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INLEDNING

Bakgrund
Kungsholmstorg är i behov av upprustning
och förnyelse. Gatu- och fastighetskontoret
påbörjade våren 2005 programarbete för
att utreda förutsättningar och möjligheter
att genomföra en upprustning. Efter
kontorets omorganisation 1 maj 2005 har
Markkontoret respektive Trafikkontoret
fortsatt arbetet. Samordning har skett
med Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Som konsult anlitades Tyréns landskap
och trafik. Arbetsgruppen har tillsammans
arbetat fram detta förslag till utformning
vilket kommer att användas som underlag
för en dialog med berörda parter och
ligga till grund för beslut om fortsatt
arbete.
Syfte
Kungsholmstorg, som anlades i början av
förra seklet är kungsholmsbornas enda
finpark. Målet med upprustningen är att
göra platsen till ett tilltalande grönt och
blomsterrikt stråk där befintliga kvaliteter
tas tillvara samtidigt som platsen ges nytt
uttryck utifrån dagens funktion. Platsen ska
upplevas som trygg och tillgänglig för alla
och förhoppningvis bli en mötesplats för

kungholmsborna.
Tidplan och fortsatt arbete
Programarbete har pågått under 2005
och kommer att avslutas under första
kvartalet 2006, då politiskt beslut kommer
att fattas. Om förslaget godkänns kommer
detaljprojektering att göras under 2006 och
genomförande under 2007-2008.
Stadsbyggnadskontoret har beslutat att
göra en ny detaljplan för torgdelen mellan
Hantverkargatan och Garvargatan. Flera olika
alternativ till utformning av platsen kommer att
studeras.
Medverkande
Programansvarig: Margareta Jonsson/JeanLouis Dessalles, Markkontoret
Trafikkfrågor: Erika Björnsson, Trafikkontoret
Represententanter från Kungsholmens
stadsdelsförvaltning: Christina Lundin, Jan
Sunström
Representanter från Tyréns: Pia Krensler,
Liselott Luhr, Joel Berring, Patrik Lundqvist

Kungsholmen

City

Södermalm

Liljeholmen

Översiktsbild som visar Kungsholmens läge i Stockholm. Kungsholmstorg är markerat med orange färg.
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HISTORIK

År 1640 antogs en omfattande stadsplan och år 1674 ser man första gången
Kungsholmstorg på en karta. Det tog lång
tid innan stadsplanen byggdes ut och
Kungsholmen var länge glesbebyggt.
Under 1800-talet kom flera stadsplaner. År
1866 antogs Lindhagens plan. Scheelegatan breddades då till boulevard i samma
bredd som Kungsholmstorg.
Fram till sekelskiftet 1800-1900 var
fortfarande Kungsholmstorg oanlagt och
dominerades av S:t Eriks bryggeri vilket

var en stor arbetsplats. I samband med att de
bostadhus som idag finns runt torget byggdes
revs halva bryggeriet.

I många förslag har man arbetat med torgets
övre och nedre del separat. Ett undantag från
detta är Erik Glemmes förslag till omdaning från
1947, se plan på nästa sida.

År 1907, när de nya bostadshusen stog klara,
planterades 80 lindar i 4 rader på torget. Skulpturen ’Vesslan’ av Otto Strandman sattes upp
1912. Ungefär samtidigt iordningställdes gräsytor, planteringar och sittplatser och gatorna
fick ungefär den utbredning som de har idag. I
samband med detta togs 2 av trädraderna ner.
Under årens lopp har flera olika förslag till
omdaning av torget kommit fram.
Dagens
situation

Ca 1910
södra delen,
innan Vesslan.
Dagens
situation
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1912
södra delen,
förslag med
Vesslan inplacerad.

Okänt årtal. Torget söderifrån. Bryggeriet
domnierar torget som är helt oanlagt.

Omkring år 1900. Salustånd utanför bankernas hus i korsningen Hantverkargatan/
Scheelegatan.

År 1910. Nyanlagd lindplantering med 4
rader träd. Högalidskyrkan på Södermalm
är inte byggd.

