkommit inte minst vid utar-
betandet av parkplanerna då många boende 
engagerat sig och tyckt till om sin närmiljö. 
Ett engagemang som, förutom att ha bidragit 
till goda idéer om den framtida utvecklingen, 
även gett underlag till hur parkerna ska kunna 
skötas och planeras på ett rationellt sätt. 

De riktlinjer som framkommer i parkplanen 
är rekommendationer och utgör alltså inget 
bindande dokument då satsningar/ investe-
ringar är beroende av politiska och ekono-
miska beslut. 

Parkplanerna ger värdefull kunskap inför 
upprustningar och investeringar och utgör 
ett, i stadens långsiktiga vision för ett ökat 
bostadsbyggande, viktigt stöd kring grönom-
rådenas framtida användning. 

Parkplanen visar på hur parkmarken fungerar 
och används i nuläget. Man måste dock ta 
hänsyn till att det är ett ”levande dokument” 

med 10-15 års perspektiv och bör uppdateras 
om förutsättningarna förändras.

Förvaltningens förhoppning är att parkpla-
nerna kommer att bidra till ökad attraktivitet, 
trygghet, hållbarare parkmiljö och tillgäng-
lighet och ge vägledning för alla som arbetar 
med planering, projektering och skötsel.  

Stockholm 2008-12-05

Bromma stadsdelsförvaltning samt
Stockholms stad
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Mariehäll

Ulvsunda 
Industriområde

Ulvsunda Traneberg

Översiktskarta med Parkplanens fyra delområden

NSpårvägssatsningen genom Ulvsunda Indu-
striområde kan vara ett utmärkt tillfälle att 
skapa en grön korridor liksom att utveckla 
strandzonerna mot Bällstaviken. På detta sätt 
kan man på sikt bygga upp en hållbar grönst-
ruktur med rikt växt- och djurliv.

Ulvsunda
Ulvsundas karaktär som lummig trädgårdstad 
skall bevaras. Framförallt utnyttjas grönområ-
det runt Lillsjön av de närboende. Här finns 
det många förslag till att öka tillgängligheten 
och rekreationsvärdet i området. (se förslagen 
kap. Framtida utveckling/ Ulvsunda)

Traneberg
Stadsdelen Traneberg har större samman-
hängande grönområden med olika kvalitéer. 
Vad som behövs är en mångfunktionell aktivi-
tetspark och mötesplatser. Där är Idrottspar-
ken samt upprustning av viktiga mötesplatser 
som Tranebergsplan, Gesunda plan förslag.

Strandpromenaden längs med norra stranden 
vid Margaretelund mot Ulvsunda Slott kan på 
sikt bli sammanhängande.
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Bakgrund

Arbetsmetod
Inledningsvis har befintliga utredningar gäl-
lande grönytor och framtida utveckling inom 
Mariehäll, Ulvsunda, Ulvsunda Industriom-
råde och Traneberg studerats. Därefter har 
alla grönytor som omfattas av Parkplanen be-
sökts och inventerats enligt en inventerings-
mall, se bilaga 1.

Boende i Mariehäll, Ulvsunda, Björkbacken, 
Johannesfred och Traneberg har via lokal-
pressen informerats om parkplanen och dess 
syfte, se bilaga 2. De har givits möjlighet att 
lämna synpunter på grönytorna och hur de 
används och sköts. Information om plane-
rade och pågående projekt som kan vara av 
intresse för den framtida parkutvecklingen 
inhämtades genom intervju med Tomas Vic-
torin på Stockholms Exploateringskontor.

Planeringsunderlag 
Vid förändringar och arbete med parker och 
grönytor inom Mariehäll, Ulvsunda Industri-
område, Ulvsunda och Traneberg bör följan-
de planeringsunderlag beaktas:

Programmet föreslår tre övergripande mål 
som ledstjärnor i arbetet, med utveckling av 
stadens parker och natur:

• God park- och naturtillgång 

• Rik park- och landskapskultur

• Hållbar park- och naturmiljö

För att optimera värden och investeringar i 
park- och naturmarken krävs överblick och 
planering av grönstrukturen som helhet.

Enligt Stockholms Parkprogram skall en 
parkplan tas fram för varje stadsdelsområde.
Parkplanen utgör det lokala, operativa instru-
mentet för att i tillämpliga delar genomföra 
Stockholms parkprogram. Parkplanen skall 
beskriva historia, miljö, värden och föreslå 
planskydd, nya projekt, framtida utveckling 
och skötselprioriteringar. 

Denna parkplan beskriver Mariehäll, Ulvsun-
da, Ulvsunda Industriområde och Traneberg.
Dessa ingår i Bromma stadsdelsförvaltning 
som består av 24 stadsdelar.

Inledning

Stadens parker och natur gör livet i staden 
bättre. Stockholms invånare vill ha gröna oa-
ser för avkoppling, lek, samvaro, promenader, 
solbad, svalka, blomprakt och naturupplevel-
ser, som en del i stadslivet. 

Natur, parker och vatten ger staden skönhet 
och identitet. Grönskan bidrar till folkhälsan 
genom rekreation, rening och syresättning av 
luften. Allt detta gör staden attraktivare som 
livsmiljö.

Utgångspunkt för planering av skötsel och 
utveckling av stadens parker och natur är 
Stockholms Parkprogram.

”Stockholms Parkprogram handlingsprogrammet 
2005-2009 för utveckling och skötsel av Stockholms 
parker och natur” godkändes av kommunfull-
mäktige 2006-01-23.
Huvudsyftet med Stockholms Parkprogram 
är att skapa samordning, samförstånd och 
samspel mellan förvaltningar och konsulter 
genom generella mål, program, råd och rikt-
linjer.
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Agenda 21 som är det handlingsprogram 
för hållbar utveckling som antogs vid FN:s 
konferens om miljö och utveckling år 1992. 
Agenda 21 betonar bl. a. biologisk mångfald 
samt medborgarinflytande.

Enligt regeringens nationella miljömål ska kul-
turhistoriska och estetiska värden tas tillvara 
och förstärkas och den biologiska mångfal-
den utvecklas.

Enligt regeringens handlingsprogram Fram-
tidsformer ska kvalitet och skönhetsaspekter 
inte underställas kortsiktiga ekonomiska 
överväganden utan kulturhistoriska och es-
tetiska värden i befintliga miljöer ska tas till 
vara och förstärkas.
Regional utvecklingsplan för Stockholms län 2001 
fastslår de gröna kilarnas betydelse för Stor-
stockholm och för Stockholms interna fram-
tida utveckling som kommer att ha en stark 
utveckling de närmaste åren.

Stockholms översiktsplan 1999 slår fast att Stock-
holms gröna struktur skall bestå och att varje 
stadsdelsområde skall erbjuda områden för 
närrekreation som har gott lokalklimat och 
som är fria från störningar. Områdena skall 

vara lämpliga för lek, motion, avkoppling, 
samvaro och skönhetsupplevelser. I Stock-
holms byggnadsordning som är en del av 
översiktsplanen, redogörs för Stockholms ka-
raktärsdrag. Förhållningssätt till förändringar 
fastslås. Ytterstadens parker vårdas och vid-
makthålles så att tydlighet och inbördes sam-
band upprätthålls. 

I Stockholms byggnadsordning sägs att trädgårds-
stadens sammanhållna gatubild skall bevaras, 
att nya byggnader utformas på trädgårdssta-
dens villkor, att gaturummets tydlighet och 
vegetationsprägel bibehålls. Ulvsunda omfat-
tas av dessa riktlinjer.

Hela Mariehäll och Ulvsunda Industriom-
råde utom bostadskvarteren pekas ut som 
stadsutvecklingsområden i översiktsplanen. 
I Ulvsunda räknas områdena kring Margre-
telund som stadsutvecklingsområden. Hela 
strandlinjen längs Ulvsunda och Traneberg 
anges som ett viktigt förbindelsestråk för re-
kreation. Ulvsunda Slottspark, Lillsjöparken, 
Johannelund med Himmelfjärdsberget är 
markerade som natur och park på Markan-
vändningskartan.

Stockholms grönkarta - biotopkarta och sociotop-
karta
Stockholms grönkarta utvecklar och precise-
rar översiktsplanens redovisning av grönst-
rukturens värden. Grönkartan bygger på och 
är en bearbetning av Stockholms biotopkarta 
och sociotopkarta.

Stockholms Miljöprogram 2003 betonar krets-
loppstänkande och hållbar utveckling, vilket 
bl.a. pekar på behovet av friytor för LOD 
-lokalt omhändertagande av dagvatten, od-
ling och kompostering. ArtArken riktar, till 
skillnad från biotopkartan, som fokuserar på 
miljöer och landskap, in sig på det värdefulla 
innehållet i dessa miljöer, skyddsvärda och 
hotade arter. ArtArken bör användas som 
obligatoriskt planunderlag enligt Stockholms 
Parkprogram.
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BESKRIVNING AV PARKPLANEOMRÅDET

Promenad vid Lillsjön
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Kulturella värden och 
historia

När inlandsisen smälte undan för ca. 10 000 
år sedan låg hela Bromma ungefär 100-150 
m under havsytan. När landet höjde sig ut-
vecklades de låglänta delarna av Bromma till 
en rik jordbruksbygd. Under vikingatiden 
hade Bromma många vattendrag. Ett sund 
sträckte sig från Ulvsundasjön över Lillsjön 
och Brommaplan till Judarn. Här låg de flesta 
av Brommas mer betydande gårdar under vi-
kingatiden och medeltiden. 

Under 1600-talet koncentrerades markinneha-
vet till några få stora gods. Lennart Torstens-
son förvärvade gårdarna Ulvsunda och Linta. 
Under honom och hans efterföljare byggdes 
godset ut till att omfatta den östra halvan av 
Bromma. Den västra halvan av Bromma be-
stod i princip av ett enda gods som ägdes av 
Åke Axelsson Natt och Dag. I norr fanns en 
självständig bondgård, Bällsta.’

År 1787 öppnades den viktiga vägen till 
Drottningholm som gjorde att Gustav den III 
slapp färdas den långa omvägen över Solna 
och Bällsta till Tyska Botten för att därifrån 
färjas över till Lovön.

Mot slutet av 1700- talet och början av 1800-
talet började de stora godsen att falla sönder. 
Välbärgade stockholmare köpte torp mm 
för att använda som sommarnöjen och för 
att förse de egna hushållen med jordbruks-
produkter. Under början av 1900-talet köpte 
Stockholms Stad de stora Brommagodsen 
och började bygga villastäder från Äppelvi-
ken ut mot Nockeby. Omkring 1905 hade på 
privat initiativ delar av Ulvsunda och områ-
den kring Bromma kyrka börjat bebyggas 
med villor. Ännu tidigare hade Mariehäll, dvs. 
östra delen av Bällsta, blivit ett industri- och 
bostadsområde av till stor del mycket dålig 
kvalitet.

Brommas första industri var Ulvsunda Fabri-
que som låg vid Ulvsunda slott. Verksamhe-

ten bestod i keramisk tillverkning som varade 
fram sekelskiftet 1800. Från 1917 och framåt 
utvecklades Ulvsunda Industriområde med 
ett stort antal industrier.

Från 1950- och 1960-talen förtätas Bromma 
alltmer med hyreshusbebyggelse, en förtät-
ning som alltjämt pågår, medan bebyggelsen 
med radhus och villor nästan upphört.

Bild från Brommabygden 
Lindberg, B., s. 139, Brommabygden, 1957
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Mariehäll

Mariehäll började bebyggas i slutet av 1800-
talet och samtidigt som det intilliggande 
Sundbyberg. Läget vid Bällstaån var idealiskt 
för industrier och under 1880- och 1890-talen 
växte en omfattande industribebyggelse fram. 
Den svåra bostadsbristen i Stockholm kring 
förra sekelskiftet orsakade en omfattande bo-
stadsspekulation i stadens ytterområden och 
stora markområden i Mariehäll styckades av 
till villatomter. De första bostadshusen var 
av samma slag som de villor som vid samma 
tid byggdes i Hagalund, Bromsten, Duvbo, 
Spånga och andra samhällen kring Västerås-
järnvägen. 

Mariehälls bebyggelsehistoria har givit stads-
delen ett brokigt utseende. Den södra halvan 
är en blandning av sekelskiftesvillor, småhus 
och små flerbostadshus. Norr om Bällsta-
vägen har storskaliga kontorskomplex från 
1960- och 1970-talen ersatt större delen av 
den ursprungliga bebyggelsen. Några mindre 
flerbostadshus ligger inklämda mellan indu-
strihusen.

Två byggnader i Mariehäll skiljer sig från de 
övriga genom sin höga kvalitet. Den ena är 
Mariehällskyrkan vid Bällstavägen, byggd i 
20-tals klassicistisk stil. Den andra är Marie-
hälls gård från 1700-talets slut som ligger in-
till Bällsta bro.

För närvarande genomgår Mariehäll en om-
vandling från att vara ett arbets- och bostads-
område i Stockholms utkant till att bli en del 
av stadens och regionens utvidgade stads-
kärna, med länkar till såväl Stockholms nord-
västra ytterstad, stadskärnan i Sundbyberg 
och en eventuell bebyggelse kring Bromma 
flygplats.

Ulvsunda Industriområde/
Ulvsunda

Ulvsunda är det tidigast i skrift belagda orts-
namnet i Stockholm. På en runsten från 1000-
talet berättas om en duktig bonde, Björn, som 
bodde i Ulvsunda. Stenen hittades när man 
skulle rensa upp den alltmer sinande bäcken 
mellan Judarsjön och Lillsjön 1860. På grund 
av skadegörelse återstår endast fragment som 
förvaras på Stockholms stadsmuseum.

Gården Ulvsunda omnämndes i modern skrift 
första gången 1347 och levde kvar in i mo-
dern tid. Merparten revs 1938 och nu återstår 
endast mejerivillan. Ulvsundet var ett trångt 
sund där ulvar påstods simma över. Den för-
sta ansatsen till villastad, mest sommarnöjen 
växte upp på Lillsjönäs ägor redan före förra 
sekelskiftet. Från 1903 avstyckades mer syste-
matiskt tomter till Lillsjönäs villastad. Samma 
år började tomter avstyckas från Ulvsunda till 
Kungsholms villastad. Stockholms Stad in-
köpte resterande mark av Ulvsunda 1904 och 
Lillsjönäs 1908.

Industrimiljö i Mariehäll
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Vid Lillsjön finns Ulvsunda gravfält som är 
12 jordblandade högar från folkvandrings- 
och vikingatid samt två rösen, (RAÄ 6, 7, 8)

Ulvsunda slottspark, Johannelund och Sand-
vik är alla områden som innehåller värdefull 
kulturmiljö enligt Stockholms grönkarta.

