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Rålambshovsparken ligger på Kungsholmen och förvaltas av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Parkens storlek, ca 110.000 m�, dess centrala
och attraktiva läge gör att den alla årstider nyttjas av människor inom hela
Stockholmsområdet. Den är en del av en grönkil, Kungsholmens inre parkstråk. Rålambshovsparken är ett resultat av 1937 års parkprogram i vilket
parkernas sociala betydelse betonades. Parker för rekreation och lek skulle
ligga nära bostäderna så att alla på kort tid och utan stor kostnad kunde ta
sig dit. Målet var att parkerna skulle vara tillgängliga och attraktiva för den
stora allmänheten.
Nordvästra Kungsholmen är föremål för en genomgripande stadsutveckling
med nya kontor, hotell, bostäder. De gröna förbindelserna med nordvästra
Kungsholmen kommer att utvecklas och förstärkas. Rålambshovsparken
berörs inte direkt av dessa förändringar men indirekt genom ett ökat antal
människor på Kungsholmen. Parken är mycket välbesökt dygnet runt och
året runt. Detta medför hårt slitage på gräsytor och utrustning i parken som
ska fungera för många intressegruppers olika behov.
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MÅL OCH SYFTE
- att åtgärder enligt programmet skall ligga till grund för kommande detaljprojektering och ett etappvis genomförande
- att programmet utformas i ett långsiktigt perspektiv, med respekt för
Osvald Almqvists och Erik Glemmes idéer om utformning av parken
- att genomföra en kvalitets- och värdehöjande upprustning av parken som
stimulerar barn och ungdomar till lek och rörelse i parken
- att starta en arbetsprocess som engagerar Kungsholmborna att delta i
planeringen
- att upprustningen ska medföra rimliga skötselnivåer
- att förbättra tillgängligheten och öka tryggheten i parken dvs beakta
Stockholm stads målsättning att alla tillgänglighetsproblem skall vara avhjälpta till senast år 2010.
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Landskapslaget AB fick i uppdrag av Markontoret ta fram ett program för
upprustning av parken med förslag till åtgärder. Till grund för åtgärdsprogrammet finns en inventering som kort även beskriver parkens historia. Inventeringsarbetet genomfördes i perioden februari-augusti 2006. Resultatet
redovisas i en separat del, Historik och inventering. Som del i inventeringsarbetet genomfördes en sk Gåtur och en enkätundersökning. Föreliggande
förslag till åtgärder har stämts av med en referensgrupp. Resultatet av
Gåturen och enkäten finns redovisade i separata dokument. Arbor Konsult
AB har genomfört en inventering av alla träd i parken.
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Entréområden

Orienteringsbild - flygfoto över Rålambshovsparken 2005
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Programmet har utformats utifrån projektets mål. Med parkens
historia, karaktär och helhet i fokus förslås en rad varsamma
förändringar. Parken omges av trafik och tunga betongkonstruktioner. Grunden är mycket gedigen både vad gäller markbehandling och vegetation, vattenkontakten och alla förbindelsestråk. Parken känns fortfarande modern.
Nya tillägg och förändringar av utrustning såsom bord, soffor
m.m. bör därför ges ett modernt uttryck. Längs parkens yttre
stråk förslås en mer traditionell utrustning lik den längs Norr
Mälarstrand. Stranden rustas på liknande sätt som den längs
Norr Mälarstrand och dessutom tillkommer en brygga och en
stor dusch. Strandområdet får ett par boulebanor och förstärks
dessutom med fler sittplatser. Smedsuddsvägen smalnas av
till fördel för gående och cyklister. Evenemang tillåts även i
fortsättningen på ytan nordväst om Lilla Västerbron. Hundrastgården flyttas till nytt läge någonstans i Konradsbergsparken.
Parkens inre delar kan ses som två, en del där picnic/grillning
som aktivitet dominerar sommartid, här föreslås robust utrustning med ett lågmält modernt uttryck och en andra del med
evenemang och idrottsaktiviter. Fler tillskott av idrottsaktiviter föreslås och dessa samlas i området under och kring Lilla
Västerbron.
Parkleken är en viktig del i parken och en av de mest populära
målpunkterna. Den är väl integrerad i parken och kommer om
programförslaget genomförs att ges möjlighet till förbättringar
för både små och stora barn.
Vegetationen gallras med varsamma metoder med trädinventeringen och programmet som grund. Målet är att lyfta fram
och bygga vidare på ursprungsidén med parken både vad gäller
rumsligheter och trädsorter.
Entréerna lyfts fram som viktiga punkter för att tydliggöra
sambanden i parken, här samlas fler funktioner som informationstavlor, sittplatser och större sopkärl. Parken skall bli tydligare och tryggare genom ett konsekvent möbleringssystem, bra
skyltning, god belysning och åtgärder på vegetation.
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TILLGÄNGLIGHET

Sammanfattning forts.
- Gräsytorna föreslås få en högre skötselgrad och bättre bevattningssystem.
- I pro grammet föreslås att ett belysningsprogram för hela parken tas fram
separat.
- I programmet föreslås att ett skyltningsprogram för hela parken tas fram
separat.
-Smedsuddsvägens funktion och gestaltning utreds separat.

