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Förhållning till förändringar i
Bellevueparken

och en trappa på Bellevuehöjden,
trädplanteringar och sittplatser.

På grund av att det gjorts stora schakter
och byggnationer i området under
1800- och 1900-talen är en komplett
rekonstruktion av Bellevueparken ej
möjlig. Trots de stora förändringar som
skett i och kring parken finns dock
goda möjligheter att återställa stråk,
platser och att renodla naturtyper och
växtgestaltning.

Förutsättningen i programarbetet är
att funktioner som en mindre bollplan
(p.g.a. befolkningsunderlag och brist
på annan plats i stadsdelen) och
en viss andel båtbryggor (beroende
på gällande avtal med båtklubbar)
bör rymmas i parken. De militära
spåren i parken är ”försvarshistoriska
minnesmärken av betydande intresse”,
enligt kulturhistoriker Christian Laine.

Värtabanan går rakt genom parken
och har på ett olyckligt vis skurit av
den historiska parkkompositionen.
Programmets utgångspunkt är att
järnvägen ligger kvar och ses som en
ofrånkomlig del av parken att förhålla
sig till. Idag fungerar järnvägen som
en godsjärnväg med ett fåtal tåg
per dag. I stadens planarbete pågår
utredningar om möjlighet att längs
Bellevueparkens kulturhistoriska betydelse är i hög grad knutet till dess historiska
och rumsliga sammanhang med Haga och Brunnsvikens landskapsbild.
Flygbild, Kartago, Stockholms stad.
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såväl dess kulturvärden som dess
naturvärden. Upprustningen av parken
bör därför betraktas som just ett sådant
undantagsfall, där en restaurering och/
eller rekonstruktion av 1790-talets
landskapsgestaltning bör kunna ges
företräde framför enbart en upprustning
av vad som nu återstår av den. Målet
för upprustningen av Bellevueparken
som ”Historic Garden” (definition
enligt ICOMOS) bör således vara att
återställa förlorade eller undanskymda
kvaliteter och sammanhang i Sparres

och Pipers park och att samtidigt
skapa nya upplevelsevärden, där ett
egentligt återställande av förlorade
värden inte är möjligt.

delar av järnvägen lägga en gång- och
cykelbana.
På grund av Värtabanan går det
inte att återskapa den ursprungliga
sammanhängande pelousen i parkens
centrala del. Som en anpassning till
järnvägen betraktas därför området
som två skilda pelouser.
De förändringar som tillkommit i
Bellevueparken under 1900-talet
och som ytterligare påverkat 1780talets parkkomposition är flera.
Däribland finns nya breda vägar varav
större delen med asfaltbeläggning,
båtbryggor och markuppfyllningar för
båtuppläggning, en grusad bollplan,
militära anläggningar som två värn

För några av parkens vägar finns
förutsättningar att återskapa deras
historiska lägen. Träd, järnväg och
byggnader gör det inte möjligt överallt. Med justeringar av vägradier,
vägbredder och beläggning kan övriga
vägar ges ett utseende liknande de
historiska vägarna.
Bollplanen är stor med krav på en
plan yta som inte går att passa in i
den historiska landskapsparken med
böljande gräsytor.
Växtdynamiken medför att på 200 år
har träd vuxit upp och gett parken
ett annat uttryck än dåtidens. Många
träd har planterats sedan dess och
även dessa är uppvuxna. Det är
inte aktuellt att återskapa parkens
nyplanterade utseende, utan istället
med hänsyn till dagens trädbestånd
utveckla landskapsparken genom att
gallra fram utblickar och komplettera
med nya träd.
De byggnader som uppförts på 1900talet, som Carl Eldhs ateljé, Sveaplans

högre allmänna läroverk för flickor
(Socialhögskolan) och WennerGren Center, är av hög kvalitet med
arkitektoniskt värde och en permanent
del av parken och dess omgivning.
Funktioner i parken förr och nu
Finns det någon konflikt i att få in
moderna funktioner samtidigt som
man vill återskapa en historisk
parkanläggning? Många av de värden
och upplevelser människor önskar
ska finnas i en park är de samma idag
som för de dryga 200 år sedan då
Bellevueparken anlades. Därutöver
förväntas en samtida Bellevuepark
innehålla funktioner som inte fanns i
den ursprungliga landskapsparken.
Det natursköna läget med vattenkontakt
och vackra utblickar är tidlösa värden.
Stora gräsytor – pelouser – används
idag såväl som då till picknick, lek och
spel eller vila. Skogspartier, dungar
och vackra solitärträd med fågelliv
och blomsterprakt uppskattades då
och idag.
Med ökat befolkningsunderlag och
organiserad idrott har behovet av
särskilda ytor för bollspel ökat.
Kälkåkning är en gammal tradition, om
än inte från Pipers tid, och idag ett av
många uppskattat inslag i parken.
Parkens huvudsakliga målgrupp idag
är den stora allmänheten och därmed
har behovet att nå och få tillgänglighet
till parken ökat. Fler människor rör
sig genom parken. Vi flanerar på
samma sätt som på 1700-talet, men

4. Utgångspunkter
och riktlinjer
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springer eller cyklar istället för att
rida eller åka häst och vagn. Biltrafik
är inte önskvärt i dagens park. På
1700-talet fanns enstaka bryggor och
viss färjetrafik över Brunnsviken. Den
privata båtsporten har sedan dess
utvecklats och dess omfattning står i
konflikt med parkens tillgänglighet för
allmänheten.
I dag kan parkens tillkomst och
förflutna göras till en attraktion i sig,
med informationstavlor som återger
parkens historia genom kartor och
text.
Att tänka på för Bellevueparken
Flera av de element som passar i
en engelsk lustpark använde Piper i
Bellevueparken. Parkens läge invid en
stor ”öppen sjö” – Brunnsviken – är
ett exempel.
Utifrån Pipers regelbok finns ett antal
viktiga parametrar att begrunda för
fortsatt planering för Bellevueparken,
som:
- Brunnsvikens vattenlandskap
- siktlinjer genom tät vegetation, över
öppet vatten eller gräsyta och som
avslutas mot en dekoration, t ex en
rotunda eller obelisk
- böljande större gräsytor, sk
”pelouser”
- träd i grupper, sk ”clumps”
- terränganpassade gångstigar, som
leder till dekorationer och utsikter
- växtkomposition med olika storlek
och form på träd och buskar och
variation i karaktär och färg på
bladverk.
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5 Förslag
Utifrån de styrande dokumenten och
riktlinjerna för parkens utveckling är
målsättningen för programmet:
- att lyfta fram Bellevueparken som
en del av Nationalstadsparken samt
parklandskapet kring Brunnsviken
- att förstärka den historiska inriktningen
mot Pipers engelska landskapspark
- att förstärka de ekologiska värdena
i parken
- att parken skall göras mer attraktiv
som vistelseyta för besökare och
boende i framtidens Stockholm.
Förslaget kan inte ses som en
restaurering av parken, eftersom
Fredrik Magnus Pipers originalritningar inte finns kvar. Underlaget
som främst har använts är en kopia
av Pipers plan från år 1809. De
åtgärder som föreslås för parken
får ses som en tolkning av Pipers
intentioner och en förstärkning av
parkens ursprungskaraktär kopplad
till dagens funktioner.
I förslaget benämns de två pelouserna
på ömse sidor om Värtabanan Norra
pelousen respektive Södra pelousen.