Traneberg

Sundet mellan Kungsholmen och Traneberg 
kunde fram till 1700-talet endast korsas med 
färja. Färjkarlen bodde i ett torp där Trane-
bergsgården ligger i dag. Runt 1730 startade 
krögaren Bengt Trana värdshus där och efter 
honom fick området sitt namn.

Tidigare ägde Ulvsunda slott stora delar av 
halvön Traneberg. 1810 såldes marken till 
Stadsmajoren Abraham Keijser som lät upp-
föra Johannelunds gård. De norra delarna, 
Margretelund och Sandvik, blev tidigt verk-
samhetsområden med keramisk tillverkning. 
När området var som mest aktivt lade ångbå-
ten till vid bryggan en gång per halvtimme.

Den äldsta bevarade bebyggelsen i Traneberg 
är några herrgårdar och större villor i områ-
det Johannelund där några är uppförda under 
1700-talet, men de flesta är uppförda under 
1800-talets andra hälft. I området Sandvik 
finns arbetarbostäder uppförda i stilen ”stick-
style” från omkring 1900. Under 1980-talet 
förtätades Sandvik med radhus som efterlik-
nar ursprungsbebyggelsen.

Från 1914 avstyckade staden tomter till 
Ulvsunda trädgårdsstad.
Den största delen av Traneberg består av 
smalhus byggda mellan 1934 och 1939, som 
är de första smalhusen i Stockholm. Hela om-
rådet är klassat som kulturhistoriskt värdefull 
miljö.

Under 1960 och 1970-talen uppfördes ett par 
flerfamiljshus nära Tranebergsvägen samt det 
höghus som i dag inrymmer hotell. Det ny-
aste tillskottet i Tranebergs bebyggelse är bo-
stadsområdet Minneberg som byggdes under 
1980-talet.

Merparten av Traneberg är en kulturhistoriskt 
värdefull miljö och en stadsdel där särskild 
uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhis-
toriska värden.

Lamellhus i Ulvsunda Industriområde

Villor i Johannelund, Traneberg
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Ekologiska värden

De flesta parker har ett ekologiskt värde ge-
nom att grönskan bidrar till biologisk mång-
fald. Gamla grova träd och död ved är nöd-
vändiga miljöer för främst insekter. Diken 
och vattendrag kan vara av stort värde för 
flora och fauna. Våtmarker samt fuktiga par-
tier är viktiga biotoper för groddjur.

Mariehäll

Mariehäll är en av de stadsdelar i Stockholm 
som har störst brist på parker, naturområden, 
andra offentliga platser och stråk. Av biotop-
kartan framgår att den största delen av mar-
ken är bebyggd eller hårdgjord och endast har 
0-30% vegetation. Inom villakvarteren är ve-
getationen tätare. Den vegetation som finns 
i Mariehäll består till största delen av trivial-
lövskog och öppna gräsytor.

Den planerade parken längs Bällstaån kan bli 
ett tillskott för den biologiska mångfalden ge-
nom att fuktängar skapas längs åkanten.

Ulvsunda Industriområde

Ulvsunda Industriområde består, liksom Ma-
riehäll, till största delen av industrimark. De 
grönytor som finns utgörs främst av skogs-
klädda kullar som har stora naturvärden enligt 
Stockholms grönkarta. Inom området finns 
även öppna gräsytor med ett flertal gamla träd, 
främst tall, ek och en varierande strandlinje 
med såväl triviallövskog, hällmark med ädell-
övträd som fuktig gräsmark och kärrmark.

Ulvsunda

Inom Ulvsunda finns ett flertal gamla grova 
träd. Området kring Lillsjön med bl a. skogs-
partier, vassruggar, ett antal diken/ vattendrag 
är en ekologiskt värdefull miljö där ett antal 
hotade djur och växter har observerats bl.a. 
brunand. En liten grodgöl har nyligen anlagts 
på sjöns östra sida. Här ligger också koloni-
området Lillsjönäs som enligt översiktsplanens 
grönstrukturkarta är en parkanläggning med 
särskilt bevarandevärde. Lillsjönäs ligger utan-
för området som omfattas av Parkplanen. 

Som värdefulla naturmiljöer räknas också 
Ulvsundaberget, Margretelund och norra de-

len av Ulvsunda slottspark som dessutom klas-
sas som en parkanläggning med särskilt beva-
randevärde. 

Traneberg

I jämförelse med Mariehäll och Ulvsunda In-
dustriområde så har Traneberg god tillgång på 
friytor. Smalhusbebyggelsen har planerats så att 
naturmarken finns kvar mellan husen vilket gör 
att värdefulla naturmiljöer inte bara finns mel-
lan bostadsområdena utan också inom dessa. 
Undantaget är området Minneberg, som bygg-
des i mitten av 1980-talet och som är betydligt 
mer tättbebyggt och inte innehåller någon na-
turmark. På kullarna mellan bebyggelsen finns 
främst hällmarkstallskog och blandskog. Kring 
Johannelund domineras vegetationen av tät 
ädellövskog.

I området Sandvik finns en relativt orörd bland-
skog. Området har en egen skötselplan från 
2004-07-02.

Lillsjön, Ulvsunda
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Sociala värden

Inom området som omfattas av Parkplanen 
består parkytorna av kvartersparker eller fri-
ytor. Den enda grönyta som till storleken kan 
räknas som stadsdelspark är Lillsjöparken och 
då inkluderas även vattenytan. Även Himmel-
färdsberget har en sammanhängande yta som 
flikar in i bebyggelse och som kan räknas som 
en stadsdelspark.

Det är ca. 2 km till Judarskogen som är när-
maste natur-/ friluftsområde. Kyrksjölöten 
som till ytan inte uppfyller kravet på ett fri-
luftsområde men som har många värden, lig-
ger också på ca. 2 km avstånd från delar av 
Parkplanens område.

I Mariehäll och Ulvsunda Industriområde har 
större delen av området bara tillgång till fri-
ytor, och en det finns en begränsad friytetill-
gång.

Ulvsunda och Traneberg har bättre tillgång 
till värdefulla friytor. Friytorna i Ulvsunda be-
står till viss del av villatomter som inte är till-
gängliga för allmänheten medan Tranebergs 

värdefulla friytor till stor del består av marken 
mellan smalhusbebyggelsen. 
Minneberg, med sin täta bebyggelsestruktur, 
utgör ett undantag i Traneberg. Friytorna re-
presenteras där av bostadsgårdar, ett torg, ga-
tor, strandpromenaden samt en central park.

Tabellen på nästa uppslag visar vilka värden 
som finns i Mariehäll, Ulvsunda Industriom-
råde, Ulvsunda och Traneberg. Vissa undan-
tag från Stockholms Parkprograms definitio-
ner av värdebegreppen har gjorts. Lek har 
delats upp i lekplatslek, vattenlek (plaskdamm 
och dusch) samt naturlek, vilket innebär att 
tex kunna bygga kojor. 

I begreppet picknick ingår även iordningställ-
da grillplatser. Koloniområdena är de enda 
ytorna som uppfyller kriterierna för värdebe-
greppet blomprakt. Dessa finns med i utvär-
deringen även fast staden arrenderar ut denna 
mark och inte har skötselansvaret. Ulvsun-
daberget finns med under värdebegreppet 
skogskänsla trots att skogen enligt definitio-
nen egentligen är för liten. Uteservering har 
tagits med trots att vissa uteserveringar ligger 
på privat kvartersmark eller gatumark och då 
inte är förvaltningens skötselansvar. 

Offentlig brygga vid Tranebergs strand

Lekplats vid skola, Johannesfred
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Åtgärdsom-
råde

Stråket/ platsens be-
nämning

Sociala värden

Mariehäll

Annedal (Angivna sociala 
värden gäller när området är 
färdigbyggt enligt gällande planer)

BL, BO, LL, NL, OD, PI, PR, PU, 
RO, SO, CA

Åstråket BÅ, PR, 

Troll-olaskogen-
Bubbelparken-
Ludvigsbergsskogen

LL, NL, PR, RO

Stora parken-Fredsfors LL, NL, VL, SO

Råttis-Kråkdungen-
Gårdsfogdevägen-
Fritidsberget

LL, NL, PU, RO, UT

Adolfsbergsvägen PR

Lunchparken RO, UT, SO, CA

Ulvsunda 
Industriområde 

Björkbacken BO, LL, NL, PR, RO, SO, UT

Johannesfred BO, BÅ, LL, NL, PI, PR, RO, SO, 
UT

Strandpromenaden PR, RO, UT, VA
Parkmark i industriområde
Karlsbodav./Ulvsundav./
Norrbyv./Huvudstaleden

Inga sociala värden enligt 
Stockholms Parkprograms 
definitioner finns inom detta 
område.

(BA) Bad
(BL) Blomprakt
(BO) Bollspel
(BÅ) Båtliv
(FI) Fiske
(GR) Grön oas
(LL) Lekplatslek
(NL) Naturlek
(VL) Vattenlek
(LT) Löpträning
(OD) Odling
(PI) Picknick/ grill
(PR) Promenader
(PU) Pulkaåkning
(RO) Ro
(SKI) Skidor
(SK) Skogskänsla
(SKR) Skridsko
(SO) Sitta i solen
(CA) Uteservering
(UT) Utsikt
(VA) Vattenkontakt

Tabell över sociala värden, en-
ligt Stockholms Parkprograms 
definitioner, som återfinns 
inom respektive stråk.
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Traneberg

Idrottsparken BO, LL, PI, SO, CA

Strandpromenaden 
Traneberg

BA, BÅ, PI, PR, RO, 
SO, CA, UT, VA

Gamla Minneberg – Skogen 
vid Tranebergsstugan

NL, PR, RO

Minnebergsparken - Sandvik LL, NL, PR, RO, SO, 
UT

Missionsvägen - 
Himmelfärdsberget

NL, LT, OD, PI, PR, 
RO, SO, UT

Lekplatsen Vidängen – 
Hoburgsstigen - Finnskogen

LL, NL, SO

Lekparken LL, NL, PR, SO, CA

Tranebergsskogen 
– Mössebergsvägen 
– Kinnekullevägen - 
Hunnebergsvägen

NL

Skogsgläntan 
– Kebnekajsevägen – 
Sulitelmavägen – Sarekvägen 
- Tranebergsvägen

NL, PR, SO

Tranebergsplan FO, CA

Ulvsunda

Lillsjöparken BL, BO, LL, NL, VL, LT, 
OD, PI, PR, RO, SKI, 
SKR, SO, UT, 

Lillsjökanalens södra strand-
Margretelundsvägen

PR

Lillsjöplan-
Fältmarskalksparken-
Grottparken

LL, NL, PR, RO, SO

Lövåsvägen-Lillsjöbacken-
Barrstigen-Östanskog-
Västanskog

NL, PI, UT

Drottningholmsvägen PR

Lekplatserna längs Ulvsunda 
slottsväg

LL, SO

Ulvsundaberget-
Hamrabacken-Klyftberget

NL, PI, PR, RO, SO, UT, 
VN
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Grönstrukturens om-
rådeskaraktärer 

Enligt Stockholms Parkprogram beskrivs 
olika huvudkaraktärer som viktiga målkarak-
tärer för parkplaner och skötselplaner. Om-
rådeskaraktären beskriver utformningen av 
en plats som helhet. Den används för att be-
skriva hur en miljö ser ut och när och hur den 
eventuellt är gestaltad.

Karaktärerna är schematiskt indelade i fyra 
storleksgrupper (som i sin tur innefattar olika 
typer av parkkaraktärer, se närmare beskriv-
ning i Stockholms Parkprogram, s. 45-51). 
Dessa fyra storleksgrupper är:

1. Natur och Friluftsområden > 50 ha
Ex stora skogsområden, odlingslandskap, 
parklandskap

2. Stadsdelsparker 5-50 ha
Ex Naturpark, landskapspark, dalstråk, bergs-
park, aktivitetspark

3. Kvartersparker 0,5- 5ha
Ex parkstråk, parktorg, blomstertäppa, 
strandpark, kajpark

4. Friytor <0,5 ha
Har karaktäriserats utifrån byggnadsordning-
ens stadsbyggnadskaraktär. Dessa är mycket 
schematiskt indelade i fyra grupper- mkt gles, 
gles, tät och mycket tät

Parkplanens karaktärer

I Parkplanens stadsdelar finns ingen samlad 
parkyta som bildar ett natur- och frilufts-
område. Lillsjöparken i Ulvsunda kan till ytan 
räknas som stadsdelspark om vattenytan in-
kluderas. Himmelfärdsberget i Traneberg där 
flera gröna kilar i bebyggelsen bildar ett sam-
manhängande grönområde räknas även som 
en stadsdelspark.

Kvartersparkerna består generellt av mindre 
skogsytor eller större aktivitetsstråk. Strand-
promenaden, som oftast är helt tillgänglig för 
allmänheten är som helhet till ytan en kvar-
terspark.

I övrigt är de flesta grönytorna friytor som 
ligger i bebyggelse och vid vägar/kommuni-
kationsstråk, även kallade impediment. 

Vegetation

Självetablerad vegetation dominerar på park-
ytorna och det ger en dominerande karaktär 
av naturmark. I de mer stadsmässiga delarna, 
vid bostäder, kajparker, torg och i vägmiljöer 
förekommer planterade träd och buskar och 
en intensivare skötselnivå.

Parkplanens grönytor karaktäriseras i dagsläget av 
naturmark som ligger i bebyggelse. 
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Stadsdelspark, Himmelfärdsberget,TranebergKvarterspark med lekpark, Ulvsunda Industriområde

Friyta, Kråkdungen, Mariehäll Stadsdelspark, Lillsjön, Ulvsunda

Typiska utseenden på olika parkkaraktärer
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Mariehäll

Allmänt
Bebyggelsestrukturen består av verksamhets-
områden som bebyggts i olika tidsperioder 
från slutet av 1800-talet till idag. Bostadsbe-
byggelsen består av äldre villastad och äldre 
lamellhusområden. De kommunala parkytor-
na omfattar kvartersparker, strandpromenad 
och friytor i närhet till bostadsbebyggelse och 
vägar, s.k. impediment.

Parkytorna är utspridda i förhållande till var-
andra. Nya parker är planerade och utbudet 
på parker kommer att öka.

I området Annedal har de befintliga parkerna 
inte inventerats då projektering redan har in-
letts för områdets omdaning. År 2010 plane-
ras en bomässa.

Kvartersparker
Kvartersparkerna är fyra stycken och har oli-
ka innehåll och karaktär. Lunchparken är ett 
naturstråk högt belägen på en berghäll med 
stenblock, träd och markvegetation. Troll-

olaskogen är en skogsbacke, huvudsakligen 
i norrläge med blandskog. Troll-olaskogen 
gränsar till Bubbelparken som är ett park-
stråk med gräsmatta och en stor lekplats. 
Ludvigsbergsskogen är ett naturstråk med 
branta berghällar och tätvuxen blandskog. 
Troll-olaskogen, Bubbelparken och Ludvigs-
bergsskogen bildar ett stråk som till ytan är en 
kvarterspark.