Teckenförklaring
Entréområden
Parkleken

Tillgänglighet är ett stort begrepp och här beskrivs främst förbättringar som
behöver göras för äldre med eller utan käpp/rullator, rullstolsburna med
eller utan bil, blinda/synsvaga, småbarnsföräldrar med barnvagnar mfl.
Tillgänglighet är också att känna sig trygg, att lätt kunna orientera sig osv.
Önskemål om förbättringar har framkommit vid Gåturen och genom Enkätundersökningen och hänsyn till dessa har tagits i programmet.
Tillgängligheten i parken förbättras på många olika sätt genom programmets förslag vilket redovisas i åtgärdsbeskrivningen för de olika delarna.
Åtgärderna gäller främst belysning som tydliggör omgivningen utan att
blända, sittplatser med armstöd, tydligare trafikmiljö med markmaterial,
fasade kantstenar och markbeläggningar som t.ex. kontrast- led- och händelseplattor. Bra belysta skyltar bör också kompletteras med information i
punktskrift.
Toaletter på fler ställen i parken efterfrågas av alla besökare men behövs
också på strategiska ställen för funktionshindrade. Förslagsvis utökas antalet toaletter i samband med caféer, Parklek mm. Trappor kontrastmarkeras
och handledare förbättras. Gångstigar i gräsytorna hårdgörs med stenmjöl
och friser av storgatsten så att de blir tillgängliga även för rullstolar och rullatorer.

Strandområdet

Smedsuddsvägen
Gräsytor med gångstigar och område
för evenemang/
idrottsaktivitet

Bra soffa ur tillgänglighetssynpunkt är Djurgårdssoffan med armstöd

Orienteringskarta visar områden som påverkas av åtgärder enligt programmet.

Svårtillgängliga sittplatser
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RÅLAMBSHOVSPARKEN
Illustrationsplan
Förslag till åtgärder
skala 1:4000
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ENTRÉOMRÅDEN
Här beskrivs 9 st entréområden till parken

Område 1

Område 2

Område 3

Området kan betraktas som huvudentré eftersom den länkar samman parken
med stråket från Norr Mälarstrand och den centrala staden. Det är livlig trafik av gående, cyklister, mopeder och bilar. Vegetation skymmer sikten för
cyklister när de ska svänga in på eller ut från Smedsuddsvägen och många
konflikter uppstår mellan cyklar - bilar - gående. Bilar parkeras längs hela
Rålambshovsleden och längs Smedsuddsvägen. Miljön kring entrén är bullestörd och upplevs som otydlig, rörig.

Entrén börjar under Västerbron där en brant gång- och cykelväg från
Västerbroplan leder ner till Smedsuddsvägen. Här ligger Rålambshovs
båtklubb som har ett par infarter för bilar varav en till en parkering under
bron. Båtklubbens område är inhägnat med högt stängsel och låsta grindar.
Gående, cyklister och bilar delar på Smedsuddsvägen. Många passerar här
särskilt under sommartid till och från Smedsuddsbadet. Under bron leder en
gångstig in till parkens övre del, man passerar entrén till Borgmästarvillan
och kan sedan följa broväggen till entréområde 3 ovanför Parkleken. Under
bron finns ett upplag för sand. Området under bron ger platsen ett skräpigt
intryck och gångstigen upp mot broväggen känns otrygg.

Från Västerbroplan leder en mycket brant trappa i två sektioner ner till
parken och området ovanför Parkleken. Denna del upplevs som parkens
baksida. Många passerar den här entrén pga av att det finns ett flertal busshållplatser på Västerbroplan. Trappan är långt ifrån tillgänglighetsanpassad,
det finns varken cykel- eller barnvagnsramp. Cyklister bär ner sina cyklar.
Platsen upplevs som mörk och otrygg. De branta slänterna är slitna och
tillsammans med de nedklottrade betongväggarna ger det platsen ett trist
intryck.

Åtgärder

Trappan bör kompletteras med barnvagnsramp, vilplan med belysning, soffor och papperskorg. Omgivande slänter bör erosionsskyddas/
släntförstärkas och planteras med marktäckare. Den nedre trappsektionen
bör förses med nya tillgänglighetsanpassade handledare gärna med infälld
belysning, eller låg pollarbelysning riktad på trappstegen. Trappstegen bör
även kontrastmarkeras. Nedanför trappan möts gångstigarna och här är det
lämpligt att anordna en plats med infoskylt, soffa, papperskorg, markbeläggning av grus och belysning. De stora träden utgörs till stor del av bok
som gör platsen skuggig och ganska mörk. Platsen kan göras ljusare genom
att gallra något bland träden.

Åtgärder
Entrén bör i sin utformning ges status som huvudentré. Alla förändringar
kring entrén påverkas i hög grad av Smedsuddsvägens utformning, och ev.
förändringar i den nuvarande caféverksamheten. Utgångspunkten är att de
gående skall ges företräde och Smedsuddsvägen skall underordna sig parkens karaktär. Skillnader i beläggningsmaterial mellan cykel/gångväg och
gata tillsammans med ändamålsenlig belysning gör att trafiksituationen
blir säkrare, tydligare och mer tillgänglig. Större sopkärl anordnas i anslutning till entrén. En större informationstavla med belysning kan tillsammans
med några soffor bilda en välkomnande plats. Infotavlan rymmer ordningsregler för parken, parkens historia mm.
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Infarten till Smedsuddsvägen och parken.

Parkmiljön påverkas av Smedsuddsvägens utformning. Genom att tydligt
skilja de olika trafikytorna åt vad gäller beläggning skulle platsen kunna bli
säkrare, tydligare och mer tillgänglig. Backen upp till Västerbroplan är jobbig att gå i och det finns all anledning att stanna upp och njuta av utsikten.
Med viss gallring av vegetation kan den förbättras ytterligare. En plats med
infotavla, soffor, papperskorg, belysning och tydlig skyltning känns därför
extra viktig här. Markbeläggningen vid platsen kan utgöras av betongplattor. Även större sopkärl kan placeras i det här området. Området under bron
bör snyggas upp och göras tydligare och tryggare. Det kan uppnås med
belysning genom att etablera gångstigen upp mot broväggen, belysa broväggen och hålla nere buskvegetationen.