Trafik
Målsättningen är att minska biltrafiken
inom parken, förbättra förutsättningarna
för gång- och cykeltrafiken samt att
återskapa delar av det historiska
vägnätet.
En separat trafikutredning har utrett
möjligheten att minska biltrafiken
inom Bellevueparken. Genom att
skapa angöringsmöjlighet från
Norrtull respektive Roslagsvägen till
Stallmästargården samt båtklubbar
kan biltrafiken genom den centrala
parken utgå. Angöringstrafik till
kulturbebyggelsen på Bellevuehöjden
går även fortsättningsvis via Roslagstull
men avslutas med en vändplan intill
Carl Eldhs ateljé. Möjligheten att
parkera inom parken begränsas till ett
fåtal markerade platser vid Carl Eldhs
ateljé samt handikapp-parkeringar vid
anslutningen till Roslagsvägen.

stråken vidare mot Albano utreds i
samband med planarbetet av Norra
Stationsområdet.
Delar av gång- och cykelstråken,
exempelvis vid Norra pelousen samt
de på Stallmästarholmen, återfår sina
äldre slingrande vägdragningar så att
karaktären av 1700-talets park kan
förstärkas.
Vägbredder och markbeläggningar
som föreslås för parken är:
- Vägar för biltrafik 4,5 – 5 m breda,
asfaltbeläggning.

5. Förslag

Tillgänglighet
När nya platser och gång- och cykelvägar planeras i Bellevueparken är det
förslagets ambition att i möjligaste mån
följa stadens riktlinjer för att skapa en
trygg, säker och tillgänglig miljö.
Parken förses med fler sittplatser.
Vägar ska ha jämna beläggningar av
asfalt eller stenmjöl och handledare
i branta partier. Trappor ska ha
handledare på båda sidor. Första
och sista steget i varje trapplopp ska
kontrastmarkeras.

- Gång- och cykelvägar 3,5 meter
breda, stenmjölsbelagda ytor De
brantaste partierna asfalteras för att
förhindra erosion.
- Gångvägar 2,5 meter breda, stenmjölsbelagda ytor.
- Stigar 1,5 meter breda, stenmjölsytor.

Planerade gång- och cykelstråk
från Norra Stationsområdet följer
Värtabanan fram till gångtunneln, för
att därefter följa cykelstråken inom
Bellevueparken. En planskild lösning
över Roslagsvägen för att koppla
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Förslaget har sin utgångspunkt i kartan från 1809 som är en kopia av
Fredrik Magnus Pipers plan över Bellevueparken. SSA, Johannes P2.

En målsättning är att förena Bellevueparken med omkringliggande parklandskap vid Brunnsviken, bl a Haga.

Värtabanan delar parken, och därför
betraktas den centrala parken som två
skilda parkrum, den norra respektive den
södra pelousen.

Lögebodavägen föreslås fungera för biltrafik från Roslagstull fram till Carl Eldhs
ateljé. Därefter blir den en smalare väg
för gång- och cykeltrafik.

”Sparres väg” föreslås som idag vara en
gång- och cykelväg. Trafikräcke, belysning och beläggning byts ut.

Gångvägen runt Stallmästarholmen, som
har historisk förankring i den Piperska
parken, bibehålls och rustas avseende
möbler och belysning.
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De smala stigarna på Stallmästarholmen
lyfts fram och leds om på några ställen
för att återskapa Pipers utformning.
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Vanadislunden

skala 1:2500

Förslagsskiss

Befintliga höjdkurvor
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Naturvärden och
vegetation
Målsättningar är att utveckla
Bellevueparkens naturvärden och
förstärka spridningszonen mellan
Norra Djurgården och Ulriksdals
kärnområde. Stora karaktärsträd
bevaras och beståndet av ek och
övriga ädellövträd gynnas. En ökad
variation av växtmaterial enligt
parkhistoriska förebilder eftersträvas
vid nyplantering.
Bellevueparken Haga-Brunnsviken
ingår som spridningszon mellan
Norra Djurgården och Ulriksdals
kärnområde. Naturvärden som har
betydelse för spridningsfunktionen
återfinns inom hela Haga-Brunnsviken,
även strandpartierna är viktiga.
Stallmästarholmen utgör en av få
kvarvarande delar av Stockholmsåsen
och har ett särskilt naturvärde. Det är
viktigt att identifiera Bellevueparkens
biologiska värden och vilka eventuella
konflikter som finns mellan dessa och
parkens kulturella värden.

enlighet med den trädinventering
och miljökonsekvensbeskrivning
som gjorts 2008. Naturtyperna renodlas genom att parkens skogsbackar
och Bellevuehöjden gallras. För att
säkerställa återväxten gynnas yngre
ädellövträd, exempelvis lind och ek.
Bellevue ligger inom ett spridningsområde för eklevande arter och
kontakten med andra ekområden,
t.ex. vid Albano, bör förstärkas. Inom
Bellevueområdet bör man friställa de
ekar som står skuggade och gynna
de yngre ekarnas tillväxt så att de
i framtiden kan utgöra värdefulla
biotoper för insekter. Även inplantering
av ek föreslås.

5. Förslag

till viss del av Fredrik Magnus Piper i
”Beskrifning öfwer Idéen och GeneralPlan till en Ängelsk Lustpark”, dels finns
annan litteratur samt uppgifter från
plantskolor om olika trädsorters ålder,
ursprung och historiska användning.
Ett antal arter eller sorter med annan
växtkaraktär, bladform eller färg ger
variation åt de trädgrupper som idag
kantar pelouser eller stränder. Förslag
på träd finns uppställda i en förteckning
(bilaga).
I detaljprojekteringsskedet ska ett
vårdprogram tas fram för parkens
träd och övrig vegetation. Kontinuitet i
trädbeståndet måste säkerställas.

Val av trädart för nyplantering sker
enligt historiska förebilder och i samråd
med ekolog. Ur vegetationssynpunkt
tas även hänsyn till klimatförändringar
och deras effekter på den biologiska
mångfalden.

I Bellevueparken är det viktigt att
bevara de stora karaktärsträden i

Med utgångspunkt från principer för
växtkomposition enligt den engelska
parkstilen föreslås nuvarande urval av
trädsorter i Bellevueparken kompletteras. Dels beskrivs växtkomposition

Tallvegetationen på åsens västra sida är en
i parken unik naturtyp för vilken föryngring
och kontinuitet bör säkerställas.
Foto: Anders Ohlsson Sjöberg.

Bellevueparken föreslås kompletteras med
nya trädsorter som avviker i form och färg
för att skapa variation och ett vackert
växelspel. Bilden är från Hagaparken.
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Parkens bestånd av ädellövträd gynnas.

Bellevue ingår i spridningszonen mellan
Norra Djurgården och Ulriksdal. Vid gallring och nyplantering görs en avvägning
mellan kulturella och biologiska värden.

För att förstärka sambanden mellan ekbestånden i Nationalstadsparken gynnas och
nyplanteras ek.
Foto: Per Ola Fritzon, Stockholms stad.

Vid Södra pelousen föreslås att trädridån
kompletteras, för att förstärka de biologiska
värdena och samtidigt skymma järnvägen .
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Parken kompletteras med nya trädsorter
med historisk anknytning till den engelska
landskapsparken och till Piper.
Foto: Per Ola Fritzon, Stockholms stad.
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Entréer och skyltning
Målsättningen är att tydliggöra
entréerna till Bellevueparken och ge
dem en förstärkt, enhetlig karaktär.
Alla entréer bör få en ny bearbetad
gestaltning, avseende växter, belysning, skyltning, möblering etc.
Länsstyrelsen har påbörjat ett projekt
för att, i samråd med berörda markförvaltare och kommuner, anordna ett antal
huvudentréer till Nationalstadsparken.
För att på en övergripande nivå klargöra
ansvarsförhållandena för skyltning
i och till parken tas en skyltpolicy
fram som grund. Bellevueparken
kommer i framtiden att ingå i det
programmet. Entrén vid Sveaplan
är att betrakta som huvudentré för
gångtrafikanter till Bellevueparken
och Nationalstadsparken. I anslutning
till entrén är det lämpligt att förstärka
skyltningen för Nationalstadsparken
och Bellevueparken.
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För övrig skyltning i Bellevueparken tas
ett skyltprogram fram. Utformning av
stolpar, hänvisningsskyltar och kartor
ska vara sammanhållen, följa stadens
generella riktlinjer och utföras med
hänsyn till parkens historiska anslag.