Kratsbodaparken är ett stråk med en lekplats 
som viktigaste inslag. Bredvid lekplatsen lig-
ger Fredsfors och Cronströmsvägen som är 
en del av den samlade kvartersparken. 

Strandpromenaden är ett långsmalt strand-
stråk som växlar från naturstrandskaraktär 
med vildväxande träd och buskar till stads-
mässig karaktär med trädäck, asfalterad gång-
väg, belysning och planterade träd.

Friytor
Friytorna består av lek- och vistelseytor i 
bostadsområden och verksamhetsområden. 
Trafiknära friytor består av gräs, buskar och 
träd. 

Mariehäll, kvarterspark, naturstråk.
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Orienteringskarta Mariehäll, nya parker är markerade med mörkgrönt och befintliga med ljusgrönt

Åstråket

Lönnebergaparken

Troll-olaskogen

Fredsfors

Bubbelparken

Ludvigsbergsskogen

Sol och Måne

Lunchparken

Kratsbodaparken

Råttis

Kråkdungen
Fritidsberget

Gårdsfogdevägen

Adolfsbergsvägen

Kvartersparker

Troll-olaskogen-Bubbelparken-Ludvigs-
bergsskogen
Cronströmsvägen-Kratsbodaparken-Freds-
fors
Adolfsbergsvägen
Lunchparken
Strandpromenaden

Planerat/pågående projekt:
Strandpromenad längs Bällstaviken
Centrala parken och Lönnebergaparken
Aktivitetsparken
Åstråket

Friytor 

Kråkdungen
Impediment vid Bällstavägen 
Gårdsfogdevägen

Planerat/pågående projekt:
Parken Sol och Måne

Bällstaån

Bällstaviken

Strandpromenad

Ulvsundavägen

Bällstavägen
Croströmsv.

Centrala parken
Aktivitetsparken
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Ulvsunda Industriområde

Allmänt
Smalhusområdena Johannesfred och Björk-
backen bebyggdes under 1930-1950-talet på 
berghällsmark. Den kommunala parkmarken 
omfattar kvartersparker, en strandpromenad 
som bildar stråk och målpunkter och friytor 
som förgårdar till smalhusen samt lekplatser. 
Parkmarkens karaktär är bevarad sedan husen 
byggdes. Del av strandpromenaden närmast 
Lillsjökanal förlängs under 2007.

Kvartersparker 
Naturstråken Ulvsundaparken och Johannes-
fredsskogen består av skogsbeklädda höjdryg-
gar med mellanliggande fuktiga markpartier. 
Löv- och barrträdsbestånd och blandskog fö-
rekommer. Naturstråken ligger i utkanten av 
bebyggelsen och gränsar till ett verksamhets-
område.  Lekparken längs Ulvsundavägen 
är ett långsträckt stort parkstråk med öppna 
gräsytor och träd.

Strandpromenaden är offentlig längs hela 
sträckan. En del mindre skogs- och gräsytor. 
återfinns längs promenaden. Längs vattnet  är 

stranden naturlik och är förstärkt med sten. 
Vegetationen längs vattnet består av träd som 
pil, al och björk. En upprustad del av stran-
den är försedd med bryggor och är mer av 
kajparkskaraktär.

Friytor
Den glesa bebyggelsen lämnar ytor med na-
turmark, berghällar och på sina håll även plana 
gräsytor och lekytor.  Förgårdar och ytor i be-
byggelsen som lämnats för mer eller mindre 
fri utveckling. Förgårdsmarken runt husen 
består av gräs med äldre storvuxna träd. Trä-
den står blandat och med ojämna mellanrum. 
Ofta förekommande träd är tall, ek, björk, ask 
och lönn. Det förekommer även buskar och 
fruktträd.

I verksamhetsområdet vid Norrbyvägen och 
Huvudstaleden finns mindre ytor med natur-
markskaraktär. Här finns även små anlagda 
gräsytor. 

Ulvsunda Industriområde, friyta i verksamhetsom-
råde.

Ulvsunda Industriområde, kvarterspark, naturstråk 
på bergsrygg.



21Parkplan för Mariehäll - Ulvsunda Industriområde - Ulvsunda - Traneberg

Kvartersparker

Ulvsundaskogen
Johannesfredsskogen
Strandpromenaden
Lekpark i Björkbacken

Planerat/pågående projekt:
Strandpromenad längs Bällstaviken

Friytor 

Parkmark i industriområde längs 
Karlsbodavägen, Ulvsundavägen, 
Norrbyvägen, Huvudstaleden

Förgårdsmark vid bostäder

Ka
rls

bo
da

vä
ge

n

Ul
vs

un
da

vä
ge

n

Norrbyvägen

Johannesfred

Johannesfredsskogen

Strandpromenad

Ulvsundaskogen

Lekpark

Bällstaviken

Björkbacken

Huv
ud

sta
led

en

Orienteringskarta Ulvsunda Industriområde. Plane-
rade parker är markerade med mörkgrönt och befint-
liga med ljusgrönt

Strandpromenad

M a r g r e t e -
lundsviken

Lillsjökanal

U
lvsundavägen

verksamhetsområde

Kvarnbacksvägen

Strandpromenad
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Ulvsunda

Allmänt
Bebyggelsestrukturen domineras av träd-
gårdsstad. Längs Drottningholmsvägen finns 
lamellhus. Den kommunala parkmarken om-
fattar en stadselspark, en kvarterspark och 
några friytor. Parkytorna är isolerade från 
varandra eller avskurna av vägar så att få stråk 
bildas. 

Stadsdelspark
Lillsjön med omkringliggande parkmark ut-
gör en stadsdelspark. Parken består till stor 
del av en öppen landskapspark samt natur-
mark. Rosenbuskar ock lökplanteringar finns 
i parken.

Kvartersparker
Ulvsundaberget är ett naturkvarter och be-
står av kuperad hällmark med blandskog och 
naturstigar. Hamrabacken är ett naturstråk 
med en lekplats. Margretelund är ett natur-
kvarter vid stranden till Margretelundsviken. 
Parkytan består av ädellöv och naturstigar går 
genom området. Vid Lillsjökanalen finns en 
strandpark som är naturlik och lämnad för fri 

utveckling med vass och alar. Stranden saknar 
gångväg på en sträcka vid bilvägen.

Friytor
Friytorna är många och ligger mestadels i be-
byggelse och består av naturmark med ensta-
ka sittplatser, t. ex. Barrstigen, Östanskog och 
Västanskog och med lekplats, t. ex. Fältmar-
skalkparken och Klyftberget. Grottparken är 
ett sluttande parkrum med en pelarsal av träd 
och buskar som rhododendron. 

Lekplatser vid Ulvsunda slottsväg är inrama-
de med buskplanteringar. Förgårdsmark vid 
villorna består mestadels av gräsremsor, men 
det finns även större träd. Längs Drottning-
holmsvägen finns ett gång- och cykelstråk 
och trädplanteringar.

Ulvsunda friyta, GrottparkenUlvsunda, stadsdelspark, Lillsjöparken

Ulvsunda, kvarterspark, Ulvsundaberget
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Stadsdelspark

Lillsjöparken

Kvartersparker

Margretelundsparken
Ulvsundaberget
Lillsjökanalen/Margretelundsvägen
Hamrabacken

Friytor

Lillsjöbacken
Barrstigen
Östanskog
Västanskog
Drottningholmsvägen
Lillsjöplan
Fältmarskalkparken
Grottparken
Klyftberget
Lekplatser vid Ulvsunda slottsväg
Förgårdsmark vid bostäder

Orienteringskarta Ulvsunda, befintliga parker är markerade med ljusgrönt

Lillsjöparken

Lillsjön

M a r g r e t e -
lundsviken

Drottningholmsvägen

Barrstigen
Östanskog

Västanskog

Ulvsundaberget

Lillsjöbacken

Lillsjökanalen

Margretelundsvägen

Fältmarskalkparken

Lillsjöplan

Klyftberget

Hamrabacken

Ulvsunda slottsväg

Margretelundsparken

Grottparken

Lekplats

Lekplats
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Traneberg

Allmänt
Bebyggelsestrukturen består av smalhusstad 
och nyare stadsenklav med flerbostadshus, 
som vid Minneberg och Tranebergs strand. 
Det finns även gles villastad med omgivan-
de skog och i den norra delen hamnmiljöer 
med en historisk gård, Johannelund. Den 
kommunala parkmarken omfattar ett större 
skogsområde som till ytan är en stadsdelspark 
samt flera större kvartersparker med skog, en 
strandpromenad längs hela sträckan. Friytor-
na består främst av förgårdar och en del min-
dre lekplatser och ytor mellan husen.

Stadsdelspark
Himmelfärdsberget och anslutande gröny-
tor bildar ett stort sammanhängande område 
med naturmarkskaraktär där lövskog och 
ädellövskog dominerar. Vid äldre hus finns 
kulturväxter kvar som blandat sig med natur-
lika ytor. Berghällar, blockterräng och topo-
grafin gör marken relativt otillgänglig.

Kvartersparker
Minnebergsparken är en prydnadspark med 
perenn och lökplanteringar hårdgjorda stigar 
och ett par mindre gräsytor. Parken är byggd 
i samband med den omkringliggande bebyg-
gelsen från 1980-talet.

Tranebergsplan är ett planterat torg med 
stora pilträd, gräs och en grusyta. Torget är 
en knutpunkt för trafik, butiker och service. 
Torgets utformning och karaktär härstammar 
från 1890-1920-talet, äldre förstad. Torget 
har genomgått ombyggnad vid ett flertal till-
fällen.

Tre kvartersparker med naturmark ligger i 
utkanten av bebyggelse, t. ex. skogen vid Tra-
nebergsstugan i Tranebergs strand, Margrete-
lundsvägen och Skogsgläntan. Ytorna består 
av blandskog och de är mer eller mindre till-
gängliga. Idrottsparken är ett parkstråk med 
många lekfunktioner och en stor gräsyta. 
Lekplatsen vid Vidängsvägen är ett parkstråk 
med naturmark och lekutrustning. Trane-
bergsparken som är ett parkstråk som man 
passerar till tunnelbanan eller vid Vidängsvä-
gen består av naturmark och planterade träd 
och buskar.

Strandpromenaden har olika karaktär längs 
sträckan. Vid Tranebergs strand och vid Min-
neberg finns en kajpark med hög kaj från 80-
talet. Promenaden har i övrigt naturstrand 
med en gångväg och bänkar längs vattenkan-
ten. Gångvägens material längs stranden va-
rierar mellan asfalt, plattor och grus. Vegeta-
tionen i strandkanten består av olika träd och 
på sina ställen vass. 

Friytor
Friytorna består till stor del av breda förgår-
dar med gräs in till fasaden med olika buskar 
och träd, som vid Mössebergsvägen och Kin-
nekullevägen. Mindre lekplatser i naturmark 
finns vid Hoburgstigen och Finnskogen. Tra-
nebergsskogen är naturmark med barrskog 
och en gångväg. I Gamla Minneberg finns 
två ytor i kvarteret med en öppen gräsyta och 
lövvegetation.

Traneberg, friyta
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Stadsdelspark

Himmelfärdsberget/Missionsvä-
gen/Svartviksslingan

Kvartersparker

Minnebergsparken
Tranebergsplan
Tranebergsparken
Idrottsparken
Skogen vid Tranebergsstugan
Skogsgläntan
Lekparken vid Vidängsvägen
Skogen längs Margretelundsvägen
Strandpromenaden

Friytor

Sandvik
Gl. Minneberg
Vidängen
Hoburgstigen
Finnskogen
Gesunda plan
Tranebergsskogen
Förgårdsmark vid bostäder
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Orienteringskarta Traneberg, befintliga parker är markerade med ljusgrönt

Tranebergs strand
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Parker

De planerade parkerna ligger huvudsakligen i 
Mariehäll och är kvartersparker. Annedal byggs 
upp kring ett centralt parkrum, som består av 
en kulle med bevarad ekskog och en mot söder 
sluttande gräsyta samt en bollplan. I parkens 
kanter finns rum för aktiviteter som boulespel, 
gung- och klätterlek. Parken är till för alla bo-
ende i Mariehäll och kommer även att användas 
av de barn som kommer att gå i den planerade 
skolan för 450 elever. 

Söder om det befintliga koloniområdet planeras 
en park som också skall tjäna som bullerskydd 
mot Ulvsundavägen. Parken består av böljande 
gräsytor, träddungar och buskage.

Längs Tappvägen planeras en terrasserad akti-
vitetspark. Här skall finnas ytor för olika spor-
ter som streetbasket, landbandy och skateboard 
samt en entréyta med träd, bänkar och konst-
närlig utsmyckning.

Vid Annedal, längs Bällstaåns södra sida anläggs 
en park med strandängar och gångbryggor som 
sträcker sig från de nya husen till åkanten, Åpar-
ken. Norr om Bällstaån anläggs, på den del av 
marken som ägs av Stockholms Stad, en park 
med likartad utformning.

FRAMTIDA 
UTVECKLING

Planerade parker och 
bebyggelse
Utvecklingsområdet Bromma-Mariehäll-Ulvsunda 
kommer att genomgå en stor förändring. Park-
mark kommer att påverkas genom att  parkytorna 
utökas i de nya bostadsområdena och i förtätnings-
områden kommer parkmarken att minskas. Ambi-
tionenen för ytorna på den minskade parkmarken 
är att behålla dagens användningskvalitet.

Buller från Bromma flygfält gör att stora delar av 
marken i östra Bromma inte kan bebyggas. Ytter-
ligare tusentals nya bostäder skulle kunna byggas 
antingen om flygverksamheten upphör eller om de 
gällande bullervillkoren ändras.

Den planerade utbyggnaden av tvärbanan kom-
mer avsevärt att förändra förutsättningarna för 
parkutveckling i områdena vid Ulvsundavägen 
och Bällstaviken. Solnagrenen, som skall byggas 
först, betraktas som en förutsättning för annan 
planering, som exempelvis utveckling av centrala 
Sundbyberg.

Då marken vid Bällstaviken omvandlas från in-
dustriområde till ett integrerat bostads- och verk-
samhetsområde är det viktigt att få lokala broför-
bindelser över Bällstaån och Bällstaviken så att 
kopplingen mellan Bromma och ny bebyggelse i 
Sundbyberg stärks. Lägen för dessa förbindelser 
är under utredning.