På väg in mot parken.

Åtgärder

Trappan från Västerbroplan ner till parken.

Område 4

Område 5

Område 6

Entrén till parken från Lilla Västerbron går via en bågformad trappa
med ett vilplan, försedd med parkbelysning, ner till området intill
beachvolleyplanen/hundrastgården. Trappan saknar ramper för cykel och
barnvagn. Denna entré används flitigt av eleverna i Rålambhovskolan som
ofta har sina gymnastiklektioner i parken.

Från den ljusreglerade korsningen vid Västerbronedfarten och Gjörwellsgatan kommer man via två trappsektioner med barnvagnsrampen ner till
parken. En gångväg passerar mellan trappsektionerna. Trappan avslutas i
en cirkelformad storgatstensbelagd yta, en plats med soffor och cykelställ.
Härifrån leder en upptrampad stig ut i parken och ansluter till en central
stigen. Det här är också en entré som skolbarnen använder.

Man kommer in i parken från Konradsbergsparken, via en gång- och cykeltunnel under Gjörwellsgatan. Det uppstår ofta konfliktsituationer mellan
cyklist/cyklist alt. cyklist/gående. Cykelbanornas kurvor är alltför tvära
och sikten är dålig. Idag finns två dubbelriktade cykelbanor parallellt med
gångbanor i de yttre delarna av tunneln. Mittdelen utgörs av en oanvänd
grusyta. Det är realtivt låg takhöjd i tunneln, alla ytor känns mörka och tråkiga. Trots detta är entrén den stiligaste eftersom man, ända från Konradsbergsparken, har utsikt mot Riddarfjärden. En del skyltning är idag skymd
av vegetation.

Åtgärder
Entrén är viktig främst för skolbarnen. Den används i mindre grad av andra
parkbesökare. I slänten ner till gräsplanen kan en trappa med ramp anläggas för att göra det mer tillgängligt och förhindra slitage på gräset i slänten.
Trappstegen kontrastmarkeras. Slänten och ytan under bron behöver snyggas till, ev. kan slänten stensättas för att få en hel yta.

Bågformad trappa från Lilla Västerbron ner i parken.

Åtgärder
Slänten vid den översta trappsektionen är hårt sliten, man går och cyklar ner
för slänten, trädrötter är frilagda och tar skada. Om man förlänger räcket
längs den övre trottoaren så att det ansluter till trappan så kan man förhindra cykelåkning. trappan bör förses med kontrastmarkering. Slänten bör
förses med erosionsksydd/släntförstärkas och planteras med låga salttåliga
marktäckare. Trappan bör förses med nya tillgänglighetsanpassade handledare på båda sidor. Cirkeln skulle kunna markeras/förstärkas med markspotar som ger ledljus och förtydliga platsen. Cykelställen flyttas till nytt läge
vid entréområde 6. Cykelställens placering idag gör cyklister lockas cykla
in i parken, vilket inte är tillåtet.

Trappan från Gjörwellsgatan ner i parken.

Åtgärder
Enligt en tidigare utredning från trafikkontoret föreslås att cykel- och
gångbana läggs i tunnelns mittdel. På sidorna om de asfalterade gång- och
cykelbanorna beläggs markytan med storgatsten. Taket, väggarna och pelarna föreslås få en lågmäld utsmyckning som ger ett ljust intryck. Det kan
vara ett belyst tak som reflekterar ljus ner på kakelklädda väggar. Pelarna
kan belysas var för sig med en ljuskälla uppifrån taket eller nerifrån marken. Slänten på norra sidan behöver erosionsskydd/släntförstärkning och
plantering med låga saltåliga marktäckare. På södra sidan förslås placering
av sittbara cykelställ av betong, en infoskylt med belysning i. Stora sopkärl
kan ev inpassas i slänten på södra sidan. Det är viktigt att ingen möblering
skymmer sikten från Konradsbergsparken genom tunneln ut i Rålambshovsparken, den skall vara fri. Den asfalterade gång- och cykelvägen möter
huvudstråket genom parken, som förslås en beläggning av stenmjöl och
storgatsten. Eftersom det är en viktig knutpunkt är det extra viktigt med
tydlig skyltning vad gäller stråk t.ex.

Två cyklister som med nöd och näppe undgår frontalkrock.
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Område 7

Område 8

Område 9

Parkens entré nås via den ljusreglerade korsningen vid Gjörwellsgatan och
Rålambshovsleden. Den är livligt trafikerad av cyklister och mopedister
som kommer med hög fart i kurvan vid entrén. Sikten är dålig pga övervuxna buskage. Det känns otryggt för gående.
Miljön är bullrig och man uppehåller sig inte gärna vid den här entrén.

Infarten under Lilla Västerbron från Rålambshovsleden används av bilar
för transporter vid evenemang o.dyl. Infarten är inte skyltad och bilarna kör
över trottoaren och cykelbanan. Trottoaren är sönderkörd och betongplattorna glider ner för slänten.

