INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2010-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Norrmalms sdf
Handläggare SDF:

Namn: My peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

1

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Norrbackatäppan

Adress:

Norrbackagatan 33

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Norrbackatäppan är en kvarterspark, belägen mellan Norra stationsgatan och Norrbackagatan.
Parken är nästan helt omgärdad av bebyggelse och har karaktär av en större bostadsgård. Två
förskolor samt en skola ligger i direkt anslutning och en del av parken används också som skolgård.
Norrbackatäppan fick sin nuvarande utformning på 1970-talet och bara mindre tillägg har gjorts
sedan dess. Parken är relativt stor men den är sliten och svår att överblicka delvis beroende på
nivåskillnader. Berg i dagen samt utfyllnad med sprängsten gör delar av parken svårtillgänglig.
Några mindre ytor för lek och bollspel finns, i övrigt består parken av gräsytor, mindre träd och
buskage. Bara ett kvarter från Norrbackatäppan växer nya Hagastaden fram. 2017 flyttade de första
boende in och totalt planeras för omkring 5000 nya bostäder. Det nya parkstråket i Hagastaden,
med plats för lek och rekreation, kommer dock inte att kunna tas i bruk förrän omkring 2023. Under
några år kommer därmed Norrbackatäppan att vara den närmast belägna lekplatsen för
Hagastadens nya invånare, det är därför särskilt angeläget att förnya parken. Ett program tog fram
och beslutadesi Sdn 2018 därefter har detaljprojektering pågått. Under våren 2019 kommer
markentreprenaden att handlas upp och genomförandet planeras starta juni 2019. Medel ansöks
2020: 7 milj och 2021: 2 milj

boende in och totalt planeras för omkring 5000 nya bostäder. Det nya parkstråket i Hagastaden,
med plats för lek och rekreation, kommer dock inte att kunna tas i bruk förrän omkring 2023. Under
några år kommer därmed Norrbackatäppan att vara den närmast belägna lekplatsen för
Hagastadens nya invånare, det är därför särskilt angeläget att förnya parken. Ett program tog fram
och beslutadesi Sdn 2018 därefter har detaljprojektering pågått. Under våren 2019 kommer
markentreprenaden att handlas upp och genomförandet planeras starta juni 2019. Medel ansöks
2020: 7 milj och 2021: 2 milj

Mål och syfte med projektet
Målet är att rusta Norrbacktäppan för det ökade antalet användare som väntas då de första husen
står klara i Hagastaden. Parken behöver tillgänglighetsanpassas och förbättras ur
trygghetssynpunkt. Parkens entréer behöver förtydligas och platser för samvaro, spontana
aktiviteter och lek behöver utökas. Stort fokus ligger även på att få vegetationsytor och gräsmattor
att bli hållbara i det extremt hårda tryck som råder i parken. Konstbevattning dras in och vattenlek
anläggs.
Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

Trappor/Murar

Räcken/staket

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:
Exploateringskontoret finansierar del av upprustningen med medel från projekt Hagastaden. Inom
parken finns en del som upplåts som skolgård för Karlbergs skolan, en del av upprustningen
kommer därför att finansieras av utbildningsförvaltningen.Exploateringskontoret bekostar totalt 6
miljoner i projektet, utbildningsförvaltningen delfinasierar med 2 miljoner kronor. Samarbete sker
även med Svenska bostäder och en bostadsrättsförening som också är markägare i området.

Drift- och underhållskonsekvenser
Lösningarna ska vara långsiktigt kostnadseffektiva och hållbara. Med ökad andel utrustning och
tekniska installationer kommer att be´´medföra ökade drift- och underhållskostnader.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019
0

2

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
11

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2010-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Norrmalms sdf
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:
Adress:

2

x

Vasaparken byte av konstgräs på spelplan
Dalagatan 11C

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Bollplanen i Vasaparken används intensivt och ett utbyte av konstgräset behöver genomföras
senast 2020.

Mål och syfte med projektet
En hållbar, miljövänlig och slitstark konstgräsplan som kan nyttjas av många.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

x

Trappor/Murar

Räcken/staket

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
1

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Norrmalms stadsdelsförvaltning
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

3

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Blekholmsterrassen, bryggor och strandlinje

Adress:

Blekholmsterrassen 9

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Vid Blekholmsterrassen/stranden finns två stycken träbryggor, en liten och en större. Bryggorna är i
behov av renovering. I samband med bryggrenovering ses parkvägar och vegetationen över. Medel
ansöks 2021: 2 milj och 2022: 2 milj

Mål och syfte med projektet
En hållbar, trygg och attraktiv strandpromenad.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

x

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:
Stöd eller projektledning från Tk kan vara aktuellt.

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
4

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Norrmalsm sdf
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

4

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:
Adress:

Observatorileunden övre och nedre
Sveavägen 67, Drottninggatan 118

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Observatorielunden är en av Norrmalms största parker och mycket välbesökt. Parken är indelad i
en övre och en nedre del, anlagda med närmare 150 års mellanrum och således med olika
utformning och skilda stilideal. D Delar av Observatoriekullen har varit hårt slitna och i behov av
olika slags förbättringar för att klara ett ökat besökstryck och för att bli en tryggare och attraktivare
miljö för vistelse, lek och promenader. Trots flera årr upprustningsarbete är det mkt svrt att få
gräsmattor, slänter och vegetation att hålla i det extrema tryck som råder i parken, behov finns av
en kontinuenlig översyn och förnyelse . I den nedre delne av Observatorielunden finns behov av att
se över markbeläggningen runt dammen, gräskantskydd runt planteringsytor samt utreda behov av
konstbevattning. Fastighetskontoret planerar en renovering av Stadsbiblioteket och behov av
förnyelser kan uppkomma i samband med detta. Medel ansöks 2021:1 miljon och 2022: 2 milj

konstbevattning. Fastighetskontoret planerar en renovering av Stadsbiblioteket och behov av
förnyelser kan uppkomma i samband med detta. Medel ansöks 2021:1 miljon och 2022: 2 milj

Mål och syfte med projektet
En trygg, attraktiv och hållbar parkmiljö.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019
13.2

2

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
17.2

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Norrmalm sdf
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

5

x

Projektnamn:

Vanadislunden förbättrade entréer

Adress:

Entrér vid Roslagstull, Sveavägen, Cederdalsgatan och
Tulegatan

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Vanadislundnen är en av Norrmalms största parker, men besökstrycket är betydligt lägre jämfört
med övriga parkmiljöer i stadsdelen. Förbättrade, tydligare och mer tillgängliga entréer är ett sätt att
göra hela parken mer tillgänglig och synlig för allmänheten. Behov finns att särkilt titta på
entreésituationerna från Cederdalsgatan, Roslagstull, Norra Sveavägen samt från korsningen
Tulegatan/Frejgatan. Ett program för parkens entréer behöver tas fram för att utreda behov och ta
fram gestaltnngsprincioper och åtgärdsförslag. Medel ansöks för 2021: 1 milj med planerad
fortsättning 2022.

Mål och syfte med projektet
Förbättra parkens entréer och göra de mer attraktiva, trygga och tillgängliga.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
3