Bebyggelse

Mariehäll
I Mariehäll bor för närvarande ca. 1600 invåna-
re. Programarbete pågår för området Annedal 
vilket ger ett tillskott på ca. 2000 nya lägenheter. 
Ca. 50 lägenheter är färdigställda i kv. Fredsfors 
och detaljplanearbete pågår för ytterligare 250 
lägenheter i Linaberg. Planarbete pågår för kv. 
Margretero. Befintliga kontorshus rivs och nya 
flerbostadshus med ca. 130 bostadsrätter byggs. 
Planeringen för Annedal innefattar också en ny 
parkdel och strandpromenad.
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Bebyggelse

Parker

Infrastruktur

För aktuell information om pågående och planerade exploateringsprojekt finns 
att läsa på stadsbyggnadskontorets hemsida: http://planer.sbk.stockholm.se/
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Övergripande åtgärds-
behov

Med utgångspunkt från befintliga planeringsun-
derlag, inventering/ analys samt uppställda mål 
i Stockholms Parkprogram, presenteras följande 
åtgärdsbehov.

Kulturella värden
Ulvsunda slottspark, Johannelund och Sandvik 
är områden som innehåller värdefull kulturmiljö. 
Det finns även dungar och områden med gamla 
ekar som kan lyftas fram. Fornlämningar i form 
av gravfält och hällristningar vid Lillsjön bör vår-
das och bättre informationsskyltar sättas upp.

Merparten av Traneberg är ”en stadsdel där sär-
skild uppmärksamhet behöver ägnas åt kultur-
historiska värden” enligt Stockholms byggnads-
ordning ÖP99. 

Biologisk mångfald och eko-
logisk infrastruktur
De nya parkytorna som tillkommer i framtiden 
bör stärkas med nya biotoper såsom ädellöv-
skog, ängar, odlingsmark och våtmarker. Bygg 
ut och förstärk de ”gröna korridorerna” mellan 

stadsdelarna och längs stränderna t. ex. genom 
plantering av träd och/ eller undervegetation.

Död ved bör sparas i de skogsklädda naturstrå-
ken och fuktsänkor i skogspartier bevaras.

Landskapsbild, landformer
Det är viktigt att bevara de kraftiga förkastnings-
branterna och kullarna i Tranebergs smalhus-
område. Det platta och hårdgjorda industriland-
skapet i Ulvsunda bör i framtiden kompletteras 
med gröna korridorer/ parker i samband med 
stadsomvandlingen.

Sociotoper, upplevelsevärden
Satsa på nya rekreationsområden särskilt i Marie-
häll och Ulvsunda Industriområde där det råder 
brist på bl. a. öppna gräsytor. De befintliga par-
kerna är uppskattade men i behov av upprustning 
och bättre skötsel. Även promenad och jogging-
möjligheter behöver förbättras som också kan 
knyta samman Mariehäll och övriga stadsdelar. 
En sammanhängande promenad längs Bällstavi-
ken som planeras är viktig.

Grönytorna runt Lillsjön är ett av de få större 
rekreationsområden som finns i denna del av 
Bromma med högt besökstryck. Området be-
höver både rustas upp med bättre belysning 
och tillgänglighet.

I Parkplanområdet finns det få offentliga knut-
punkter och rum som kan fungera som mö-
tesplatser. Sådana platser kan komma att byg-
gas i Mariehäll och Ulvsunda Industriområde 
(Björkbacken och Johannesfred). I Traneberg 
finns sådana platser som behöver upprustas 
(Tranebergsplan och Gesunda plan).
   
Tillgänglighet, trygghet
Satsa på ett G/C-nät som binder ihop stadsde-
larna på ett trafiksäkert sätt även över till Sund-
byberg via gångbroar och bryggor. Satsa på 
belysning i parkerna både för att göra dem att-
raktiva och trivsamma men framförallt trygga. 
Se över framkomlighet till och i grönområdena 
och förbättra tillgängligheten för så många som 
möjligt.

Karaktärer
De olika karaktärerna som finns i de fyra 
stadsdelarna behöver generellt bli tydligare. 
Detta borde kunna ske med hjälp av målinrik-
tad och differentierad skötsel. 
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Utveckling av värden 
och karaktärer

Denna del av Parkplanen presenterar en sam-
manställning av de inventeringar som gjorts 
av alla parkytor i Mariehäll, Ulvsunda Indu-
striområde, Ulvsunda samt Traneberg. Inven-
teringen utfördes under våren 2007. Se även 
Stockholms Parkprogram från 2006 Råd och 
riktlinjer för olika parker. 

Analys
Nuvarande skötsel är huvudsakligen på en 
hög nivå men ganska lika överallt. Det saknas 
övergripande mål/ inriktning för hur gröny-
torna på sikt skall formas/ skötas. De fyra 
stadsdelarna som ingår i denna parkplan har 
ganska skilda karaktärer och även framtidsut-
sikter. Därför är det av vikt att i nuläget ha en 
målbild för hur dessa karaktärer skall förstär-
kas eller kompletteras.

I nuläget finns det stora gräsytor som klassas 
som bruksgräsmatta (med intensiv skötsel) 
även i perifera, trafikstörda lägen, inte mycket 
utnyttjade. En del av dessa gräsytor skulle 
kunna skötas som extensiva ängsytor. Mer re-

surser skulle då kunna riktas på städning och 
skötsel av andra ytor.

I Stadsdelarna Mariehäll och Ulvsunda Indu-
striområde krävs det större investeringar för 
att skapa en fungerande grönstruktur. Med 
dessa parkinvesteringar följer skötselresurser 
som måste beaktas. En ekonomisk plan för 
hur den utökade skötseln skall finansieras bör 
upprättas i samband med planering och an-
läggning.

I Ulvsunda trädgårdsstad kan på sikt skötsel 
av förgårdsmarken överlåtas till de boende för 
att kunna använda skötselpengarna på annat 
håll.( kostnaderna för snöröjning blir dock 
dyrare om man skulle köra bort snön i stället 
för att låta det vara kvar på förgårdsmarken)

Utnyttja det intresse/ engagemang som finns 
hos natur-/ miljövårdsgrupper i Mariehäll 
och Ulvsunda. Anordna ”Röjnings-/ städ-
dagar” för att planera och genomföra större 
skötselinsatser.

I Ulvsunda samt Traneberg finns det redan 
en fungerande grönstruktur som dock behö-
ver underhållas och bitvis kompletteras. Det 

är viktigt att förvalta de värdefulla kulturmil-
jöerna i Ulvsunda och grönområden i smal-
husbebyggelsen Traneberg.

Förslag till utredningar

Parker i behov av Skötselplaner:
Mioparken,Lönnebergaparken, Åparken, 
Bullerbytorget (de nya parkerna i Mariehäll)
Området kring Lillsjön, Ulvsunda

Parker i behov av Belysningsplaner:
Strandpromenaden, Ulvsun-
da Industriområde
Området kring Lillsjön, Ulvsunda
Strandpromenaden, Traneberg

Parker i behov av Investeringar/ Större 
Upprustning:
Aktivitetspark vid Adolf-
bergsvägen, Mariehäll
Lunchparken, Mariehäll
Området kring Lillsjön, Ulvsunda
Idrottsparken, Traneberg
Gesundaplan, Traneberg
Tranebergsplan, Traneberg
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Målkaraktärer

Till varje område har en Målkaraktär for-
mulerats. Den skall beskriva den långsiktiga, 
övergripande karaktären som skötseln skall 
inriktas mot.

Målkaraktärerna är hämtade från den karak-
tärsindelning som finns i Stockholms Park-
program, s. 46-51, men är även anpassade 
efter den befintliga stadsstrukturens förut-
sättningar. Utifrån dessa karaktärer är ytorna 
grupperade i fyra olika skötselnivåer:
• Naturmark
• Intensiv naturmark
• Parkmark
• Intensiv parkmark

Naturpark
Sluten till halvsluten skogsmiljö ofta på höjd-
rygg. Promenader, lek och naturupplevelser. 
Skötselnivå: Naturmark (insatser vart 5-15 år)

Bergspark
Halvöppen kuperad park med stora lövträd 
i sluttande gräsytor. Terrasser förekommer, 
berghällar bryter fram. Skötselnivå: Natur-
mark (insatser vart 5-15 år)

Landskapspark
Öppen park, ofta i dalstråk med skogsklädda 
sidor. Landskapsparken, modern eller his-
torisk, liknar ett öppet hagmarkslandskap 
ibland med vattendrag centralt. Skötselnivå: 
Intensiv naturmark (insatser vart 2-5 år)

Friytor 
Friytorna ses som en del i bebyggelsen och 
kan sammanslås mycket schematiskt i fyra 
grupper; mycket gles, gles, tät och mycket tät. 
Skötselnivå: Parkmark (insatser 2-4 ggr/år)

Trädgårds-/ villastad 
Gaturummen kantas av häckar. Förgårdar 
förekommer med gräsmattor och små träd. 
Naturmarken domineras av tall, björk, rönn 
och lönn. Skötselnivå: Parkmark (insatser 2-4 
ggr/år)

Smalhusstad med park- och 
natur markskaraktär 
Gaturum och förgårdar har stort inslag av na-
turmark som ansluter till husen. Skötselnivå: 
Parkmark (insatser 2-4 ggr/år)

Strandpark med naturmarks-
karaktär
Långsmalt strandstråk längs en öppen vatten-
yta. Längsgående gångstråk. Sittplatser med 

utsikt över vattnet. Skötselnivå: Parkmark (in-
satser 4-8 ggr/år)

Parkstråk med aktivitetsytor
Halvöppen park eller stråk, en grön oas 
med gräsytor och sittplatser för avkoppling. 
Lekplatser förekommer i olika utsträckning. 
Skötselnivå: Intensiv parkmark (insatser 8-12 
ggr/år)

Stadspark med aktivitetsytor
Helt kulturformad park, historisk eller mo-
dern, utan spår av naturlandskapets topografi 
eller vegetation. Formgiven för intensiv an-
vändning. Skötselnivå: Intensiv parkmark (in-
satser 8-12 ggr/år)

Prydnadspark
Liten trädgård med mycket blomsterplante-
ringar. För avkoppling och blomsterprakt. 
Skötselnivå: Intensiv parkmark (insatser 8-12 
ggr/år)

Parktorg
Små gröna platser med gräsytor, blomster-
planteringar och enstaka träd. Ofta del i ga-
tustrukturen som ett grönt torg. Skötselnivå: 
Intensiv parkmark (insatser 8-12 ggr/år)
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Mariehäll

Annedal

Mål/ vision
Målkaraktär: Stadspark med aktivitetsytor
•Kvartersparker och friytor som lekpark, 
strandpromenad, torg, koloniträdgårdar och 
två storskaliga parker (Centrala parken och 
Lönnebergaparken). 

Beskrivning
Exploateringsområdet Annedal kommer att 
medföra omfattande förändringar för områ-
dets grönstruktur. Grönytor som finns idag 
kommer att försvinna eller ersättas av mer 
gestaltade och användaroptimerade ytor. I 
brukardialogen, gällande park och naturtill-
gången i Mariehäll, som Stockholms Stad 
lät genomföra 2006 kom ett antal idéer och 
rekommendationer fram. Vissa av dessa har 
inarbetats i det pågående programarbetet för 
Annedal: 

Lönnebergaparken som ersätter området ”Råt-
tis norra” skall fungera som bullerskydd mot 

Ulvsundavägen och inrymmer ytor för boll-
spel, pulkaåkning och mötesplats. 
Den befintliga ekskogen fungerar fortfarande 
för naturlek men får anlagda gångstigar och 
kompletteras söderut med en ny park kallad 
Centrala parken. Här skapas ytor för bollspel 
och en ny stor lekplats.

Längs Bällstaån skapas en attraktiv prome-
nadväg, Åparken, med sittplatser och strand-
ängsvegetation. Åfåran breddas så att en stör-
re vattenyta bildas.

Aktivitetsparken som planeras längs Tapp-
vägen kommer att tillgodose behoven och 
önskemålen gällande ytor för sportaktiviteter 
som basket och skateboard. Parken kommer 
troligen att bli en mötespunkt för ungdomar.

Lönneberga-
parken

Centrala 
parken

Aktivitets-
parken

Bällstavägen

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

-

Långtgående planer finns för området. Åtgärdsbehov 
kommer att utvecklas efter genomförandet av de nya 
byggplanerna. (Se ovan samt under rubriken Planerade 
och pågående projekt)

 
1

Åparken

Ko
lo

ni
om

rå
de
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Åstråket

Mål/ vision
Målkaraktär: Strandpark med naturmarkskaraktär

• Parken blir en gestaltad strandpromenad med 
bevarad och utvecklad naturmark.
• Stråket strävar mot en mångfald av växt- och 
djurliv
• Stråket blir en del av ett sammanhängande 
parkstråk längs Bällstaviken

Beskrivning
Promenadstråket längs ån består av en asfalte-
rad gångväg kantad av klippta gräsytor och en 
brant slänt med  tät slyvegetation ner mot vatt-
net. Gångvägen viker av från ån ett stycke vid 
båtklubben och nedanför Mariehälls gård finns 
en brant slänt med naturmark och berghäll. 

Söder om Bällstabro finns stora pilträd och al 
längs ån. I det nybyggda bostadskvarteret sö-
der om Bällstabron har träbryggor med förtöj-
ningsplatser för småbåtar anlagts.

För den norra delen finns långtgående planer 
som beskrivs under Annedal på föregående 
sida.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Investering
 

Norra delen av Åstråket kommer att genomgå en kraft-
full omdaning då de planerade träbryggorna och strand-
ängarna byggs.

 
2

 
2. Upprustning

I den södra delen är det önskvärt att gallra och bevara 
den naturlika karaktären med naturligt förekommande 
buskar och träd. 

2

1.

2.

Mariehälls gård

Båtklubb

Bällstabro

Foto från Åstråket

Fredsforsst.
Mariehällsvägen

Bällstaviken

Analys
Promenadstråket är naturligt bevarat med en 
enkel skötsel. Vegetationen är på sina ställen 
så tät att utsikten skyms. Tidigare utförda ut-
redningar visar på brist på sammanhängande 
promenadvägar och önskemål om fler passa-
ger över Bällstaån. Det finns även önskemål 
om ett strandkafé.
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Trol l -o laskogen-Bubbe lpar-
ken-Ludvigsbergsskogen

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturpark
• Bubbelparken utökas med öppna gräsytor
• Området bör bli tryggt och vara fritt från 
klotter
• Ludvigsbergsskogen bevaras som naturmark

Beskrivning
Bubbelparken och Troll-olaskogen ligger in-
sprängt mellan verksamhetsområdet och Bäll-
stavägen. Troll-olaskogen består av gles bland-
skog och ligger på en sluttning som delvis är 
otillgänglig.