Från entrén vid Fridhemsgatan, som leder över Rålambshovsleden via cykelbron, har man fin utsikt över parken, Riddarfjärden och Södermalm. Det
är en viktig entré för parken och nås inom ca 300 m från buss och tunnelbana vid Fridhemsplan. Den är livligt trafikerad av både gående och cyklister.
Rampen sluttar brant och är inte anpassad för funktionshindrade. Väl nere i
parken slutar den i en korsning av gång- och cykelbanor som blir en konfliktpunkt. Det är skräpigt och otryggt i det igenbuskade rummet i mitten av
Snurran. Ett körsbärsträd står i centrum.

Åtgärder
Buskage röjes/föryngras och på vissa ställen ersättas med marktäckare. Ett
par pilar som har dålig tillväxt pga av felplacering tas bort, ingen ersättningsplantering. Kullens form är vacker och signifikant för den fina markmodelleringen i parken. Genom att gallra bland träden, föryngra buskage
och ev. stamma upp några träd kan ljusförhållandena förbättras och skyltar
syns bättre.

Gångvägen och cykelvägen vid entrén.

10

Åtgärder
Trottoaren behöver förstärkas med en underbyggnad som tål tung trafik,
dagens 35x35 plattor byts ut mot betongmarksten med rätt trafikklass. Slänterna, från trottoaren ner till cykelvägen och från cykelvägen ner till gångvägen förstärks/hårdgörs med betongmarksten för att förhindra erosion.
Underbyggnad och trafikklass på marksten för tung trafik även här.

Infarten nere vid gångvägen.

Åtgärder
Korsningen nedanför Snurran förtydligas vad gäller gång- och cykelstråk.
Markeringar görs med olika slags markbeläggning, välplacerad ändamålsenlig skyltning och god belysning. Belysningen skall hjälpa till med att
tydliggöra/förstärka stråken, man kan med fördel välja att markera cykelstråket med markförlagt ledljus. Buskage kring korsningen tas bort på vissa
delar, andra delar ersätts med låga buskar. De höga buskaget i mitten av
Snurran tas bort och ersätts med låga marktäckare och lökväxter. Körsbärsträdet bevaras.

Snurran, gång- och cykelbana på bro från Fridhemsgatan över Rålambshovsleden
ner till parken via ramp.

PARKLEKEN
År 2000 gjordes ett program för Parkleken som fokuserade på upprustning
och förbättrad tillgänglighet. Programmet genomfördes inte och Parkleken
är alltså i än högre grad i behov av upprustning. Parkleken rymmer många
aktiviteter, plaskdamm, bygglek, kaniner och gott om lekutrustning. Det
finns också grillplats med sittplatser under tak, utlåning av cyklar, möjlighet att paddla kanot och mycket mer. Parkleken är mycket uppskattad av
vuxna och kringboende.
Åtgärder
Flera önskemål om förbättringar.
Önskemål som detta program tagit fasta på, se vidstående plan:
- asfaltslinga
- flytta sandlådan till skuggigt läge
- hållbar konstruktion till vattenleken
- regnvattenrännor med dämmen
- unik ”lekgrej” - ej beskriven i detta förslag!
- flytta småbarnsgungor
- lång sittbar trappa ner mot lekytan
- boulderingvägg/låg klättervägg
- dricksvattenfontän

Småbarnsgungor
flyttas hit
Trädäck byggs
under hösten 2006

Skatebordramp rives,
ny placeras under
bron

Sittbara gradänger

Sandlådan placeras i
skuggigt läge under
träden

Båten förses med
bättre konstruktion

Dricksvattenfontän

Önskemål om aktiviteter som ligger på andra ställen i parken, se den översiktliga planen för åtgärder:
- asfalterad inlinesrink
- trädkoja
- ny skateboardramp
- basketkorgar
- finare fasad till kanothuset

Asfalterad bana

Boulderingvägg+
förrådshus

3 soffor tas bort

Planen visar förändringar som enligt det här programmet bör genomföras så snart som möjligt.

Parkleken sommaren 2006.
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SMEDSUDDSVÄGEN

STRANDOMRÅDET

GRÄSYTAN, STIGARNA OCH AKTIVITETER

Vägen är ca 6-7 m bred och sträcker sig från infarten vid Rålambshovsleden bort till vändplanen vid Smedsuddsbadet. Från vägen sker transporter
till caféer, Parkleken och båtklubben. Vägbredden och det fina läget gör att
många parkerar här. Raksträckan lockar till fortkörning. Vägen är bristfälligt utrustad med trottoarer och sittplatser. Belysningen utgörs av s.k.
vägbelysning med höga stolpar. Idag finns en p-plats för funktionshindrade
vid infarten.

Strandområdet är det mest attraktiva i hela parken, fina sommardagar är det
fullt med folk i alla åldrar. En stor grusad yta finns för majbrasan. Stranden
eroderar sönder, träskoningar ruttnar. Åtgärder på träd avser uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning och fällning enl. tädinventeringen.

Gräsytan utsätts året runt för hårt slitage. Transporter i samband med
evenemang, picnic, grillning olika slags sportutövning m.m. utsätter gräsytan för hårda prövningar. Gräsytan korsas av ett antal breda upptrampade
stigar. På flygbild syns dessa stigar tydligt, som välformade linjer i landskapet. Bevattningsanläggning finns men fungerar dåligt. Ett stort antal sopkärl
av flera olika sorter är utspridda över hela området med syftet att alltid
finnas nära. Trots daglig städning av parken upplevs skötseln vara kraftigt
eftersatt. Aktivitetsytorna är slitna och oorganiserade.

