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Stockholm är en av Europas mest attraktiva huvud-
städer, och hela stockholmsregionen växer kraf-
tigt.   Bara inom Stockholms stad har befolkningen 
de senaste åren ökat med 10 000 personer varje år. 
Fram till cirka år 2020 beräknas staden växa till en 
miljonstad. 

Parkens roll i den växande staden har hamnat mer 
i fokus och nyttjandet av stadens offentliga rum 
har ökat påtagligt. Mycket pekar på att parkernas 
och naturens betydelse som mötesplatser och som 
platser för rekreation och återhämtning kommer att 
fortsätta öka i takt med att staden växer och att fler 
människor bor allt tätare. Med en klimatutveck-
ling som ger högre temperaturer och ett förändrat 
nederbördsmönster får stadens närnatur, dess parker 
och gatornas grönska en allt viktigare roll för att 
vi överhuvudtaget ska kunna leva och må bra i 
staden. Stadens parker, natur och vatten fungerar 
som en livsviktig grön och blå infrastruktur som 
bland annat renar vatten, dämpar buller och reglerar 
temperaturen. 

För Kungsholmen innebär det här att parker och 
offentliga rum behöver bli mer flexibla och fungera 
på många olika sätt, under olika tider på dygnet 
och året. Samnyttjande av ytor kommer att bli ännu 
viktigare, och behovet av drift och skötsel kommer 
att öka då vi blir fler som använder de offentliga 
rummen. Det innebär också att grönskan i stads-
delsområdets parker och gaturum behöver värnas, 
kopplas ihop bättre och utvecklas vidare för att 
fortsatt kunna leverera livsnödvändiga ekosystem-
tjänster och bidra till en attraktiv och hållbar stad.

Parken i den växande staden

Parkerna är viktiga andrum för stadens invånare. Bild från Grubbensdammen, Kungsholms strandstig.  

150



Bakgrund

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 2006 arbetar 
Stockholms stad med att ta fram lokala parkplaner 
för stadens samtliga stadsdelsområden. Parkpla-
nerna utgör vägledande dokument som beskriver 
hur parker, bostadsnära natur och gröna gaturum 
inom stadsdelsområdena ska vårdas och utvecklas 
för framtiden. 

Parkplan Kungsholmen är uppdelad i två delar. Park-
plan Kungsholmen Del 1 beskriver övergripande 
strategier för parkutvecklingen inom stadsdelsom-
rådet. Här redovisas hur de ekologiska sambanden 
ser ut och var de rekreativa och kulturhistoriska vär-
dena finns. Parkplan Kungsholmen Del 2 beskriver 
och analyserar stadsdelsområdets samtliga parker 
avseende  histo rik, innehåll, karaktär och värden. 
Även strategier för utveckling av respektive park 
presenteras. 

Parkplan Kungsholmen omfattar parker och gröna 
gaturum som ägs och förvaltas av Stockholms stad. 
Hela stadsdelsområdet Kungsholmen med Stora och 
Lilla Essingen ingår i parkplanen.

Parkplanen ses över i sin helhet med ett intervall på 
mellan 5 –10 år.

Planeringsunderlag
Följande strategi- och styrdokument har utgjort vik-
tiga underlag för framtagandet av Parkplan Kungs-
holmen. Vid förändringar och fortsatt arbete med 
Kungsholmens parker bör likvärdigt planeringsun-
derlag beaktas.

Översiktsplan för Stockholm
Stockholms översiktsplan utgör ett viktigt styrdoku-
ment. I översiktsplanen pekas stadsutvecklings-
strategier ut för en hållbar tillväxt i strävan att nå 
stadens långsiktiga mål. Förslag till ny översiktsplan 
har tagits fram och samråd genomfördes december 
2016 till januari 2017.

Grönare Stockholm
Strategidokumentet Grönare Stockholm, som an -
togs av kommunfullmäktige 2017, beskriver  rikt-
linjer för planering, genomförande och förvaltning 
av stadens parker och naturområden. Dokumentet 
tydliggör hur stadens nämnder, bolags styrelser 
och tjänstemän ska arbeta långsiktigt med parker 
och naturområden. Grönare Stockholm har många 
beröringspunkter med systerdokumentet Arkitektur 
Stockholm, som beskriver stadens strategier för 
gestaltning av byggnader och offentliga rum.

Stockholms stads miljöprogram
Miljöprogrammet visar stadens ambitioner inom 
miljöområdet avseende mark- och vattenanvänd-
ning. Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 
innehåller sex miljö  mål och 30 delmål som staden 
ska uppfylla.

Sociotopkartan
Sociotopkartan och Sociotophandboken från 2003 
beskriver och analyserar upplevelsevärden inom 
gröna friytor i Stockholms stad. En uppdatering av 
Sociotopkartan genomfördes 2014.

Stadens styrdokument och planeringsunderlag 
avseende park- och naturmark
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Den här delen av Parkplan Kungsholmen omfattar 
beskrivningar och analyser av varje park eller grön 
plats som enligt gällande detaljplaner utgör park- 
eller gatumark inom stadsdelsområdet. Samtliga 
parker och gröna gaturum har delats in i totalt 
fjorton parkkaraktärer. Klassificeringen ba  se    ras på 
platsernas funktion och karaktär. Parkkaraktärerna 
beskrivs utförligare i parkplanens första del under 
kapitlet Kungsholmens gröna karaktär. 

För varje park och grön plats som presenteras i 
Parkplan Kungsholmen Del 2 redogörs för följande 
delar:

• Historik – Här beskrivs parkens/platsens 
 historiska utveckling.

• Beskrivning – Här anges parkens/platsens 
karaktär, storlek och innehåll.

• Analys – Här beskrivs parkens/platsens 
upplevelse värden samt aspekterna trygghet, till-
gänglighet och besökstryck, där detta är relevant.

• Utveckla & värna – Här anges de aspekter som 
ska utgöra utgångspunkt, huvudinriktning och 
målbild i all förvaltning och utveckling av den 
aktuella parken/platsen. I faktarutan till höger 
beskrivs de åtta aspekterna närmare. 

Alla kartutsnitt är orienterade med norr uppåt.

Läsanvisning

Parkplan Kungsholmen Del 2 är uppdelad på två 
dokument; Parkplan Kungsholmen Del 2.1 och 
Parkplan Kungsholmen Del 2.2.

Utveckla & värna

 

 

 

       

Skönhet står här för harmoni och 
balans. Här är det viktigt att värna 
balansen mellan platsens olika delar 
och ge särskilt utrymme för exem-
pelvis vackra utblickar och inslag som 
blomsterplanteringar och konst.

Kulturhistoria Platser eller områden 
som är särskilt betydelsefulla på 
grund av sina kulturhistoriska värden 
ska utvecklas och vårdas så att dessa 
värnas och förstärks.

Aktiviteter och lek anger utveckling 
av både befintliga och möjliga lek- och 
aktivitetsmiljöer. Det kan vara gröna 
platser som ligger inom områden där 
det råder brist på lek och andra aktivi-
tetsytor, eller parker där befintliga lek-
värden behöver värnas och utvecklas.

Trygghet och tillgänglighet är en 
aspekt som ska beaktas överallt i sta-
den, men anges här särskilt för platser 
med uppenbara brister eller där hinder 
enkelt kan avhjälpas.

Kopplingar anger här betydelsen av att 
utveckla och värna kopplingar mellan 
en park och omgivande gröna stråk och 
platser.

Rofylldhet Rofyllda platser har ett 
särskilt värde i den täta och aktiva 
innerstaden. Detta värde är viktigt att 
värna när parker och grönområden ska 
utvecklas och när staden växer.

Slitagetålighet Platser eller områden 
som ska klara ett högt besökstryck 
måste utvecklas för att tåla hårt slitage, 
exempelvis genom robusta gräsytor, 
tydliga avgränsningar mot planterings-
ytor och konstbevattning.

Ekosystem anger möjligheten att för-
stärka grönstrukturens ekologiska 
funktioner såsom förbättrade gröna 
samband, öppen dagvattenhantering 
och infiltration, utveckling av biotoper, 
större artvariationer med mera.

Skönhet  Kopplingar
Kulturhistoria

 
Rofylldhet

Aktiviteter & lek   Slitagetålighet

Trygghet & tillgänglighet  Ekosystem
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Östra Kungsholmen
1. Drottningholmsvägens östra del (s.210)
2. Fridhemsgatan (s.213)
3. Fridhemsplan
4. Grubbensparken och Grubbens träd-

gård
5. Hantverkargatan vid Sankt Eriksgatan 

(s.214)
6. Industrigatan (s.216)
7. Jaktvarvsplan (s.217)
8. Jeppes trappor (s.233)
9. John Ericssonsgatan/Pontonjärgatan
10. Kaplanstrappan (s.235)
11. Kronobergsparken
12. Kungsbroplan (s.220)
13. Kungsholms hamnplan
14. Kungsholms strand (s.221)
15. Kungsholms strand, kvarterspark
16. Kungsholms strand/Igeldammsgatan
17. Kungsholms strandstig - Kungsbro 

strand
18. Kungsholms strandstig - Serafimerstran-

den
19. Kungsholms strandstig - västra
20. Kungsholms strandstig - östra
21. Kungsholmstorg
22. Kungsklippan gatuplantering (s.222)
23. Kungsklippan parktorg
24. Norr Mälarstrands gårdar: Chapmans-

gården
25. Norr Mälarstrands gårdar: Fågelbärs-

gården
26. Norr Mälarstrands gårdar: Jaktvarvs-

gården
27. Norr Mälarstrands gårdar: Pontonjär-

gården
28. Norr Mälarstrands gårdar: Rinmansgår-

den
29. Norr Mälarstrands kaj stråk
30. Norr Mälarstrands parkstråk

Fredhäll/Marieberg
67. Adlerbethsgatans strand
68. Drottningholmsvägen mellan Konrads-

bergsparken och Fredhällsparken (s.192)
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73. Fyrverkarbackens park- och naturstråk 

(s.194)
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75. Konradsbergsparken
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78. Orvar Odds väg/Stagneliusvägen (s.181)
79. Rudbecksparken
80. Rålambshovsparken
81. Rålambsvägen (s.207)
82. Rålambsvägens parkstråk (s.203)
83. Signalparken
84. Smedsudden
85. Snoilskyvägen/Orvar Odds väg (s.182)
86. Spårvägsparken
87. Stagneliusvägen/Atterbomsvägen 

(s.183)
88. Västerbroplan

Lilla Essingen
89. Disponentparken
90. Essinge Brogata
91. Gamla Essinge broväg (s.241)
92. Josefinavägen/Gamla Essinge broväg 

(s.179)
93. Lilla Essingens norra strandstråk
94. Luxgatan (s.180)
95. Luxparken
96. Luxtorget
97. Luxviken
98. Primusparken västra

31. Olof Gjördingsgatan (s.226)
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34. Plättlaggen
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37. Pontonjärparken
38. Serafimergränd (s.229)
39. Serafimerparken
40. Svarvargatan/Industrigatan (s.187)
41. Sven Wallanders park
42. Sysslomansparken

Västra Kungsholmen
43. Brovaktarparken (s.238)
44. Hjalmar Söderbergs väg (s.215)
45. Holmiaparken
46. Hornsbergs strandpark
47. John Bergs plan (s.218)
48. Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan 

(s.196)
49. Kristinebergshöjden (s.165)
50. Kristinebergsklipporna (s.167)
51. Kristinebergsparken (s.169)
52. Kristinebergs slottspark
53. Kristinebergs strandpark
54. Lidnersplan
55. Lindhagensgatan (s.224)
56. Lindhagensplan (s.242)
57. Lindhagensterrassen (s.198)
58. Love Almqvists väg (s.199)
59. Nelly Sachs park
60. Nordenflychtsvägen (s.201)
61. Ola Hanssonsgatan (s.206)
62. Sankt Göransparken
63. Stadshagsklippan (s.175)
64. Stadshagsplan (s.230)
65. Thorildsplan
66. Tranebergsbrons landfäste (s.245)

99. Primusparken östra
100. Strålgatans kvartersparker
101. Strålgatans södra sida (s.186)

Stora Essingen
102. Aluddsparken (s.158)
103. Badstrandsvägen/Essinge Kyrkväg 

(s.209)
104. Broparken
105. Eknäsparken (s.160)
106. Essinge Högväg (s.232)
107. Essingeringen (s.178)
108. Essingeringen/Flottbrovägen (s.240)
109. Essinge strandstig
110. Essingestråkets västra del (s.212)
111. Essingetorget
112. Essingeviken
113. Junohällsvägen (s.243)
114. Kungsklippan Stora Essingen (s.171)
115. Källbergsvägen
116. Oxhålsberget (s.173)
117. Segelbåtsvägen (s.244)
118. Stenkullaparken
119. Stenkullavägen (s.185)
120. Tvärbaneplan
121. Vängåvan
122. Vänskapsparken (s.189)
123. Värdshusparken

Översiktskarta
Kungsholmens parker och gröna gaturum

I översiktskartan och i förteck ningen 
  ovan är samtliga parker i Parkplan 
Kungsholmen Del 2.1 och Del 2.2 
markerade och listade.  

Parker/platser som  beskrivs i detta 
doku ment är i förteckningen ut-
skrivna i svart text och med sidhän-
visning inom parentes.  
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Naturparker
Park med naturkaraktär
Bild från Fredhällsklipporna



Aluddsparken
Historik
Namnet Aludden finns belagt sedan 1850-talet och 
parken har länge varit en uppskattad utsiktsplats, 
17 meter över Mälarens vatten. Parken utgör Stora 
Essingens, och därmed hela stadsdelsområdets, väst-
ligaste punkt. 2014 genomfördes en mindre förnyelse 
av parken, då möbler och gångvägar rustades.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 0,18 hektar

Innehåll: Aluddsparken utgörs av en vacker utsikts-
plats med utblickar över Mälaren och en brant sluttning 
mot vattnet med tät och snårig vegetation. En smal stig 
leder från Aluddsvägen ner till en plats med parksoffor 
och en hammock. 

Analys
Aluddsparken är en viktig plats eftersom den ger all-
mänheten tillgång till en av Stora Essingens vackraste 
utblickar. För att vegetationen i den oframkomliga 
klippbranten inte ska skymma vyerna är det viktigt att 
den sköts så att utsikten bevaras samtidigt som en vari-
ationsrik vegetation behålls.

Trygghet: I anslutning till sittplatserna finns ett 
större buskage men trots det är den visuella kontakten 
med omgivande bebyggelse god. Det saknas belysning 
i parken. 

Tillgänglighet: Den möblerade platsen nås via en 
svagt lutande grusgång samt en trappa med handle-
dare. Tillgängligheten är något bristfällig med en otyd-
ligt avgränsad gångyta och en del löst grus.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Sitta i solen
Rofylldhet Utsikt
  

1

2

3

Bild 1: Från parken är utsikt över Mälaren storslagen
Bild 2: Grusgången och trappan från parkens entré
Bild 3: Vy mot Aluddsvägen

Aluddsvägen

 (102)
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Bild: Utsikt över Mälaren

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• hålla utblickar över vattnet öppna.
• verka för trappa och bryggpromenad mot 

Oxhålsberget.
• värna kopplingar och parken som del av Stora 

Essingens strandstråk.
• värna platsens lugna och tysta kvaliteter.
• värna den skyddade naturmiljön längs 

vattnet, biologisk mångfald och en flerskiktad 
vegetation.