Genom området leder en asfalterad gc-väg. 
Transformatorstation och elskåp vid entrén är 
nerklottrade. Vid gc-vägens slut återfinns Bub-
belparken, en traditionell lekplats med relativt 
nya lekredskap, t. ex. gungor och klätterlek. 

Ludvigsbergsskogen ligger på ett berg med 
tät barrskog. Hela skogen är svårtillgänglig på 
grund av topografin. Längs Bällstavägen finns 
en remsa med gräs och blandad lövvegetation 
i slänten.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring 
och investering

Bubbelparken bör utvecklas och tillföras kvaliteter såsom 
öppna gräsytor för picnic, solbad,  bollek enligt ”Parkpla-
nering i Annedal och Mariehäll”.

 
2

2. Skötselförändring Gallring och städning i Troll-olaskogen längs gångvägen 
för ökad trygghetskänsla. 3

3.  Investering Entré från Tappvägen görs mer inbjudande och trygg, 
klotter saneras.

2

4. Skötselförändring Ev kan gräsytan på impedimentytan i korsningen Tappvä-
gen/ Bällstavägen minskas.

3

5. Skötselförändring Röjning och borttagande av staket i släpp för att öka till-
gängligheten. 

3

Analys
Enligt tidigare utredningar upplevs Troll-
olaskogen och Ludvigsbergsskogen som 
otrygga platser. Klottret bidrar till det. Bub-
belparken är en av tre parker i Mariehäll som 
har högst lokalt bruksvärde och används allra 
mest.

Bubbelparken
Ludvigsbergs-
skogen

Troll-olaskogen

Bällstavägen

1.

2.

4.

3.

5.

Ta
pp

vä
ge

n

Foto från Troll-olaskogen

Alpvägen
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Cronströmsvägen - Kratsboda-
parken-Fredsfors

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk med aktivitetsytor
• De tre friytorna ska upplevas som ett sam-
manhängande stråk

Beskrivning
Stråket består av tre delar, från Cronströmsvä-
gen i väster, ett tätt slånbärsbuskage och tallar 
som genomkorsas av en upptrampad gångstig. 
En gångväg/trappor med barnvagnsramp le-
der vidare in i Krattsbodaparken som är en 
kuperad lekplats i naturmark med bl. a. rutsch-
kana, gungor, plaskdamm. Längst i öster mot 
den nya bebyggelsen kv. Fredsfors  ligger ett 
litet skogsparti med ädellövträd. Nära entrén 
till huset finns en gräsyta.

Analys
Kratsbodaparken är en av tre parker i Mariehäll 
som har högst lokalt bruksvärde och används 
allra mest. Skogsdungen i Fredsfors är liten till 
ytan men används för promenader av många 
boende och är viktig att bevara eftersom det 
råder brist på naturmark i södra Mariehäll.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Investering
1. Kratsbodaparken

Norra entrén vid lekparken grusas av. 3

Investering
2. Fredsfors

En smal grusad gångstig anläggs genom skogspartiet i Freds-
fors. 

2

Investering
3. Fredsfors

Örter passande i lundvegetation planteras in i skogsdungen. 3

Investering
4. Fredsfors

Gräsytan görs användbar och anpassas till resten av parken. 
Lek för större barn, t. ex. bollplan/basket.

2

Skötselförändring
5. Fredsfors

Skogspartiet med ädellöv bevaras och gallras vid behov. 
2

1. 2.

Mariehällsv.

Cronströms-
vägen

Gräsmattan vid Fredsfors fungerar som en 
halvprivat förgårdsmark till bostadshuset. 
Ytan är avskiljd från resten av parken.

Det finns önskemål från boende om lek för 
äldre barn, t. ex. bollplan. 

Fredsfors
Kratsbodaparken

3.

4.

5..

Foto från Cronströmsvägens friytaFoto från Fredsfors
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Råttis-Kråkdungen-Gårdsfog-
devägen-Fritidsberget

Mål/ vision
Målkaraktär: Villastad naturmarkskaraktär
• Råttis binds samman med Lönnebergapar-
ken via det gamla tågspåret som görs om till 
gc-väg. 

Beskrivning
Råttis är ett skogsparti bestående av bl. a. ek, 
lönn och tall med inslag av trädgårdsväxter 
som syrén. Ytan används som pulkabacke. 

Kråkdungen norra är en backe med slånbus-
kage och andra buskar runt en gräsyta. Två 
stora tallar ingår. Kråkdungen södra består 
av en plan gräsyta omgiven av slånbryn samt 
ett par bänkar. Kråkdungarna används främst 
för hundrastning.

I kilen mellan Gårdsfogdevägen och Ulvsun-
da finns en gräsyta med klätterväxtbevuxna 
bullerskärmar. Ytan används för hundrast-
ning (A).

Fritidsberget är en av de parker i Mariehäll 
som har högst lokalt bruksvärde och används 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Skötselförändring
1.Norra/södra
Kråkdungen

Ytorna hålls öppna med enstaka träd och buskar. Gräsytorna 
sköts extensivt.

3

Investering
2. Råttis

Förslag på ny G/C-väg samt intilliggande park finns. 1

mest. Ett stort flyttblock i parkens utkant 
ger parken dess identitet. Här finns små-
barnslek och gles skog mellan de runda 
berghällarna.

Analys
Ytorna används lite men bör av trygghets-
skäl skötas så att de inte växer igen. Råttis 
är en tillgång som vid behov kan utvecklas 
med aktiviteter.

1.

A.

Foto blivande gångväg genom Råttis 

Råttis

Fritidsberget
Norra Kråkdungen

Södra Kråkdungen

Bällstavägen

Ulvsundavägen

Gårdsfogdevägen

H
agelstavägen Solbergsvägen
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Adolfsbergsvägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk med aktivitetsytor
• Adolfsbergsvägen blir ett aktivitetsstråk för 
olika sportaktiviteter. De stora lönnarna be-
varas.

Beskrivning
Promenadstråket söder om Adolfsbergsvä-
gen består av gräsytor, stora lönnar och en 
asfalterad gångväg med enstaka parkbänkar. 
På gångvägens södra sida har gräset svårt att 
överleva pga skugga från fasad och trädkro-
nor. I den västra änden finns en liten lekplats 
med bl a gungor. Stråket korsas av tre infarter 
till verksamhetsområdet intill. På gatans nor-
ra sida finns smala gräsremsor liksom längs 
Archimedesvägen där det även finns lindar. I 
dag används grönstråket längs Adolfsbergs-
vägen mest för hundrastning.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

Investering
Utveckla grönstråket vid Adolfsbergsvägen till ett aktivitets-
stråk med t. ex. skateramper, streetbasket, studsmatta mm. 
Lönnarna bevaras. Lekytan med gungor i västra delen integre-
ras i stråket.

 
1

Analys
Stråket är välskött och träden är viktiga 
speciellt för de boende på andra sidan 
gatan. Parkbänkarna är placerade mot 
söder men med en hög tegelfasad som 
utsikt. Ett förslag som lyfts fram av flera 
boende bl.a genom medborgarförslag till 
stadsdelsnämnden är att utveckla grönst-
råket vid Adolfsbergsvägen till ett aktivi-
tetsstråk för ungdomar med skateramper, 
streetbasket, studsmatta mm.

Foto Adolfsbergsvägen

Adolfsbergsvägen

A.
Archim

edesvägenUlvsundavägen
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

Investering Lunchparken utvecklas till en park med lekplats, naturlek 
och ro enl. ”Parkplanering i Annedal och Mariehäll”.

 
2

Lunchparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturpark
• Lunchparken utvecklas till en park med va-
rierad natur och eventuellt med lekfunktio-
ner.

Beskrivning
Lunchparken är högt belägen med utsikt över 
omgivningen. Parken består av ett antal olika 
naturtyper. Här finns en björkdunge med sitt-
platser i grupp, ädellövskog med lundkaraktär 
där man finner krolliljor och nunneört i fält-
skiktet. På den högsta punkten är det öppet 
med mossbevuxen mark och fullt av sten-
block. Delvis integrerat i parken ligger Hem-
gårdens kafé. Entréer till parken finns från tre 
håll varav två är via trappor.

Parken upplevs otrygg av många enligt un-
dersökningar och används främst dagtid för 
passage (gående till Sundbybergs centrum) 
och i viss mån som lunchpark för de som ar-
betar i området.
Analys

För en ökad känsla av trygghet är det viktigt 
att parken är städad och inte känns skräpig. 
Belysningen bör ses över. 

Parkens upplevda otrygghet kan bero på att 
den ligger isolerad med svårtillgängliga en-
tréer. 

Parkens höga läge ger vid utsikt söder ut. 
Många små stigar gör att onödigt många sti-
gar ska grusas. 

När den nya spårvägen byggs kommer luch-
parkens yta att minska. I samband med det 
kan det vara aktuellt med en omgestaltning 
av parken.

kafé
Karlsbodavägen

Gårdsfogdevägen

Foto Lunchparken



Tackjärnsvägen

Slaggv.

Masmästarv..

Björkbacksvägen

Voltavägen

Ekbacksvägen
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Strandpromenaden

Mål/ vision
Målkaraktär: Strandpark med naturmarkskarak-
tär
• Strandpromenaden blir en del av det sam-
manhängande gc-stråket längs Bällstaviken

Beskrivning 
Från väster löper en gångstig över en öppen 
gräsyta med ett flertal stora träd. Lillsjökana-
lens branta slänter är täckta av sly. 

Öster om träbron över till Ulvsunda slott 
övergår det parklika till naturmarkskaraktär 
med sumpskog och vass. Strandlinjen är flack-
are och här har också den planerade gc-vägen 
runt Bällstaviken färdigställts på en sträcka. 

En betongindustri planeras på gc-vägens nor-
ra sida. Längre fram blir terrängen öppnare 
och en gräsplan breder ut sig. Strandprome-
naden fortsätter nedanför berget och strand-
kanten är bevuxen med stora träd och en del 
sly. På vissa ställen är stranden förstärkt med 
sten. 

Nedanför bebyggelsen övergår natur-
markskaraktären till parkkaraktär igen. 
Här går parkvägen över klippta gräsytor. 
Vid passagen under Huvudstabron finns 
klotter och avfall. Parkvägen fortsätter 
därefter genom barrskog.

Analys
Bevara det varierade landskapet som 
gångvägen löper igenom. Vattenkontak-
ten gör stigen attraktivare varför det är 
viktigt att gallra vegetationen kontinu-
erligt för att erhålla utblickar. Träden är 
gamla och nyetablering behövs om ka-
raktären ska bevaras. 

Ulvsunda Industriområde

4

13

2

2

2

2

Huvu
dsta

leden

Margretelundsviken

Ulvsundasjön

Bällstaviken
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betongindustri
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

Upprustning
1.

Städa området under Huvudstabron så att det inte för-
slummas.

2

Investering
2.

Föryngring av träd längs stranden
3

Investering
3.

Gångväg under Huvudstabron förlängs mot Bryggerivä-
gen.

1

Skötselförändring
4. 

Årlig gallring av sly längs kanalen mot Lillsjön.
2

Foto Strandpromenaden vid Huvudstabron Foto Strandpromenaden vid Lillsjöns utlopp Foto Strandpromenaden vid Johannesfred

Foto Strandpromenaden vid Johannesfred
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Björkbacken

Mål/ vision
Målkaraktär: Smalhusstad med park- och natur-
markskararktär
• Tidskaraktären runt husen bevaras: gräs-
matta med träd av olika inhemska arter.
• Handikappanpassad lekplats och aktivitets-
yta längs Ulvsundavägen
•Ulvsundaparken bevaras för djur och natur-
upplevelser.

Beskrivning
Ulvsundaparken med naturmark har ett do-
minerande bestånd av tall och ek, annars 
blandskog och på några ställen tät underve-
getation av bl. a. flerstammiga träd. Endast 
naturstigar. 

Förgårdsmarken har en tidstypisk karaktär 
med stora oregelbundet placerade träd av 
olika arter i gräsmatta.

Lekytan längs Ulvsundavägen har en grus-
plan, en skateplan (asfaltyta), gungor, en rut-
sch, sandlåda och gungdjur.

1.

Ulvsundaparken
2.

7.

3.

4.
5.6.

8.

Lillsjön

Norrb
yvä

gen

Analys
Park - och natur tillgången är god inom 
Björkbacken. Ytorna kan generellt utvecklas.
Samlingsplats för boende saknas i området.
Ulvsundaparken saknar entréer och stigar. 
Friytan nr. 5 saknar funktion och verkar över-
bliven. Ytan är igenvuxen, men är en tillgång 
för fågelliv. Ytan nr. 2 har tidigare haft en 

sandlåda men är idag en öppen gräsyta med 
bänkar och äldre ekar. Ytan ligger bullerstört. 
Lekplats vid Ulvsundaleden nr. 6 är bullerstörd. 
och lekutbudet kan utvecklas med mer lekut-
rustning. Lekyta nr. 7 med basketkorg och sitt-
platser används lite och är delvis förfallen.
Trädföryngringen på förgårdsmarken är dålig.
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

Skötselförändring
1. 

Röjning runt stora ekar i södra änden av Ulvsundaparken. Gyn-
na ekar som kan utvecklas fullt.

 1

Investering
2. 

Samlingsplats för bostadsområdet. Ytan rustas enkelt och gö-
ras mer intim.

2

Upprustning
3. 

Trädföryngring på all förgårdsmark med i området förekom-
mande arter,. t.ex. tall, björk, lönn och ask.

1

Investering
4. 

Förstärkt bulleråtgärd längs Ulvsundavägen.
2

Skötselförändring
5. 

Gallra fram stora träd. Bevara tät undervegetation för djurliv.
3

Investering
6. 

Lekplats handikappanpassas och utvecklas med aktiviteter.
1

Upprustning
7. 

Platsen anpassas för annan användning än basket eller rustas 
upp.

3

Upprustning
8. 

Stigar och entréer till Ulvsundaparken ses över och förbättras.
2

Foto Björkbacken lekplats (6)

Foto Björkbacken förgårdsmark

Foto Björkbacken friyta
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Johannesfred

Mål/ vision
Målkaraktär: Smalhusstad med park- och natur-
markskaraktär
• Tidskaraktären bevaras och ytor utvecklas 
nära husen.
• Naturmarken görs tillgängligare med tydliga 
entréer.

Beskrivning
Johannesfreds skogsytor har stora och äldre 
träd, större områden med slyvegetation och 
en dominerande tallvegetation. Karaktäris-
tiskt är att träden står nära husfasaderna. I 
skogens lågpunkter finns även ekbestånd. Ett 
flertal mindre lekplatser är integrerade med 
natur- och parkmark. En gräsyta för bollspel 
finns vid strandpromenaden (A). Minst två 
mindre parkytor i bebyggelsen var tidigare 
lekplatser men dessa är idag är nedlagda.