Exempel på en informationsplats på
Skeppsholmen, placerad vid brofästet där
öns besökare anländer.

- Den gamla lindallén från Roslagstull
upp till Sparres träslott ses över avseende trädvårdsåtgärder. Stenmuren
längs alléns norra sida synliggörs
genom rensning av invuxet växtmaterial.
Entrén vid Roslagsvägen utformas
i samverkan med ombyggnationen
av Roslagstull. Platsen utformas till
en tydlig entré utan att skymma den
ursprungliga vägen upp till Sparres
hus.

- Utformningen av entrén invid Stallmästargården föreslås utformas
i samverkan med planeringen av
kommunikationsstråken kring det nya
Norrtull.
- Entrén till parken vid Roslagsvägen
i områdets nordöstra hörn utformas
tydligt för både gång-, cykel- och
biltrafikanter. Det gamla pumphuset
och de stora buskage som skymmer
utblicken över Brunnsviken tas bort.

- Den välutnyttjade ”smitvägen”
nedanför Sparres väg och trähus
iordningställs till en permanent
gång- och cykelväg. Entrén från
Cedersdalsgatan tydliggörs och sikten
in i parken förbättras genom gallring av
intilliggande vegetation.

Belysningen i Bellevueparken ska
bidra till en väl upplyst, säker och
trygg miljö, samtidigt som den bör
vara återhållsam av hänsyn till parkens
historia.
Hela Bellevueparkens belysning ses
över och parken förses med nya stolpar
och armaturer. På Stallmästarholmen
behöver hela belysningsanläggningen
med kablar, stolpar och armaturer
bytas ut. Längs gångvägen bör
stolparna placeras tätare än idag, med
ett avstånd på ca 20 meter.
Uppe på åsen finns ingen belysning
idag. För att inte blända natthimlen och
de fina utblickarna undviks belysning
på utsiktsplatser och stigar på åsen.

- Entrén från Sveavägen omfattar
miljön vid gångtunneln och längs allén.
Belysningen i gångtunneln under
Sveavägen förnyas och trappan upp till
entréplatsen vid Wenner-Gren Center
breddas. Planteringsytorna vid sidan
om trappan gallras och kompletteras
med lägre växter. Lönnen i fonden av
allén tas bort för att göra sikten fri in i
parken. Gångytan i allén beläggs med
stenmjöl och kantas av kantsten och
gröngjorda ytor under träden.

Stenmuren längs norra sidan av allén
rensas från sly och synliggörs.

Belysning

En samordning med Haga bör ske av
stolpar och armaturer, för att förstärka
samhörigheten inom Nationalstadsparken.
På 1700-talet fanns varken el- eller
gasbelysning. Lyktor på vagnar gav
ledljus när man rörde sig genom
parken. Vid en upprustning av parkens
belysningsanläggning bör man förhålla
sig både till historien och till dagens krav

För att då och då väcka 1700-talet till liv
kan eldar från fyrfat och eldkorgar få lysa
upp parken vid evenemang och fest.

Möbler i parken föreslås vara i en stil
som upplevs tidsriktig för sent 1700-tal.
Här är en enkel stenbänk.

för val av belysningsstolpe, armatur
och karaktär på ljuset. Ljusbilden i
parken kan även innehålla lågmäld
effektbelysning av bergssidan och
solitära träd.
Eldar kan förnimma om 1700-talet,
vid evenemang och festliga tillfällen.

Möbler och utrustning
Möbler och utrustning i Bellevueparken
ska tidsenligt passa den engelska
landskapsparken och samtidigt ha en
modern form och funktion med hög
kvalitet.

5. Förslag

Enstaka skräpkorgar finns i området
men med ett ökat antal besökare
till parken ses ett behov av fler
skräpkorgar. Principen är att placera
stora papperskorgar vid entréer och
mindre inne i parken.
”Dekorationer” såsom rundtempel,
regnskydd och obelisker ska vara av
god design och utföras som snickerieller metallhantverk av hög kvalitet.
En översyn av möbler och parkutrustning tillsammans med Hagaparken rekommenderas, för att få
en helhetssyn och ett gemensamt
formspråk runt Brunnsviken.

En förnyelse Bellevueparkens möbler
och utrustning föreslås.
I material och stil bör soffor och
bänkar stämma med 1700-talet och
bidra till parkens karaktär. En modell
av soffa och en modell av bänk
föreslås för olika delar av parken.
Soffor placeras längs huvudstråk och
i parkens mer centrala delar. Bänkar
placeras längs promenadstigarna på
Stallmästarholmen. Det ska finnas
soffor eller bänkar med rygg och
armstöd vid parkens sittplatser.

Möbler i parken föreslås vara i en stil
som upplevs tidsriktig för sent 1700-tal.
En soffa i parken Studley Royal,
Yorkshire, England (1722-42).
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Parksoffa, illustration av F. M. Piper ur
”Ängelsk Lustpark”. Kungl. Akademien
för de fria konsterna.

Bellevueparken – program för utveckling av parken, 2009.04.14

Målet för Stallmästarholmen är
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Mark moduleras om
med jämn lutning

Plandetalj över utsiktsplats på Stallmästarholmen

I Översiktsplanen för Nationalstadsparken framförs att ”Anläggningar,
byggnader och uppläggningsområden
så långt som möjligt bättre bör anpassas till Brunnsvikslandskapet och
tillgängligheten till strandområdet
för allmänheten förbättras”. För att
förbättra allmänhetens kontakt med
vattenytan samt möjligheter att röra
sig utmed stranden föreslås att staket
kring båtklubbarna tas bort. Bryggor

förläggs med distans till land och
säkerhetsanordning med grind vid
utgången på bryggan anordnas. Det
är önskvärt att på sikt frigöra delar
av strandlinjen mot Hagaparken från
båtplatser, för att återskapa den nära
kontakten mellan Haga och Bellevue.
Möjligheten att flytta över båtar till
SSK Brunnsvikens hamnområde bör
utredas. Större krav på städning av
ytorna måste ställas. Belysningen inom
hamnområdet bör samordnas med
den allmänna parkbelysningen.
Förslaget visar att båtuppställn i n g s platserna blir tillgängliga
för allmänheten under sommarhalvåret. På Stallmästarholmens
östra hamnområde skulle någon typ
av öppen verksamhet med marin
anknytning få utrymme.
Den lilla badstranden får en något
utökad yta, röjs och fylls på med sand.

Trappan ned till stranden och stödmuren
rustas. En gammal snedväxande björk
på stranden tas bort. Badområdet i
vattnet kan behöva avgränsas för att
minska risken för kollisioner mellan
badande och angörande båtar.
För att förbättra vattenkvaliteten på
sikt förslås byggnation av sedimentanläggningar i mark samt att LOD,
lokalt omhändertagande av dagvatten,
i anslutning till hårdgjorda ytor sker.
De flesta gångvägarna på Stallmästarholmen är från Pipers tid eller
har sitt ursprung från den tiden. De
tillägg som gjorts under 1900-talet tas
i förslaget bort helt eller dras om för
att bättre överensstämma med Pipers
ursprungliga förslag. Stigen till den
högsta punkten på Stallmästarholmen
bör justeras så att det bara finns en
väg och att ”smitvägar” tas bort. En
ny paviljong föreslås på platsen för

Möjlighet att på
sommarhalvåret
röra sig längs
vattnet och
bryggorna

Avsmalnad
infart

Projektnummer: 310 082600

Stallmästaregården

På västra sidan av Stallmästarholmen
återskapas så mycket vattenkontakt
som möjligt, genom en omfördelning av
båtplatser. Bild från Hagaparken.