År 1928. Torget börjar få sitt nuvarande
utseende med 2 trädrader och breda gator.
Högalidskyrkan syns i fonden.

1947
hela torget,
förslag av
Erik Glemme.
Dagens
situation

1962
norra delen,
förslag till
utformning
med toaletter
och kiosk
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Allé med
uppvuxna
lindar.

Statyn
Vesslan.

Övergångsställe
som skiljer den
övre och nedre
delen av torget åt.

Bef.
kioskbyggnad.

8000 f/d

Taxistation

Norr
r s t ra n
d

Garvar-gatan

Mäla

8000 f/d

Avgränsning för ny
detaljplan.

Hantverkargatan

Körslinga som
delar torget.

Befintlig situation

KUNGSHOLMSTORG IDAG

Utformning
Kungsholmstorg har stor potential genom det
unika läget och den kraftiga lindallén. Dessa
träd är värdefulla för torget och de flesta
kommer att behållas i det nya förslaget till
utformning.
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De största problemen idag är trafiken som
korsar torget på två ställen och därmed
skapar en tydlig barriär. Dessutom skyms
sikten mot vattnet på stora delar av torget av
tvärgående häckar samt kiosk och skärmtak
i norr.
Torget består av flera delar som tydligt skiljer
sig åt;

Delen närmast Hantverkargatan består
av plattbelagd yta med en dominerande
kiosk- och toalettbyggnad samt vegetation
i form av klippta häckar och planteringar.
De tvärgående, klippta häckarna skymmer
sikten mot vattnet och gör att kontakten med
resten av torget delvis försvinner. Platsen är
belamrad med bl.a. glasigloos och ställ för
gratis-tidningar, vilket gör att helhetsintrycket
blir rörigt och skräpigt.
Söder om Garvargatan vidtar ett parkstråk
som består av häckar och buskage i
varierande kondition, öppna gräsytor samt
grusytor. På våren blommar rikligt med

lökväxter. Sommarblomsplanteringar
i forma av smala lister finns utmed
gångvägen. Konstverket ”Vesslan” av Otto
Strandman placerades 1912 i anslutning till
Garvargatan. Flera soffor står utplacerade
utan något logiskt samband. Ett lågt
planteringsräcke utgör gränsen mot gatan.

Kungsholmens
gymnasium

Kronobergsparken

Övergångsstället vid Garvargatan utgör en barriär.

Vårlökarna utgör ett populärt
inslag på torget.

Den övre delen av torget ramas
idag in av häckar vilket hindrar
kontakten med de gröna delen.

Vy mot vattnet. Platsen ger idag
ett skräpigt intryck med fragment
av häckar. Vesslan i förgrunden.

På denna bild syns platsens
potential. Här är kontakten med
vattnet tydlig.

Glasigloos står placerad mitt i
den centrala axeln.

Kanten mot trafikytan ger ett slitet
intryck.

Södra körslingan utgör en barriär
samt styckar upp torget i flera
delar.

Bergsgatan

Hantverkargatan

Torgståndet ger ett skräpigt
intryck.

Rådhuset
KUNGSHOLMSTORG
Nor
r Mä
larst
ra n d

Kungsholmens
kyrka

KUNGS
HOLMS

Stadshuset

TORG
Översiktsbild som visar
Kungsholmstorgs läge på
Kungsholmen.
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Taxistation

Norr
r s t ra n
d

Garvar-gatan

Mäla

8000 f/d

Hantverkargatan

8000 f/d

Översikt trafik.