Förgårdsmarken består av främst lövträd och 
buskage i gräs. Förgårdsmarken (B) har träd 
och buskage mot vägen.

Johannesfredsskogen

1.2.

3.

4.

A

B

Analys
Naturmarksytorna inklusive Johannesfredsskogen 
och längs Norrbyvägen används mycket lite. Det 
finns få stigar och entréer som är inbjudande. De 
många lekplatsernas innehåll riktar sig till samma 
åldersgrupp och är likartade..

5.

5.

5.

Tackjärnsvägen

Slaggv.

Masmästarv..

Norrb
yvä

gen

Ulvsundasjön

Bällstaviken

Bryggerivägen

Osm
un

ds
v.

Stål
trå

ds
vä

ge
n

Stångjärnsvägen.

Jo
ha

nn
es

fre
ds

vä
ge

n



43Parkplan för Mariehäll - Ulvsunda Industriområde - Ulvsunda - Traneberg

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

Upprustning
1. Lekplatser

Lekplatsernas innehåll ses över och byts ut för att passa 
olika åldrar och vara mer varierat.

3

Upprustning
2. 

Röjning runt sankt område. 3

Upprustning
3. 

Små buskage i gräset utvecklas eller tas bort. 
3

Investering
4.

Lökar planteras under lönnallé där gräset har dålig till-
växt.

3

Skötselförändring
5. Kvarterspark

Entréer och stigar i skogspartierna ses över och förbätt-
ras.

1

Foto Johannesfredsskogen

Foto Johannesfred lekplats vid skola

Foto Johannesfred stråk i bostadsbebyggelse (4).
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Parkmark i industriområde  Karls-
b o d a v ä g e n / U l v s u n d a v ä g e n /
Norrbyvägen/Huvudstaleden

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med naturmarkskaraktär
• Fler parker skapas t. ex. i anslutning till statio-
nerna vid planerat tågspår.
• En sammanhängande gc-väg byggs längs  Bäll-
staviken.
• Impediment förädlas och blir tillgång för aktiv 
användning för människor och djur.

Beskrivning
Parkytorna är få och ligger ut med de stora trafik-
lederna där även infarter till verksamheter finns.

Parkytorna längs Ulvsundavägen består av exten-
sivt skött gräs. I korsningen med Karlsbodavägen 
finns träd i gräsytan. Träden ser ut att vara själv-
etablerade. 

Längs Norrbyvägen är grönytorna omväxlande 
gräsytor och bergknallar med skog. Skogspartiet 
vid Ranhammarsvägens vändplan (A) är skräpigt, 
men verkar trots läget användas, stigar finns. Skogs-
partiet bakom restaurangen (B) är också skräpigt. 

U
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Upprustning
1. 

Framgallrande av stora ekar. 2

Skötselförändring
2. 

Extensiv skötsel på befintliga gräsytor.
2

Skötselförändring
3.

Städning av skogspartier 2

Ytan väster om Bryggerivägen används till 
parkering och har utgått som parkyta, en 
buskrad skiljer parkeringsytan från Norrby-
vägen. Där Huvudstaleden tar vid utgörs väg-
slänten av ett upplag av grov makadam utan 
växtlighet (C).

Närmast Bällstaviken finns ett skogsparti med 
gles tallvegetation, klipphällar (D). En gång-
väg förbunden med strandpromenaden leder 
hit men avslutas abrupt vid grannfastighetens 
inhägnad, f.d. Pripp’s tomt.

Analys
Den låga andel grönytor i området gör att de 
som finns är värdefulla, trots bullerstörning 
och placering. Fler av ytorna har höga natur-
värden i och med gamla träd, berg i dagen 
och blommande buskar, t. ex. slån.

Skogsytan vid stranden, som till stor del be-
står av asp ger möjligheter till djurliv. Den 
avslutade gångvägen vid f.d. Pripp’s tomten 
leder till att folk trampar upp egna stigar eller 
tar risker och springer över Huvudstaleden. 
En gångstig kan byggas för att underlätta.

Skogsytorna är värdefulla och används både 
visuellt och aktivt. Båda värdena kan stärkas 
om man gallrar och röjer fram stora träd.

Intensivt skötta gräsytor vid (E) och (F) an-
vänds ej och skötseln kan inriktas på att bli 
mer extensiv.

I anslutning till kommande stationer för spår-
vägen kan parkområden utvecklas.

Foto Ulvsunda Ind. omr. skogsdunge

Foto Ulvsunda Ind. omr. ekar vid Huvudstaleden Foto Ulvsunda Ind. omr. stig vid f  d. Pripp’s
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Ulvsunda

Lillsjöparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Landskapspark 
• Naturkaraktären och biologisk mångfald 
bevaras
• Mångfald av vistelseytor med olika funk-
tion.
 

Beskrivning
Lillsjöparken har en blandning av naturmark 
och planerade ytor med gräs och buskar. Sjön 
bidrar till djurliv i vass och annan vegetation 
närmast vattnet. Grusade och asfalterade 
gångvägar möjliggör en varierad promenad 
runt sjön.

Vid odlingslotterna finns trädrader av gamla 
fruktträd och stora lindar. Här finns också 
två fornlämningar. I mötet med Lillsjövägen 
öppnar terrängen upp sig och en svagt slut-
tande gräsyta breder ut sig. Den öppna gräsy-
tan fortsätter i ett stråk bort mot Lillsjönäs 
koloniområde. 

odlingslotter
Lillsjönäs 
koloniområde

slänt

groddamm

Lillsjönnaturmark

plan gräsyta

Lillsjövägen

1.

2.
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7.
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Vegetationen i slänten ner mot gräsytan be-
står av snårig blandskog och undervegetatio-
nen är kraftigt gallrad.

Vid lekplatsen finns en anlagd stensatt bäck. I 
befintligt dike har en groddamm anlagts (2007).

Naturmarksområdet väster om sjön är kupe-
rat med stenblock, snårig skog och stora oge-
nomträngliga slypartier med bl.a. slån. Mot 
höjden övergår vegetationen i en gles tallskog 
med utsikt över sjön. Platsen är inte välbe-
sökt.

På sjöns västra sida slingrar sig stigen mellan 
björkar precis intill vattnet. Stigen är nyligen 
upprustad med nytt grus och flera bänkar.

Lillsjöparkens norra sida har högre gestalt-
ningsgrad än övriga delar. Planteringar med 
delvis ensartad vegetation och klippta gräs-
mattor. Vegetationen består av slån, rosor, 
spiraea mm. Mot Kvarnbacksvägen har en-
staka ej inhemska björksorter planterats. 

Slänten mot Ulvsundavägen är täckt av ett 
tätt ensartat buskage. Buskaget döljer delvis 
biltrafik sett från parken. Mot Kvarnbacksvä-
gen planeras ett lågt bullerskydd. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Upprustning
1.

Utjämning/dränering av fuktig gräsyta för bollspel eller 
annan användning. 

2

Skötselförändring
2.

Naturmark väster om sjön slyröjes för framkomlighet, 
framhävande av stora träd och stenblock. Snårig vegetation 
utanför stigar bibehålles för djurliv. 

3

Upprustning
3.

I sjöns södra vik finns en vistelseyta som kan förädlas. 3

Upprustning
4.

Leriga stigar och slitna bänkar åtgärdas. 1

Investering
5.

Bättre skyddade sittplatser eventuellt med regnskydd. 2

Investering
6.

Bullerskydd längs Ulvsundavägen och Kvarnbacksvägen 
behöver utredas. 

3

Investering
7.

Trädrad med gamla fruktträd kompletteras. 3

Investering
8.

Belysningen längs gångvägen runt sjön kompletteras. 1

En nyare träbro leder vid Lillsjökanal besö-
karna under Ulvsundavägen mot Johannes-
fredsvägen eller vidare runt sjön. 

Analys
Gångvägens kvalitet runt sjön är skiftande, 
från bred grusstig med belysning till smal as-
faltstig.

Det norra området består av stora, dåligt ut-
nyttjade gräsytor. Ytorna kan optimeras för 
användning. Sittplatser finns men är ned-
gångna. Bullernivån från närliggande vägar är 
hög i parkens norra del men mindre störande 
i södra delen.

Önskemål om bänkar och belysning har ut-
tryckts från medborgarna.



Lillsjökanalens södra strand/
Margretelundsvägen
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Mål/ vision
Målkaraktär: Strandpark med naturmarkskarak-
tär
• Del av framtida promenadstig längs vattnet
• Slottsparken görs i framtiden mer tillgänglig 
och utformas så att vattenkontakt finns med 
Margretelundsviken.

Beskrivning
Området mellan Ulvsundasjön och Margre-
telundsvägen består av fuktig mark med vass 
och stora träd längs strandkanten. Området 
är nedskräpat och används som dumpnings-
plats.En smal remsa parkmark löper längs 
slottsparken. Under denna ligger en kulvert.

Analys
Parkdelen har en fin utsikt men upplevs som 
en baksida på grund av tät vegetation, skugga 
och nedskräpning.

Ulvsundas villaägareförening önskar fler 
parkbänkar längs Margretelundsvägen. 

I samband med ny bostadsbebyggelse upp-
rustas en del av slottsparken.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Skötselförändring
1. 

Städning och gallring av vegetationen för att skapa utblick-
ar vid Margretelundsvägen.

2

Investering
2. 

Bilvägen byggs om till gc-väg och parkbänkar placeras 
längs denna. 

1

Upprustning
3.

Parkupprustning ner mot vattnet. 2

1.

Ulvsunda slottspark

Margretelundsvägen

2.

Foto Ulvsunda bro över LillsjökanalenFoto Ulvsunda Lillsjökanalens utlopp

3.

Ulvsundavägen

Ulvsunda slott

MargretelundsvikenLill-
sjön



49Parkplan för Mariehäll - Ulvsunda Industriområde - Ulvsunda - Traneberg

Margretelund

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturpark
• Skogen blir en lättåtkomlig del av strand-
promenaden med speciella skogsvärden som 
gamla ekar.

Beskrivning
Mellan Stora och Lilla Båtvarvsgränd ligger 
ett skogsparti bestående av ädellövskog med 
ett flertal flerhundraåriga ekar. En upptram-
pad naturstig leder genom skogspartiet.
 
Området blir en del av den planerade strand-
promenaden längs Bällstaviken.

Analys
Grönytan ligger inklämd mellan båtverksam-
heter och kontakten med intilligande gröny-
tor är dålig. Parken är slutpunkten på strand-
promenaden. De otydliga entréerna och ytans 
isolerade läge gör att grönytan inte används. 
Trygghetskänslan är inte god.

Entrén till skogen och området närmast 
byggnaden i skogens västra del upplevs som 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Skötselförändring Gallring runt entréer och stora ekar. 1

2. Investering
Förbättring av entré och sammanlänkning med skogsytan 
öster ut.

1

1.

2.

Stora Båtvarvsgränd

Lilla
B

åtvarvsgränd

halvprivat vilket minskar värdet som offent-
ligt parkområde.

Promenaden viker av från stranden och in på 
Stora Båtvarvsgränd. Vägen saknar trottoar.

Foto Ulvsunda Margretelund 

Ulvsundasjön
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Lillsjöplan–Fältmarskalkspar-
ken – Grottparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Trädgårdstad med park- och natur-
markskaraktär
• Fältmarskalksparken bevaras som natur-
mark med stora träd. Lekplats och andra akti-
viteter utvecklas.
• Grottparken utvecklas till en gles pelarsal 
med praktfullt vårflor. 

Beskrivning
Lillsjöplan är en liten bullerstörd grönyta in-
vid en busshållplats. Grönytan utgörs av en 
gräsyta närmast Ulvsundavägen och buskage 
med entstaka stora träd, vissa avkapade på  
1 m höjd.

Fältmarskalksparken är en  gles blandskog ge-
nomkorsad av flera promenadstigar. I parken 
ligger en lekplats högt och vackert belägen.

Angränsande fastigheter verkar använda par-
ken som avstjälpningsplats för sitt trädgårds-
avfall.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Skötselförändring Se över beskärningsbehovet av buskagen vid Lillsjöplan. 1

2. Skötselförändring
Behåll Grottparkens karaktär generellt, men behåll mer ve-
getation närmast bebyggelsen så parken blir ett eget rum.

2

2. Investering
Utveckla Grottparkens ”sagolika” karaktär med möble-
rings- och belysningsprogram. 

2

3. Investering
Fältmarskalksparken utvecklas med en attraktivare lek-
plats.

3

4. Skötselförändring
Förgårdsmark med gräs kan skötas av villaägarna. Avtal 
finns ej i dagsläget.

-

1.

Ulvsundavägen

Lillsjöplan

Grottparken

Fältm
arskalksvägen

Grottparken är en karaktärsfull park som lig-
ger i en sluttande dalgång mellan de omgi-
vande bergssidorna. Vegetationen är kraftigt 
gallrad till en pelarsal av stora ädellövträd. På 
marken växer vitsippor på våren. Längs berg-
väggen finns naturliga små rumsbildningar 
där bänkar placerats.

Analys
Lillsjöplan är otillgänglig och tätvuxen. Den 
ligger nära bebyggelse och kan verka halv-
privat bakom stängslet mot hållplatsen. Ytan 
gallras så den blir mera trygg att färdas i.

Trots den trevligt belägda platsen känns lek-
platsen i Fältmarskalksparken ödslig och en-
formig.

Fältmarskalkparken

Grottparkens sagokaraktär kan förstärkas 
genom medveten skötsel och vissa komple-
ment.

2.

3.

4.

4. 4.

4.
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Lövåsvägen - Lillsjöbacken 
- Barrstigen – Västanskog – 
Östanskog

Mål/ vision
Målkaraktär: Smalhusstad och trädgårdsstad
• Friytor i bebyggelsen blir åtkomliga och 
prydliga.

Beskrivning
Längs Lövåsvägen och i korsningen med Lill-
sjönäsvägen har gräsytan börjat användas för 
parkering.

Ytan mellan Lillsjöbacken och Barrstigen be-
står av en kraftig slänt bevuxen med ett tätt 
buskage och stora ekar. Ekarna har glest löv-
verk och dålig årsskottstillväxt.

Gömda i bebyggelsen ligger tre små parker: 
Barrstigsparken (A) förbinder Barrstigen 
med Lillsjönäsvägen via en belyst gångväg/ 
trappa. Intill gångvägen ligger en gräsyta med 
tall och ek och stenblock. Parken används för 
naturlek.

Parken i Kv Västanskog (B) förbinder Drott-
ningholmsvägen med Lillsjönäsvägen med 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Investering
Stenar placeras ut för att förhindra parkering på gräsytan. 
Reparation av gräsytan.

1

2. Skötselförändring
Lillsjöbacken - ekarnas tillstånd kontrolleras och eventuel-
la åtgärder som beskärning eller fällning beslutas därefter.