Åtgärder
Vägen bör underordnas parkens karaktär och anpassas efter gåendes behov vad gäller funktion och trivsel. Den föreslås utformas som gårdsgata
med en bredd på ca 3.5 m, trottoarer på båda sidor där det är möjligt. Den
minskade vägbredden skall förhindra olovlig parkering. En hög kantsten
skiljer trottoar från körbana. Körytan och trottoarerna kan beläggas med en
s.k. öppen Y1-yta som ser ut som en grusyta. På lämpliga ställen anordnas
övergångar med fasade kantstenar för t.ex. rullstolar. Trottoarer och övergångar bör förses med kontrast- led- och händelseplattor för att underlätta
för blinda och synsvaga. Sittplatser och papperskorgar längs trottoarerna,
soffor i trä med armstöd längs gångbanan mot sjösidan och bänkar av betong längs trottoaren in mot stora gräsytan.
Belysningen anpassas till gårdsgatans behov men förseslås vara av parkkaraktär. Undvik stolparmaturer längs gatan. Utredning kring den nya gatans
funktion och gestaltning ska göras.

Smedsuddsvägen, vy mot infarten vid Rålambshovsleden
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Åtgärder
Strandskoningen bör förstärkas med erosionsskydd en strandmatta ev. i
kombination med en strandrulle innehållande passande vegeation. Block
bevaras och placeras längs stranden på ett ” naturlikt” sätt. Trädet som
orsakar skador på asfatytan har enligt trädinventeringen större grenskador
och lågt bevarandevärde och bör fällas. Den asfalterade gångytan återställs
därefter. En pontonbrygga i trä, med placering enl. illustrationsplanen.
En stor dusch med rinnande vatten placeras intill bryggan, se foto under
kapitel om utrustning. Den fyller dels funktion som dusch men blir också
ett enkelt konstverk. Vattnet till duschen pumpas upp från Riddarfjärden.
Placeringen är viktig, den får inte stå mitt i siktlinjen från nordvästra delen
av parken, sikten mot Riddarfjärden ska vara fri. Ljudet från duschen kan
också lindra trafikbullret om man sitter i dess närhet. Resultaten från vår
webbenkät visar att vatten att dricka är någonting eftertraktat vilket också
bekräftades av referensgruppen. En dricksvattenfontän föreslås också inom
området, gärna längs trottoaren. Två boulebanor, ca 4x14 m, föreslås ligga
parallellt med vägen. Möbleringen vid boulebanorna kan bestå både av
träsoffor med armstöd, papperskorgar och betongbänkar. Betongbänkar
mot vägsidan och träsoffor mot vattensidan. Fler träsoffor med armstöd och
papperskorgar, kan med fördel placeras ut längs gångvägen vid stranden.
En del träd behöver åtgärdas och det beskrivs under kapitlet Vegetation sid
19. Befintlig parkbelysning bevaras.

Stranden eroderar, träskoningarna börjar ruttna bort

Åtgärder
Gräsytan är golvet och den sammanhållande faktorn i parken och ska ha
högsta prioritet vad gäller skötsel och underhåll. Ett nytt system för hur
man ska bevattna och sköta gräsytan måste arbetas fram.

Gräsytan sedd uppifrån Snurran med det upptrampade huvudgångstråket

Forts. Åtgärder
I programmet föreslås en restaurering av gräsytan genom indelning och avgränsning av mindre ytor och att det sker i etapper. En välskött gräsyta gör
att besökarna kommer att visa större respekt. Många efterfrågar parkvakter
och kontinuerlig städning dygnet runt.
Gräsytorna bör vara fria från sopbehållare av alla slag. De upptrampade
stigarna bör permanentas och ges ett slitlager av stenmjöl i kombination
med storgatsten i kanterna. Stigarna blir då mer tillgängliga för funktionshindrade med rullstolar och rullatorer. Stigarna kan även utrustas med
kontrast- led- och händelseplattor på lämpliga sträckor så att även synsvaga
får lättare att orientera sig.
Möjligheter till fler idrottsaktiviteter skapas med bl.a. fler beachvolleyplaner i soligt läge, se illustrationsplan s. 6-7. En ny asfalterad rink för inlinesåkning placeras där hundrastgården är belägen idag. Skateboardramper
och korgar på olika höjder för streetbasket samsas under Lilla Västerbrons
fina pelarsal, aktiviteterna blir regnskyddade. Ytan under hela bron asfalteras till ca 2 m utanför pelarna. Pelarsalen föreslås belysas men uppgiften
är för stor och känslig för att förslag till en bra lösning skall rymmas i det
här programmet. Här föreslås därför att ett särskilt belysningsprogram tas
fram för hela parken. Evenemang blir även i fortsättningen endast tillåtna i
parkens nordvästra del.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Café Parasoll

Caféets verksamhet är föremål för en separat utredning och behandlas därför inte i programmet. Dock är en caféverksamhet efterfrågad i detta läge.

Hundrastgården

Hundrastgården flyttas till annat läge utanför Rålambshovsparken, förslagsvis i Konradsbergsparken.
Kojträdet

Trafikbuller

Det finns önskemål om att få bygga
en repkoja i en välvuxen bok som
står nedanför trappan från Västerbroplan. I programmet föreslås att
Parkleken bygger repkojan tillsammans med en sakkunnig person så
att den blir säker för barnen och inte
skadar trädet.

Stora delar av parken är störd av
trafikbuller. Genomsiktliga bullerskärmar föreslås på några sträckor,
se illustrationsplan s. 6-7 och bild
på s. 17. Parken störs även av flygbuller från flygplan till och från
Bromma flygplats som passerar rakt
över parken.