159Naturparker



Eknäsparken
Historik
Lekplatsen har funnits här sedan 1940-talet, då frekvent 
besökt av de stora barnkullar som växte upp på Stora 
Essingen. Under några decennier blev sedan andelen 
besökare färre men tidigt 2000-tal rustades lekplatsen 
varpå den åter blev en populär samlingsplats.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 0,9 hektar

Innehåll: Parken består till stor del av sluttande 
naturmark som genomkorsas av ett par gångvägar. I 
öster finns en lekplats uppdelad i två terrasser med 
bland annat lekhus, gungor och sandlåda. Området 
innehåller många större lövträd och tallar.

Analys
Naturen här är, liksom övriga naturpartier på Stora 
Essingen, viktiga för öns gröna karaktär. Eknäsvägen  
ger ett grönt intryck med förgårdar och stora vackra 
ekar. Lekplatsen är trevligt belägen inbäddad i 
grönska. Parken och trapporna är till viss del slitna och 
behöver ses över. För att ge parkvegetationen bra förut-
sättningar att utvecklas på bästa sätt är det viktigt med 
röjning av sly och en långsiktig skötselstrategi.

Trygghet: Längs trappor och gångvägar förekommer 
en del buskage och kontakten med omgivningen är 
delvis begränsad. Lekplatsen ligger dessutom ned-
anför en mur mot gatan vilket ytterligare försämrar 

kontakten. Belysning finns längs gångvägen mellan 
Essingeringen och Junohällsvägen. I övrigt saknas 
belysning i parken. 

Tillgänglighet: Parken innehåller nivåskillnader 
och trappor. Vissa trappor har ojämna steg och det 
finns flera onödiga kanter i parken, bland annat vid 
lekplatsens entré. Gångvägarna kring lekplatsen är 
generellt i mindre bra skick och de antar bitvis mer 
karaktären av stig. 

Besökstryck: Lågt
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Bild 1: Lekplatsen vid Eknäsvägen
Bild 2: Trappa ned mot Essingeringen
Bild 3: Eknäsparkens många träd präglar gaturummet
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Upplevelsevärden:
Grön oas Lekplats
Naturupplevelse

Utveckla & värna

Aktiviteter & lek Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• förnya lekplatsen för bättre tillgänglighet och 

attraktivitet.
• förbättra belysningen vid lekplatsen.
• se över trappor, räcken och gångvägar för ökad 

tillgänglighet.
• värna parkens naturkaraktär samt stora ekar 

och tallar.
• arbeta med återkommande slyröjning som även 

värnar och utvecklar en vårdad flerskiktad 
vegetation för biologisk mångfald.

Bild: Vy från vägen med lekplatsen en nivå nedanför
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Fredhällsklipporna
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 4,5 hektar

Innehåll: Fredhällsklipporna utgörs av den bergs-
brant som sträcker sig från Mariebergsbron i öster 
fram till Fredhällsbadet i väster. Gångsystemet består 
till största delen av smala stigar med små trappor som 
slingrar sig fram på berget och på flera ställen står 
parksoffor varifrån utsikten över vattnet är slående. 
Strax väster som Fredhällsbron finns en gångbrygga, 
och längst i öster är gångsystemet av mer ordinär 
karaktär. Vid mitten av sträckan finns en liten brygga. 
I anslutning till Atterbomsvägen finns en grusyta med 
bänkar.

I den sydvästvända branten finns mycket berg i dagen 
och här trivs solälskande och torktåliga växter. Här 
finns lågvuxna gräs, ris, örter och olika sorters fet-
bladsväxter. Det finns rikligt med blodnäva och tul-
kört och även flera arter av oxbär, bland annat det 
sällsynta svartoxbäret. Tulkörten är värdväxt för den 
vackra riddar skinnbaggen. Längs stranden växer fukt-
älskande arter som exempelvis knäckepil. På mer skyd-
dade platser växer ek, ask, lönn, nypon, rönn och slån. 

Analys
Fredhällsklipporna är en vacker och drama-
tisk plats med stora natur- och upplevelsevärden. 
Området är populärt för promenader och klip-
porna används som sol- och badplatser. Med sin 

dramatiska topografi och lummig  het utgör platsen, 
tillsammans med granitmuren och bebyggelsen på 
Snoilskyvägen och Atterbomsvägen, en viktig del av 
stadsbilden. Trafikbuller förekommer främst närmast 
Fredhällsbron.

Även om parken till stor del har naturkaraktär krävs en 
del underhåll för att möta det stora slitage som finns 
på gångvägar, räcken, trappor och soffor. För att inte 
naturupplevelsen ska gå förlorad är det viktigt med 
kontinuerlig renhållning och slyröjning. 

Trygghet: Parkens läge och de stora nivåskillna-
derna gör att kontakten med omgivande gator och 
bebyggelse är mycket begränsad. Det förekommer rik-
ligt med buskage och dolda platser, särskilt i den östra 
delen. Belysning finns endast i den östra delen. 

Tillgänglighet: Parken är mycket brant med stora 
nivåskillnader vilket gör tillgängligheten begränsad. 
Det förekommer både branta gångvägar, klippor och 
trappor. Handledare och räcken förekommer oftast 
men de är på vissa håll mycket låga. Det kan var svårt 
att förstå hur gångsystemet hänger samman och orien-
terbarheten skulle kunna förbättras. 

Besökstryck: Medel, högt under varma 
so    m mar                 dagar

Bild 1: Bryggpromenad strax norr om Essingeleden
Bild 2: En av många trappor upp och ned för klipporna
Bild 3: Utsikt från Snoilskyvägen
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Bild 1: Högrest stenmur mot Snoilskyvägen
Bild 2: Sittplatser med utsikt över Mälaren. I bakgrunden             
den höga stenmuren mot Snoilskyvägen
Bild 3: En mindre brygga centralt i området

1.Fredhällsbadet 2.Karlfeldtsparken 3.Mindre brygga
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Upplevelsevärden:
Bad  Promenad
Båtliv  Rofylldhet
Grön oas Sitta i solen
Löpträning Utsikt
Naturlek Vattenkontakt
Picknick/solbad 

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• förbättra skyltning och orienterbarhet.
• intensifiera renhållning och städning av 

naturmarken.
• förbättra tillgängligheten avseende trappor och 

räcken.
• värna kopplingar och parken som del av 

Kungsholmen runt.
• göra en naturvärdesinventering och ta fram en 

skötselplan.
• värna en flerskiktad vegetation och biologisk 

mångfald.

Bild: Imponerande grönska i klippbranten
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Kristinebergshöjden
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 1 hektar

Innehåll: Mellan Essingeleden och intilliggande 
bostadsområde vid Geijersvägen finns ett vackert 
naturområde med mycket berg i dagen. Platsen har en 
vild karaktär med en mängd olika inhemska buskar 
och träd. Närmast Geijersvägen finns en gräsyta med 
parksoffor. Från gräsytan går upptrampade stigar upp 
på berget. 

Analys
Området är kraftigt bullerstört från Essingeleden 
vilket begränsar användningsmöjligheterna. Området 
är dock så pass stort att gräsytan närmast Geijersvägen 
ändå upplevs som rofylld. För att skapa en bättre 
koppling till bergsområdet samt för att lyfta fram de 
vackra träd som står här bör den täta vegetationen mot 
Geijersvägen glesas ur. 

Trygghet: På grund av höjdförhållanden och snårig 
vegetation upplevs stora delar av parken som isolerad 
från omvärlden. Belysning saknas helt.

Tillgänglighet: Det saknas gångsystem och natur-
området har mycket ojämna markförhållanden och 
innehåller också nivåskillnader. Tack vare hällmarken 
är det ändå förhållandevis lätt att röra sig här.

Besökstryck: Lågt 

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet
Vild natur

Bild 1: Bostadshus möter hällmarken
Bild 2: Essingeleden sätter stark prägel på platsen
Bild 3: Gräsyta med parksoffor. Genom buskagen nås resten av 
Kristinebergshöjden.
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1.Gräsyta med parksoffor
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Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Kopplingar

Ekosystem

Genom att:
• värna gamla uppväxta träd, särskilt ekar.
• anlägga tillgänglig sittplats
• värna naturmiljön och den biologiska 

mångfalden.
• värna flerskiktad vegetation genom regel-

bundna delvisa röjningar av buskar och sly.

Bild: Blommande buskar uppe på naturområdet 
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Kristinebergsklipporna
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 2,7 hektar

Innehåll: Kristinebergsklipporna innehåller olika 
naturtyper som ädellövskog, hällmark och klippstrand. 

Genom parken går en gångväg och ifrån denna utgår 
flera mindre stigar som slingrar sig genom parken. En 
lång trappa leder upp till Love Almqvists väg. Längst i 
norr går gångvägen via en trätrappa ner mot en mindre 
gräsyta med parksoffor. Här finns också en badbrygga 
med badstege. Från denna del leder en smal trappa upp 
mot Kristinebergsparken.

Området har stora ekologiska värden med bland annat 
ett rikt fågelliv. Parken är också attraktiv för prome-
nader, solbad på klipporna och för att i lugn och ro sitta 
och titta på den vackra utsikten.

Analys
Kristinebergsklipporna är en naturskön plats och för 
att värna om och lyfta fram alla stora vackra träd och 
göra parken luftigare bör sly och buskage rensas mer 
systematiskt. 

Parken är i relativt bra skick även om det förekommer 
en del slitage, klotter och skräp. Strax norr om 
Tranebergsbron finns en särskilt ovårdad plats i anslut-
ning till ett nedklottrat båthus.

Trygghet: Topografin och växtligheten gör att det 
bildas en del dolda platser. Området vid båthuset vill 
man snabbt passera. Belysningen är god utmed det 
centrala gångstråket. 

Tillgänglighet: Tillgängligheten är bra utmed det 
centrala gångstråket med hårda och jämna mark-
material. Konditionen på trätrappan är ur tillgäng-
lighetssynpunkt inte helt tillfredsställande. Utanför 
huvudstråket är tillgängligheten betydligt sämre med 
ojämn mark och mycket nivåskillnader. Trappan som 

Bild 1: Parken är ett omtyckt promenadstråk
Bild 2: Grusplan med parksoffor i den norra delen av parken
Bild 3: Klippor ned mot vattnet

Parkgräns
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1. Båthus 2.Badplats 3.Västra Fred-
hällsparken 
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leder till Love Almqvists väg har handledare, dessa 
är dock för låga. Det finns sittplatser med arm- och 
ryggstöd.

Besökstryck: Medel

Upplevelsevärden:
Bad  Promenad
Grill  Rofylldhet
Grön oas Sitta i solen
Löpträning Utsikt
Picknick/solbad Vattenkontakt
 

Utveckla & värna

Aktiviteter & lek Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• utveckla platsen vid båthuset så att det blir mer 

attraktivt för parkstråkets besökare.
• värna kopplingar och parken som del av 

Kungsholmen runt.
• värna utblickar genom återkommande 

slyröjning.
• värna gamla träd.
• värna och utveckla en flerskiktad vegetation för 

biologisk mångfald.

Bild: På flera ställen går det att nå vattnet från klipporna, i 
 bakgrunden Tranebergsbron
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Kristinebergsparken
Historik
Parken iordningställdes med gångvägar, sittplatser och 
en lekplats åren 1935-36. Parken var ursprungligen del 
av ett naturområde med en blandning av barr- och löv-
träd som till stora delar bevarades vid den omkringlig-
gande bebyggelsens tillkomst. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 2,5 hektar

Innehåll: Parken består dels av klippta gräsytor med 
stora träd, dels av naturmark med berg i dagen. Ett 
asfalterat gångsystem löper genom parken och i öster 
ligger en lekplats och en bollplan. Mot bebyggelsen i 
söder finns en brant slänt med riklig vegetation. Här 
nås parken genom längre trappor och relativt branta 
gångvägar. 

Analys
Kristinebergsparken är en tyst och behaglig plats. 
Parken ansluter till Kristinebergsklipporna i väster och 
är en del av ett större promenadstråk.

De många gamla träden, framförallt de stora ekarna, 
är viktiga för den biologiska mångfalden.

Många av buskagen nere i parken består av en bland-
ning av olika fröuppslag. Dessa bör gallras för att få 
mer renodlade buskage. I slänten längst i söder bör sly 
rensas, inte minst vid trapporna. 

Trygghet: Det förekommer en del större buskage 
och gömda ställen i parken och det finns flera platser 
som upplevs svåra att överblicka. Det finns gott om 
belysning utmed gångstråken. 

Tillgänglighet: Gångsystemet i parken innehåller en 
del mindre nivåskillnader. Upp mot bebyggelsen i söder 
är gångvägarna dock betydligt brantare och här finns 
några trappor. Passagen till Kristinebergsklipporna 
innehåller en smal och brant trappa. 

Besökstryck: Lågt till medel
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Bild 1: Vy från söder. I bakgrunden syns fotbollsplanen
Bild 2: I parken står många stora och värdefulla träd
Bild 3: Trappa mot bostadsområdet i söder
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Upplevelsevärden:
Bollek  Picknick/solbad
Grön oas Promenad
Lekplats  Sitta i solen

Utveckla & värna

Aktiviteter & lek Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• underhålla och rusta lekparken vid behov.
• förbättra kopplingarna och tillgängligheten mot 

kringliggande parkstråk.
• värna gamla träd.
• värna karaktären av naturmark.
• utföra regelbunden slyröjning för att förbättra 

överblickbarheten samtidigt som vegetationen 
hålls flerskiktad.

Bild: Entré från norr
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Bild 1: Trappor i norr. Frodig växtlighet omger trappan.
Bild 2: Uppe på höjden är marken mager och torr
Bild 3: Vy mot söder. En varierad växtlighet omger gångstigen

Kungsklippan Stora Essingen
Historik
Den högt belägna platsen användes i forna tider som 
kasberg och troligen skickades här eldmeddelanden 
bort mot Birka. Traditionen lever vidare med årliga 
valborgsfiranden på platsen.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 1,8 hektar

Innehåll: Kungsklippan är tillsammans med 
Oxhålsberget ett av två naturområden på Stora 
Essingen. Berget ligger omgivet av bebyggelse och 
i nära anslutning till parkleken Vängåvan. Tvärs 
över berget finns en stig med trappförbindelse från 
Gammelgårdsvägen och vidare till parkleken. I den 
norra delen, mot Essinge kyrkväg, finns några klippta 
gräsytor, samt en gång- och cykelväg. Här finns även 
en elnätstation och ett litet rött trähus. 

Vegetationen varierar mellan mariga tallar och mer 
frodig vegetation längs bergssidorna. Här finns flera 
värdefulla ekar.  