Stigen till Stallmästarholmens högsta
punkt återfår sin ursprungliga utformning
och den vänstra ”genvägen” tas bort.

Sittplats

Stängsel runt hamnområdet tas bort

Konnektion med Norra Pelousen

Stallmästarholmen
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Udden på Stallmästarholmen.
skala 1:1250
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Stallmästarholmen och Norra pelousen – förslagsskiss
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Övriga möbler och eventuella räcken
ges en utformning som bättre än
nuvarande stämmer med parkens
historiska anslag.

En befintlig sittplats söder om holmens
högsta punkt utvecklas till utsiktsplats
enligt Pipers idéer. Tydliga siktlinjer
i olika riktningar synliggörs genom
gallring i buskskiktet.

Belysningen byts ut längs vägen
utmed udden. Uppe på kullen sätts
inga belysningsstolpar eller annan
belysning.

Ute i vattnet, i samma riktning som
åsen, placeras en brygga med trädäck.
Platsen är den där båtfärderna
började under 1700-talet. 2000-talets
besökare kan tänkas utnyttja bryggan
som utsiktsplats, picknickplats eller
soldäck.

Projektnummer: 310 082600

Illustrationer av Fredrik Magnus Piper ur hans manuskript ”Beskrifning öfver Idéen och General-Plan till en Ängelsk Lustpark”.
Kungl. Akademien för de fria konsterna. För nya dekorationer i Bellevueparken kan inspration hämtas från dessa skisser.

Den kinesiska paviljongen i Hagaparken
är en inspirationskälla för gestaltning av
ett nytt ”tempel” på Stallmästarholmen.
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Pipers tänkta ”tempel” på den högsta
punkten. Två nya stigar anläggs på den
östra sidan i enlighet med Pipers idéer
och plan över parken från 1809.

Utsiktsplatsen längst ut på udden rustas
upp och får en ny utformning. Platsen
tillförs ett regnskydd med sittplatser,
placerat med utblick över viken. För
att påminna om angöringsplatsen för
1700-talets båtfärder på Brunnsviken,
kan regnskyddet utformas liknande
det parasoll som finns vid Paschens
gård.

Räcken illustrerade av Fredrik Magnus Piper, ur ”Beskrifning öfver Idéen och General-Plan till en Ängelsk Lustpark”. Kungl. Akademien för de fria konsterna.
Repliker eller liknande räcken föreslås för Bellevueparken.

5. Förslag

På åsens östra sida finns ett större område där rullstenen ligger i dagen.

Tallvegetation på Stallmästarholmens
västra sida ska gynnas genom
medveten gallring av buskar och
andra träd och där yngre tallar sparas
för framtiden. Kransen med lindar
längs strandpromenaden lyfts fram.
Träden friställs, rot- och stamskott tas
bort för att synliggöra stammarna och
eventuell kompletteringsplantering
utförs. Området med svallad rullsten
synliggörs genom gallring. Även
flyttblocket synliggörs.

Bellevueparken – program för utveckling av parken, 2009.04.14

Norra pelousen
Målet för Norra pelousen är att
återskapa ett sammanhängande
landskapsrum och att öka platsens
attraktion för vistelse med Hagaparken
som förebild.
I kartan över Bellevue från 1809
går vägdragningen längs den södra
åskanten. I förslaget återskapas detta
som en ny gång- och cykelväg mellan
Stallmästargården och Roslagsvägen.
När bilvägen rakt igenom platsen tas
bort finns möjligheten att återskapa
en pelouse i enlighet med Pipers
tankar. En stor gräsyta skapas med
enstaka träd som inbjuder till lek och
picknick och med utblick ned mot
Brunnsviken.
I programmet föreslås att bollplanen
flyttas till den Södra pelousen bakom
Socialhögskolan. Därmed blir det
möjligt att utforma en generös, böljande
pelouse med historisk förankring norr
om Värtabanan. Att låta bollplanen
ingå i Norra pelousen skulle innebära
svårigheter att uppfylla kraven på
ytans storlek utan att ta bort befintliga
träd. Det skulle även bli svårt att

Perspektiv över Norra pelousen. Illustration: Karin Danielsson, Tema.
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Norra pelousen, befintlig situation.

Vasaslätten i Hagaparken är en förebild
för hur Norra pelousen kan utformas.

Norra pelousen återskapas som ett sammanhängangande landskapsrum, bl a
genom att bilvägen tas bort.
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inpassa en så pass stor plan yta i en
markondulering med mjuka slänter på
ett naturligt sätt.
Befintlig bollplan kommer under 2009
att förses med konstgräs. Området
med stängsel, två bodar och ytor för
det tidigare parklaget avlägsnas.
Gångtunneln under järnvägen mellan
Norra och Södra pelousen rustas
upp. De bearbetade stenmurarna
rengörs och lyfts fram genom att
sly gallras, trasiga stängsel tas bort
och ersätts av diskret placerade
stängsel. Gångtunneln förses med
effektbelysning som samtidigt ger god
allmänbelysning.
Säkerhetsstängslet längs Värtabanan
och på bron över järnvägen föreslås
bytas ut.
Sittbänkar placeras utmed gångvägarna.
En ny plats för den årliga majbrasan
anordnas som en mindre grusad yta
i pelousen.
En mindre lekplats med tillgänglig naturlek anläggs i kanten av
pelousen.

Gångtunnelns detaljer och stenmurar kan
framhävas med t ex vintergröna marktäckande växter och med effektbelysning.
Befintligt sly tas bort och murar rengörs.

Bellevueparken – program för utveckling av parken, 2009.04.14

Södra pelousen

Lönnen i fonden av allén från Sveaplan
tas bort för att göra siktlinjen in i
parken fri. Av samma skäl avlägsnas
sittplatsen med buskage i pelousens
västra del och nya bänkar placeras
istället längs Bellevuehöjden och
utmed gångstråk.
För att understryka pelousens sammanhängande yta får gångvägen som
korsar pelousen minskad betydelse
genom att den görs smalare och med
mjukare linjeföring. Belysningen längs
denna del tas bort.

Den skarpa slänten i kvartersgränsen
mot Socialhögskolan justeras för att ge
en mjukare övergång mellan de olika
marknivåerna.

Marken mellan berget och ”Sparres
väg” invid Bellevuehöjden gallras så
att bergsidan och trädsolitärer lyfts
fram. Vägräcket ersätts av en enkel
handledare. Slänten längs vägens
södra sida planas ut för att mötet med
pelousens öppna yta ska bli mjukare
och möjliggöra en lämplig plats för en
mullbärslund. Asfaltsbeläggningen på
vägen byts ut till grus och en yta med
asfalt anläggs i backens brantaste
parti. Möjlighet att återskapa den
ursprungliga vägen med träd på båda
sidor bör utredas. Enligt 1809 års

För att rama in landskapsrummet
planteras grupper av träd, ”clumbs”,
utmed kanten av pelousen och
gångstigarna enligt Pipers förebilder.
Bellevueberget lyfts fram genom
gallring. Sentida tillägg i form av buskplanteringar och en sittplats tas bort för
att skapa en öppen pelouse. Nya soffor
placeras utmed pelousens kanter.
1700-talets vägdragningar återfår sin
historiska sträckning. För att skapa
en fond mot Wenner-Gren Center
planteras en vintergrön häck i gränsen
mellan parken och parkeringsplatsen.

plan hade vägen en mer buktande
sträckning som följde bergets kontur.

Bef marklinje
Ny marklinje
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Häck Nytt GC-väg
träd

Bellevueparkens pelouser utformas med
inspiration från t ex Vasaslättens
böljande landskapsrum i Hagaparken.