Murvägg längs Västerbron

Teknikhuset

Balkongen ovanför teknikhuset kan bli ett fint litet rum med utsikt mot Riddarfjärden. Vegetationen röjes, så att stigen upp känns trygg och tillgänglig.
Ett par soffor och en hårdgjord yta istället för gräs på balkongen blir mer
praktiskt ur skötselsynpunkt.
Betongväggarna vid Västerbrons fäste belyses för att öka tryggheten längs
gångvägen och den upptrampade stigen permanentas.
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UTRUSTNING

Utrustning vid strandområdet

Soffa och papperskorg

Pontonbrygga i lärkträ.

Djurgårdssoffan med armstöd längs de yttre
gångstråken.

Cykelställ

Betongbänk och papperskorg

Bilderna visar förslag på utrustning med ett modernt uttryck. Utrustning
och möblering av betong bör företrädesvis förekomma inne i parken. Det
hårda slitaget där gör att man med fördel kan använda sig av betong och
corténstål. Utrustning i strandnära läge föreslås vara av borstat stål t.ex.
på cykelställ och i den stora duschen vid vattnet. Pontonbryggan utförs i
lärkträ som borgar för god kvalitet och ett stiligt uttryck. På övriga platser,
främst vid entréområdena, föreslås sittbara cykelställ av svart infärgad betong som bättre står emot nedsmutsning. Längs stråken i parkens ytterkanter förslås en mer traditionell utrustning, en mörkgrön träsoffa, Djurgårdssoffan med armstöd och papperskorgen City också den grön. Större sopkärl
lika de som finns idag, samt papperskorgen Adrian men med ny placering,
huvudsakligen vid entréområdena.
Papperskorg City

Stor dusch i borstat stål, där vattnet som
pumpas upp från Riddarfjärden alltid
rinner sommartid. Placeras på stranden
nära ponton bryggan.

Dricksvattenfontän

Betongbänkar
OBS! Plan el. något välvd topp
Papperskorg Adrian
Cykelställ, borstat stål i strandnära
läge.

Dricksvattenfontäner i betong Dricksvattenfontän i betong med extra steg för
(här av granit)som kan nås av korta personer. Ej skålad som på fotot intill.
både korta och långa personer. Idé LLAB Gudrun Rabenius 2002.
.
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Sittbart cykelställ, av infärgad svart
betong, vid entréområden.

Konstverk

Vid ev. tillägg av skulpturer kan man med
fördel tex välja en intressant sten/skupltur
med ett lågmält uttryck. Placeras på en
plats där många barn passerar.

Grillutrustning och gångstigar
Tre olika slags grillplatser föreslås :
- Den runda ”Länkad” med 5 låga sittplatser kompletteras med en rund
corténstålsplatta i mitten. Den fungerar som grillplats för yngre personer
eller större grupper. Placeras i gräsyta med grus inne i cirkeln, den runda
corténplattan väl förankrad i marken.
- Runda corténstålsplattor, grillytor, placeras ut i gräsyta i ett regelbundet
mönster med ca 6-7 m distans mellan plattorna som förankras väl i marken.
Varje platta har en radie på ca 80 cm.
- Betongbord med infälld corténstålsskiva som grillyta. Bordet kompletteras med betongbänkar, ev. med träavtäckning, på två sidor.
- Gångstigar permanentas och får ett slitlager av stenmjöl eller en ecoyta
med storgatsten i kanterna och som markering vid vissa platser. Bredd ca
1.6 m.

Storgatsten

Tjocklek 10 mm
Diameter 80 cm

Idé LLAB Gudrun Rabenius 20060301

”Länkad”, en betongring med fem sittbara delar och corténstålsplatta i grusyta
för grillning i mitten av cirkeln. ”Länkad” av konstnär Mikaela Rydin.

Stenmjöl/Ecoyta

Detalj ny gångstig

Betongbordet med infälld corténstålsskiva som grillyta.
Idé LLAB Gudrun Rabenius 20060301

Corténstålsplattor i gräset, regelbundet, c/c ca 6-7 m,utlagda för grillning

Betongbänkar fristående eller tillsammans med
bordet. Kan ev. förses med armstöd, ryggstöd samt
träavtäckning. Betongbänkar i fiberbetong kan ha
inbyggda värmeslingor.
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IDROTTSAKTIVITETER

Skateboard

Streetbasket

I programmet föreslås ett antal aktiviteter, några som redan finns i parken
och som får ett nytt läge och några helt nya:
- Befintlig skateboardramp flyttas in under Lilla Västerbron.
- Nya skateboardramper placeras under Lilla Västerbron.
- Beachvolleyplan flyttas och utökas till 2. Viktigt med rätt sorts sand i
ytan.
- Ny inlinesrink med asfalterad yta där hundrastgården ligger idag.
- Streetbasket med flera korgar under Lilla Västerbron.
- Boule utökas till 2 banor, ca 4x14m, och placeras inom strandområdet.
- Boulderingvägg(klättervägg), 3-4 m hög, byggs upp längs Västerbrons
vägg, ovanför Parkleken. Marken längs väggen beläggs med gummimattor.
Ett förråd i anslutning till klätterväggen där man kan låna mattor behövs.

Streetbasket spelas mot en korg, ingen
uppmätt plan behövs. Ytan mellan pelarna
under Lilla Västerbron asfalteras och korgar monteras på pelarna. Olika höjder för
vuxna, barn och rullstolsburna basketspelare.
En bef. skateboardramp får ny placering under Västerbron.