Analys
Kungsklippan är tack vare den betydande stor-
leken och fina naturen mycket värdefull för Stora 
Essingens karaktär och dess invånare. I den södra 
delen av området gör sig Essingeleden påmind genom 
påtagligt trafikbuller. I den norra delen är ljudet från  
Essingeleden inte märkbart.

Trygghet: Vegetationen är på flera ställen tät och 
kontakten med omgivningen är begränsad.  Det saknas 
belysning i området. 

Tillgänglighet: Området är kuperat, gångvägen 
smal och i söder relativt brant. Markmaterialen på 
gång ytor är på sina håll ojämna. 

Det finns idag endast två parksoffor i hela parken och 
ingen längs stigen över berget. 

Besökstryck: Lågt
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3.Lämningar från tidigare platsbildning 4. 
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Bild: Frodig norrsida

Upplevelsevärden:
Grön oas  Rofylldhet
Naturlek  Utsikt
Promenad
  

Utveckla & värna

Skönhet Rofylldhet

Trygghet & tillgänglighet Ekosystem

Genom att:
• utveckla den flacka delen mot Essingen Kyrkväg 

till en vistelseyta.
• förbättra tillgängligheten uppe på berget där så 

är möjligt.
• värna platsens rofyllda karaktär.
• värna naturvärden, den flerskiktade vegeta-

tionen och de stora träden.
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Oxhålsberget
Historik
Här finns Stora Essingens friluftsbad, nuvarande 
Oxhålsbadet, som anlades under 1930-talet. Genom 
åren har badet gjorts mer ordnat och 2014 genomfördes 
en stor förnyelse. Då ersattes bland annat en mindre 
flytbrygga med tre större permanenta badbryggor.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 3,4 hektar

Innehåll: Oxhålsberget är tillsammans med Kungs-
klippan ett av Stora Essingens två större naturom-
råden. Berget sluttar brant från bebyggelsen ner mot 
vattnet och mot Gammelgårdsvägen i norr.

Längs stranden finns en strandpromenad, delvis bestå-
ende av träbryggor. Trappor finns, med anslutningar till 
Skogsmarksvägen och Vänskapsvägen. Vegetationen 
utgörs i huvudsak av blandlövskog. Inslaget av bestånd 
av tall och kalt berg är stort. Flera stora gamla ekar 
finns och ett vackert bestånd av hassel växer i anslut-
ning till badet vid trappan upp till Vänskapsvägen. Vid 
badplatsen finns avsatser i trä inbyggda i  den branta 
grässlänten, tre stora bryggor med sittmöbler samt en 
mindre strand. 

Analys
Området har en fin naturkaraktär och vackra vyer över 
vattnet. Badplatsen och gångvägen längs vattnet är i 
bra skick. Det är viktigt att hålla tillbaka sly utmed 

strandkanten för att behålla kontakten med vattnet. 
Längs en högre belägen brant finns ett skyddsstängsel 
som delvis är i mycket dåligt skick och bör bytas ut.

Trygghet: Det förekommer en hel del täta buskage 
och dolda platser i området. Kontakten med omgiv-
ningen är begränsad och det saknas belysning.

Tillgänglighet: På grund av sin topografi är området 
relativt otillgängligt. Det finns både långa trappor och 
branta lutningar. Markmaterialen på gångytor längs 
vattnet är generellt hårda och jämna. Marken mellan 
trätrapporna upp mot Skogsmarksvägen innehåller 
lutande sträckor med mycket rötter och svår terräng. 
Även utmed gångvägen till Vänskapsvägen finns 

Bild 1: På flera håll går gångvägen på bryggor längs vattnet
Bild 2: En trätrappa leder från Skogsmarksvägen till vattnet
Bild 3: Badplatsen i norra delen av parken 

Parkgräns
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partier där marken är ojämn. Alla trappor, utom delen 
upp mot Vänskapsvägen, har handledare. Det finns 
flera sittplatser med rygg- och armstöd.

Besökstryck: Medel (högt på badplatsen sommartid)

Upplevelsevärden:
Bad  Rofylldhet
Båtliv  Utsikt
Grillning   Vattenkontakt
Grön oas Sitta i solen
Promenad 

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Kopplingar

Ekosystem

Genom att:
• värna kopplingar och parken som del av Stora 

Essingens strandstråk.
• verka för allmänhetens tillgång till strandlinjen 

vid båtklubben.
• verka för förlängd bryggpromenad och koppling 

mot Aluddsparken.
• arbeta med återkommande slyröjning.
• värna eksamband med omgivande natur på 

Kungsholmen och Gröndal.
• värna naturvärden och den flerskiktade 

vegetationen.

Bild: Längs hela området är vattnet närvarande
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Stadshagsklippan
Historik
Stadshagens idrottsplats byggdes 1918 och bostads-
husen uppe på Stadshagsbergets topp tillkom på 1930-
talet. Målsättningen med bebyggelsen var att skapa en 
öppen och luftig stadsbild med mycket grönska och 
vida utsikter.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark 5,5 hektar

Innehåll: Stadshagsklippan utgörs av naturområdet 
mellan Hornsbergs Strand och bebyggelsen uppe på 
berget. Det är ett av få större sammanhängande natur-
områden som finns på Kungsholmen. I området finns 
branter, skuggiga sänkor och uppe på berget häll-
mark med fantastisk utsikt över Karlbergsområdet. 
Toppen på berget är med sina 52 meter över havet en av 
Stockholms högsta naturliga punkter.

I området domineras vegetationen av blandlövskog. 
Den bitvis täta vegetationen gynnar både insekter 
och fåglar. I den västra delen mot Mariedalsvägen är 
terräng   en relativt plan och består av klippta gräsytor. 
En slänt används vintertid som pulkabacke.

I anslutning till Stadshagsplan och John Bergs plan 
finns parksoffor placerade på klipporna med utsikt 
över Karlbergssjön och Karlbergs slott.

Analys
Det stora sammanhängande naturområdet har värde för 
hela Kungsholmen. Naturen är delvis svårtillgänglig 
på grund av nivåskillnader och den enda egentliga 
gångväg som finns är den branta väg som förbinder 
Hornsbergs strand med Stadshagsvägen på berget. 
Den spännande Stadshagsklippan skulle således kunna 
utvecklas och tillgängliggöras genom att anlägga ett 
gångstråk genom terrängen. Samtidigt bör punktvis 
gallring genomföras för att få ner ljus och skapa nya 
vyer över landskapet. 
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Bild 1: Parksoffor med utsikt över Karlbergs slott
Bild 2: Grusgång ned för branten
Bild 3: Vy från Stadshagsvägen mot norr
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Det finns planer för att utöka bebyggelsen i området. 
För mer information se Parkplanen del 1, Kungsholmen 
växer.

Trygghet: Den rikliga vegetationen och backiga 
terräng   en ger många undanskymda platser. Belysning 
saknas.

Tillgänglighet: Parkens enda egentliga gångväg, 
mellan Hornsbergs strand och Stadshagsvägen 
lutar kraftigt och är ojämn. Parksoffor finns uppe 
på  klipporna men dessa kan vara svåra att nå. 
Sittmöjligheter finns också längs omgivande gator på 
ett par platser.

Besökstryck: Lågt/medel

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet
Naturlek Sitta i solen
Picknick/solbad Utsikt
Promenad

Utveckla & värna

Aktiviteter & lek Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• utveckla ytor för lek.
• värna den viktiga naturmarken.
• utveckla strövstråk utmed klippan.
• arbeta med återkommande slyröjning.
• ta tillvara på den fantastiska utsikten.
• värna och friställa äldre tallar och ekar i 

hällmarken.
• värna biologisk mångfald och en flerskiktad 

vegetation.
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Bild 1: Naturmark i direkt anslutning till bostadshusen 
Bild 2: Bild från höjden i den östra delen av området
Bild 3: Stig genom oländig terräng
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Naturkvarter
Naturmiljöer mellan bebyggelse
Bild från Snoilskyvägen



Essingeringen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 1 hektar

Innehåll: Utmed Essingeringen mellan 
Essingestråket och Gammelgårdsvägen finns gröna 
förgårdar på gatans båda sidor. Ytorna består huvud-
sakligen av klippt gräs med buskplanteringar och träd 
av varierande storlek och art.

Analys
De gröna ytorna med sina stora träd ger gatan dess 
karaktär och är viktiga för stadsbilden. Parkmarken 
upplevs delvis som privat fastighetsmark. Det är ange-
läget att ha kontroll på ytorna så att de inte olovligen tas 
i anspråk på olika sätt. De stora och gamla tallarna och 
ekarna är av stort värde för den biologiska mångfalden.

Trygghet: Det förekommer inga dolda platser och 
det finns gott om belysning längs gatan.

Tillgänglighet: Det finns inga gångvägar eller sitt-
platser i grönytorna.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Promenad Utsikt

Utveckla & värna
Skönhet Kopplingar

Kulturhistoria Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• värna den tidstypiska karaktären och det grön-

skande gaturummet.
• se över behov av parksoffor/vilplatser längs 

med stråket.
• värna de stora träden, biologisk mångfald och 

eksamband med Kungsholmen och Gröndal.
• uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel 

av en bit parkmark.
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Bild 1: Många av ytorna upplevs som fastighetsmark
Bild 2: Gatan ger ett mycket grönt intryck
Bild 3: Utsikt mot Gröndal
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Josefinavägen/Gamla Essinge broväg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,3 hektar

Innehåll: Området består av två delar. Den övre, vid 
Josefinavägens vändplan, har mer naturkaraktär med 
stort inslag av berg i dagen. Den nedre delen, längs 
Gamla Essinge broväg, är mer tillrättalagd med soli-
tärträd i gräsyta. Nivåskillnaden mot Josefinavägen tas 
upp med en fin stenmur. Längs Gamla Essinge broväg 
finns en parksoffa men i övrigt innehåller platsen ingen 
vistelseyta. Mellan Essinge Brogata och Josefinavägen 
går en gångväg.

Analys
Områdets är ett viktigt grönt inslag i stadsbilden på 
den för övrigt högt exploaterade ön. Grönskan fung-
erar också som grön buffert och bullerdämpning mot 
Essingeleden. För att det inte ska bli för mörkt mot 
angränsande bostadsbebyggelse är det viktigt att vege-
tationen inte tillåts bli för tät i den södra delen.

Trygghet: Det förekommer rikligt med buskage i 
området och topografin gör platsen svår att överblicka. 
Det finns belysning längs med gatorna och gångvägen.

Tillgänglighet: Gångvägen är asfalterad men brant.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Utsikt  

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Ekosystem

Genom att:
• hålla gångvägar och sittplats tillgängliga och i 

gott skick. 
• utöka antalet sittplatser.
• värna grönskan och de stora träden som buller-

dämpare och luftrenare mot Essingeleden.
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Bild 1: Grässlänt ner mot Gamla Essinge broväg
Bild 2: Gångvägen som kopplar ihop Josefinavägen och Gamla 
Essinge Brogata
Bild 3: Utblick från klipporna. Till höger syns Essingeleden.
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Luxgatan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,8 hektar

Innehåll: I den västra delen av området, längs 
Luxgatans norra sida, sträcker sig en klippslänt med 
främst buskvegetation. Den branta slänten skapar en 
bitvis tät och grön vägg. Längs Luxgatans östra del 
finns gräsytor med friväxande träd på båda sidor om 
gatan. Trappor leder upp mot bostadsbebyggelsen på 
den norra sidan av gatan och i väster leder en trappa 
upp till Essinge Brogata och en anslutande gångväg.

Analys
De gröna ytorna utmed Luxgatan bidrar mycket till att 
skapa ett grönt stadsrum även om många av ytorna inte 
går att beträda. I slänten växer omfångsrika buskar och 
sly som skymmer flera av de vackra träd som finns 
här. I den östra delen saknas flera träd som tidigare 
stått i gräsytorna. Det bör planeras för gallring och 
återplantering.

Trygghet: Några täta buskage finns men inte där 
man vistas. Det finns belysning längs gatan och i 
trappan till Essinge Brogata. Dock inte i anslutning till 
övriga trappor. 

Tillgänglighet: Samtliga trappor har handledare. Det 
finns ett par parksoffor i den västra delen. Trätrappan 
upp mot Essinge Brogata saknar kontrastmarkering.

Besökstryck: Lågt

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Kopplingar

Ekosystem

Genom att:
• värna gaturummets gröna karaktär.
• se över tillgängligheten i trapporna.
• gallra runt stora träd.
• återplantera träd på mark med 

förgårds    karaktär.
• uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel 

av en bit parkmark.

Bild 1: Klippslänten med sin rika vegetation
Bild 2: I väster övergår klippslänten i en stödmur. En trappa            
leder vidare mot Essinge Brogata
Bild 3: Gräsytor i östra delen

1

2

3

Parkgräns
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Historik
Marken runt Orvar Odds Väg och Stagneliusvägen 
iordningställdes samtidigt med bebyggelsen under 
åren 1934-35. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,4 hektar

Innehåll: Grönområdet består främst av en otill-
gänglig bergsbrant samt en klippt gräsyta med vackra 
träd. Vid nätstationen finns en grusyta och en bänk.

Analys
Platsen är med sina stora träd och vackra bergsfor-
mationer en tillgång för området. Det är viktigt med 
fortlöpande röjning av sly för att behålla en vårdad 
karaktär.

Trygghet: Kontakten med omgivningen är god. 
Belysning finns längs gatan men belysning i parken 
saknas. 

Tillgänglighet: Det finns inga anlagda gångytor i 
parken. En smal stig finns i den östra delen.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas

Utveckla & värna
Skönhet Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• värna områdets karaktär med natur nära inpå 

husen.
• förbättra tillgängligheten.
• friställa ekar och arbeta med återkommande 

slyröjning.
• utveckla en vårdad flerskiktad vegetation för 

biologisk mångfald. 
• uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel 

av en bit parkmark.

Bild 1: Ekar och tallar står i gräsytan i den östra delen
Bild 2: Elnätstation och sittplats i norra delen
Bild 3: Berg i dagen och en riklig vegetation

Orvar Odds väg/Stagneliusvägen

1.Elnätstation 2.Fredhällsklipporna

Snoilskyvägen

Orvar Odds väg

Stagneliusvägen

Parkgräns

1

2
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Snoilskyvägen/Orvar Odds väg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,5 hektar

Innehåll: Området utgörs av fina naturpartier med 
berg i dagen, klippta gräsytor, tallar och olika lövträd. 
En smal stig slingrar sig mellan bostadshusen, mot 
Orvar Odds väg finns en trappa och i andra änden en 
åsnestig. Sittplatser finns utmed stigen. I nordöst finns 
en längre trappa längs husfasaden som förbinder Orvar 
Odds väg med Snoilskyvägen. 

Analys
Stigen är på sina håll i dåligt skick och skulle behöva 
ses över. De stora träden är värdefulla och bidrar starkt 
till kvarterens karaktär och den biologiska mång-
falden. Vegetationen behöver hållas efter kontinuerligt. 

Trygghet: Det finns en del tätare vegetation i 
den västra delen men kontakten med omgivande 
bostadshus är god. Det finns belysning i trappan 
mellan Orvar Odds väg och Snoilskyvägen. I övrigt 
saknas belysning. 