Trafik
Kungsholmstorg trafikeras i dagsläget av cirka
8000 fordon per dygn i vardera riktningen.
Trafiken färdas enkelriktat på ömse sidor av
mittremsan. Körslingan i torgets södra del
nyttjas främst av söktrafik till parkeringsplatser
medan korsande trafik vid Garvargatan trafikeras av ca 1200 fordon per dygn. Gällande
hastighetsbegränsning är 50 km/h.
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Parkering och angöring erbjuds på bägge
sidor om de respektive enkelriktade gatorna.
Totalt finns cirka 60 parkeringsplatser dagtid
och ytterligare cirka 35 under natt, platser som
är belagda med parkeringsförbud på dagen.
Utöver angöring och parkering finns en taxista-

tion längs det södergående körfältet i torgets
norra del.
Cyklister hänvisas till att cykla i blandtrafik
längs gatan.
För gående finns övergångsställen i anslutning
till samtliga korsningar. I dagsläget finns även
övergångsställen i längsgående riktning, korsande Garvargatan och vändslingan i söder.

Perspektiv taget från den hårdgjorda delen av torget idag.
Sikten mot vattnet skyms av vegetation.

Trevligt café med uteservering
vilket kan fungera som en föreblid
för Kungsholmstorg.

Exempel från Bysis torg på det
folkliv och den stadsmässighet som
eftersträvas på Kungsholmstorg.

Boulespel kommer att vara möjligt
på den nedre delen av torget.

Perspektiv efter upprustning av torget. Sikten mot vattnet har
förbättrats och ett mera sammanhållet parkrum har skapats.

FÖRSLAG

Utformning
Grundidén med gestaltningen är att skapa en
tidlös och harmonisk anläggning som samtidigt är
modern. Det är viktigt att torgets olika delar knyts
ihop för att skapa en stark helhet. Kontakten med
Norr Mälarstrand och vattnet förstärks.
Anläggningen utformas så att kraven på
tillgänglighet uppfylls.
På den övre delen, (mellan Hantverkargatan
och Garvargatan), skapas ett stadsmässigt torg.
Markbeläggningen utgörs av betongplattor med
mörka band av t.ex. natursten eller betongsten. Ett
nytt café med modernt uttryck föreslås. Samtliga
befintliga träd behålls.

Denna del knyts ihop med resten av
anläggningen genom att låta beläggningen
fortsätta över Garvargatan. Bilarna får passera
gatan på de gåendes villkor.
På den nedre delen, (mellan Garvargatan och
Norr Mälarstrand) tas några av de befitliga
träden bort för att skapa en starkare kontakt
med vattnet. Det gäller träd som står i siktlinjen.
Tre tydliga platser skapas. I anslutning till dessa
föreslås klippta häckar, perenner och sittplatser.
Dessa binds samman av en grusad gångväg.
Möjlighet till boulespel finns.
Trafik
För Garvargatan påbjuds idag enkelriktad
trafik in mot Kungsholmstorg från vardera hållet.

Kopplingen över torget krävs för framkomlighet och tillgänglighet. I förslaget på framtida
utformning har denna koppling gjorts om till
en s.k. genomgående gångbana där gående
har företräde, men ytan fortfarande är körbar.
Att helt stänga av denna koppling och hänvisa
trafiken till att svänga runt ute på Hantverkargatan, d.v.s. motsvarande som för framtida
vändning i södra delen - är inte möjligt p.g.a.
en för liten svängradie i norra delen samt att det
av kapacitetsskäl inte går att lösa signaltekniskt.
Vändslingan i torgets södra del utgår. Denna
trafik hänvisas efter ombyggnaden till att vända
vid Norr Mälatstrand.

Exempel på markbeläggning av
den karaktär som föreslås på den
övre delen av torget.
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PLAN OCH ELEVATION

Illustrationsplan som visar förslag till upprustning av Kungsholmstorg.

Elevation.

Plats inramad av klippta
häckar. Här finns soffor,
perennplantering samt yta för
boulespel.

Bef. lindar.

Cirkulär plats inramad av
perennplanteringar. Här finns
skulpturala, mjukt formade bänkar
samt några lekskulpturer.

Vårlökar i böljande
former.

Plats inramad av klippta häckar.
Här finns perennplantering
samt den befintilga skulpturen
Vesslan.

Hårdgjord del med ny beläggning, sittbara murar,
eventuellt nytt café samt torghandel. Träden i rader
står i en grusyta med plats för cykelparkering. Runt
det befintliga trädet närmast Hantverkargatan finns
en bänk.

