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Till stadsdelsnämnden

Förslag till program för upprustning av Kungsholmstorg.
Remiss från trafikkontoret

Förslag till beslut
Remissen besvaras med detta tjänstutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Kungsholmstorg anlades i början av 1900-talet. Torget och parkanläggningen har under åren utvecklats till en osammanhängande och delvis
förslummad yta. Dåvarande gatu- och fastighetskontoret inledde under
2005 ett arbete för att rusta upp torget. Ambitionen med en upprustning
och nydaning är att torget ska återta sin plats som Kungsholmens finpark.
En viktig aspekt är att torgets olika delar knyts ihop för att skapa ett
enhetligt parkrum och att kontakten med Norr Mälarstrand förstärks bla
genom att öppna siktlinjen från Hantverkargatan ned till Riddarfjärden.
Den övre delen mellan Hantverkargatan och Garvargatan får ett mer
tydligt torgutförande. Genomfarten på Garvargatan behålls av trafik-
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tekniska skäl, men markbeläggning och upphöjning av körbanan ska
uppmärksamma bilisterna på att man kör på de gåendes villkor.
Grönytorna söder om Garvarargatan upprustas för att skapa en tidlös och
harmonisk anläggning med nya blomsterstråk, sittplatser och klippta
häckar som skyddar det sammanhängande parkrummet något mot de
trafikströmmar som kommer att finnas kvar på omgivande gator.
Ärendets beredning
Ärendet har betetts inom enheten för gemensam service.
Bakgrund
Kungsholmstorg anlades i början av 1900-talet. Dåvarande gatu- och
fastighetskontoret inledde planering för en upprustning under 2005 och
trafikkontoret har övertagit ansvaret för planeringen, eftersom platsen i
stadsplanen i sin helhet är gatumark.
Den ursprungliga finpark som anlades i början av 1900-talet har sakta
nötts ned och den stora mängden biltrafik har gjort platsen otrivsam. I
norra ändan finns en kioskbyggnad med tillhörande offentlig toalett som
gradvis förslummats och en torghandel som inte alltid varit helt estetiskt
tilltalande utan bedrivits under skydd av upphängda presenningar.
Pressbyrån är inte längre intresserad att bedriva kioskrörelse på torget.
Idag finns dessutom ett antal andra element som förfular platsen;
uppställda glasigloos, ett antal tidningslådor för gratistidningar, två
telefonkiosker, diverse reklamarrangemang, postlådor m.m; allt planlöst
utställt på torgplatsen.
Grundidén i upprustningen är att skapa en tidlös och harmonisk park i
modern form. Det är viktigt att torgets olika delar knyts ihop för att skapa
en helhet. En bärande tanke är också att man från Hantverkargatan ska
öppna siktlinjen ned till Norr Mälarstrand. Den övre delen av torget ska
rustas och bli ett definierat torg. Eventuellt kan en kafébyggnad med
uteservering etableras här. En planändring måste då genomföras och
stadsbyggnadskontoret prövar f.n. den möjligheten. Även en torgplats bör
kunna inrymmas på torget på fastställd torgplats med en form som staden
fastslår. Både kafé och torgplats bör sidoställas för att inte hindra
siktlinjen.
Det nedre parkstråket rustas upp med nya blomsterstråk och nya sittplatser
i moderna uttrycksformer. Klippta häckar inhägnar parkstråket för att ge
skydd mot omgivande trafikstråk. Sittplatsen kring statyn Vesslan ordnas
och inramas av klippta häckar. I mitten planeras en perennplantering.
Ytterligare två perennplanteringar föreslås i de sittplatser som anläggs mitt
i parkstråket. Genomförande av programmet planeras till 2007.
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Förvaltningens synpunkter
Representanter från stadsdelsförvaltningen har deltagit i programarbetet.
En upprustning och omdaning är välkommen. Torget känns idag otryggt
och otrivsamt, inte minst p.g.a. de många tidningsställ, telefonkiosker,
brevlådor, buntlådor och reklamarrangemang som utan helhetssyn
placerats ut på olika ytor.
Förslaget är enkelt och ger en tydlig uppdelning i torg och parkstråk.
Torgytan rensas upp och en eventuell kafébyggnad med uteservering kan
bli ett mycket positivt inslag som bidrar till ökad folkströmning därmed
större trygghet.
En torghandel upplevs som positiv av kringboende men torgplatsen
utformning måste stramas upp och ges en estetisk form som tillför platsen
ett värde och inte det motsatta. På torget måste eluttag planeras dels för
julgranen som även fortsättningsvis ska finnas på torget, dels för
torgplatsen.
De föreslagna perennplanteringarna är en mycket bra idé. En perennrabatt
ger längre blomningsperiod och är mindre skötselkrävande än en rabatt
med vår- och sommarblommor. Planteringen ändrar i uttryck och form
under hela växtperioden. Sittplatserna kring rabatterna blir mötesplatser
och lekskulpturer för barn gör att alla åldrar kan mötas.
Vid samrådsmötet i november 2005 kom ett 50 tal personer för att höra
och se förslaget. Inga negativa åsikter framfördes, tvärtom framfördes
många mycket positiva omdömen.
Förvaltningen är mycket positiv till genomförande av de föreslagna
åtgärderna.
_____________________
Bilagor
Illustrationer till upprustningsförslaget