Tillgänglighet: Tillgängligheten på stigen är 
begränsad med  trappor och ojämna markmaterial på 
gångytor. Det förekommer också en del brantare par-
tier. Åsnestigen saknar handledare och parksofforna 
saknar armstöd. Den långa trappan i nordöst är bred 
och har dubbla handledare och kontrastmarkeringar. 

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas  Rofylldhet 
Naturlek Utsikt

Utveckla & värna
Skönhet Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• värna områdets  karaktär med natur nära inpå 

husen.
• förbättra tillgängligheten med handledare och 

sittplatser.
• värna de stora träden och platsens 

naturkaraktär.
• värna biologisk mångfald och en flerskiktad 

vegetation.

Bild 1: Fin naturkaraktär längs stigen mellan Snoilskyvägen och 
Orvar Odds väg
Bild 2: Åsnestig upp mot Orvar Odds väg 
Bild 3: Gräsyta ned mot Snoilskyvägen med utsikt mot Alvik
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Stagneliusvägen/Atterbomsvägen
Historik
Parkytorna vid Stagneliusvägen anlades i slutet på 
1930-talet i samband med att stadsdelen Fredhäll med 
sin bostadsbebyggelse i funkisstil tillkom.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 2 hektar

Innehåll: I området kring Stagneliusvägen och 
Atterbomsvägen finns gröna ytor som omger husen 
och bildar gröna fonder mot vägen. Ytorna är inte-
grerade med gårdarna och de allmänna delarna åter-
finns främst närmast vägen. Ytorna skiljer sig en del 
åt i innehåll, bland annat finns klippta gräsytor, busk-
planteringar, vildrosor, perenner och välvuxna träd. 
Gemensamt är att det förekommer mycket berg i dagen.  
Två gångvägar binder samman Stagneliusvägen med 
Atterbomsvägen. 

Analys
Området har en stark karaktär med de ljusa putsade 
husen som ligger regelbundet placerade i den ber-
giga terrängen. Den naturlika vegetationen med flera 
stora ekar och tallar håller samman området och ger 
ett lummigt intryck. Många av träden är gamla och 
det kan därför vara lämpligt att ta fram en plan för 
nyplantering.

Trygghet: På det stora hela upplevs kontakten 
med omgivningen som god. Belysningen vid de 

två gångvägarna är sparsam men tycks ändå vara 
tillräcklig. 

Tillgänglighet: Det förekommer betydande 
nivåskillnader längs gångvägarna som tas upp med 
trappor. Dessa har både handledare och kontrast marke-
ringar. Den västra gångvägen har mer karaktären av 
en stig vilket begränsar framkomligheten. Den östra 
gångvägen är asfalterad och lättare att ta sig fram på. 
De flesta andra ytor är svåra att nå på grund av branta 
klippor och vegetation. Det finns soffor längs gång-
vägar och gator men några saknar armstöd.

Bild 1: Gångvägen mellan Stagneliusvägen och Atterbomsvägen
Bild 2: Trappa från Stagneliusvägen
Bild 3: Trädens kronor breder ut sig mellan husen och bidrar till             
ett grönare gaturum
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Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden: 
Grön oas Utsikt
Rofylldhet

Utveckla & värna

Skönhet Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• värna områdets  karaktär med natur nära inpå 

husen.
• förbättra tillgängligheten.
• upprätta en plan för trädvård och nyplantering.
• värna biologisk mångfald och en flerskiktad 

vegetation. 
• uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel 

av en bit parkmark.

Bild: Den östra gångvägen som binder samman Stagneliusvägen 
och Atterbomsvägen
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Stenkullavägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,02 hektar

Innehåll: Två små gröna ytor finns mellan bebyg-
gelsen vid Stenkullavägens västra del. Den norra ytan 
består av naturmark med  klipphällar, buskar och 
mindre träd. Här finns också en elnät station. Södra 
ytan består av en gräsyta samt en buskplantering och 
omgärdas av en låg stenmur mot gatan.

Analys
Grönskan bidrar till öns gröna karaktär och den biolo-
giska mångfalden men saknar särskild social betydelse.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller 
dolda platser. 

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Utsikt

Utveckla & värna

Skönhet Ekosystem

Genom att:
• värna utsikt och öppna vyer mot Mälaren.
• värna hällmark och biologisk mångfald.

Bild 1: Vy mot söder
Bild 2: Södra ytan
Bild 3: Utsikt uppe från den norra ytan 
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Strålgatans södra sida
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,3 hektar

Innehåll: Framför husen på Strålgatans södra sida 
finns gräsytor med träd.  

Mellan kvarteren Dammsugaren och Luxlampan finns 
också en grönyta med vackra ekar, berg i dagen och 
sittplatser med utsikt över bebyggelsen i Luxområdet. 
En trappa leder ner till Luxgatan.

Analys
Parkytorna utmed Strålgatan innehåller flera stora och 
värdefulla träd som ger gatan en grön karaktär. 

Trygghet: Det förekommer ingen tät vegetation och 
kontakten med omgivningen är god. Belysningen är 
god utmed gatan men i parkytorna saknas belysning.

Tillgänglighet: Markmaterialen på gångytor 
är jämna och hårda. Det förekommer inga större 
nivåskillnader förutom området i söder där en längre 
trappa förbinder Strålgatan med Luxgatan.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet Ekosystem

Genom att:
• värna områdets karaktär med natur nära inpå 

husen.
• tillse att trappan är tillgänglig.
• arbeta med återkommande slyröjning.
• uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel 

av en bit parkmark.
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Bild 1: Vy längs gatan 
Bild 2: Trappor leder ned mot Luxgatan
Bild 3: Avsats ovanför trappan ned mot Luxgatan

Disponentgatan
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Svarvargatan/Industrigatan
Historik
Parkmarken mellan Svarvargatan och Kungsholms 
strand ordnades i mitten på 1930-talet i samband med 
att ny bebyggelse uppfördes.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,3 hektar

Innehåll: Parken, som är en långsmal kil mellan 
Svarvargatan och Industrigatan, består till stor del av 
en otillgänglig vegetationsbeklädd klippbrant. Från 
Kungsholms strand går en lång trappa upp genom 
branten. Vid trappans nedre del finns en terrass med 
sittplatser och uppe vid Svarvargatan finns ytterli-
gare tre terrasser. Två av dessa ligger utmed gatan och 
den tredje på en lägre nivå. Här finns sittplatser med 
utsikt mot Kungsholms strandstig och Karlbergssjön. 
Terrasserna tas upp med rejäla granitmurar. I anslut-
ning till de övre terrasserna, samt där Svarvargatan 
och Industrigatan möts, finns cykelparkeringar. 

Analys
Platsen har en tilltalande utformning med den långa   
och vackert svängda trappan som är väl synlig 
nedifrån Kungsholms strand. Tillsammans med de 
kalkstens krönta granitmurarna ger trappanläggningen 
ett gediget och välordnat intryck. Vegetationen måste 
dock kontinuerligt hållas efter för att bevara utsikten 
och upplevelsen av trygghet. 

Den nedre terrassen är i bra skick men två av de övre 
terrasserna är nedgångna och oordnade. I synner-
 het behöver terrassen på den lägre nivån en total 
översyn. Cykelparkeringen i korsningen Svarvargatan/
Industrigatan behöver ordnas upp.

Trygghet: Det förekommer en del tät vegetation och 
mörka platser utmed trappan och vid de övre terras-
serna. Det finns gott om belysning.

Tillgänglighet: Trappan från Kungsholms strand 
är lång och brant. Den har dock både handledare och 
kontrastmarkeringar längs hela sträckan, bortsett från 
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Bild 1: Terrass i eftersatt skick med ogräs och skymd utsikt
Bild 2: Trappan smiter runt klippkanten upp mot Svarvargatan
Bild 3: Vy mot sydöst. Stora nivåskillnader mellan Svarvargatan 
och Industrigatan
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delen vid den nedersta terrassen där handledare saknas. 
Markmaterialen på gångytor är hårda och jämna. 

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet

Utveckla & värna

Skönhet Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• tillskapa blomsterprakt med blommande buskar.
• rusta området och återskapa grusgångar och 

grusytor.
• arbeta med återkommande slyröjning och 

föryngring av prydnadsbuskage.

Bild: Vy från Kungsholms strand
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Vänskapsparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturkvarter 0,25 hektar

Innehåll: Söder om Vänskapsvägen finns ett smalt 
naturkvarter mot bebyggelsen. I den västra delen finns 
en liten lekplats och en mindre gräsyta med några 
större ekar, träd och buskar. En trappa leder ner till 
Oxhålsberget och badet. Den östra delen utgörs av 
en smal gräsremsa med ett lågt inkörningsskydd mot 
gatan. Allra längst i öster finns en gräsklädd kulle 
med en smal vegetationsridå mot bebyggelsen och en 
nätstation.

Analys
Lekplatsen är lite nedgången med sliten utrustning och 
otydliga materialgränser. 

Utanför skolans område är gräsremsan sliten, ytan 
skulle kunna nyttjas bättre eller planteras med nya 
träd.

I den mittersta delen där Vänskapsvägen svänger 
norrut står mycket cyklar parkerade i gräsytorna. 

Trygghet: Kontakten med omgivningen upplevs som 
god. Det finns belysning utmed gångstråket men inte 
vid lekplatsen. 

Tillgänglighet: Utmed gångstråket förekommer 
inga större nivåskillnader. I väster ligger gångvägen på 
en bank vilket gör lekplatsen och intilliggande gräsytor 

något svårtillgängliga. Markmaterial på gångytor är 
jämna och hårda men på lekplatsen något mer ojämna. 
Sittmöjligheter med både rygg- och armstöd finns. 

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet
Lekplats
 

1
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3

Bild 1: Gångvägen genom området ligger något förhöjd. Till 
vänster syns trappan till Oxhålsberget och badet. 
Bild 2: Vy mot öster utanför Essingeskolan
Bild 3: Lekplatsen med omgivande träd

Parkgräns
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Bild: Vy mot väster med gångvägen på bank

Utveckla & värna

Aktiviteter & lek Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• se över lekredskap och underlag på lekplatsen.
• förbättra belysningen vid lekplatsen.
• se över möjligheten att plantera träd eller 

buskar i remsan utanför skolgården.
• värna ekar och ekologiska samband.
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Park- och naturstråk
Stråk med naturkänsla och friväxande vegetation 
Bild från parkstråket längs Rålambsvägen
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3

Drottningholmsvägen mellan Konradsbergsparken och Fredhällsparken 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 1,6 
hektar

Innehåll: I en norrsluttning mellan Konrads-
bergsparken och Fredhällsparken ligger det ett skogs-
parti som binder samman de två parkerna. Naturen 
består av en riklig och tät vegetation som ibland 
spricker upp i små gläntor. I den södra delen finns en 
upplagsplats. Längs Drottningholmsvägen löper ett 
viktigt gång- och cykelstråk. Två gångvägar leder upp 
till bebyggelsen i söder. Längs den ena finns en trappa. 

Analys
Gång- och cykelstråket i norr är en starkt trafi-
kerad koppling mellan Konradsbergsparken och 
Fredhällsparken. Naturmarken verkar bullerdämpande 
och bidrar till den biologiska mångfalden. Området 
fungerar i övrigt främst som en naturlig buffert mellan 
bebyggelsen och Drottningholmsvägen. En idrotts-
hall planeras i området. Läs mer i parkplanens del 1 
Kungsholmen växer.

Trygghet: Platsen innehåller en hel del tät vegetation 
och gömda platser, men närmast Drottningholmsvägen 
är det mer öppet. Kontakten med omgivningen är svag. 
Belysning är god längs stråken. 

Tillgänglighet: De mindre gångvägarna innehåller 
en del nivåskillnader. Längs det breda gång- och 

cykelstråket är nivåskillnaderna mindre och här är 
markmaterialen hårda och jämna. Trappan längs den 
västra gångvägen har handledare. Det finns inga sitt-
möjligheter i området. 

Besökstryck: Hög genomströmning längs gång- och 
cykelstråket. Lågt i skogspartiet.

Upplevelsevärden:
Grön oas Promenad
Löpträning 

Bild 1: Informella gångstråk finns på flera ställen i området
Bild 2: En stig går upp i skogsområdet från gång- och cykelstråket
Bild 3: Upplagsplats i parkens södra del

Drottningholmsvägen

Drottningholmsvägen

Parkgräns 1. Trappa 2.Konradsbergsparken

2
1
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Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Kopplingar

Ekosystem

Genom att:
• tillskapa sittplatser/vilplatser.
• värna den gröna kopplingen mellan 

Konradsbergsparken och Fredhällsparken, som 
en del av Kungsholmens inre parkstråk.

• värna naturmark, flerskiktad vegetation och 
biologisk mångfald.

Bild: Vy mot Drottningholmsvägen från platsens norra sida
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Historik
År 1739 inköptes Marieberg av Mårten Triewald som 
var en mekaniker, fysiker och vetenskapsman. Det 
röda hus som ligger nere vid vattnet var Triewalds 
sommarhus. Marken köptes sedermera upp och mellan 
1760-1788 fanns en porslinsfabrik på platsen. Efter att 
tillverkningen upphört inleddes en lång period med 
militärverksamhet i området. Fram till 1958 fanns det 
bland annat ammunitionstillverkning här.

På 1960-talet byggdes flervåningshusen på höjden vid 
Fyrverkarbacken och under tidigt 1970-tal uppfördes  
Ryska Ambassaden.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 4 
hektar

Innehåll: Området sträcker sig från Västerbrons 
landfäste till Ryska Ambassaden. Det består till största 
delen av en brant klippslänt med rik vegetation av 
buskar och lövträd. I området närmast Västerbron 
finns flera gamla och vackra träd. Längs klippbranten 
syns spår av informella stigar som bjuder på flera 
vackra vyer över vattnet. 

Längs vattnet går ett gång- och cykelstråk med sitt-
platser utplacerade med jämna mellanrum. Från 
Rålambshovsparken ansluter en parkväg som avslutas 
i en vändplan vid Smedsudden. I denna del av 

parken finns även en terrass med sittplatser  uppe i 
klippslänten. 

Öster om Ryska Ambassaden finns en dalgång som 
kantas av bergsbranter upp mot bostadshusen vid 
Fyrverkarbacken. Vid Gjörwellsgatan vidgas dal-
gången till en öppen gräsbevuxen plats med ett antal 
solitärträd. Här finns en minnessten över områdets 
tidigare verksamheter, skapad av Ragnar Hjort 1967. 
Här finns också en gångväg upp mot bebyggelsen vid 

Bild 1: Småbåtshamn under Västerbron
Bild 2: Triewalds malmgård 
Bild 3: Trappa ner från en högre belägen gångväg i den östra delen

Fyrverkarbackens park- och naturstråk
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7.Rålambshovsparken 8.Mariebergsparken
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Fyrverkarbacken med flera trappor. I dalgången, mot  
strandpromenaden, ligger Triewalds malmgård. Vid 
denna finns en solexponerad yta med flera sittplatser.

