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ETT GRÖNARE STOCKHOLM- MER VATTEN I STADEN
PLAN FÖR RESTAURERING AV VATTENMILJÖN I VÄSTRA
FREDHÄLLSPARKEN

Beskrivning:
Från Stadshuset och Ragnar Österbergsplan går ett grönstråk med början
efter kajen längs Norr Mälarstrand under en magnifik pilträdsallé, vidare
genom strandpromenad längs Riddarfjärden mot Rålambshovsparken och
förbi Konradsbergsparken till Fredhäll. Fredhällsparken avslutas vid
Mälaren.
Det sammanhängande grönområdet tillkom genom samarbete mellan
Erik Glemme, Osvald Almqvist och Holger Blom under 1930- och -40talen. Det avslutas med stor en stor rund plaskdamm för barn. Den ligger
öster om Nordenflychtsvägen. Plaskdammen avslutas på östra sidan med
två vattenterrasser, där vattnet rinner vidare genom ett valv under en bro.
På västra sidan om bron anlades ursprungligen en liten damm med en
mängd vattenväxter. Efter dammen rinner vattnet vidare i en mindre
dalgång ut i Mälaren.
Målsättning:
Att främja den biologiska biologiska mångfalden och återställa dammar
och dalgång samt att göra hela området till ett rekreationsområde med
större kvaliteter.
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Parkytor exploateras i dag för kontor och bostäder. Inte minst kommer
området att locka människor från det nya exploateringsområdet nordvästra
Kungsholmen. Därför ökar behovet att vårda och underhålla det gröna
som finns. Det finns i dag en vattenpump som tar upp vatten från Mälaren
för att återcirkulera detta tillbaka till Mälaren genom två vattenterrasser.
Dessa terrasser kan kantas med planterade vattenväxter. Vattnet kan rinna
vidare genom ett vackert valv under Nordenflychtsvägen och på västra
sidan passera en mindre spegeldamm (bil.1-2). Också kring denna damm
planteras vattenväxeter efter växprogram. Efter spegeldammen rinner
vattnet vidare i en porlande bäck ut i Mälaren.
Vatten har alltid fascinerat människor. Stadsdelförvaltning gröngjorde
Fredhälls västra udde för ett antal år sedan, för att öka tillgången till
vattennära rekreationsytor. Vår målsättning nu är att ”sy ihop”
Fredhällsparken med den grönytan och med fortsättningen förbi
Fredhällsbadet och vidare ut mot Fredhällsklipporna som leder förbi
Marieberg, Smedsuddbadet och åter till Rålambshovsparken för att
förbättra hela promenad- och rekreationsstråket tillbaka till Norr
Mälarstrands strandpromenad.
Tilläggas bör att det norr om den mindre dalsänkan i Fredhäll finns ett
naturmarksområde mot Drottningholmsvägen. Detta kommer att ingå i
rekreationsområdet och tillsammans utgör ytorna en viktig buffert för ljud
och avgaser från trafikpaketet med Drottningholmsvägen/Tunnelbanan
över Tranebergsbron.

Åtgärder:
De båda vattenterrasserna totalrenoveras. (bil.3)
Breddavloppet byggs om för att få ett bra vattenflöde. (bil.4)
Valvgången under bron iordningställs och renoveras. (bil.5)
Hela dalgångsområdet iordningställs efter en skötselanpassad
grönyteprojektering. Efter det bestäms växmaterialet.
Kompletterande plantering av växter kommer att ske i den biologiska
mångfaldens tecken sträckan mellan Fredhällsbadet och Marieberg.
Naturmarksområdet mot Drottningholmsvägen kommer att förbindas med
Fredhällsparken för att bilda en helhet.
Beräknad kostnad 500 tkr
Projektet förutsätter nära samarbete med gatu- och fastighetskontoret /
trafikkontoret när det gäller bron över Nordenflychtsvägen m.m. Inledande
kontakter har redan tagits med olika ansvariga där.
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Vision:
Vi börjar om på Ragnar Österberg Plan och går Norr Mälarstrands
strandpromenad förbi Rålambshovsparken, Konradsbergsparken och
stannar vid plaskdammen i västra Fredhäll (bilaga 6). Där hittar vi inte
bara plaskdammen utan också två vattenterrasser med stort urval av växter
vi förväntar oss att se. Vattnet går vidare genom ett vacker valv under en
bro.
På andra sidan bron bildas en vacker liten spegeldamm inramad av
vattenväxter. Höger därom ser vi ett välskött naturmarksområde som
dämpar det konstanta ljudet från Drottningholmsvägen och
Tranebergsbron.
Vi går vidare åt söder förbi en anlagd liten park vid Fredhälls västra udde.
Promenaden forsätter förbi Fredhällsbadet vidare utmed klipporna mot
Marieberg. På vägen ser vi att någon måste ha tänkt på den biologiska
mångfalden. Här finns en rik flora, men här finns också enstaka döda träd,
stående såväl som liggande. Så ska det se ut i naturmarksområde. Snart är
vi framme i Marieberg och även där efter promenadvägen har kontakten
med Mälaren förbättrats. Vi går förbi Rålambshovsparken mot Norr
Mälarstrand och viker åter in på strandpromenaden till Ragnar Österberg
Plan. Tillbaka igen.