En vintergrön häck blir en fond mot
Wenner-Gren Center och döljer den
stora parkeringsytan.

Bellevuebergets sydsida synliggörs
genom att vegetationen mellan berget
och Sparres väg gallras. Lågmäld effektbelysning kan framhäva bergssidan.

Sparres väg bibehålls som gång- och cykelväg i grus. Partier med asfalt ersätts med
grus. Parksoffor placeras längs berget och
belysning byts ut. Foto: Dieter Stöpfgeshoff
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Sparres väg

Den övergripande målsättningen
för Södra pelousen är att det stora
öppna landskapsrummet, ”pelousen”,
förstärks och utvecklas enligt
1700-talets engelska parkstil, med
markmodellering av gräsytor och
solitära träd. Skarpa slänter rundas
av för att skapa en mer svepande
topografi, mer likt ett stiliserat
beteslandskap.

Södra pelousen, sedd från Värtabanan mot Bellevuehöjden och bort mot Sveaplans gymnasium.
Illustration: Karin Danielsson, Tema.

5. Förslag

Principsektion för behandling av slänten
i södra pelousens norra del.

Pipers
stig

Bef lind
nr 187

Bef lönn
nr 190
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För att ge en historisk koppling till
1830-talets silkesverksamhet planteras
några mullbärsträd i slänten nedanför
Sparres väg.
Pipers stig
Området som berörs av Norra länkens
tunnelbyggnad norr om Wenner-Gren
Center ligger i den norra delen av
Södra pelousen. Vid arbeten med
Norra Länken vid Norrtull-Roslagstull
och byggandet av tunnel kommer ett
ca 155 meter långt schakt att öppnas,
som berör parkmark och kvartersmark.
Flera träd påverkas – ett träd flyttas till
ny plats inom närområdet, 16 träd fälls
och ett antal träd behöver skyddas
under byggtiden i enlighet med ”Tillägg
till Miljökonsekvensbeskrivning”, en
del av ”Tilläggsplan för Del av Norra
länken”(...) ”TDp 2008-04713-54”.
Vid återställandet får Pelousen
en större utbredning än idag och
ges en mer skålad form. Slänten i
pelousens norra del är under vintertid
en populär pulkabacke. Funktionen
som pulkabacke behålls, men släntens
nedre del skålas ur. Ovanför slänten

”Pipers stig” iordningställs.
Foto: Dieter Stöpfgeshoff

Projektnummer: 310 082600

Träden längs järnvägen, Södra pelousen.
Foto: Dieter Stöpfgeshoff

Några mullbärsträd föreslås för att erinra
om 1800-talets silkesproduktion. Bilden
visar en mullbärslund på Visingsö.

På platån ovanför slänten, bakom de
gamla piperska lindarna, föreslås en
enkel naturlekplats. En stock kan formas
till spännande djur.

Spår av den väg som gick längs
kanten av slänten redan på Pipers tid,
plockas upp och iordningställs till en
gångstig. På släntkrönet avlägsnas
de syrénbuskar som är ett sentida
tillägg i parken. Solitära träd och större
buskar mot bergskanten lyfts fram
genom gallring. Tre lindar planteras i
grupp intill stigen i samhörighet med
de tre äldre lindarna som står på
släntkrönet närmare Värtabanan. På
släntens norra sida föreslås stigen
löpa längs järnvägen för att sedan
ansluta till huvudvägen strax innan
järnvägsviadukten.

5. Förslag

Söder om gångtunneln under järnvägen
föreslås en ny grupp av träd planteras
för att skymma parkeringen och istället
leda blicken inåt parken.
Fotbollsplan
Fotbollsplanen norr om järnvägen
föreslås flyttas till Södra pelousen, till den
plana ytan norr om Socialhögskolan,
där det funnits en bollplan. Med ytskikt
av konstgräs kommer planen att väl
smälta in i parkrummet.
Utformningen av entrén vid Sveaplan
beskrivs på sidan 23.

Nya träd
Som ersättning för de borttagna
träden planteras nya ädellövträd
och solitärbuskar utmed Pipers stig
samt som fond mot Värtabanan.
Beståndet av ädellövträd förstärks
mot Värtabanan. Detta görs både
med hänsyn till historisk koppling till
den engelska parkens ideal och ur
ekologisk synpunkt.

finns en platå som i förslaget utnyttjas
till en enkel naturlekplats.

Vid nyplantering väljs träd med stort
stamomfång (70 – 110 cm). Närmare
val av trädart sker enligt historiska
förebilder och i samråd med ekolog.

Bollplanen ska ha ytskikt av konstgräs
för att så bra som möjligt smälta in i
omgivningen.

För att höjdmässigt passa in bollplanen
kan nivåer tas upp med gradänger av sten,
som även kan nyttjas som läktare
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Det har tidigare legat en bollplan på
baksidan av Socialhögskolan.
SSM, foto: Johan Hultenheim, 1983.

Bellevueparken – program för utveckling av parken, 2009.04.14

Bellevuehöjden
Målsättningen för Bellevuehöjden och
kulturmiljön kring Pashens malmgård
med stallbyggnader och Sparres
trähus, är att bevara och förädla
bebyggelse såväl som landskap. En
ambition är också att levandegöra
och öka tillgängligheten till området.
Ett av de två värnen högst upp på
Bellevuehöjden bevaras.
I Paschens malmgård drivs idag
en mindre konferensanläggning
och kafé. Sparres träslott hyrs ut
som privatbostäder. Som en åtgärd
föreslås de gamla stallbyggnaderna
att rustas upp för att bevaras. Enligt
ett tidigare förslag från 1991 skulle
en stadsbondgård kunna inrymmas
i stallbyggnaden vilket skulle bli
ett populärt utflyktsmål. Ett nytt
vackert duvslag föreslås inrymmas i
gårdsbebyggelsen. Det vore önskvärt
att trädgrådarna till Paschens malmgård
och Sparres träslott upprustas enligt
historiska förebilder från 1700-talet.

Stallbyggnaden skulle kunna nyttjas för en stadsbondgård, enligt ett tidigare förslag.

Projektnummer: 310 082600

Det norra värnet bevaras som utsiktsplats.

Två av de tre obelisker Paschen lät sätta
upp syns på utsnittet av J. F. Martins
etsning. SSM, 1755 - 1816.

Museet Carl Eldhs ateljé är tillfälligt
stängt men kommer återigen att
bli ett attraktivt besöksmål. Längs

Tre obelisker av trä, ca 7 m höga, med
inspiration från dem hovmålare Paschen
lät uppföra föreslås.

Lögebodavägen mittemot museet
anläggs en tillgänglighetsanpassad
parkeringsficka.
Ytan mellan stallet och Paschens
gård grusas. Mot räcket föreslås en
besöksparkering med 4 platser.
Eftersom den förfallna trappvägen
över berget, trots sitt skick, ser
ut att användas och kan bli en
attraktiv ”genväg”, föreslås den
rustas. Trappsteg restaureras och
kompletteras, en smal stenmjölsbelagd
gångstig iordningsställs och stigen
förses med enkla räcken där det är
som brantast.
Under 1700-talet var stora delar
av höjdens gräsmarker utmark och
man kan tänka sig att vegetationen
var mycket gles. Högst upp på
Bellevuehöjden lät Paschen uppföra
tre obelisker med vimplar högst upp.
I förslaget rekonstrueras dessa, som
kommer att synas långväga från Haga
och Kräftriket.
Det värn som ligger på samma plats
som ett kastell finns inritat på 1809års karta, bevaras och rustas upp till
en inbjudande utsiktsplats. Det andra
rivs.

De vackra klipporna på Bellevuehöjden
tas fram och synliggörs genom röjning
och gallring.