Analys
Området är populärt som promenad och joggingstråk 
och utgör en viktig länk i strandpromenaden runt 
Kungsholmen. Den omväxlande och kuperade 
 terrängen, den rikliga vegetationen och kontakten med 
vattnet ger platsen en naturlik och fridfull karaktär 
trots närheten till stadens bebyggelse och trafik. 
Växtligheten längs strandpromenaden skulle kunna 
gallras på sina håll för att ytterligare stärka kontakten 
med vattnet. Klippbranten är en delvis outnyttjad 
resurs som skulle kunna tillgängliggöras genom att sti-
garna förbättras och sittplatser anordnas.

Trygghet: Det förekommer en del undangömda 
platser utmed stråket, framförallt mot klippbranten. 
Det finns gott om belysning men den bitvis täta vegeta-
tionen begränsar ljusspridningen. 

Tillgänglighet: Markmaterialen längs gång- och 
cykelstråken är hårda och jämna. Det förekommer en 
del mindre nivåskillnader utmed stråket längs vattnet 
och sträckan i dalgången lutar upp mot Gjörwellsgatan.  
Det finns flera trappor som alla har handledare. 

Besökstryck: Högt

Upplevelsevärden:
Bad  Promenad 
Grön oas Rofylldhet
Löpträning Sitta i solen
Naturlek Utsikt
Naturupplevelse Vattenkontakt
Picknick/solbad  

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Kulturhistoria Rofylldhet

Aktiviteter & lek Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• verka för ett namn på parkområdet.
• lyfta fram områdets rika historia.
• undersöka möjligheten att utveckla ytor för lek 

och aktiviteter.
• värna kopplingar och parken som del av 

Kungsholmen runt.
• hålla utblickar över vattnet öppna.
• arbeta med återkommande slyröjning.
• uppmuntra och möjliggöra stadsodling.
• stärka områdets ekosystemtjänster, värna fler-

skiktad vegetation och biologisk mångfald.
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Bild 1: Sluttande gräsyta ned mot vattnet
Bild 2: Stråket i höstskrud
Bild 3: Utsikt från klippområdet i mitten av området
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Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,8 
hektar

Innehåll: Naturstråket väster om Stadshagsskolan är 
lummigt med en blandning av löv- och barrträd. En 
ramp och trappa ansluter i söder till den gångväg som 
går genom parken. I norr ligger Stadshagens tunnel-
banestation och här ansluter parken ner till Sankt 
Göransgatan med två trappor. Längs stråket finns 
en trätrappa som leder ned mellan byggnaderna till 
Warfvinges väg. 

Analys
Trots den långsmala formen och ringa storleken bildar 
vegetationen på platsen gröna väggar längs gångvägen 
vilket gör det lätt att glömma att man befinner sig mitt 
i staden. Trappanläggningen mot Kellgrensgatan är fin 
men anslutande gräsytor ser ovårdade ut och skulle 
kunna ersättas med låg buskvegetation för ett trevli-
gare intryck. Den norra delen upplevs generellt något 
sliten. Den ena trappan vid tunnelbanestationen är ned-
gången. Vegetationen bör hållas efter så att den ej växer 
sig för tät eller inkräktar på gräsytor. Stråket ingår som 
en del i stadsutvecklingsområdet Stadshagen. Läs mer 
i parkplanens del 1, Kungsholmen växer. 

Trygghet: Kontakten med omgivningen upplevs som 
begränsad på grund av bitvis tät vegetation. Belysning 
finns längs stråket. 

Tillgänglighet: Det förekommer en del nivåskill-
nader vid parkstråkets båda entréer från Kellgrensgatan 
och Sankt Göransgatan. I söder finns en ramp som dock 
är ganska brant. I norr går det endast att nå parken via 
trappor. Trapporna har handledare och kontrastmar-
keringar. Gångytor är asfalterade. Det finns flera sitt-
platser med ryggstöd.

Besökstryck: Medel

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet
Promenad Sitta i solen

1
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3

Bild 1: Entrén från Kellgrensgatan
Bild 2: Vy från den centrala delen av stråket
Bild 3: Gångvägen genom området är svagt kuperad
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Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Aktiviteter & lek Rofylldhet

Trygghet & tillgänglighet Ekosystem

Genom att:
• byta ut planteringarna vid Kellgrensgatans 

entré.
• utveckla lekfunktionerna i parken.
• se över parkstråkets möblering och belysning.
• arbeta med återkommande slyröjning för att 

gynna en flerskiktig vegetation.
• värna uppväxta träd, särskilt ek och tall.
• verka för att parkstråket får ett namn.

Bild: På vardera sida om stråket finns bostadsområden
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Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,2 
hektar

Innehåll: Den del av Lindhagensterrassen som ligger 
på parkmark består av en avlång grön korridor genom 
vilken en gångväg går. På vardera sida om gångvägen 
finns träd och buskar planterade. Parken ner genom 
kvarteret Gångaren är tillgänglig för allmänheten, men 
ligger på kvartersmark.

Analys
Terrassen fungerar mest som en passage. På platsen 
finns många olika arter av träd och buskar. Vegetationen 
är frodig och det är viktigt att hålla tillbaka den för 
att den inte ska upplevas påträngande och ovårdad. 
Belysningsarmaturen utmed gångvägens norra del är 
av avvikande äldre modell och bör ersättas.

Trygghet: Det förekommer en del täta buskage och i 
den västra delen är kontakten med omgivande bebyg-
gelse begränsad. Platsen är i övrigt lätt att överblicka 
och det finns gott om belysning. 

Tillgänglighet: Eftersom terrassen ligger i en 
slänt tar man sig endast dit via trappor eller backar. 
Mot Akutvägen är gångvägen ganska brant. På själva 
 terrassen förekommer inga betydande nivåskillnader. 
Det finns en soffa med både arm- och ryggstöd. 

Besökstryck: Lågt/medel

Upplevelsevärden:
Grön oas Promenad
Rofylldhet

Utveckla & värna
Aktiviteter & lek Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet Ekosystem

Genom att:
• utveckla belysningen.
• verka för att mer lekytor anläggs.
• verka för att parkstråket förlängs österut genom 

S:t Görans sjukhusområde.
• arbeta med återkommande slyröjning.

Lindhagensterrassen

Bild 1: Lummigt stråk genom Lindhagensterrassen 
Bild 2: Träd och buskar kantar området 
Bild 3: Vy från norr
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Akutvägen

Magnetvägen
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1.Park på kvartersmark 2.Kv. Gångaren
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Love Almqvists väg
Historik
Parkstråket anordnades i mitten av 1930-talet 
efter att området mellan Love Almqvists väg och 
Levertinsgatan dikades ut och exploaterades.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,4 
hektar

Innehåll: Grönområdet består av en gräsyta med träd 
och buskar. Genom gräsytan slingrar sig en gångväg 
med avstickare mot omgivande gator och bebyggelse. 
Längs den norra sidan finns en slänt med en mer sam-
manhängande zon med buskar och träd. Genom vege-
tationen går en trappa upp mot Love Almqvists väg. I 
området finns många värdefulla ekar. 

Analys
Trots att stråket är relativt smalt gör buskagen och de 
stora träden att man upplever sig vara omsluten av 
grönska. De mäktiga ekarna ger karaktär åt platsen. En 
av de mer framträdande ekarna har dött men kan för-
hoppningsvis stå kvar som högstubbe långt framöver.

Området är generellt i bra skick. Buskarna är i behov 
av föryngring. Längs det nedre trapploppet växer 
grenar in över trappan.

Trygghet: Längs den norra kanten finns en del tätare 
buskage. I övrigt är kontakten med omgivningen god. 

Det finns endast en belysningsstolpe längs gångstråket. 
Belysningen består av gatubelysning. Ny belysning 
planeras 2017.

Tillgänglighet: Nivåskillnaderna är små med hårda 
och jämna markmaterial på gångytor. Bänkar med 
både rygg- och armstöd finns längs gångvägen och 
utmed Love Almqvists väg.

Besökstryck: Lågt

1
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3

Bild 1: En gammal död ek står i gräsytan i östra delen
Bild 2: Vy längs gångstråket 
Bild 3: Trappa mot Love Almqvist väg
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Upplevelsevärden:
Grön oas  Rofylldhet
Promenad

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Kopplingar

Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• anlägga belysning utmed gångstråket.
• värna de gamla ekarna och träden.
• utveckla biologisk mångfald genom exempelvis 

lökplanteringar och flerskiktad vegetation.
• utföra regelbundna punktvisa slyröjningar.

Bild: En riklig växtlighet skapar en grön inramning till platsen
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Nordenflychtsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,9 
hektar

Innehåll: Längs Nordenflychtsvägens västra sida 
finns ett sluttande naturkvarter med gräsytor med 
inslag av äng, och främst i den norra delen en del syn-
ligt berg i dagen. I området står flera träd och särskilt 
iögonfallande är flertalet mycket gamla och grova ekar. 
Längst i söder finns en välordnad plats med låga syren-
häckar som omgärdar grusytor med sittplatser och en 
mindre cykelparkering. Längs hela gatan löper ett vik-
tigt gång- och cykelstråk. 

Analys
Den rika förekomsten av ålderstigna ekar ger en unik 
upplevelse och sluttningen är mycket viktig att bevara 
på grund av dess stora naturvärde. Flera arter av röd-
listade skalbaggar har hittats i de gamla ihåliga träden. 
Den återplantering av ekar som sker på platsen borgar 
för att karaktären av ekbacke kan fortleva. Området är 
i stort välskött. 

Trygghet: Det förekommer inga dolda platser eller 
täta buskage. Platsen är lätt att överblicka.

Tillgänglighet: Markmaterialen på gångytorna är 
jämna och hårda. Gångytorna är delvis branta även om 
den södra delen av området är mer platt. 

Besökstryck: Låg i grönyta. Hög genom strömning 
längs Nordenflychtsvägen. 

Upplevelsevärden:
Grön oas
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3

Bild 1: Plats längst i söder 
Bild 2: Längs Nordenflychtsvägen finns många stora gamla ekar
Bild 3: Nyplantering av ek. Vy mot norr.
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Utveckla & värna

Kopplingar

Ekosystem

Genom att:
• värna kopplingarna till de omgivande gröna 

stråken.
• värna de gamla ekarna.
• värna biologisk mångfald.

Bild: Prästkragar i backen ned mot Nordenflychtsvägen
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Rålambsvägens parkstråk
Historik
Parkstråket anlades i mitten av 1930-talet samband 
med att husen i Fredhäll uppfördes. De stora träden 
bevarades och införlivades i bebyggelsestrukturen på 
ett sätt som idag ger stadsdelen mycket av dess tidsty-
piska karaktär.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 1,2 
hektar

Innehåll: Parkstråket löper längs Rålambsvägens 
södra sida från Spårvägsparken i väster till 
Wennerbergsgatan i öster. Stråket utgörs av en böl-
jande gräsyta med stora träd som ekar och tallar. På 
flera ställen finns berg i dagen. Gräsytorna är mesta-
dels klippta. Parken genomkorsas längst i väster 
av en gångväg med flera trapplopp som leder till 
Stagneliusvägen. Det finns flera stigar i parken som är 
upptrampade i varierande grad.

Analys
Parkstråket är ett vackert inslag i stadsbilden och de 
många ekarna är viktiga för den biologiska mång-
falden. Området är i bra skick bortsett från delen 
längst i öster där gräsytan är mycket sliten. Stråket 
skulle kunna kompletteras med parksoffor för att öka 
användbarheten. 

Trygghet: Det finns inga skymda platser och 
kontakten med omgivningen är tillfredsställande. 
Belysning finns endast längs den tvärgående gång-
vägen längst i väster.

Tillgänglighet: Stigen som går genom större delar 
av parken är relativt smal men mestadels hård och 
jämn. Det saknas sittplatser utmed större delar av 
stråket. Vid gångvägen i väster finns parkens enda 
parksoffa. Trapporna har handledare.
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Bild 1: En gångstig genom gräsytorna 
Bild 2: Trappa centralt i parken
Bild 3: I stråkets västra del finns en gångväg med en trappa ner 
mot Rålambsvägen

1.Trappa 2.Spårvägsparken 3.Rudbecksparken
 4.Fredhällsklipporna
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Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet
Promenad  

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Kulturhistoria Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• värna stadsbilden och den tidstypiska 

karaktären.
• se över placeringar och antalet sittplatser.
• värna kopplingen mot Spårvägsparken och 

den gröna länken mot Rudbecksparken och 
Fredhällsparken.

• värna stråkets stora träd.

Bild: Vy längs gångstigen som går genom större delen av parken
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Parkgator
Grönskande gator som länkar 
samman parker och grönområden
Bild från Rålambsvägen



Ola Hanssonsgatan
Historik
I samband med att bostäder byggdes på 1930-talet 
anlades Ola Hanssonsgatan med sin plantering i 
mitten. Parkarbeten pågick 1935-36.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parkgata 0,08 hektar

Innehåll: I mitten av Ola Hanssonsgatan ligger en 
gräsyta som kantas av två rader uppstammade rönnar. 
I den norra delen finns en överväxt grusyta med 
parksoffor. I söder står en välvuxen ek och närmast 
Hjalmar Söderbergs väg finns en bersåliknande busk-
plantering med två parksoffor.

Analys
Platsen är nedgången med dåliga gräsytor, slyuppslag 
och flera träd i dåligt skick. Buskarna i söder är för-
vuxna och skymmer parksofforna och ekens vackra 
stam. Genom hela platsen står ett otal cyklar parkerade 
i planteringarna. Området är i behov av upprustning. 
Mot Hjalmar Söderbergs väg finns en gammal sittplats 
med soffor som är helt övervuxna.

Trygghet: Längst i söder finns några större buskage. 
Kontakten med omgivningen är god. 

Tillgänglighet: Igenväxta grusytor och yviga bus-
kage försämrar tillgängligheten till sittplatserna.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas  Sitta i solen
Rofylldhet

Utveckla & värna

Skönhet Rofylldhet

Ekosystem

Genom att:
• rusta eller ta bort den nedgångna sittplatsen vi 

Hjalmar Söderbergs väg.
• återskapa grusytor och grusgångar.
• ta fram ett förslag för att ta hand om cyklarna.
• komplettera raderna av rönnar.
• uppmuntra och möjliggöra för stadsodling.

1

2

3

Bild 1: Vy från norr 
Bild 2: Igenväxt grusplan med parksoffor
Bild 3: Parken är på många håll överbelamrad med cyklar. 
Många ser ut att vara övergivna.
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Rålambsvägen
Historik
På Rålambsvägen fanns tidigare en spårväg i gatans 
mitt. Efter att spårvägen försvann på 1960-talet anord-
nades parkeringsplatser och gräsytor med träd.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parkgata 0,3 hektar

Innehåll: Rålambsvägens östra del består av en 
gräsyta i mitten av vägen med askträd. Delar av 
utrymmet mellan träden används som parkerings plats. 
Det finns inget gångsystem som möjliggör rörelse 
genom grönytan. 

