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Sammanfattning
Upprustningen av Kronobergsparken utgör ett av stadsdelens prioriterade
parkprojekt som har beviljats centrala investeringsmedel.
Under 2011 har en åtgärdsplan för upprustning av Kronobergsparken tagits fram.
Åtgärdsplanens övergripande målsättning är att restaurera, vårda och utveckla
parken i ett långsiktigt perspektiv i enlighet med nämndens verksamhetsmål ”Alla
parker och grönområden är välskötta och attraktiva för invånare och besökare och
Kungsholmen upplevs som ett tryggt stadsdelsområde”.
Medborgardialog i form av en parkvandring har genomförts samt en parkvandring
med barn från parkleken. Det har även funnits en webbenkät där medborgarna haft
möjlighet att lämna önskemål och synpunkter om förbättringar mm. Resultaten
från parkvandringar och enkät har utgjort underlag för programmet.
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2011 års budget för Kronobergsparkens upprustning är 0,5 mnkr för framtagande
av ett program för upprustning av parken. Den godkända budgeten för 2012 är 4,0
mnkr som planeras att användas för detaljprojektering, vegetationsvård och
parkupprustningar. För 2013 föreslår stadsdelsförvaltningen att ytterligare 2,0
mnkr avsätts av de centrala investeringsmedlen för avslutande åtgärder och
plantering. Den totala budgeten för projektet uppgår till 6,5 mnkr.
Bakgrund
Kronobergsparken är en av Stockholms karaktäristiska bergsparker, utformad
enligt det sena 1800-talets ideal. Parken började anläggas 1883 och det delvis kala
berget fylldes ut med stora mängder jord. Parken anlades med ett tidstypiskt
slingrande gångsystem, väl anpassat till den kuperade terrängen. Många nya träd
av främst inhemska arter planterades i klungor. Man skulle här erbjudas en
varierande promenad i naturliknande miljö. Parkens höga läge och möjlighet till
utsikt utnyttjades och den högsta punkten markerades med en rund plats som
omgavs av lindar. Kronobergsparken var en av de första offentliga parkerna som
anlades på Stockholms höjder. Anläggningen pågick med vissa avbrott fram till
1912.
Under 1930-50 talet genomfördes flera förändringar i parken. Under 1930-talet
anlades busk- och perenna blomsterplanteringar, lekplatsen utvecklades och
parken utrustades med en plaskdamm som numera tagits bort. Under 1950-talet
tillkom också bollplanen. År 1979 fick parken sitt enda konstverk ”Ikaros med
drake”.
År 2001 togs ett program fram för upprustning av parken. Hela programmets
åtgärdsförslag utfördes emellertid inte, utan man valde att huvudsakligen investera
i en upprustning av parkleken samt i parkens entré mot Drottningholmsvägen som
rustades upp. Omfattande vegetationsåtgärder utfördes också för att göra parken
ljusare och tryggare.
I åtgärdslistan för investeringar i Parkplan för Kungsholmen från 2008 har
Kronobergsparken givits prioritet 1. Parkplanen anser att resterande delar av
framtaget program ska genomföras. Åtgärderna ska kunna tillmötesgå besökarnas
behov av tillgänglighet, rekreation och aktivitet. Detta gäller särskilt de platser
som föreslogs i det förra programmet men som inte åtgärdades. De platserna har
därför prioriteras vid detta förslag till upprustning.
Som underlag för programmet finns också en trädinventering som utfördes under
våren 2011.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
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Ärendet
Kronobergsparkens upprustning ska bidra till att uppnå nämndens
verksamhetsmål; ”Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för
invånare och besökare och Kungsholmen upplevs som ett tryggt stadsdelsområde”
samt” Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna och med
att möta allmänhetens behov och önskemål. I målen beskrivs att parkerna ska
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Där ska finnas plats för
lek, spontant spel eller avkoppling i en, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött
park.
Programmets ambition är också att ta vara på parken ur ett historiskt perspektiv så
att dess karaktär som kuperad natur- och landskapspark från det förra sekelskiftet
kan bevaras samtidigt som den anpassas till allmänhetens behov idag.
Programmet omfattar inte förslag till förnyelse av parkens belysning annat än som
punktvisa förbättringar. Enligt trafikkontoret, som ansvarar för belysningen, är
allmänbelysningen i parken relativt god. Trafikkontoret planerar för ett utbyte till
mer effektiva och energisnåla parkarmaturer under 2014.
Vegetation
Förslaget till vegetationsåtgärder görs utifrån den trädinventering som utförts
under år 2011 med hänsyn till träd och buskars kondition samt ur
trygghetsaspekter och utifrån parkens historiska perspektiv. Upprustningen
planeras att inledas med vegetationsåtgärder som innefattar beskärning av buskage
och träd samt borttagning av skadade och sjuka träd. Senare kommer nyplantering
av träd, buskar och lökväxter att ske. Målet är att öka tryggheten och tillmötesgå
medborgarnas önskemål om mer blomsterprakt utan att parkens karaktär som
naturpark går förlorad.
Vägar och utrustning
Parkens gångvägar är i ett varierande skick och flera är i behov av att få ny
asfaltsbeläggning samtidigt som några sträckor behöver renoveras helt. Utmed
vissa sträckor är parkens ränndalar igenvuxna eller har skador. Dessa rensas och
sätts om där behovet finns. Väl fungerande ränndalar är viktiga för att leda bort
dagvatten från gångvägarna. Dessa åtgärder är reinvesteringar som är viktiga för
att parkvägarna ska ha en långsiktigt hållbar funktion.
Parkens alla bänkar och huvuddelen av papperskorgarna föreslås också bytas ut
vilket görs för att förbättra tillgängligheten i parken.