1

3. Upprustning
Ytan nedanför trappan grusas av. Trapporna ses över och 
förses med barnvagnsskenor.

1

2.

Lillsjönäsvägen
Barrstigen

Barrstigen

3.

Lö
vå

sv
äg

en

1.

två trappor och en gångstig. Parken består av 
en gräsyta med träd och förvildade lökväxter.
Den är outvecklad och är annekterad av de 
kringboende.

Parken i Kv Östanskog (C) vid Drottning-
holmsvägen består av ett stycke naturmark 
som genomkorsas av en gångstig. En park-
bänk är placerad på den högsta punkten. 

Härifrån kan man beskåda trafiken på Drott-
ningholmsvägen.

Analys
Parkerna används troligen endast av de när-
mast boende. Speciellt för Östanskog och 
Västanskog kan det vara ok att de boende sät-
ter sin prägel på parken.

A

B
C

Drottningholmavägen

Östanskog

Västanskog

Lillsjöbacken Ulvsundavägen
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Lekplatserna vid Ulvsunda 
slottsväg

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk med aktivitetsytor 
• Lekplatser med skillnader i utbud av lekut-
rustning

Beskrivning
Norra lekplatsen består  av en inhägnad små-
barnslek med gungbräda, gungdjur och sand-
låda samt lekyta för större barn med gungor, 
volträcke samt klättertorn med rutschkana 
och klättervägg. En ny tillfällig förskola som 
precis färdigställts kommer att ta halva den 
ursprungliga lekplatsen i anspråk. Förskolans 
gård kan användas av allmänheten då försko-
lan är stängd.

Den södra lekplatsen är soligt belägen och mer 
populär sedan den norra lekplatsen krympte 
pga den tillfälliga förskolans tillkomst. Här 
finns gungor, klättertorn med rutschkana och 
gungdjur.

Förgårdsmarken i området består av smala 
gräsremsor. 

Åtgärd och läge Beskrivning Prioritet

1. Upprustning Småbarnsleken utökas och utvecklas. 2

2. Upprustning
En smal remsa intill Åkerhielmsgatans västra sida hård-
görs.

3

3. Upprustning Lekplatsen utvecklas 1
Investering
4

Parkbänkar placeras ut längs Åkerhielmsgatan och 
Ulvsunda slottsväg.

2

Ulvsunda 
Slottspark

Ulvsunda slottsväg 2.

Åkerhielm
sgatan

1.

3.

Analys
Då de båda lekplatserna ligger relativt nära var-
andra är det önskvärt att deras inriktning skiljer 
sig åt. Den plana gräsyta som tidigare fanns i den 
norra lekplatsen har exploaterats varför det är ex-
tra viktigt med tillgång till Ulvsunda slottsparks 
gräsytor. Ulvsunda slottspark är privatägd mark. 
På Åkerhielmsgatans västra sida är parkering till-
låten längs gatan, vilket gjort att gräset blivit upp-
trampat till en stig.

Ulvsundas villaägareförening önskar fler park-
bänkar längs Åkerhielmsgatan och Ulvsunda 
slottsväg. 

Foto Ulvsunda Lekplats vid Åkerhielmsgatan

4.

4.

Ulvsundavägen
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Ulvsundaberget – Hamraback-
en – Klyftberget

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturpark
• Ulvsundabergets orörda skog bevaras.
• Hamrabacken och Klyftberget-Kvarterspar-
ker bevarar och utvecklar lundkaraktär.

Beskrivning
Ulvsundaberget är ett kraftigt kuperat natur-
område. Vegetationen består mest av barr-
skog, men i sänkorna finns även lövskog. 
Från toppen har man utsikt över Bromma 
och Solna. I de flackare delarna är parkbän-
kar utplacerade. Skogen är tillflyktsort för bl 
a hare och rådjur. 

Hamrabacken är ett relativt otillgängligt park-
område med naturmarkskaraktär. De branta 
delarna i söder används inte, medan den nor-
ra, flackare delen, med gles vegetation kring 
gångstigen utnyttjas av främst de boende i 
området. De kringboende använder marken 
för kojor, gungor, komposter mm. Entrén 
från Klyftvägen är helt igenvuxen och kan 
inte användas som entré i dagsläget.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

Upprustning
1. 

Nya parkbänkar placeras ut i samråd med Ulvsunda vil-
laägareförening.

1

Skötselförändring
2. 

Slyröjningsinsats längs gångstig. 1

Upprustning
3.

Allmänningen med entré från Klyftvägen städas och ett 
trappräcke sätts upp vid trappan. 3

Upprustning
4.

Slyröjning i släppet från parken till Klyftvägen. 3

Hamrabacken

Ulvsundaberget

Klyftvägen

1.

3

2

Klyftberget

Den lilla allmänningen mellan villorna, kall-
lad Klyftberget, med den oansenliga entrén 
från Klyftvägen upplevs som privat mark. 
Den består av naturmark och det finns en fin 
berghäll. Diverse bråte och trädgårdsavfall 
har dumpats i parken. 

Analys
Ulvsundabergets natur och storlek är unikt i 
området. Ulvsunda villaägareförening önskar 
fler sittplatser på Ulvsundaberget och med-
verkar gärna till förslag på placering. Repre-
sentanter för föreningens natur- och miljö-
vårdsgrupp önskar också delta i planering av 
gallring och röjningsarbeten i detta område.

Tillgängligheten kan förbättras på alla tre 
parkytor.

4
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Traneberg 

Strandpromenaden Traneberg

Mål/ vision
Målkaraktär: Strandpark med naturmarkskarak-
tär 
•Sammanhängande gångväg med varierande 
karaktärer

Beskrivning
Strandpromenaden sträcker sig från Johanne-
lund i norr till Alvikens båtklubb vid Trane-
bergs strand i söder och växlar mellan natur-
lik karaktär och urban 80-tals miljö med höga 
kajer.

På strandens norra del, i Johannelund, är det 
omväxlande vild natur med lövskog, alkärr, 
berghällar och stora ekar. Johannelundsbadet 
är en kommunal badplats med sandstrand 
och en stor gräsyta för solbad och lek.

Gångvägen leder genom naturmark via en 
lång trappa till Minneberg. Söder om Min-
nebergsparken har promenaden en annan 
karaktär, stranden är stenskodd med grovt 
kross och gångvägen är plattbelagd och för-

S
vartviksvägen

Johannelundsbadet

Minneberg 2

3

5
6

båtklubb

båtbrygga

kajpark
badbrygga

Tranebergs strand

1

sedd med räcke. Perennplanteringar, bänkar 
och en större avsats som utsiktsplats karaktä-
riserar strandpromenaden vid Minneberg.
Stranden övergår från kajkaraktär söder om 
bebyggelsen i Minneberg till naturstrand med 
stora pilträd.

Stockholms segelsällskaps båtklubb ligger vid  
Svartviksvägen.

Mellan båtklubben och Tranebergsbron finns 
naturmarkstrand med klipphällar.

Mellan Tranebergsbron och kajparken i Tra-
nebergs strand lutar naturstranden brant ner 
mot vattnet. Här finns en båtbrygga för sku-
tor och en utsiktsplats med sittplatser. 

Där kajparken börjar finns en kommunal bad-
brygga. Ytterligare möjligheter för bad finns 
vid en till brygga vid stranden.

4

7

Johannelund

Alvikens båtklubb

Trane-
bergsbron

Lekpark
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Investering
Planering av målpunkt vid stranden, till exempel vid båt-
klubben. 

1

2. Upprustning
Plattbeläggningen läggs om. Renovering av konstruktio-
ner.

1

3. Upprusntning Räcket vid Minneberg ses över. 2
4. Investering Utsiktsplats i mittaxelns förlängning byggs. 3

5. Skötselförändring Städning längs norra stranden 2

6. Upprustning Förbättring av sittplatser i norra delen. 2

7. Investering
Kajparken utformas till en attraktivare plats med bättre 
vattenkontakt.

3

8. Investering Översyn av belysning längs strandpromenaden. 1

Kajparken är plattbelagd, ligger högt över 
vattenytan och har ett kraftigt räcke. Vegeta-
tionen består av en trädrad med pil och lind. 
Kajparken avslutas vid en nyanlagd lekplats. 
Målpunkten för promenaden är Sjöpaviljong-
en och lekplatsen vid Alviks båtklubb.

Analys
Strandpromenaden har många kvaliteter som 
plats för ro och mötesplatser. Målpunkter och 
platser för större folksamlingar  längs stran-
den är dock få, undantaget de bänkar som 
finns vid sandstranden och vid badbryggan i 
norra delen av strandpromenaden. 

Strandpromenadens omdaningar har inte ta-
git till vara vattenkontakten. Sittplatser i norra 
delen är nedgångna. Kajen vid Tranebergs 
strand har få nedgångar till vattnet. Kajen är 
kraftig och hög. På flera ställen har sättningar 
uppstått och plattorna har glidit isär. Räcket 
är buckligt på många ställen.

Vattnet är svårtillgängligt förutom vid bad-
bryggorna. Det finns flack och bevuxen na-
turstrand som gynnar djurliv.

Foto Traneberg, Johannelundsbadet

Foto Tranebergs Strandpark

Foto Minnebergs Strandpark
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Idrottsparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk med aktivitetsytor
• Mötes- och lekplats för alla åldrar och mål-
grupper.

Beskrivning
Idrottsparken innehåller sport och lekaktivi-
teter för barn i många åldrar. Den västra de-
len upptas av en gräsbelagd bollplan och en 
nyligen anlagd skateboardanläggning. Norr 
därom finns en lekplats för små barn med 
gungor, sandlåda, klättertorn mm. I parken 
finns en bemannad parklek, plaskdamm olika 
lekutrustning och en stuga med mindre djur. 

Mellan bebyggelsen och aktivitetsområdet 
finns gräsytor genomkorsade av ett flertal 
gångvägar. Söder om Tranebergsvägen ligger 
en bollplan avsedd för tennis och basket. På 
dess västra sida finns parkbänkar placerade i 
en glänta. Denna grönyta utgör ena halvan av 
entrén in i Traneberg. Här planeras ev bostä-
der.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Upprustning
1. 

Förbättring av gräsytor i Idrottsparken, avrinning och 
klippning.

1

Investering
2. 

Upprustning och utveckling av parken, fler träd och plan-
teringar, sittmöjligheter.

2

Analys
Lekytorna och utrustningen är välan-
vänd. Utrustning för många åldersgrup-
per gör att platsen används vid olika ti-
der och ger förutsättingar för möten.  
Lekplatsen upplevs delvis ödslig. Gräsytorna 
är slitna. 

Önskemål om omdisponering av befintliga 
bodar har framförts av PRO.

Önskemål från boende om bulleråtgärder för 
ljud från anläggningen finns.

1

Drottningholmsvägen

S
vartviksvägen

Tranebergsvägen

M
argretelundsvägen

Foto Traneberg Idrottsparken

2

Ulvsundasjön
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Mål/ vision
Målkaraktär: Smalhusstad med park- och natur-
markskaraktär
• Smalhusstad med attraktiva friytor och 
förgårdsmarker

Beskrivning
Den gamla delen av Minneberg består av 
smalhussstad med naturlik förgårdsmark 
bestående av gräsytor med stora tallar, sy-
réner mm ända in till fasaderna. Det finns 
även ett par innergårdar med sparad natur-
mark, gräsytor, planterade häckar och bus-
kage. Kring bostadshusen vid Bengt Tranas 
väg består friytorna av öppna gräsytor.

Söder om Drottningholmsvägen finns ett 
skogsparti med blandskog. Genom skogen 
löper en promenadväg bakom fasaderna. 
Utsikt över vattnet finns genom smala 
öppningar mellan husen. I skogens västra 
ände ligger en nybyggd lekplats med ett 
antal specialdesignade lekutrustningar. Här 
finns också en parkeringsplats och en asfal-
terad och belyst gc-väg upp till Drottning-

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Skötselförändring Gallring för trygghetsåtgärd nära stigar i skogen. 1

2. Skötselförändring Friytor i Gamla Minneberg slyröjes. 2

3. Investering
Förbättring, asfaltering mm. av gångförbindelser till Drottning-
holmsvägen 

1

holmsvägen. På gångvägens västra 
sida finns gräsyta med rhododen-
dronbuskar som solitärer.

Analys
Skogen har många vegetations-
skikt som är gynnsamma för djur-
liv. Stigarna i skogen är väl använ-
da bl a som väg till bussen.

Tryggheten i skogen kan vara 
bristande då tätare vegetation 
sommartid finns nära stigen. Tall-
föryngringen är låg och skogen 
utvecklas mot lövskog. Vissa tallar 
har drabbats av skadeinsekter.

Önskemål om förbättring av gång-
väg finns.

Gamla Minneberg

Drottningholmsvägen

Lekplats

1.

2.
2.

Gamla Minneberg – Skogen 
vid Tranebergsstugan

Bengt Tranas väg

Tranebergsstugan

Ulvsundasjön

3..
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Minnebergsparken - Sandvik

Mål/ vision
Målkaraktär: Prydnadspark
• Finpark med populära sittplatser och an-
vändbara ytor.

Beskrivning
Minnebergsparken är uppbyggd kring en mit-
taxel och ett centralt rum. Mittaxeln består 
av klippt avenbokshäck. På ömse sidor om 
häcken löper asfaltgångar. Det centrala rum-
met består av en rund perennplantering om-
gärdad av asfaltytor med parkbänkar.

Gräsytor med insprängda lekfunktioner och 
bouleplan ligger på varsin sida om mittaxeln. 
Här finns även ett par buskage med blan-
dade buskar. En trappa leder upp till Svart-
viksringen där områdets busshållplats ligger. 
Svartviksringen har gräsytor med gatuträd  av 
lind.

Slänten vid vändplanen är klädd med klätter-
växter. Längs den körbara vägen upp till Sand-
vik finns gräsytor som ingår i stadens skötsel. 
Närmast Svartviks torg finns en knäckstens-
omgärdad perennplantering.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Investering
Omdaning av parken. T. ex. fler användbara ytor och 
sittplatser i skugga.

2

2. Skötselförändring Kraftigare beskärning av avenbokhäcken i mittaxeln. 1

Sandvik

1.
2.

Analys
Minnebergsparken har ett stort utvecklings-
behov för att öka värden för användbarhet 
och trivsel.

Foto Traneberg Minnebergsparken

Minnebergsparken

Disponentvillan

Ulvsundasjön
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Upprustning
1. Hoburgstigen

Gallring och omplanering av parkyta för att öka användbarhe-
ten.

3

2. Skötselförändring Gallring runt entréer vid skogsområdet Finnskogen 1

Lekplatsen Vidängen – Ho-
burgsstigen - Finnskogen

Mål/ vision
Målkaraktär: Smalhusstad med park- och natur-
markskaraktär
• Friytor /kvarterspark med olika utbud.