Analys
Gatan är bred och mycket kan göras för att tillskapa 
en mer värdefull grönska längs stråket. Trädens kon-
dition bör prioriteras liksom möjligheten att utöka de 
gröna inslagen och tillskapa upplevelsevärden och vis-
telseytor på platsen.

Utveckla & värna

Kopplingar

Ekosystem

Genom att:
• förstärka gaturummets gröna kvaliteter.
• stärka grönytorna för mer effektivt omhänder-

tagande av dagvatten.
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Bild 1: Vy mot öster
Bild 2: Gräsyta mellan de två alléraderna
Bild 3: Bilparkeringen kantas av en smal gräsremsa
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Gatuplanteringar
Små gröna ytor i anslutning till gator

Bild från Polhemsgatan



Badstrandsvägen/Essinge Kyrkväg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,15 
hektar

Innehåll: I korsningarna Badstrandsvägen/Gammel-
gårdsvägen/Essinge Kyrkväg finns gräsytor med flera 
stora träd såsom lönn, ek och tall. På ett par ställen 
finns också några buskar. 

Analys
De stora träden och gräsytorna är viktiga för stads-
bilden och fungerar i någon mån som en grön länk 
mellan Oxhålsberget och Kungsklippan. Den smala 
gräsytan längst i söder på Badstrandsvägen skulle med 
fördel kunna omvandlas till en buskplantering. 

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller 
dolda platser. Det finns gott om belysning.

Tillgänglighet: Markmaterialen på omgivande gån-
gytor är jämna och hårda. 

Besökstryck: Lågt
Utveckla & värna

Skönhet Ekosystem

Genom att:
• värna platsernas stora träd.
• värna gräsytor för dagvattenhantering.

1
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3

Bild 1: Korsningen Essinge Kyrkväg/Badstrandsvägen
Bild 2: Badstrandsvägen
Bild 3: Korsningen Essinge Kyrkväg/Gammelgårdsvägen

Parkgräns

Essinge Kyrkväg

Oxhålsberget

Kungsklippan

Gammelgårdsvägen
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Drottningholmsvägens östra del
Historik
År 1912 påbörjades anläggandet av plante-
ringar med träd, buskar och perenna växter längs 
Drottningholmsvägen öster om Sankt Eriksgatan.  
Mål    sätt  ningen var att skapa en mjuk övergång till 
Kronobergsparken. Numera finns endast ett fåtal träd 
kvar från den ursprungliga planteringen. Platsen när-
mast Sankt Eriksgatan skyddades med räcken 2016 
och kompakterad jord byttes ut för etablering av gräs 
2017.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,07 
hektar

Innehåll: Drottningholmsvägens östra del består av 
planteringar på vardera sida en ramp till ett garage 
under Kronobergsparken. Rampen kantas på båda 
sidor av smala blandbuskage och gräsytor med rönnar 
på rad. Mot Kronobergsgatan finns en cykelparke-
ring. Närmast Sankt Eriksgatan ligger en vaktkur och 
framför den står ett antal lindar i en gräsyta. 

Analys
Planteringarnas främsta funktion är att dölja garage-
rampen. Det gör de effektivt men i övrigt lämnar plan-
teringarna mycket att önska. Buskarna är förvuxna 
och många av rönnarna är i dåligt skick. På södra sidan 

saknas dessutom flera rönnar. Gräsytorna är svår-
skötta och skulle kunna bytas ut mot låga buskar. Det 
finns planer på att förändra platsens användning vilket 
skulle få konsekvenser även för planteringarna. Ytorna 
kan lämpa sig för omhändertagande av dagvatten.

Trygghet: Det saknas täta buskage eller dolda platser.  
Belysningen och kontakten med omgivningen är god.

1
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3

Bild 1: Nedfarten till det underjordiska garaget
Bild 2: Plats vid korsningen med Sankt Eriksgatan
Bild 3: På vardera sida om nedfarten finns en buskrad och träd.
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1.Lindar i gräsyta 2.Vaktkur 3.Gragenedfart 
4.Cykelparkering 5.Kronobergsparken
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Utveckla & värna

Skönhet Slitagetålighet

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• ersätta döda träd.
• förnya buskage.
• arbeta för omhändertagande av dagvatten i 

grönytorna.

Bild: Flera av träden är döda eller i mycket dåligt skick
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Essingestråkets västra del
Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,1 hektar

Innehåll: Vid Essingestråkets västra del finns gröna 
ytor mellan gata och bebyggelse och med olika karak-
tärer. På gatans norra sida, vid Essingeskolan, finns 
en smal gräsyta med några buskar och träd. Här finns 
också en nätstation och i närheten av den står en 
parksoffa. I väster fungerar de små grönytorna som 
förgårdsmark och har mer trädgårdskaraktär.

I en grön mittrefug öster om Essingetorget finns tre 
stora och mycket fina ekar som är av värde för områ-
dets karaktär och för den biologisk mångfalden.

Analys
Växtligheten kring gatan och de stora ekarna ger 
stråket en grön karaktär. Det är viktigt med regel-
bunden underhållsbeskärning för att inte grenar ska 
hänga ut över gångbanor.

Tillgänglighet: Parksoffan står direkt i gräset vilket 
försämrar tillgängligheten. 

Utveckla & värna

Ekosystem

Genom att:
• värna de stora träden och biologisk mångfald i 

gaturummet.
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Bild 1: Vy från öster mot mittrefugen med de stora ekarna
Bild 2: Vy västerut över den norra sidan av gatan
Bild 3: Parkbänk vid norra sidan av gatan
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1.Buskage 2.Nätstation 3.Essingetorget
Parkgräns
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Essingestråket
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Fridhemsgatan (2)

1

2

3

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 
hektar

Innehåll: På Fridhemsgatans västra sida, söder om 
Hantverkargatan, finns en grönyta med häckomgär-
dade klippta gräsytor och stora träd som lind, ask 
och alm. I norr finns en perennplantering vid entrén 
till intilliggande byggnad och vid en annan entré ett 
par odlingslådor. I höjd med Pontonjärgatan finns en 
syrenhäck och söder om denna ligger en uteservering. 
Längst i norr finns en cykelparkering. 

Analys
Grönytorna längs Fridhemsgatan är i bra skick och 
utgör ett trevligt inslag i stadsbilden.

I de avbrott som finns häckarna för att gräsytorna ska 
kunna nås, skulle en plattrad kunna göra att smitvägar 
med öppen jord uppstår. 

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas

Utveckla & värna

Kulturhistoria Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• arbeta för att göra ytorna mer tillgängliga och 

inbjudande
• värna de stora träden.
• utveckla blomning och biologisk mångfald 

genom att plantera lökväxter eller blommande 
buskar.

• uppmuntra och möjliggör för stadsodling.

Bild 1: Vy mot norr. Häckinfattad gräsyta.
Bild 2: Vy mot söder. Häckinfattad gräsyta.
Bild 3: Kaukasisk förgätmigej och smörboll

1

2
3

1.Uteservering 2.Cykelställ 3.Sysslomansparken
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Hantverkargatan vid Sankt Eriksgatan
Historik
År 1933 iordningställdes en gatuplantering med bland 
annat en hästkastanj som idag är mycket stor och 
värde full för stadsbilden.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,01 
hektar

Innehåll: Platsen utgörs av en terrassering med en 
gräsyta och två träd; en lind och en hästkastanj. I ena 
hörnet finns ett litet buskage och vid gatuköket finns 
en yta med ett par bänkbord. Terrassen avgränsas på 
två sidor av ett smidesräcke.

Analys
Trädkronornas kompakta skugga gör att gräsytan är 
i dåligt skick. Marken skulle kunna disponeras på ett 
bättre sätt med till exempel en mer varierad plantering 
eller sittmöbler i en grusyta.

Trygghet: Platsen saknar täta buskage eller dolda 
platser. 

Tillgänglighet: Planteringen saknar stora nivåskill-
nader eller kanter. 

Besökstryck: Låg. Genomströmningen på omgi-
vande   gator är hög.

Upplevelsevärden:
Grön oas

Utveckla & värna

Slitagetålighet

Ekosystem

Genom att:
• värna de stora träden.
• utveckla blomning och biologisk mångfald.

1

2

3

Bild 1: Vy från Baltzar von Platens gata
Bild 2: Platsen med Sankt Eriksgatan i bakgrunden
Bild 3: Gatukök i anslutning till platsen
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Hantverkargatan
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Hjalmar Söderbergs väg
Historik
Förgårdarna anlades på 1930-talet samtidigt som fler-
våningshusen byggdes norr om Hjalmar Söderbergs 
väg.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 
hektar

Innehåll: Vid Hjalmar Söderbergs vägs västra del 
i närheten av Ola Hanssonsgatan finns två förgårdar. 
Den västra är en oskiljaktig del av den gröna bostads-
gården och  innehåller en gräsyta med ett antal friväx-
ande buskar av try. Den östra gården utgörs av två små 
gräsytor med varsin mäktig hängask. Platsen avgränsas 
med en låg mur mot bostadsgården. Närmast fasaden 
finns buskar.

Analys
Båda platserna är i behov av underhållsåtgärder. Det 
går smitvägar genom gräsytorna och buskarna är 
förvuxna.

Trygghet: Kontakten med omgivningen är god. En 
belysningsstolpe står i trädkronan vilket ger dålig 
ljusspridning. 

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet

Skönhet Slitagetålighet

Ekosystem

Genom att:
• utveckla blomning genom att plantera 

lökväxter.
• se över belysningen.
• utföra regelbunden föryngring av buskar.
• värna de gamla träden och hängaskarna.
• uppmuntra till möjligheten att teckna bru-

karavtal för skötsel av en bit parkmark.

Bild 1: Östra gården domineras av hängaskar
Bild 2: Hängaskarnas lågt ansatta krona sträcker sig ut över 
trottoaren vid den östra gården
Bild 3: Västra gården.  
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Industrigatan   
Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 
hektar

Innehåll: Längs Industrigatan finns tre förgårdar 
med samma form. Den norra förgården har buskplan-
teringar längs kanterna och en gräsyta med en platt-
satt sittyta i mitten. Den mellersta förgården har låga 
buskar och perenner längs kanterna och en gräsyta i 
mitten med ett robiniaträd. Den södra förgården har 
likartat utseende men trädet som står i gräsytan är en 
rönnsumak.

Analys
De tre förgårdarna sköts genom brukaravtal och har 
privat karaktär.

Utveckla & värna

Skönhet

Ekosystem

Genom att:
• sträva efter att ge förgårdarna ett mer homo-

gent utseende.
• öka insyn och kontakt från omgivningen.

Bild 1: Den norra förgården 
Bild 2: Den mellersta förgården
Bild 3: Den södra förgården
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Parkgräns

Industrigatan

Svarvaregatan

Kungsholms strand
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Jaktvarvsplan
Historik
Jaktvarvsplan tillkom under senare delen av 1930-talet 
och har fått sitt namn från att Hovet en gång hade ett 
båtvarv här för sina jakter.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,1 hektar

Innehåll: Jaktvarvsplan består av en vändplan med 
en centralt placerad gräsyta med en stor vacker häst-
kastanj. I väster reser sig en ståtlig granitmur som en 
fond och framför denna ligger en gräsyta och busk-
plantering. En plattsatt gång leder till en garageentré i 
muren. På platsen finns också en cykelparkering.

Analys
Hästkastanjen är av stort värde för stadsbilden, då den 
inte bara upplevs från själva Jaktvarvsplan utan också 
nedifrån Polhemsgatan. Planteringen framför granit-
muren är lite spretig och gles och skulle behöva ses 
över för att på ett bättre sätt matcha den omsorgsfullt 
be  arbetade muren. Gräsytan under hästkastanjen är, 
med tanke på det skuggiga läget, i acceptabelt skick.

Trygghet: Det saknas täta buskage eller dolda 
platser. Kontakten med omgivningen upplevs som god.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på Jaktvarvsplan 
är bra med hårda och jämna markmaterial. 

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet

Utveckla & värna

Slitagetålighet Ekosystem

Genom att:
• värna det stora trädet.
• utveckla blomning och biologisk mångfald.
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Bild 1: Vy från Polhemsgatan med den resliga hästkastanjen
Bild 2: Vy mot Polhemsgatan
Bild 3: Cykelställ framför stenmuren
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John Bergs plan
Historik
Gatuplanteringen vid John Bergs plan iordningställdes 
1935 i samband med att flerbostadshus byggdes på 
Stadshagsberget.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 
hektar

Innehåll: Planteringen är uppdelad i två delar. I den 
norra finns en klippt gräsyta med två stora lönnar och 
intill denna en plattyta med ett par sittplatser omgär-
dade av en avenbokshäck. Två oxlar står vid hörnen 
av plattytan. I den södra delen finns också ett par sitt-
platser med en avenbokshäck i ryggen, två oxlar på sid-
orna och en perennplantering framför. 

Analys
Platsen är i dåligt skick med kantstenar och plattsätt-
ningar som skevar och lutar. Det växer en hel del ogräs, 
både i planteringar och i plattsättning och häckarna är 
glesa. Utformningen i den norra delen bör ses över och 
eventuellt kan delar av de häckar som finns tas bort 
för att skapa en mer öppen plats och öka trivseln samt 
användbarheten. Det bör även övervägas att ersätta 
perennerna i planteringen i den södra delen mot krafti-
gare alternativ som bättre kan konkurrera med ogräs.

Trygghet: Det finns gott om belysning längs med 
gatan och kontakten med omgivningen är god. 

Tillgänglighet: Hela platsen lutar svagt mot 
Stadshagsvägen. Det finns kanter runt båda platserna 
vilket försämrar tillgängligheten. Markmaterialen på 
gångytor är jämna och hårda.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden: 
Grön oas Sitta i solen
Rofylldhet

Bild 1: Den södra delen med parksoffor och plantering
Bild 2: Häckinfattat parkrum i den norra delen
Bild 3: Vy från söder
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Utveckla & värna

Rofylldhet

Slitagetålighet

Ekosystem

Genom att:
• utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och 

buskytor.
• värna de stora träden.
• uppmuntra till möjligheten för stadsodling eller 

tecknande av brukaravtal för skötsel av en bit 
parkmark.

Bild: Gräsytan med de två lönnarna i parkens norra del
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Kungsbroplan
Historik
Träd planterades här redan 1911-1912. Under årens lopp 
har träden utsatts för allehanda påfrestningar, som upp-
fyllnader, hårdgörande av mark intill stammen, påkör-
ning med mera. År 2003-2004 skedde en upprustning 
där växtbäddarna förbättrades för träden. Samtidigt 
ordnades underplantering i form av perenna växter.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 
hektar

Innehåll: Planteringarna vid Kungsbroplan består 
av två perennplanteringar som avslutas med ett lågt 
smides räcke. I varje plantering står två lindar. 

Analys
Perennplanteringarna är i mindre bra skick med en 
hel del ogräs. Antingen måste skötseln intensifieras 
eller så måste växterna ersättas med mer konkurrens-
kraftiga alternativ.