Modernt och enkelt cykelställ från
norska Vestre. Dessa placeras
i grusytan under träden på den
övre delen av torget.

Skulpturala soffor från spanska
Escofet.

Klippta häckar av t.ex. liguster
kommer att utgöra stommen i
anläggningen.

På våren kommer det att finnas
mängder av vårlökar under
träden.

Skiss som visar modernt planteringsräcke.

Soffan ”Bergius” från Malus.

På den nedre delen av torget
föreslås stora perennplanteringar.

Exempel på välkomponerad
perennplanteringar.

DETALJER

Allmänt
För att skapa en harmonisk helhet
är det viktigt att anläggningen hålls
ihop både då det gäller färgsättning
och formspråk.
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Utrustning
Utgångspunkten är att välja stilren
och tidlös utrusning av god kvalitet.
All utrustning samordnas beträffande
färgskala.
I den cirkulära platsen centralt belägen
i den gröna delen av torget görs ett
mer modernt och formstarkt tillägg
i form av skulpturala bänkar. Dessa

fungerar som trevliga sittplatser men
även som blickfång och utgör en
spännande kontrast till resten av
anläggningen. De planteringsräcken
som finns mot gatan byts ut mot nya
med ett mera stramt formspråk.
Växtmaterial
Kungsholmstorg har en stor tillgång i de
storvuxna träden. Dessa utgör ett grönt
tak och bidrar till att skapa rumskänsla.
Längsgående, klippta häckar föreslås
på flera platser i anläggningen.

Liguster, avenbok eller bok är exempel
på arter som skulle kunna användas.

På våren utgör mängder att lökväxter
ett blommande hav.
I anslutning till de tre platserna
som skapas i den nedre delen
av anläggningen anläggs stora
perennrabatter. Sorter väljs för att
få blomning under hela säsongen.
Dessa blommar under hela säsongen
och utgör ett positivt inslag på torget.
Eventuellt kan man arbeta med skilda
färgtema i anläggningens olika delar.

Exempel på lekskulpturer. De
heter ”Jimmy” och är gjorda av
Monika Gora.

Enkel idéskiss på
utformning av det café
som föreslås på den
övre delen av torget.
Glaspaviljongerna i
Kungsträdgården har
fungerat som förebild.

Belysning
Ett enkelt idéförslag avseende belysning är framtaget. Befintlig linspänd
belysning över gatorna byts ut till en
avbländad armatur. Parkstråket belyses med höga stolpar med spotbelysning vilka kan stå med ca 50 meters
mellanrum. Komplettering med lägre
belysning, kanske i form av pollare
sker i anslutning till sittplatserna.
Material
Förutom växtmaterial i form av träd,
gräs, perenner och lökar innehåller
anläggningen hårdgjorda material.
Dessa består av 35-plattor i en

Exempel på den typ
av hög stolpbelysning
med spots som föreslås
i anläggningen.

ljusgrå nyans med mörka band av
t.ex. betong eller granit på den övre
delen av torget. I den gröna delen
har gångvägar och platser grus
som markmaterial. Kanter och smala
”smitvägar” utgörs av storgatsten
som läggs på längden.
Café
Stadsbyggnadskontoret har för avsikt
att ta fram en ny detaljplan för den
övre delen av torget. Detta innebär
att det på denna plats blir möjligt att
placera ett café eller någon annan
typ av serveringsbyggnad. Denna
ges en modern och tilltalande utform-

ning, se idéskiss. Ett café skulle bidra
till att öka folklivet på torget och är
ett positivt inslag i stadsbilden.
Tillgänglighet
Hela anläggningen utformas så att
kraven på tillgänglighet uppfylls. De
flesta soffor har armstöd, men de
skulpturala bänkarna saknar stöd. På
några ställen har bänkar utan armstöd föreslagits. Det finns möjlighet
att specialbeställa armstöd till några
av dessa för att öka tillgängligheten.
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