Box 3128, 3128 Stockholm. Tulegatan 13
Telefon 08-508 09000. Fax 08-508 09 253
www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 4 (7)

Delområden
I programmet för upprustning har parken delats in i olika delområden inom vilka
åtgärder föreslås utföras.

Kronobergsparken med programmets olika delområden utmärkta.

1 – Basketplan, hundrastgård
Under gåturen med barn framkom önskemål om åtgärder av bollplanen och
lekmöjlighet invid den. Omkring bollplanen och hundrastgården skapas ett aktivt
och samlande rum i parken. Bollplanen föreslås ses över och justeras upp så att
spolning för isbana möjliggörs, den kommer även att förses med bänkar utmed
långsidorna.

Box 3128, 3128 Stockholm. Tulegatan 13
Telefon 08-508 09000. Fax 08-508 09 253
www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 5 (7)

Väster om bollplanen finns idag en tom grusyta som saknar klar funktion. Vid
sidan av ytan korsas flera gångvägar utan att någon tydlig riktning och struktur
finns, platsen är ”en upptrampad yta”. Här föreslås ett utegym anläggas och en
sittplats som placeras så att gångtrafiken styrs upp i tydligare stråk.
Hundrastgårdens entréområde har beskrivits som lerigt och att smältvatten rinner
ned dit och is bildas vintertid. Hundrastgården utökas därför något mot gångvägen
och området vid entrén kommer att jämnas till och dräneras för att bli torrare.
Under programsamrådet den 22/11 2011 framkom också en synpunkt på förbättrad
belysning av hundrastgården. Detta kan åtgärdas med ett tillägg av armaturer på
befintliga stolpar.
2 – Entré Kronobergsgatan/Drottningholmsvägen
För parkens entré föreslås förbättrade sittmöjligheter på murarna. Räcken och
handledare rustas också upp för att förbättra tillgängligheten och entréns
plantering kompletteras med blommande perenner.
3 – Utsiktsplatsen
Utsiktsplatsens slitna ytbeläggning jämnas till och får sedan ett nytt gruslager och
bänkarna byts ut mot nya i bågform med armstöd och ryggstöd. Åtgärderna avser
bland annat att förbättra tillgängligheten. Bänkarna föreslås vända sig åt två håll.
för att till så stor del som möjligt kunna ta tillvara på den vackra utsikten mot norr.
4 - Entré Polhemsgatan/Bergsgatan
Entrén förbättras vad gäller tillgängligheten och förses med barnvagnsramper,
handledare och en soffa. Vegetationsåtgärder utförs i anslutning till entrén för att
höja tryggheten och göra den mer tilltalande. Åtgärderna är slyröjning och att
”lyfta kronan” på en alm som står vid Polhemsgatan. Vegetationen föreslås sedan
kompletteras genom plantering av vildvin som får klättra på berget.
5 - Scenen
Scenens höjd idag gör att det kan vara svårt att se skådespelarna/musikerna när
man sitter i de nedre delarna av slänten mitt emot. Scenen föreslås därför byggas
om och göras lägre för att förbättra kontakten mellan de uppträdande och
publiken. Vidare föreslås den att förses med ett tak av typ segelduk. Taket ska
kunna monteras bort.
6 – Sittplatsen
Denna sittplats har idag ett stort upprustningsbehov. Markbeläggningen är
igenvuxen, bänkarna slitna och de omgärdande buskagen förvuxna. I de föreslagna
åtgärderna kommer sittytan att minskas något och göras mer intim. De förvuxna
buskagen rensas upp och kompletteras med lägre, blommande buskar som ramar