Utveckla & värna

Skönhet Ekosystem

Genom att:
• värna de stora träden.
• utveckla blomning och biologisk mångfald.
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Bild 1: Perennplanteringar under lindarna
Bild 2: Perennplanteringarna kantas av cykelväg och parkering
Bild 3: Vy från Kungsgatan
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Plättlaggen
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Kungsholms strand
Historik
Den gröna kilen sparades och trappan anlades i sam-
band med att bebyggelsen tillkom i slutet av 1930-talet. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,03 
hektar

Innehåll: I hörnet mellan Kungsholms strand och 
Industrigatan finns en liten grönyta som sluttar ner 
mot vattnet. Den består av en gräsyta och, i den västra 
spetsen, av ett buskage invid en busshållplats. I båda 
ändar av buskaget står mindre lönnar. En åsnestig 
leder fram till en trappa som går utmed en stenmur upp 
till Industrigatan.

Analys
Anläggningen ger ett välskött intryck och tillsammans 
med stenmuren är den ett vackert inslag i området. 
Buskarna är något förvuxna och rysklönnen närmast 
busshållplatsen har relativt omfattande kronskador och 
kan behöva bytas ut.

Trygghet: Buskaget är kompakt men för litet för 
att rymma någon egentlig dold plats. Belysning finns 
utmed omgivande gator och anslutande fasad.

Tillgänglighet: Både åsnestigen och trappan har 
handledare.  

Upplevelsevärden:
Grön oas Utsikt

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Ekosystem

Genom att:
• utföra regelbundna buskröjningar
• värna den karaktärsfulla rysklönnen och ersätta 

den vid behov.
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Bild 1: Vy från Kungsholms strand
Bild 2: Vy uppifrån Industrigatan
Bild 3: Busshållplats med buskage och träd

Kungsholms strand

Industrigatan

Parkgräns

 (14)
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Kungsklippan gatuplantering
Historik
I samband med att bostadshus uppfördes på norra 
sidan av Kungsklippan under 1930-talet anlades två 
återvändsgator med små gröna ytor mellan husen.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 
hektar

Innehåll: Den östra av Kungsklippans ytor med 
gatugrönt består av en till största delen hårdgjord yta 
med hästkastanjer och en paraplyalm. Området upptas 
nästan helt av en stor cykelparkering. I den västra 
ytan står två hästkastanjer i en kullerstensbelagd yta i 
gatans mitt. Här finns också en parksoffa i en minimal 
grusyta. Intill gatan finns ett magnoliaträd och ett 
syrenbuskage samt cykelparkeringar. 

Analys
Den östra ytan är nyligen upprustad och i bra skick. 
Den västra är i sämre skick med ogräsbevuxen stenbe-
läggning och ett större hål efter vad som kan ha varit 
en plantering. Hålet bör läggas igen med samma sten 
som på övrig yta.

Trygghet: Det förekommer inga undanskymda 
platser. Kontakten med omgivningen är god och belys-
ningen tillräcklig. 

Tillgänglighet: Omkring båda grönytorna i gatan 
löper en kantsten. Runt den västra är kanten särskilt hög 
vilket kan göra det besvärligt att ta sig till parksoffan. 
Markmaterialen är hårda och jämna men de gångytor 
som omger planteringarna i gatan är mycket smala.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas 

Bild 1: Västra delen. Parksoffa under hästkastanjerna
Bild 2: Östra delen
Bild 3: Västra delen med cykelparkering i norra änden
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1.Parksoffa 2.Cykelparkering
3. Hiss till Rådmansgatans 

tunnelbanestation

Kungsklippan

Parkgräns
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Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Ekosystem

Kopplingar

Slitagetålighet

Genom att:
• öka tillgängligheten till ytorna.
• värna de stora träden.
• arbeta för omhändertagande av dagvatten i 

ytorna.

Bild: Västra delen. Vy från söder
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Lindhagensgatan
Historik
År 2006 inleddes en omfattande upprustning av den 
för västra Kungsholmen viktiga Lindhagensgatan. 
Gatan utformades som en esplanad med två trädrader 
i en gräsplanterad mittrefug från Lindhagensplan till 
Ulvsundasjön. Planteringen omfattar sammanlagt 200 
kejsar lindar och utfördes i olika etapper 2006-2012.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,7 hektar

Innehåll: Planteringen består av lindar planterade 
i två rader i en gräsyta. Gräsytan avgränsas med en 
hög kantsten mot gatan och mot korsade gång- och 
cykelvägar.

Analys
Bortsett från några smitvägar i gräset är anläggningen 
i ett bra skick och tack vare de välvuxna lindarna 
framstår Lindhagensgatan som en paradgata. 

Tillgänglighet: Korsande gång- och cykelvägar är 
jämna och plana och saknar besvärliga kanter.

Besökstryck: Medel. Framförallt biltrafik.
 

Utveckla & värna

Ekosystem

Genom att:
• värna de stora träden.
• utveckla dagvattenhanteringen

1
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Bild 1: Träd planterade i en senare etapp närmast Ulvsundasjön
Bild 2: Sträckan närmast Lindhagensgatan. Under lindarnas 
kronor bildas ett långsträckt grönt parkrum
Bild 3: Ett högt granitkantstöd kantar gräsytan

Parkgräns

Ulvsundasjön

Lindhagensplan
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Messeniusgatan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,06 
hektar

Innehåll: Längs Messeniusgatans västra sida står två 
vackra ekar i två gräsytor. Här finns också en mindre 
längsgående perennplantering. Norrslänten ner mot  
Rålambsvägen utgörs närmast trappan av en gräsyta 
och närmast fasaden finns ett buskage med en björk. 
Ovanför slänten finns en buxbomshäck.

Analys
Ekarna ger Messeniusgatan en grön karaktär. Buskaget 
i slänten är förvuxet och innehåller sly vilket ger ett 
ovårdat intryck.

Trygghet: Buskaget i norr är omfångsrikt men väl 
avgränsat. I övrigt förekommer inga dolda platser och 
kontakten med omgivningen är god. Belysning finns 
på gatan. 

Tillgänglighet: Trappan mellan Messeniusgatan och 
Rålambsvägen har handledare och kontrastmarkering.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas 

Utveckla & värna

Skönhet Ekosystem

Genom att:
• värna gaturummets gröna karaktär.
• uppmuntra och möjliggöra stadsodling eller 

tecknandet av brukaravtal.

1
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3

Bild 1: Perennplantering närmast husfasaden
Bild 2: Vy mot norr
Bild 3: Vy från Rålambsvägen
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1.Buskslänt 2.Perennplantering 3.Cykelställ
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Olof Gjördingsgatan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,02 
hektar

Innehåll: Utmed Olof Gjördingsgatan finns en rad 
av oxlar i små gräsytor som delvis inramas av klippta 
schersminbuskar. 

Analys
Planteringarna ger gatan en grön karaktär. Gräsytorna 
är dock i dåligt skick. Schersminbuskarna är inte idea-
liska för formklippning och borde ersättas med något 
lämpligare. 

Tillgänglighet: Gångvägen mellan planteringarna 
är hårda och jämna. 

Besökstryck: lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas

Utveckla & värna

Slitagetålighet

Genom att:
• uppmuntra till möjligheten att teckna brukar-

avtal för skötsel av en bit parkmark.
• utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och 

buskytor.

Bild 1: Vy mot norr. Planteringen leder blicken mot Kronobergs-
parken som syns i bakgrunden
Bild 2: Planteringen är ovårdad med mycket ogräs
Bild 3: Vy mot söder. Schersminbuskar och oxlar delar av gatan.
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Parmmätargatan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplantering 0,02 hektar

Innehåll: Längs Parmmätargatans östra sida finns en 
långsmal plantering med flera olika sorters buskar som 
fläder och oxbär. Planteringen avslutas i söder vid en 
av Rådhusets tunnelbaneuppgångar.

Analys
Planteringen ger ett oordnat intryck och är i behov av 
en översyn. 

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• utreda möjligheten att nyttja en del av ytan för 

cykelparkering.

1

Bild: Buskarna är nyligen föryngringsbeskurna. Till vänster syns 
smidesstaketet som omger Kungsholms kyrkas kyrkogård.
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1.Tunnelbaneuppgång 2.Kungsholms Kyrka
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Polhemsgatan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,04 
hektar

Innehåll: Utmed Polhemsgatan mellan Hantverkar-
gatan och Pontonjärgatan står en rad av lindar i 
smala gräsytor. I flera av gräsytorna står också 
schers  minbuskar.

Analys
De stora lindarna skänker välbehövlig grönska åt 
gaturummet. Gräsytorna under träden är dock slitna 
och ytorna borde istället planteras med undervege-
tation som lämpar sig bättre för det skuggiga läget. 
Det står idag cyklar intryckta i buskaget vid uteser-
veringen vilket ger ett skräpigt intryck. Angränsande 
cykelparke ring bör därför utökas. 

Tillgänglighet: Polhemsgatan lutar svagt ner mot 
Pontonjärgatan. Markmaterialen är hårda och jämna på 
gångytor. Det saknas sittplatser.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas

Utveckla & värna

Slitagetålighet

Ekosystem

Genom att:
• värna de stora träden.
• utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och 

buskytor.
• föryngringsbeskär buskarna regelbundet.
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3

Bild 1: Gräsytor under träden
Bild 2: Uteservering längs fasaden. Cyklar parkerade i buskarna
Bild 3: Vy söderut mot Pontonjärgatan

1.Buskslänt 2.Perennplantering 3.Cykelställ
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Serafimergränd
Beskrivning
Karaktär och storlek: Plantering under träd 0,02 
hektar

Innehåll: Utmed västra sidan av Serafimergränd 
finns en smal grön slänt som delvis tas upp med 
en låg stenmur och delvis utgör en bergsskärning. 
Vegetationen utgörs av spontant etablerade träd och 
buskar som ask, fläder och björk. 

Längre in i gränden finns en vändplats och i dess mitt 
står ett vackert valnötsträd i en gräsyta. Strax norr om 
vändplatsen står två körsbärsträd i en hårdgjord yta. 
Utmed fasaden öster om vändplatsen finns en soffa.

Analys
Slänten har en vild karaktär och för att den inte ska 
se ovårdad ut och göra att passagen upplevs som 
mörk och smal är det viktigt att sly gallras ur. Gräset 
under valnöt strädet kan eventuellt ersättas med tåliga 
perenner. Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Slitagetålighet

Genom att:
• arbeta med återkommande slyröjning i slänten 

för att hålla platsen öppen och trygg.
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Bild 1: Vy mot norr med slänten till vänster
Bild 2: Norr om vändplanen står körsbärsträd i en hårdgjord yta
Bild 3: Ett valnötsträd står i mitten av vändplanen
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1.Körsbärsträd 2.Valnötsträd 3.Slänt
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Stadshagsplan
Historik
Planteringarna anordnades samtidigt som bostads-
husen byggdes på Stadshagsberget under 1930-talet.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Gatuplanteringar 0,03 
hektar

Innehåll: Liksom den närliggande John Bergs plan 
utgörs planteringen av två skilda ytor. I den södra står 
en parksoffa i en gräsyta. Här finns också tre körs-
bärsträd träd och några buskar, bland annat rosor. I 
den norra ytan står en lönn och ett körsbärsträd i en 
gräsyta. 

Analys
Körsbärsträden på Stadshagsplan är generellt i dålig 
kondition med glesa kronor och svag tillväxt. Det bör 
därför övervägas att ersätta flertalet med annan art 
som är bättre lämpad för de torra växtbetingelserna. 
Buskagen i den södra delen behöver en översyn.  

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller 
dolda platser. Kontakten med omgivningen är god.

Tillgänglighet: Det finns kanter runt alla plante-
ringar och bänken i den södra delen står i en gräsyta. 

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet

Utveckla & värna

Ekosystem

Genom att:
• värna de stora träden.
• utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och 

buskytor.
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Bild 1: Norra delen med gräsytan under träden 
Bild 2: Parksoffa i den södra delen
Bild 3: Vy från söder. Flera av körsbärsträden är i dåligt skick.
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Trappanläggningar
Viktiga kopplingar mellan gator, ofta med vackra 
murar och planteringar
Bild från Jeppes trappor



1

2

3

Essinge Högväg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Trappanläggning 0,01 
hektar

Innehåll: Mitt på Essinge Högväg ligger denna 
trapp anläggning som förbinder vägen som ligger på 
två olika nivåer. På vardera sida om trappan finns 
friväxande buskar och träd. 

Analys
Anläggningen ger idag ett ovårdat intryck med mycket 
ogräs och glesa planteringar. Platsen är i behov av upp-
rustning med gallringsåtgärder och nyplantering av 
buskar. 

Entrén från den övre nivån är otydlig och sikten mot 
gatans nedre nivå skymd. Vägräcket vid den övre 
gatans slut är skevt och skadat.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller 
dolda platser. Belysning saknas i trappan. 

Tillgänglighet: Trappan har handledare och 
kontrastmarkeringar.

Besökstryck: Lågt

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet

Genom att: 
• se över trappornas räcken och möbler.
• tillse god tillgänglighet.
• arbeta med återkommande slyröjningar.
• se till att planteringar är i gott skick.

Bild 1: Vy från toppen av trappan
Bild 2: Vy från nedre nivån av Essinge Högväg
Bild 3: Vy från övre nivån av Essinge Högväg. Bakom vägräcket 
skymtar entrén till trappanläggningen.

Essinge Högväg

Essinge Högväg
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Jeppes trappor
Historik
Bostadshusen och parkerna här byggdes under 1930-
talet. Trapporna anlades 1939-1944.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Trappanläggning 0,2 hektar

Innehåll: Jeppes trappor går från Kungsholmsgatan 
upp till Stadsarkivets norrsida. Anläggningen består 
av flera trapplopp. I den nedre delen omfamnar trappan 
en terrass med en större perennplantering. På två av 
vilplanen står parksoffor. Från trappans krön leder 
en gångväg upp mot Kungsklippan med flera kortare 
trappor. Vegetationen utgörs framförallt av buskplan-
teringar men mindre gräsytor förekommer längs gång-
vägen i den övre delen.

Analys
Trappanläggningen håller hög kvalitet med natur-
material, fina smidesräcken och parkmöbler. Den 
nyanlagda perennplanteringen förhöjer intrycket ytter-
ligare. Vegetationen är i allmänhet frodig. På en del 
ställen inkräktar dock grenar från buskar och träd på 
gångstråket och de behöver därför ses över.

Det kan utredas om det är möjligt att från trappans övre 
del anlägga en ny passage längs Stadsarkivets baksida 
för att via befintlig terrass kunna nå Sven Wallanders 
park och Kaplanstrappan. På arkivets baksida skulle 
därigenom en attraktiv utsiktsplats kunna skapas.

Trygghet: Det förekommer en del täta buskage 
och dolda platser, framförallt där gångvägen passerar 
stadsarkivet. Kontakten med omgivningen upplevs 
som begränsad på grund av tät grönska och anlägg-
ningens läge i sluttningen. Belysningen är tillräcklig i 
den övre delen men i knappaste laget i den nedre. 