Ett par av de på 1809 års karta
redovisade siktlinjerna med de fina
utsikterna återskapas genom gallring
av vegetation. Bellevuehöjdens vackra
och karaktäristiska berghällar friställs
genom slyröjning och gallring.
Runt ”Den unge Strindberg i skärgården” gallras buskage, så att
skulpturen framträder.
I området nordost om Paschens
gård fanns under 1800-talet sannolikt
ett system av anlagda stigar, enligt
1809 års karta. Idag är området
kraftigt igenvuxet och behöver gallras
från buskar för att gynna de större
träden. I samband med gallringen
föreslås att några av stigarna i området
synliggörs.
Syrénbuskagen kring Bellevuehöjdens
byggnader har spridit sig genom
åren och blivit en karaktärsväxt som
behöver röjas men på vissa ställen kan
kompletteras.
De flesta träden i allén har enligt
Trädinventering 2007-09-04 beskärningsskador och är i behov
av fnasning och borttagande av
rotskott.

Eken vid Carl Eldhs ateljé. Områdets ekbestånd föreslås kompletteras.
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På Bellevuehöjden finns ett fåtal ekar,
däribland ett stort exemplar vid Carl
Eldhs ateljé. Området kompletteras
med ek för att stärka sambandet med
övriga Nationalstadsparken.
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Kartöverlägg med 1809-års karta under förslagsskiss för Bellevueparken.

Förslagsskiss för Bellevueparken.
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konsterna (KA)
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Haga F1:1, Bellevue 1798 – 1938
Kartor och ritningar
Stockholms stadsarkiv (SSA)
Byggnadskontorets parkavdelning
BVIIc Statsförslag och årsberättelser
FVIIb Promemorior 1883 – 1930
Kartsamlingen
Stockholms stadsmuseum (SSM)
Bildsamlingen
Uppsala Universitetsbibliotek
Kart- och bildavdelningen
Topografiska planscher

Tryckta källor och litteratur
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Baumschulen Lappen Hauptkatalog 2009

Fredrik Magnus Piper och den
romantiska parken. Utställningskatalog Konstakademien 5 sept - 18
okt 1981. Kungl. Akademien för de
fria konsterna
Historic gardens (The Florence
Charter - 1982), ICOMOS 1982
Historic Gardens today.
Leipzig 2004
Historiska landskap Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-BrunnsvikenDjurgården. Stockholms stad och
Solna stad maj 2006
Karolinska - Norra Station. Fördjupning av två översiktsplaner, samrådshandling 2007-05-14, Bilaga
I och II, Tyréns AB. Solna stad och
Stockholms stad
Konsekvenser för miljön vid
genomförandet av tilläggsplan till
detaljplanen Norra länken, NorrtullRoslagstull, Dp 2000-12936-54,
2008-09-08
Milner, J. Edward. The Tree book,
Collins & Brown Limited, London
1992

Nu bygger vi Norra Länken.
Informationsbroschyr, Vägverket
Region Stockholm april 2008

Opublicerade källor

Bilder

Albano. BSK arkitekter ab, Cco
architects. Akademiska hus

Anders Ohlsson Sjöberg, sid 12, 24

Ny Idrottspark. f.d. Bensinstationstomten vid Norrtull. Programskiss,
augusti 2004, Andersson Jönsson
Landskapsarkitekter. Stockholms
stad, Solna stad och Vägverket.

Bellevue – en historik,
Magnus Olausson 1990,
Länsstyrelsen i Stockholms län

Per Ola Fritzon, sid 24

Olausson, Magnus. Den Engelska
parken i Sverige under gustaviansk
tid. Stockholm 1993
Parkplan Norrmalm 2007,
Norrmalms stadsdelsförvaltning,
Stockholms trafikkontor
Piper, Fredrik Magnus. Beskrifning
öfwer Idéen och General-Plan till
en Ängelsk Lustpark. Byggförlaget,
Kungl. Akademien för de fria
konsterna, Stockholm 2004
SISAB, Lidman&Co, Torbjörn
Almqvist, Eva Rudberg, Britt
Wisth. Sveaplan en skola i tidlös
funktionalism, Stockholm 1997
Översiktsplan för Nationalstadsparken, utställningshandling
mars 2008. Stockholms stadsbyggnadskontor

Bellevue – historiska noteringar och
kommentarer, utkast 2008-09-22,
Christian Laine
Eksambanden vid Bellevue. Utdrag
ur Habitatnätverk för eklevande
arter. Utdrag ur Stockholms
ekdatabas. Miljöförvaltningen
Stockholms stad 2008
En park i fortlöpande förändring och
Programförslag till upprustning av
Bellevueparken, texter av Christian
Laine 2009-02-16
Nationalstadspark Stockholm
- Solna Designmanual (pågående
arbete). Länsstyrelsen i Stockholms
län 2008.
Norra Station Bebyggelsestruktur,
Stockholms stadsbyggnadskontor,
SBK, Alexander Wolodarski aug
2008

Bengtsson, Rune. Stadsträd
A – Z, Stad & Land nr 154, MOVIUM,
Alnarp 1998.

Nationalstadsparkens ekologiska
infrastruktur. Biotopkarta. Åtgärder
för att stärka spridningsvägar
och buffertzoner. Stockholms
stadsbyggnadskontor oktober 1997.

Blennow, Anna Maria. Europas
trädgårdar. Bokförlaget Signum i
Lund AB 1995

Naturschutz und Denkmalpflege.
Wege zu einem Dialog im Garten.
Zurich 1998

Trädinventering Bellevue–Norra
länken 2007-09-04, Arbor Konsult
AB. Stockholms stad Trafikkontoret

Eriksson Gunnar och Tore
Frängsmyr. Idéhistoriens huvudlinjer. Wahlström & Widstrand 1992

Norra Stationsområdet, Stockholm
Friytor och parkmark – tillgång och
framtida behov, Andersson Jönsson
Landskapsarkitekter. Stockholms
stad februari 2004

Trädinventering Bellevue 2009-0302, Arbor Konsult AB. Stockholms
stad Trafikkontoret

Framtidens Nationalstadsparken,
Rapport 2006:11, Länsstyrelsen i
Stockholms län

Trädgården vid Carl Eldhs ateljé.
Karolina Strehlenert. Examensarbete vid institutionen för landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna. Stencil 1995

Utredning om Bellevues framtida
upprustning och användning,
Jonsson, Margareta et.al.,
Stockholms fritidsförvaltning 1991

Dieter Stöpfgeshoff, sid 30, 32

Jerry Harpur (del av bild ur På jakt
efter paradiset, Penelope Hobhouse,
Chicago Botanic garden 2006, Albert
Bonniers förlag 2007), sid 25
Internet, sid 32, foto på konstgräs
Internet, sid 32, foto på gradänger
Kartago, Stockholms stad, sid 2, 3,
21
Nola Industrier, sid 25, foto på fyrfat
Tema där inget annat anges

Muntliga källor
Laine, Christian.
Guidning under vandring i
Bellevueparken 2008-09-29
Gidlund, Henrik. Trafikkontoret,
Stockholms stad. Möte 2008-10-13
Menyes, Kristina och Drougge, Åsa
Exploateringskontoret.
Möte 2008-10-08
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Nedre raden, mitten:
SSM, Akvarellerad etsning av Johan
Fredrik Martin, 1755 – 1816.
Nedre raden, till höger:
Foto, Anders Ohlsson Sjöberg.
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2009-03-11
BELLEVUE-FÖRESLAGNA TRÄD

Träd i Bellevue - Förslag till träd/buskträd i en engelsk landskapspark,
epokpassande/introduktionsår är även viktigt