Box 3128, 3128 Stockholm. Tulegatan 13
Telefon 08-508 09000. Fax 08-508 09 253
www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 6 (7)

in platsen. Ytbeläggningen kommer att jämnas till och förses med nytt grus och
slutligen byts sofforna ut mot nya.
Samråd och medborgardialoger
Den 3:e maj 2011 hölls ett samrådsmöte i form av en parkvandring där
allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter inför parkprogrammet. Endast
fem personer deltog vid vandringen vilket sannolikt hade sin orsak i det dåliga
vädret, det var kallt och regnade.
Den 7:e juni hölls sedan en parkvandring med barndialog där barn i åldrarna 7-10
år hade möjlighet att ge sina synpunkter på parken, ett 15-tal barn deltog. Förutom
några förslag om lek hade barnen påfallande ”vuxna åsikter” rörande skräp, klotter
och exempelvis uppfräschning av parkens ränndalar. Få synpunkter gällde
parkleken, däremot önskades upprustning av scenen samt åtgärder av bollplanen
och lekmöjlighet invid den.
Under tidsperioden 1:a april till 9:e maj 2011 hade också stadsdelsförvaltningen en
webbenkät på där allmänheten kunde inkomma med önskemål. Exempel på
inkomna önskemål är förbättrad tillgänglighet, nya bänkar och skräpkorgar, tillägg
i belysningen och vegetationsåtgärder för att öka tryggheten samt önskan om mer
blomsterprakt. Medborgarnas synpunkter har sedan beaktats och arbetats in i
parkprogrammet.
Den 22:a november 2011 presenterades upprustningsprogrammet för parken på ett
samråd i form av ”öppet hus” mellan kl 15:00-20:00 i Kronobergsparkens parklek.
Avsikten var att på eftermiddagen kunna göra en uppföljning av barndialogen och
att på kvällen kunna fånga in de vuxnas åsikter. Tyvärr kom det inte några barn
men ett 15-tal personer deltog och framförde sina synpunkter. Överlag var
reaktionerna på programmet positiva, men några synpunkter framkom som är
särskilt värda att beakta.
Slänten bakom parkleken, som vetter mot brandstationen och en parkeringsnedfart
upplevdes som en dunkel, ”glömd” baksida som behöver åtgärdas. Lämpliga
åtgärder kan vara nedtagning av träd, och förvuxna buskar samt plantering av
blommande buskar och lökväxter, även möjligheten till belysning i slänten kan
utredas. Ett önskemål om belysning av träd framkom också, som ett sätt att både
öka skönhetsvärdet och trygghetskänslan i parken. Andra synpunkter gällde
hundrastgården där de föreslagna förbättringarna kring entrén uppskattades men
man tyckte att belysningen behövde förbättras. En del synpunkter och förslag
kring vegetationsåtgärder inkom också. Synpunkterna tas med i det fortsatta
arbetet med parken.
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Finansiering och tidplan
För Kronobergsparkens upprustning finns öronmärkta investeringsmedel som söks
från stadens centrala medel för parkinvesteringar. För 2011 0,5 har mnkr beviljats
för att ta fram program med upprustningsförslag för parken. Den godkända
budgeten för 2012 är 4,0 mnkr, som används för vegetationsåtgärder,
detaljprojektering och en huvuddel av parkens upprustning. Föreslagen budget för
2013 är 2,0 mnkr för återstående upprustningsarbeten och plantering av växter.
Projektets totala budget uppgår till 6,5 mnkr.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelnämnden godkänner parkprogrammet och
genomförandet av upprustningen av Kronobergsparken enligt detta
tjänsteutlåtande och bifogad åtgärdsplan. Förvaltningen föreslår vidare att
nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i projektets
genomförandeskede inom ramen för årsvis budget för projektet som beslutas av
Kommunfullmäktige.
Bilaga
Program för Kronobergsparken.
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