Inlines

Rink för inlines, inlines åkare kan
även utnyttja skateramperna.

Beachvolley
Bilden visar dagens beachvolleyplan.
2 nya beachvolleyplaner förläggs i
soligt läge på andra sidan parken,
Planerna vrids så att spelarna slipper
få sol i ögonen. Viktigt med rätt slags
sand till planerna.

Bouldering

Nya skateboardramper placeras under Västerbron.

Boule

Boulespelare
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Kontroll

Boulderingvägg mot väggen vid Västerbrons fäste

ÖVRIGT

Bullerskärm

Större sopkärl

Skyltning
- minimera antalet skyltar
- ha ett gemensamt formspråk för skyltar i parken
- knyta samman skyltsystemet med omgivande parker o stråk
- överväg noga placering av skyltar
- samla infoskyltar vid entréområden
- bra belysning på skyltar
- skyltar förses med info även i punktskrift

Genomsiktlig bullerskärm.

INFOSKYLT
Utsmyckning i gångtunnel
Befintligt sopkärl.

Stor entréskylt med belysning.

Kakelkädd vägg i gångtunnel.

Låda med info blad.
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BELYSNING
Gångvägarna i parken har idag en god allmänbelysning. De tillägg som
föreslås är särskild belysning av entréer och utvalda plaster för att öka
tryggheten i parken. Smedsuddsvägen får ny belysning i samband med
genomförandet av gatans nya utformning. Befintliga parkarmaturer behålls
tillsvidare. De kan eventuellt succesivt bytas ut mot en modernare armatur
för att matcha omgivande stråk.

Huvudentrén

Åtgärder
- Gång- och cykeltunneln under Gjörwellsgatan bör få en bra ljussättning
för ökad trivsel och säkerhet.
- Pelarsalen under Lilla Västerbron kräver en mycket omsorgsfull ljussättning. Idrottsaktiviteterna kräver bra ljus medan ljuset inte får dominera och
störa parken. Pelarsalen skall bli ljus och välkomnande på ett lågmält sätt. Gång- och cykeltunneln
- Entrén från Västerbroplan bör förstärkas ljusmässigt i trappan och vid ny under Gjörwellsgatan
Pelarsalen under
plats för infotavla mm.
Lilla Västerbron
-Platsen framför boulderingväggen, där det i programmet föreslås ett förråd för boulderingmattor och flera sittplatser, ljussätts så att rumsligheten
förstärks och för att skapa trivsel och trygghet.
- Boulderingväggen behöver särskild ljussättning så att den syns bra och
skapar trygghet.
- Stråket längs muren på Västerbrons landfäste bör lyftas fram som just ett
gångstråk och dessutom förstärkas med ljus för att öka tryggheten. Eventuellt kan själva murväggen belysas och på så sätt binda ihop gångstråket
fram till boulderingväggen.
- Entréområdet under Västerbron bör få en ljusättning som förtydligar olika
trafikytor, skapar rumslighet kring sittplats med infoskylt och skapar trygghet.
- Det är viktigt att vägen får en lågmäld belysning av parkkaraktär. Vyn
mot Riddarfjärdens vatten måste värnas, ingen armatur på stolpe om det går
att undvika med tanke på trafikkrav.

Korsningen
nedanför Snurran

Entrén till Parkleken
Smedsuddsvägen
Entrén från
Västerbroplan

Plats framför
boulderingvägg

Boulderingväggen

Stråket längs
muren på Västerbron

Entréområdet
under Västerbron

Kartan visar områden som behöver åtgärdas vad gäller belysning.
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VEGETATION

det ökade ljusinsläppet. Vildrosorna som är en karaktärsväxt i hällmarksmiljön bevaras. Övriga friväxande buskar som inte är avsiktligt planterade
Parken är ett gott exempel på den så kallade Stockholmstilen där natur- och betraktas som sly och tas bort. Växtligheten speglar årstiderna och det mest
kulturlandskap integrerades med nödvändiga parkfunktioner. Erik Glemme spektakulära i parken är när körsbärsträden vid foajén blommar. Dessvärre
har samtliga stamskador som gör att de måste byts ut. Programmet föreslår
var arkitekten som stod för den slutgiltiga utformningen. Han ritade också
att träden succesivt byts ut mot nya av samma art och i samma läge.
in lekytor där Parkleken ligger idag. Gestaltningen är tydligt naturpräglad
Grupperna med balsampopplar och kinesiska popplar byts succesivt och
och tar tillvara det naturliga dalstråket. Den runda plaskdammen i Parklevarsamt ut mot träd av samma art på samma plats. Buskage på kullarna tas
ken är det enda formella inslaget i parken. Vegetationen längs Rålambshovsleden kom att bestå främst av björk och rödek. De stora almarna i cen- bort på stora delar för att främja utsikt och trygghet. Där buskage ska vara
trum av parken fanns troligtvis på plats redan innan parken utformades. Vid kvar, för att främja rumsligheten kring amfiteatern, ersätts befintliga buskar
med lägre växande buskar.
stranden står flera knäckepilar och en stor silverpil. På gräskullarna runt
Så gott som samtliga bokar är vuxna träd med genomgående god vitalitet.
amfiteatern kan man urskilja olika grupper av träd bl.a. en med kinesiska
Något entstaka bokträd kan eventuellt tas bort med syftet att få in mer ljus
popplar och en med balsampopplar. En grupp körsbärsträd, en av parkens
attraktioner på våren, står vid det som skulle ha blivit en foajé till teatern. I vid entrén och för att gynna vissa andra träd så att trädkronorna får mer
utrymme. Ett par knäckepilar, antagligen ett senare tillskott i parken, står
slänten upp mot bron är det svårare att urskilja en plan, kanske var tanken
i för torrt läge. tillväxten är dålig, de tas bort. Gräskullen lämnas därefter
att låta hällmarken dominera. Idag är området bevuxet med uppvuxet sly
bestående av alm, ask, lind och lönn. I området kring entrén från Västerbro- oplanterad för att lyfta fram parkens markmodellering som är en viktig
arkitektonisk grundidé. Några av de yngre knäckepilarna stammas upp för
plan finns en stor grupp med bokträd. I övrigt finns enstaka inslag av röd
att träden skall få en bra kronform. En stor silverpil har döda grenar och
kastanj, blodlönn och hagtorn, om de ingick i planen är svårt att se. Programmet förespråkar varsamma metoder vid gallring som bör ske succesivt behöver underhållsbeskäras. Hasseldungen bevaras orörd och tillåts växa
där varje trädindivid och område noga ses över. Målet är att lyfta fram och fritt för att så småningom bilda valv över gångstigen. Det enda nya tillägget
av annorlunda vegetation som föreslås i programmet är vid ett par mycket
bygga vidare på ursprungsidén med en naturlik park.
Till grund för kommande arbete med åtgärder på vegetation finns den träd- branta slänter som eroderar. Här föreslås erosionsskydd/släntförstärkning
inventering som genomfördes av Arbor Konsult AB under sommaren 2006. och plantering av låga salttåliga marktäckare.