Projektnummer: 310 082600

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Acer campestre (flerstammigt)
Acer cappadocinum ´Rubrum´(exot)
Acer negundo ´Aureo-variegatum´, ´Odessatum´ (exot, flerstamigt)
Acer negundo `Variegatum´
Acer platanoides (hist. Piper)
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (exot)
Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´(exot)
Acer pseudoplatanus ´Negenia´, exot
Acer rubrum
Acer ruffinerve, flerst exot
Acer saccharinum (´pyramidale´)
Acer tataricum ssp.ginnala (flerstammigt)
Aesculus flava
Aesculus hippocastanum (hist. Piper)
(Ailanthus altissima, som exot)
Alnus cordata, exot
Alnus glutinosa (hist, Piper)
Alnus glutinosa ´Laciniata´
Alnus incana (hist. Piper)
(Alnus incana ´Aurea´, som mindre/flerstammigt)
Alnus x spaethii ´Spaeth´ (enstaka exot)
Betula nigra, exot
Betula pendula ´Dalecarlica´
Betula pendula ´Tristis´ (Historiskt Piper)
Carpinus betulus (flerstammigt)
Castanea sativa, exot
Catalpa bignonioides (exot)
Cedrus atlantica (exot)
Cedrus deodara (exot)
Cedrus libani (exot)
Chamaecyparis nootkatensis
Chamaecyparis nootkatensis ´Pendula´
Cornus controversa
(Cornus kousa, flerstammigt)
Cornus mas (flerstammigt)
Crataegus crus-galli, för fåglar, introår 1691
Crataegus prunifolia, " , 1783
Crataegus tanacetifolia
(Cryptomeria japonica, exot barr)
Davidia involucrata vilmoriniana
Elaeagnus angustifolia
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica ´Asplenifolia´, exot
Fagus sylvatica ´Atropunicea´
(Fagus sylvatica ´Dawyck´, ev ngt ex som utropstecken)
Fagus sylvatica f.purpurea
Fraxinus excelsior (hist. Piper)
Fraxinus excelsior ´Diversifolia´
Fraxinus excelsior ´Pendula´
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica f.aucubifolia
Gingko biloba
Hamamelis sp
Juglans cinerea

56. Juglans nigra
57. Juglans regia (att fördra rent historiskt)
58. (Juniperus communis, eventuellt)
59. Larix decidua
60. Liquidambar styraciflua, exot, solitär
61. Liriodendron tulipifera, exot, solitär
62. Magnolia sp.
63. Malus baccata
64. Morus alba
65. Morus nigra
66. (Nothofagus antarctica, exot)
67. (Nyssa sylvatica, exot)
68. Platanus x acerifolia (exot)
69. (Picea abies, sort)
70. Pinus cembra
71. Pinus nigra austriaca
72. Pinus strobus (passar bäst!)
73. Pinus sylvestris (som ungplanta för kontinuitet i beståndet)
74. Populus alba ´ Nivea´
75. Populus x canadensis ´Serotina´
76. Populus x canescens
77. Populus nigra
78. Populus nigra ´Plantierensis´(historiskt, enl Piper istället för cypress osv.)
79. Populus tremula
80. (Populus x wilsocarpa ´Beloni´, exot men nyare sort)
81. Prunus avium
82. Prunus avium ´Plena´
83. Prunus cerasus ´Rhexii´, innan 1623.
84. (Prunus mahaleb, flerstammigt)
85. Prunus padus
86. Pseudotsuga menziesii
87. Pterocarya fraxinifolia, flerstammigt, exot
88. (Pyrus salicifolia, enstaka buskträd?)
89. Quercus petraea
90. Quercus robur (hist)
91. (Quercus robur f. fastigiata)
92. Quercus rubra
93. Robinia pseudoacacia
94. Salix caprea (enstaka för kontinuitet/insekt)
95. Salix ´Elegantissima´ (hist. Piper)
96. Sorbus aucuparia, flerstammigt
97. Sorbus intermedia, flerstammigt
98. Syringa x chinensis
99. Thuja plicata ´Excelsa´
100. Tilia cordata (alla Tilia hist., Piper)
101. Tilia x europaea ´Pallida´
102. Tilia x europaea ´Zwarte Linde´
103. Tilia platyphyllos
104. Tilia platyphyllos ´Laciniata´ (! Finns ett ex idag, måste planteras)
105. Tilia platyphyllos ´Rubra´
106. Tilia tomentosa (även ev ´Petiolaris´)
107. Tsuga canadensis (hist.)
108. (Zelkova serrata, exot)
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Anneli Wallgren, Tengboms (projektledare)
Kicki Bengtsson, trafikkontoret
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TYRÉNS AB
Februari 2009

BAKGRUND
Bellevueparken skall rustas upp 2014.
Bakgrunden är att Norra länken får ett
schakt i parken och vid återställandet
av marken kring schakten tas ett helhetsgrepp av hela området. Syftet är bland
annat att förstärka de historiska inslagen.
Som inspiration har bland annat Fredrik
Magnus Pipers parkförslag från 1700talet använts.
I samband med att trafikkontoret upprättar en vård- och utvecklingsplan för
parken skall möjligheten att begränsa
fordonstrafiken utredas.

Gång- och cykelväg mellan Annerovägen
och Brunnsviksvägen, förbi Stallmästaregården. Här planeras en ny lokalgata
efter att Norra Länken är byggd.

På Lögebodavägen är det parkeringsförbud, undantaget en ströcka utanför Carl
Eldhs ateljémuseum där det är tillåtet för
fyra bilar att parkera.

UPPDRAG
Syftet med utredningen är att analysera
dagens trafiksituation, att utreda möjligheterna, och konsekvenserna av, att ändra
trafiksystemet så att trafik till och från
byggnaderna på höjden hänvisas till Bellevuevägen, Brunnsvikens båtsällskap via
Roslagsvägen samt Stallmästaregården
och Stallmästaregårdens segelsällskap
från Annerovägen i Solna.
Utredningen skall också visa möjligheter att förbättra trafiksäkerheten vid
vändplanen vid Wennergren center och
tydliggöra entrén till Bellevueparken från
Sveaplan.
4

Infarten från Roslagsvägen har länge varit
avstängd för biltrafik. Under bygget av
Norra Länken togs dock avstängningen
bort och tung trafik till och från arbetsplatsen hänvisas hit.

BEFINTLIGA VERKSAMHETER
I Bellevueparken finns ett antal verksamheter som alstrar trafik. Dessa beskrivs
nedan och i de fall trafikmängd anges
baseras denna på intervjuer av verksamhetsansvariga. Uppskattade fordonsrörelser per dag anges sist i varje beskrivning.
CARL ELDHS ATELJEMUSEUM

Carl Eldhs ateljémuseum är ett museum
och konstnärsbostad med konstnären
Carl Eldhs verk. Antalet besökare är
okänt. Museet har varit och är stängt
under tiden det pågår sprängningar
för Norra länken under Bellevueberget
(delar av 2007 och hela 2008).
Cirka 2/dag
CARL SPARRES TRÄSLOTT

Privatbostad med tre lägenheter. Fyra
parkeringsplatser finns utanför malmgården.
Cirka 2/dag
PASCHENS MALMGÅRD

Konferens och café.
Cirka 10/dag
STALLMÄSTAREGÅRDEN

Hotell med 49 rum, restaurang, festvåning och konferensanläggning. Verksamheten alstrar transporter genom parken
i form av varuleveranser och sopbilar.
Stallmästargården uppskattar att de
får 2-10 leveranser per vardag samt
leverans från bryggerier och Arla cirka 2

gånger/vecka. Utöver detta tillkommer
sopbilar.
Cirka 15-20/dag
BRUNNSVIKENS SEGELSÄLLSKAP

Båtklubb med hamn i Brunnsviken (cirka
130 motorbåtar) och Ekhagen (ca 90 segelbåtar). Verksamheten vid Brunnsviken
innehåller även klubbhus. Verksamheten
har sophämtning av hushållssopor varannan vecka och av container en gång per
år. Vid sjösättning och upptagning av båt
kommer en större lastbil med mobilkran.
Dessutom kommer i samband med reparationsarbeten på hamnanläggningen
lastbilar. Under sommaren, då båtarna
ligger i sjön används hamnområdet som
parkering för medlemmarna. På vintern
används denna yta som torrsättningsplats
och medlemmarna parkerar på Brunnsviksvägen.
Cirka 10-20/dag
STALLMÄSTAREGÅRDENS BÅTSÄLLSKAP

Anrik båtklubb med ambition att ha 50
procent träbåtar. Verksamheten omfattar
förutom båtbryggor och torrsättningsplatser, parkering och klubbhus. Transport
med större mobilkranbil sker till och från
båtklubben cirka 2 gånger/år, i samband med sjösättning och upptagning av
båtar. Transport med sopbil och personbil uppges ske sällan, likaså leverans av
båt.