Beskrivning
I lekparken Vidängen finns sandlåda, klät-
terställning och gungor. Runt lekutrust-
ningen finns naturmark. Mot Vidängsvägen 
är förgårdsmarken outnyttjad.

Parkytan vid Hoburgsstigen består av en as-
falterad slinga med parkbänkar och spirae-
abuskar i mitten. Lekutrutning är borttagen 
och platsen används som genomfartsstråk. 

Förgårdsmarken utgörs av gräsytor med en-
staka buskar och träd.

Bostadshusen längs Ödmårdsvägen är pla-
cerade runt naturmarken Finnskogen. En 
gångväg leder genom grönytan och intill 
den finns en sandlåda. Det finns flera sti-
gar som sammanbinder Finnskogen med 
intilliggande bostadsområden. Entrérna till 
dessa är i vissa fall otydliga.

Hoburgstigen

Kilsbergsvägen

lekplats

Vidängsvägen

Analys
Lekutrustningen vid Vidängen är riktad till 
småbarn och fungerar väl. Naturmarken 
omkring har värden för lekplatsen och för 
närliggande bostäder. 

Parkytan vid Hoburgstigen är igenvuxen 
och har ingen funktion. Användarvärdet 
och tryggheten kan ökas.

1

Margretelundsvägen

Hallebergsvägen

Ödmårdsvägen

Finnskogen

Foto Traneberg Hoburgstigen

Foto Traneberg Hoburgstigen

2

2
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Himmelfärdsberget - Mis-
sionsvägen - Svartviksslingan

Mål/ vision
Målkaraktär: Landskapspark
• Skog med olika vegetationstyper bevaras. 
Skogen utvecklas med stigar och orienterbar-
heten förbättras.

Beskrivning
Skogen omger bebyggelse, privat mark och 
sträcker sig ner mot stranden. Totalt bildar 
den en yta som kan behandlas som stads-
delspark (>5ha enl. Stockholms Parkprogram 
2006).

Området kring Norrgården, där jourhem-
verksamhet bedrivs, bär spår efter gammalt 
odlingslandskap. Här finns en ängsyta med 
volleybollstolpar, odlingslotter och en svagt 
sluttande gräsyta ner mot badstranden. 

Himmelfärdsberget är till största delen be-
vuxet med ädellövskog. Det har fått sitt namn 
av att det hållits gudstjänster på berget. Även 
idag förekommer friluftsgudssjänster. 

Åtgärd och läge Beskrivning Prioritet

1. Investering Vägvisare sätts upp vid vägdelare/entréer. 2

2. Investering Den blå grinden upp mot huset kompletteras med ett grind-
blad.

3

Berget är otillgängligt från norrsidan p.g.a to-
pografin. Från södra sidan kan man lätt nå 
området från Ödmårdsvägen. Här finns en 
vacker utsiktsplats på klipphällarna. 

Öster om Svartviksslingan, som leder genom 
skogen mot Minneberg, är terrängen flackare. 
Det finns ett flertal entéer in i området.

Analys
Det är svårt att orientera sig i området på 
grund av kraftig topografi och sparsam skylt-
ning.

Ett önskemål från boende i området är att 
den gamla grinden återställs.

Foto Traneberg Himmelfärdsberget, grind

Foto Traneberg Himmelfärdsberget, gångväg vid Jo-
hannelundFoto Traneberg Himmelfärdsberget, vid Ödmårdsv.
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Skötselförändring
Skogen får utvecklas fritt och gallring skall endast ske i an-
slutning till gångvägarna.

3

2. Investering Lekutrustning utvecklas för alla åldrar. 1

Lekparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk med aktivitetsytor
• Lekpark och naturmark med många genom-
fartsmöjligheter.

Beskrivning
Parken består av en långsträckt lekpark och 
ett naturmarksstråk. Parkytan fungerar som 
kommunikationsstråk mellan  bostadsområ-
dena på båda sidor om Vidängsvägen. Vege-
tationen består främst av skog som är fritt 
utvecklad. Genom området löper en belyst 
gc-väg med tydliga entréer från många håll. 

Lekplatsen är främst avsedd för yngre barn 
med gungor, bollplan, lekhus, sandlåda och 
klätterställning. Närmast lekplatsen finns 
öppna gräsytor och här är också skogen gle-
sare. Söder om lekplatsen finns ett gatukök 
med uteservering.

1.
2.

Analys
Lekplatsen och skogen intill är en tillgång för 
hela området. Lekutrustningen liknar den som 
finns på närliggande lekplatser. Inhägnad as-
faltyta på lekplatsen är väl använd.

Många entréer till parkytan gör den använd-
bar. 

Dagmammor i området önskar en upprustning 
av lekutrustningen.

Vidängsvägen

Foto Traneberg Lekparken vid Vidängsvägen

Kinnekullevägen

Mössebergsvägen

Tabergsvägen

Sareksvägen

Hunnebergsvägen

Tranebergsvägen

Tranebergs-
plan
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Åtgärd och läge Beskrivning Prioritet

1. Skötselförändring
Vid gallring och röjning i skog nära bostadshus som i 
Tranebergsskogen skall riset läggas undan snyggt eller 
transporteras bort. Gallring är utförd våren 2007.

2

2. Upprustning Gesunda plan utvecklas till en attraktiv mötesplats. 2

Tranebergsskogen – Mösse-
bergsvägen – Kinnekullevägen 
- Hunnebergsvägen - Gesunda 
plan

Mål/ vision
Målkaraktär: Smalhusstad med park- och natur-
markskaraktär samt parktorg
• Gesunda plan utvecklas som mötesplats.
• Frodig och välskött förgårdsmark.

Beskrivning
Områdets parkytor består främst av förgår-
dar. De utgörs till största delen av små gräs-
ytor med enstaka träd eller buskar. På vissa 
ytor finns frodig vegetation och på andra ytor 
har naturmark sparats.

Längst i norr finns ett rektangulärt parkrum, 
Gesunda plan, med armerad gräsyta och 
parkbänkar omgivet av lindhäckar och lindar 
i raka rader. Ingen utrustning förutom bänkar 
och papperskorgar finns på torget. Bilparke-
ring finns utmed häcken.

Slänten ner mot Margretelundsvägen består 
av slyskog. Ett par gångvägar med trappor 

förbinder bostadsområdet med Margrete-
lundsvägen där busshållplats finns.

Skogspartiet intill rondellen kallas Trane-
bergsskogen och består främst av naturmark 
med  barrträd som på sina ställen är kraftigt 
gallrad. En smal gångväg leder genom områ-
det till Tranebergsvägen.

Analys
Kvaliteten på förgårdsmarken är växlande, 
prydlig på många ställen men ganska skräpig 
på andra. Vegetationen är omväxlande med 
blommande buskar, små och stora träd.

Skogsremsan vid Margretelundsvägen har en 
otydlig entré i norra änden.

Vegetationen på Gesunda plan är avgränsan-
de och rummet används främst för hundlek. 
Torget skulle kunna nyttjas av fler typer av 
vistelse.

Gesunda plan

1.

2.

Margretelundsvägen

MössebergsvägenKinnekullevägen

Hunnebergsvägen

Tranebergsvägen

Bergsringen

A

Tranebergsskogen
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Upprustning/
skötselförändring

Lägg igen eller utveckla platsen vid Tranebergsvägen. 
Parkbänkarna kan flyttas närmre vägen och häckarna tas 
bort, eller blir friväxande. Gruset omläggs till gräs/äng.

1

2. Skötselförändring Gräsplanen sköts extensivt. 2

Skogsgläntan – Kebnekaisevä-
gen – Sulitelmavägen – Sarek-
vägen - Tranebergsvägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Smalhusstad med park- och natur-
markskaraktär
• Smalhusstad med ett varierat utbud av akti-
vitetsytor.

Beskrivning
Bostadsområdet ligger på en skogsklädd höjd 
med lövskog. Gångvägar genom parkytorna 
skapar förbindelser med de intilliggande bo-
stadsområdena. I sänkan innanför Sulitelma-
vägen finns en glänta där de boende byggt 
en plats med sandlåda, kojor och gunga (A). 
Väster om Sulitelmavägen finns en svagt slut-
tande gräsplan. I hörnet vid Tranebergsvägen 
finns en öppen plats med parkbänkar (B).

Skötseln av förgårdsmarken är på sina ställen 
t. ex. på Sareksvägen kraftigt eftersatt.

Analys
Parkytorna i området är på grund av topogra-
fin och tät vegetation svåra att använda. Det 
är oklart om gräsplanen används.

Skogsgläntan

Sulitelm
avägen

Vidängsvägen

A.

gräsplan

1.

2.

Tranebergsvägen

G
rin

ds
tu

vä
ge

n

B.

Kebnekaisevägen

Sareksvägen

Foto Traneberg gräsplanen vid Sulitelmavägen

Foto Traneberg sittplatser vid Tranebergsvägen
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Upprustning Förbättring av förutsättningar för träd på västra sidan. 2

2. Investering Upprustning av hela torgmiljön. 1

Tranebergsplan

Mål/ vision
Målkaraktär: Parktorg
• Praktisk trafiknod och säker trafikmiljö.
• God tillgänglighet och vackra vistelseytor.

Beskrivning
Tranebergsplan är Tranebergs centrum. Här 
finns service i form av apotek, restaurant, kyr-
ka mm. Platsen fungerar som infart till Trane-
berg och som trafiknod med busshållsplatser. 
Området består av parkytor med intilliggande 
hårdgjord yta för boulespel. Sittplatser finns 
under pilträd som är placerade i tre rader.

Övriga ytor består av gräs med fritt placerade 
björkar.

Analys
Platsen genomkorsas av flera breda och tra-
fikerade vägar som splittrar parkytorna och 
gångstråken. Det finns få trevliga ställen att 
vistas på.

Pilträden är ojämna i sin tillväxt, några är fro-
diga och andra har svag tillväxt. Övrig gräs- 
och buskvegetation är eftersatt.

kyrka

parkering

Vidängsvägen

Tranebergsvägen

1. 2.

Den södra parkytan, som är den största, upp-
tas till stor del av tekniska installationer som 
inte är estetiska.

Foto Tranebergsplan sittplatser

Foto Tranebergsplan boulebana, parkering
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Tranebergsparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk
• Gröna och trygga gångstråk.

Beskrivning
Tranebergsparken, som består av två från 
varandra avskurna delar, löper på höjden 
ovanför tunnelbanespåret. Norr om Vidängs-
vägen växer gles blandskog. Här finns entrén 
till Alviks T-banestation.

Längs Drottningholmsvägen finns högt be-
lägna ytor med klipphällar med utsikt åt sö-
der.
Östra delen har ytor med trädgårdskaraktär, 
kalkstensplattor och bänkar, trädgårdsväxter 
och mindre gräsytor.

Delar av parkmarken är igenvuxen och har 
fritt upptrampade stigar.

Analys
Parkmarken är väl använd och viktig delare 
mellan Drottningholmsvägen och bostadsbe-
byggelsen.

Åtgärd och läge Beskrivning Prioritet

1. Upprustning
Vistelseyta med bänkar och omgivande vegetation, rustas 
upp. 3

Drottningholmsvägen

Vidängsvägen

Tranebergsvägen

Området är delvis igenvuxet men har poten-
tial att bli en vistelseyta och utsiktsplats med 
trädgårdskaraktär.

A
T-bana

Foto Tranebergsparken Foto Tranebergsparken

Tranebergsplan

1.
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PM 
2007-03-28  
Parkplan Bromma 

Checklista för inventering 
Kontrollera att parkkarta överensstämmer med verkligheten. Om avvikelser 
förekommer – notera det på kartan. 

Prata med folk som vistas i området – fråga hur de upplever omgivningen och 
hur de använder den. 

Vegetation

Vilken typ av vegetation finns, arter-ålder-skick? 

Behövs föryngring, komplettering eller gallring? 

Användning

Kan man se om platsen används och av vilka? T ex Finns folk där vid 
besökstillfället, är det upptrampat? 

Finns upptrampade stigar? Går folk på gångvägarna eller tar de genvägar och 
skapar leriga stigar? 

Kan man se spår av vad folk gör på platsen? T ex rester efter picnic, kojor 

Karaktär

Vilken karaktär har platsen? – gestaltat/natur 

Finns det något speciellt som utmärker platsen?  

Finns det mångfald och variation inom området eller ser ytorna likartade ut? 

Kan man se speciella särdrag från en tidsperiod eller epok? 

Skötsel

Kan man se hur/att platsen sköts? T. ex. är det skräpigt, slyigt, välklippt? 

Bilaga 1

Inventeringsmall
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Bilaga 2

Synpunkter på parkerna i Mariehäll, 
Björkbacken, Ulvsunda samt Trane-
berg 

Bromma stadsdelsförvaltning har tillsammans 
med Exploateringskontoret, Stockholm på-
börjat arbetet med en parkplan för Mariehäll, 
Ulvsunda Industriområde, Ulvsunda samt 
Traneberg.  
Syftet med parkplanen är att slå fast framtida 
utveckling och skötselprioriteringar av stads-
delsområdenas park- och naturmark. 

Vi vill gärna ta del av era synpunkter om hur 
utemiljön används. Vad är bra och vad är min-
dre bra? Det kan t ex. handla om skötsel, ytor 
för bollspel, lekplatser, belysning av gång- och 
cykelvägar, slyröjning av naturmark, bloms-
terrabatter mm.
 
Er medverkan är till stor hjälp och blir en del 
av underlaget för beslut om förbättringar som 
kan göras på kort och på längre sikt.

Maila era synpunkter till Gunnar Hedman se-
nast den 4 maj.
gunnar.hedman@bromma.stockholm.se

Tack för er medverkan !

Tryggare grönområden i Bromma

Bromma stadsdelsförvaltning ansvarar för 
skötseln av stadsdelens park- och naturmark 
samt naturreservat.

Vi vill gärna ta del av dina kunskaper om plat-
ser du upplever som otrygga. Dina synpunkter 
kommer att ingå i beslutsunderlaget för hös-
tens och kommande års skötselinsatser i form 
av busk- och trädbeskärning samt slyröjning. 
Synpunkter som rör belysning på park- och 
gatumark kommer vidarebefordras till trafik-
kontoret som ansvarar för dessa frågor.
 
Skicka dina synpunkter, som ska vara oss 
tillhanda senast den 31 augusti 2007, till 
Bromma stadsdelsförvaltning, Box 206, 161 
26 Bromma eller maila in dina synpunkter på 
bromma@bromma.stockholm.se.
 
OBS! Märk kuvertet eller mejlet med 
diarienummer 228-07-305

Tack för er medverkan !

Utskickad information till allmän-
heten 