Körsbärsträd, en vårblommande
attraktion.

Udda inslag, rosenhagtorn, blodlönn och röd kastanj.

Åtgärder
Mycket av den ursprungliga vegetationen finns kvar. En del träd har klarat
sig bra, t.ex. de stora almarna i parkens centrum, andra träd med kortare
naturlig livslängd börjar må dåligt och behöver erättas med nya. Karaktären
med björkdungar och rader av björk längs Rålambshovsleden bör bevaras. Dungarna, som främst består av vårtbjörk, förslås en varsam gallring
där gamla träd byts ut mot nya. Här kan rödek tas bort till fördel för björkarna. En rad med glasbjörkar längs vägen, i en upphöjd gräsvall närmare
huvudentrén, har mindre bra vitalitet antagligen pga att växtplasten är
för torr. I programmet föreslås att glasbjörkarna tas bort och ersätts med
nya vårtbjörkar som placeras en bit in från vägen och inte i den upphöja
gräsvallen. Detta för att bevara parkens karaktär av björkskog mot vägen.
Det finns gott om rödekar inom samma område och bland dessa förslås en
varsam gallring där man sparar särskilt fina träd och grupper av rödek som
har betydelse för rumsligheten. En hel del sly, särskilt i slänten nedanför
bron, har fått växa fritt och har uppnått ansenliga dimensioner. Bland dessa
bör man gallra bort träd som mår dåligt eller kan utgöra en fara. Enstaka
stammar från fällda träd kan med fördel lämnas kvar på lämliga ytor till
nytta för djurlivet. Den varsamma gallringen avser att ge mer ljus åt yngre
och nya träd. Även undervegetationen, med bl.a. vildros, drar fördel av

Rumsbildande hasselbuskar.

Två mycket gamla välvuxna friska almar centralt i parken, landmärken.

Silverpil, stark karaktär vid strandkanten.

Björkar som karaktärsträd mot Rålambshovsleden.
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Kort sammanfattning av åtgärder m.m. på vegetation
Gallra bland vårtbjörkar, föryngra
beståndet samt bevara karaktär av
björkdungar.
Gallra bland rödekar, fina solitärer
sparas.

Buskage gallras, tas bort för
bättre sikt för cyklister.
Dåliga knäckepilar tas bort.
Almar behöver ej åtgärdas.

Buskage längs vägen föryngras,
förses ev. med inspringningsskydd.

Slänter erosionskyddas/ förstärks
och planteras med salttåliga
marktäckare.

Fint körsbärsträd bevaras.
Buskar byts ut mot låga salttåliga
buskar/marktäckare.

Buskage hänger över gångväg,
ersätts med nya lågväxande buskar i kanten ut mot gångvägen.

Glasbjörkar tas bort och ersätts med
vårtbjörkar som placeras närmare
gångbanan.
Blodlönn bevaras.

Repkoja byggs i bok för barn i
parkleken.

Träd skadat av felaktig beskärning
tas bort.

Gamla rosenhagtorn sparas, får ej
beskäras.

Röd hästkastanj med stamspricka,
tas ev. bort.

Gallra bland balsampopplar och
ersätt med nya.

Blodlönn bevaras.

Hasselsnår sparas och lämnas orört.

Sly tas bort för att lyfta fram hällmarken. Enstaka vildrosbuskar
sparas.

Knäckepilar uppstammas.

Gallra och föryngra bland kinesiska
popplar.

Körsbärsträden ersätts succesivt
med nya av samma art och med
samma placering.

Stor silverpil med skadade grenar
underhållsbeskärs.

Buskage på kullarna runt teaterrummet röjes rejält.

Sly tas bort - fina solitärer sparas.

Dött träd intill gångvägen tas bort.
Stammen sparas och läggs i slänten
för djurlivet.

Stora ädelgranar, de enda barrträden i området, inne på privat
tomt. Berörs ej av programmet.

Buskage kring teknikhuset röjes.
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