Tillgänglighet: Trapporna har handledare och kon-
trastmarkeringar. Även längs gångvägen finns ett lägre 
räcke. Markmaterialen är jämna och hårda. 

Besökstryck: Lågt
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Bild 1: Bild från översta trappan som ansluter till Kungsklippan
Bild 2: Trappor längs gångvägen i den övre delen
Bild 3: I den sammanhängande nedre delen av trappanlägg-
ningen finns parksoffor på vilplanen
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Upplevelsevärden: 
Grön oas Rofylldhet

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet

Genom att: 
• se till att planteringar är i gott skick.
• se över trappornas räcken och möbler.
• tillse god tillgänglighet.
• arbeta med återkommande slyröjningar.

Bild: Parksoffor på vilplanen. Till höger anas perennplanteringen.
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Kaplanstrappan
Historik
Kaplanstrappan anlades under 1930-talet samtidigt 
som området bebyggdes med flerbostadshus.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Trappanläggning 0,15 
hektar

Innehåll: Kaplanstrappan består av en längre trappa 
som sträcker sig från Kaplansbacken upp till Sven 
Wallanders park och Kungsklippan. På två av trappans 
vilplan står parksoffor och längs båda sidor av trappan 
finns buskplanteringar. Norr om trappan ligger en 
otillgänglig klippbrant och på toppen av denna Sven 
Wallanders park. 

Analys
Kaplanstrappan är en gedigen trappanläggning men 
den upplevs som ganska nedgången med nötta räcken 
och slitna möbler. 

Buskplanteringen söder om trappan är i mycket dåligt 
skick och behöver göras om. Skyddsnätet, som är 
monterat mot räcket i den nedre delen, ger ett tråkigt 
intryck.

Trygghet: Kontakten med intilliggande bostadshus 
bidrar till den upplevda tryggheten. Det finns bra med 
belysning längs trappan.

Tillgänglighet: Trappan är lång men har flera vilo-
plan och sittplatser. Här finns både handledare och 
kontrastmarkeringar. 

Besökstryck: Lågt till medel 

Upplevelsevärden:
Grön oas

1
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Bild 1: Kaplanstrappan är lång med flera vilplan
Bild 2: Trappa i granit. Notera skyddsnätet till höger
Bild 3: Vy ned mot Kaplansbacken
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Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet

Genom att: 
• se över trappornas räcken och möbler.
• tillse god tillgänglighet.
• arbeta med återkommande slyröjningar.
• se till att planteringar är i gott skick.

Bild: Trappan vindlar uppför klippan. Längst uppe till höger 
anas Sven Wallanders park.
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Övriga parkytor
Grönytor som är del av transportstråk eller 
ligger nära trafikleder
Bild från Brovaktarparken



Brovaktarparken
Historik
Brovaktarparken anlades 2013 under Essingeleden och 
mellan de två höga byggnader som tillsammans bildar 
Kungsholmsporten. Parkens namn anspelar på den 
ännu bevarade vaktstugan Lilla Hornsberg som ligger 
intill Karlbergskanalen. Parken är medvetet utformad 
som en plats för passage och inte för vistelse. Den är 
uppbyggd av geometriskt formade ytor och färgvari-
ation som ska ge besökaren en estetisk upplevelse av 
platsen. 2014 tilldelades parken Sveriges arkitekters 
Sienapris för god utemiljö. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,6 hektar

Innehåll: Brovaktarparken ligger vid brofästet där 
Essingeleden möter norra Kungsholmen i en starkt 
lutande norrslänt. Nivåskillnaden hanteras med ett 
system av triangelformade ytor med omväxlande 
marktäckande vegetation och kalkstenskross i olika 
grå nyanser. I flera av ytorna står tallar och körsbärs-
träd. Mellan ytorna löper gång- och cykelstråk i plats-
gjuten betong. I parkens nedre del står Albin Karlssons 
konstverk Brovakten i form av ett silverglänsande träd 
som uppfördes 2013.

Analys
Med Brovaktarparken har man på ett skickligt sätt 
hanterat platsens stora nivåskillnader. Genom ett starkt 

formspråk är den bullerstörda och mörka miljön under 
Essingeleden numera en spännande plats. Parken är 
relativt ny och i bra skick. Det är dock viktigt med en 
hög skötselnivå så att ogräs inte tillåts ta över. Parkens 
strikta form gör att ogräs framträder extra tydligt. 
Vidare är det viktigt att stenar som rullat ner från 
krossytorna och ut på gång- och cykelytor plockas bort 
regelbundet. De kan annars utgöra en fara.

Trygghet: Platsen är öppen och enkel att överblicka.  
Dock kan man känna sig lite avskuren från omvärlden 
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Bild 1: Vy från nordöst. 
Bild 2: Plantering- och stenytorna är upphöjda från omgivningen
Bild 3: Mycket grus och skräp längs gångvägarna
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på grund av platsens läge under Essingeleden. Det 
finns gott om belysning.

Tillgänglighet: Gång- och cykelytorna lutar ordent-
ligt, men det finns både viloplan och handledare längs 
hela sträckan. Markbetongen är slät och hård och det 
finns sittplatser med både rygg- och armstöd.

Besökstryck: Medel

Upplevelsevärden:
Blomprakt  Rofylldhet
Grön oas Skate
Konst/kultur

Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• värna parkens uppdelning i ”gröna och grå ytor”.

Bild: Cykelstråk genom parken

239Övriga parkytor



1

2

3

Essingeringen/Flottbrovägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,2 hektar

Innehåll: Längs Essingeringen och tvärbanan och 
på ömse sidor om Essingeleden finns flera mindre par-
tier med vegetation. Väster om Essingeringen finns en 
klippt gräsyta med ett par ekar och en slänt med en 
blandning av sly och några större träd. Området mellan 
Essingeringen och tvärbanespåren utgörs av en mycket 
hög bergsskärning med uppslag av sly. På båda sidor 
om Essingeleden finns klippta gräsytor med solitärträd 
som avskiljs mot övriga ytor med kraftiga vägräcken.

Analys
Området är kraftigt bullerstört från Essingeleden. De 
flesta av ytorna går inte att beträda utan fungerar som 
gröna inslag i en annars mycket hårdgjord miljö.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage eller 
dolda platser. Belysningen är god. 

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• fortsätta kontinuerlig skötsel och slyröjning för 

att upprätthålla god sikt.

Bild 1: Slänt med träd väster om Essingeringen
Bild 2: Bergsskärning med sly mellan Essingeringen och tvärbanan
Bild 3: Små gröna ytor i en annars hårdgjord miljö
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Gamla Essinge broväg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,3 hektar

Innehåll: I anslutning till Gamla Essinge broväg, 
Essingeleden och dess på- och avfartsramper finns 
flera mindre grönytor. 

Vid korsningen Primusgatan/Gamla Essinge broväg 
finns en gräsyta med ett stort antal lönnar. Genom 
gräset går en gångväg och vid Gamla Essinge bro-
vägs avstängda ramp mot Essingeleden finns en refug 
med buskplanteringar. Vid korsningen Primusgatan/
Luxgatan finns ett område med en gångväg som till 
största delen ligger under Essingeledens broar. Därför 
är det bara en mindre del som är grön. Den innehåller 
ett par träd i klippt gräs. I övrigt är marken täckt med 
stenkross.

Analys
Många av lönnarna i korsningen Primusgatan/Gamla 
Essinge broväg har stamskador och buskplanteringen 
vid den avstängda rampen ger ett risigt intryck. 

Platsen kommer få en ny utformning i samband med 
exploateringen av Primusområdet. Läs mer i parkpla-
nens del 1, Kungsholmen växer.

Trygghet: Det förekommer inga täta buskage men i 
området under broarna är kontakten med omgivningen 
begränsad. I övrigt är kontakten med omgivningen god 
och belysningen bra.

Tillgänglighet: Gångvägen under broarna lutar 
relativt brant. Det finns dock ett lågt räcke längs hela 
sträckan.

Utveckla & värna

• Arbeta för en utveckling av grönytorna i 
samband med exploatering av Primusområdet.

Bild 1: Lönnarna i norra delen
Bild 2: Grönyta vid Luxgatan 
Bild 3: Buskplantering söder om Essingeleden
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Lindhagensplan
Historik
Den nya tunnelbanan till Vällingby som öppnade 
1952 drogs längs Drottningholmsvägen och under 
Lindhagensplan i ett öppet schakt. Körytor för bilar 
anlades samtidigt längs spåren. I de två halvmåne-
formade ytorna som blev kvar fanns ett par träd i en 
gräsyta. När schaktet mot Fridhemsplan överdäckades 
2009 gjordes grönytorna i Lindhagensplan.  

Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,2 hektar

Innehåll: Lindhagensplan består av en hårt trafikerad 
trafikplats. Grönytorna, som ligger i cirkulationens 
mitt på den övre trafiknivån, består av marktäckande 
gräs och glanskörsbär planterade i rader. 

Analys
Planteringen är renodlad och tilltalande och utgör ett 
viktigt grönt inslag i den hårda trafikmiljön. Träden är 
dock i dålig kondition till följd av problem med avvatt-
ningen av ytorna.

Utveckla & värna

Skönhet Ekosystem

Slitagetålighet

Genom att:
• utveckla blomning och biologisk mångfald.
• utveckla platsen med mer lättskötta gräs- och 

buskytor.
• ta fram en trädvårdsplan med strategi för 

utbyte av träden.
• förbättra mark- och vattenförhållandena på 

platsen.
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Bild 1: Hårt trafikerade vägar omger grönytan
Bild 2: Många av träden är i mycket dåligt skick
Bild 3: Drottningholmsvägen och tunnelbanespåren skär genom 
grönytan 
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Junohällsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,01 hektar

Innehåll: Vid Junohällsvägens västra del, i anslut-
ning till vattnet, finns ett litet stycke parkmark med en 
gräsyta och en betongkaj mot vattnet. Vid betongkajen 
står ett pilträd.

Analys
Platsen är idag bortglömd och nedgången men med 
små medel skulle det fina läget vid vattnet kunna tas 
tillvara. Mycket skulle vara vunnet bara genom någon 
sittmöjlighet och bättre underhåll. 

Trygghet: Murarna och planken mot angränsande 
fastigheter gör att kontakten med omgivningen är 
begränsad. Det finns en belysningsstolpe närmast 
vägen.

Tillgänglighet: Grusgången ner till betongkajen är 
överväxt vilket försämrar tillgängligheten. Sittplatser 
saknas.

Besökstryck: Mycket lågt

Upplevelsevärden:
Rofylldhet Utsikt
Vattenkontakt
  

Utveckla & värna

Trygghet & tillgänglighet Rofylldhet

Genom att:
• tillskapa en sittplats.
• uppmuntra tecknande av brukaravtal för skötsel 

av parkmarken.
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Bild 1: Betongkajen närmast vattnet
Bild 2: Platsen kantas av en mur och plank på sidorna
Bild 3: Vy från betongkajen upp mot Junohällsvägen

Junohällsvägen
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Segelbåtsvägen
Historik
Parkområdet påverkades och fick en delvis ny utform-
ning i samband med att tvärbanan drogs över Stora 
Essingen och Alviksbron byggdes 1998.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,06 hektar

Innehåll: Platsen ligger i närheten av tvär banans sta-
tion på Stora Essingen och är belägen under Alviksbron. 
Parken består av stensatta dagvattenrännor, en liten 
vattendamm och två bänkar. 

Analys
Platsen under bron har omhändertagits på ett bra sätt 
men vissa kraftiga uppslag av sly och ogräs finns i 
grusytor, vattenrännor och dammen. Bänkarna är 
nötta och trafikräcket mot Essingeringen i den södra 
delen är gammalt och rostigt. 

Trygghet: Vid brofästet och vid nätstationen före-
kommer ett par större buskar. I övrigt upplevs området 
som luftigt och med god kontakt med omgivningen. 
Belysningen är bristfällig under bron. 

Tillgänglighet: Grusgången som leder fram till 
parkbänkarna under brofästet är smal och innehåller en 
hel del ogräs. Sittplatserna saknar rygg- och armstöd.

Besökstryck: Lågt

Upplevelsevärden:
Grön oas Rofylldhet

Utveckla & värna

Aktiviteter & lek Ekosystem

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• öppna upp för nya tillägg av aktivitet/lek.
• förbättra tillgängligheten till platsen under bron.
• se över möbler och utrustning och 

dagvattendamm.

Bild 1: Damm för hantering av trafikdagvatten från 
tvärbanebron
Bild 2: Vy från öster 
Bild 3: Parkbänkar under tvärbanebron
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Tranebergsbrons landfäste
Historik
Under 2015 inleddes en förnyelse av platsen under 
Tranebergsbrons östra landfäste för att ge platsen 
fler funktioner och öka tillgängligheten. Marken i 
brorummen asfalterades och ny utrustning och belys-
ning installerades. En ny trappväg anlades längst in 
under bron.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig parkyta 0,5 hektar

Innehåll: Marken under Tranebergsbron utgörs 
till största delen av en markyta som lutar mot 
vattnet. Genom området går en gångväg och en 
trappväg som förbinder Kristinebergsklipporna med 
Fredhällsparkens västra del. Vid gångvägen finns en 
lekfullt gestaltad plats med bland annat gungor, sitt-
möbler och ett konstverk i betong av My Ekman från 
2016. Det finns ingen vegetation under själva bron men 
omgivningarna innehåller frodig naturvegetation med 
många fina träd.  

Analys
Området under bron har en mycket speciell karaktär 
där de enorma bropelarna och avsaknaden av vegeta-
tion står i stor kontrast till omgivande naturmark.

Trygghet: Platsen är avskilt belägen och de många 
bropelarna gör området svåröverskådligt. Det finns 
gott om belysning längs gångstråken men i övrigt är 
det sparsamt med belysning.

Tillgänglighet: Gångvägen under bron lutar rela-
tivt mycket men har en jämn och hård beläggning. 
Trappvägen har handledare. Utöver de aktiverade 
ytorna med asfalt är platsen under bron svårtillgänglig  
med lutande mark, berg i dagen och ojämna grusytor.

Besökstryck: Lågt till medel

Upplevelsevärden:
Utsikt  Vattenkontakt

Parkgräns
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1.Åsnetrappa  2.Hundrastområde 
3. Småbåtshamn 4.Gungor och konst

Tranebergsbron

Västra Fredhällsparken

Kristinebergsklipporna

Bild 1: Trappvägen i östra delen av parken
Bild 2: Området under bron står i stor kontrast till den gröna 
omgivningen
Bild 3: Platsen under bron med enorma bropelare och avsaknad 
av vegetation
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Utveckla & värna

Skönhet Kopplingar

Aktiviteter & lek Rofylldhet

Trygghet & tillgänglighet

Genom att:
• värna platsens arkitektoniska och unika 

kvaliteter.
• arbeta för ökad användning och utveckling av 

ytorna under bron.
• verka för att platsen ska användas för evene-

mang i mindre skala, med  inriktning mot konst 
och kultur.

• värna platsen som del av Kungsholmen runt.

Bild: Betongkonstverk och målningar under bron.
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