Cirka 10-20/dag
STOCKHOLM ENTREPRENADPARKLAG

Stockholm Entreprenad har under ett
antal år haft ytor för sin parkverksamhet i
Bellevueparken. Denna verksamhet skall
dock flytta under 2009.
0/dag
FOTBOLLSPLAN

I parken finns en fotbollsplan tillhörande
idrottsförvaltningen, för 7-mannalag.
Idrottsförvaltningen har planer på att
under 2009 genomföra en upprustning
av planen och lägga konstgräs. Måttet
40x60 meter bör upprätthållas. Fotbollsverksamheten kräver drift- och underhåll med skötselfordon (kompakttraktor
med släp), vilka kan nyttja parkvägar. För
övrigt finns inga krav på transporter eller
parkeringsplatser vid fotbollsplanen från
idrottsförvaltningens sida, eftersom matchverksamheten är förlagd till Johannesskolans fotbollsplan. I praktiken torde ett
mindre antal bilburna besökare komma
till fotbollsträningen och -matcherna.
Cirka 2/dag

Utanför Sparres träslott finns en parkering för
cirka fyra bilar.

Entré till Stallmästaregården och dess parkering.

ÖVRIGT TRANSPORTBEHOV

Utöver ovan nämnda verksamheter finns
andra bilburna användare av parken
såsom flanörer och hundrastare.

Vägen in till parken från Roslagsvägen är
öppnad tillfälligt för byggtrafik i samband
med byggandet av Norra länken.
5

PLANER OCH AVTAL
Bellevueparken är till viss del detaljplanelagd (se höger nedan). Lögebodavägen
har bestämmelsen ”lokalgata”.
Stallmästaregården är också detaljplanelagd (augusti 1998, se plan till höger).
Dock ej klartlagt om genomförandetiden
gått ut. Planen visar bland annat en lokalgata som förbinder Annerovägen med
Brunnsviksvägen, parallellt med Värtabanan. I beskrivningen till planen står att
läsa följande:
”Ny vägförbindelse för varutransporter och
gång- och cykeltrafik.
För närvarande passerar gående och
cyklister över Stallmästaregårdens mark få
man förflyttar sig mellan Bellevue- parken och
Hagaparken. Två servitut säkerställer allmänhetens tillträde. Det är dock mindre lämpligt
att leda all gång- och cykeltrafik över fastigheten. Därför skall ordnas en vägförbindelse
mellan Annerovägen och Brunnsviksvägen
som bland annat skall kunna ta hand om den
genomgående och ibland snabba cykeltrafiken. Förbindelsen skall även tjäna som tillfart
för transporter till Stallmästaregårdens kök
mm. Därigenom behöver inte transporterna
såsom hittills ske på Brunnsviksvägen genom
hela Bellevueparken från Roslagstull. Beslut
om trafikregleringar av den nya vägen och
av Brunnsviksvägen bör ske i samråd mellan
Solnas och Stockholms trafiknämnder. Därvid
bör prövas vilken väg som skall kunna nyttjas
av Brunnsvikens båtklubb /.../”

6

Ett avtal mellan Vägverket och Stockholms stad reglerar trafiken till Stallmästa-

regården under tiden Norra länken byggs;
staden har förbundit sig att tillåta trafik till
och från Stallmästaregården via Roslagstull och till och från byggarbetsplatsen via
Roslagsvägen.
Stallmästaregården har dock planer på att
utöka sin hotellverksamhet och därmed flytta
varuhanteringen till den södra sidan av fastigheten. Detta skulle innebära att Stallmästaregårdens trafik inte längre behöver komma
till baksidan av byggnaden och därför helt
och hållet kan angöra från Solnasidan.
I samband med byggandet av Norra
Länken kommer Vägverket att rusta upp
gång- och cykelvägen från Annerovägen i
Solna till Brunnsviksvägen. Den projekterade
vägen (se ritningsutsnitt nedan) är 3,5 meter
bred och skiljer sig alltså från gällande
detaljplan.

Utsnitt ur arbetshandling för Norra Länken, Norrtull (100 Gemensamt Norrtull)

Ur detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga i Solna

Detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull - Roslagstull)

NULÄGE TRAFIK
TRAFIKSYSTEM

Trafiksystemet i Bellevueparken består
av Brunnsviksvägen från Haga Norra i

Solna till Roslagsvägen, Lögebodavägen
som går över Värtabanan, samt Bellevuevägen som kopplar ihop Roslagstull
med Lögebodavägen.

Trafiken består av transporter till Stallmästargårdens restaurang och hotell, Segelsällskapet Brunnsviken, Stallmästaregårdens båtsällskap, privata transporter och

besökstrafik till Carl Eldhs ateljémuseum
samt malmgårdarna. Bellevueparken
gästas även av hundägare och flanörer
som ibland tar bilen.

Brunnsvikens
segelsällskap
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Den enda in- och utfarten till parken är
via Bellevuevägen vid Roslagstull. Detta
innebär att parken dagligen trafikeras av
genomfartstrafik och att trafiksituationen
vid Roslagstull inte är tillfredsställande
trafiksäkerhetsmässigt.

pågick entreprenaden för Norra länken,
varför en del av fordonen kan härledas
till folk som arbetar på byggarbetsplatsen och inte vanligtvis parkerar här.

Vägarna i parken är bitvis i mycket
dåligt skick, Brunnsviksvägen har kraftiga
tvärfall, sprickor i beläggningen och en
mycket smal gångbana som på vissa delar helt är överväxt av buskage. Samtliga
vägar är asfaltbelagda och har bristfällig
belysning.

7
parkerade
bilar

För cyklister är samtliga vägar möjliga att
nyttja. Brunnsviksvägen är en fin och gen
förbindelse för cyklister mellan Roslagsvägen och Solna. Befintlig gång- och
cykelviadukt under Värtabanan är trång,
mörk och med mycket dålig sikt. Åtgärder
för att förbättra säkerheten och tryggheten behövs. Behovet av kopplingar tvärs
parken ökar när Norra stationsområdet
och Albano utvecklas och bebyggs.

3
parkerade
bilar

22
parkerade
bilar

PARKERING

Parkeringssituationen har inventerats och
kartlagts under november 2008. De flesta parkerade fordonen stod på Brunnsviksvägen vid Stallmästargården (22 st).
Vid Brunnsvikens båtklubb stod sju fordon
och vid Carl Eldhs ateljémuseum respektive Pachens malmgård tre fordon var.
Ytterligare några ströparkeringar kunde
noteras. Vid tidpunkten för inventeringen
8

2
parkerade
bilar
3
parkerade
bilar

Parkerade bilar
Bellvueparken
Inventering utförd
2008 - 11 - 03 av
Tyréns AB

LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER

De gällande lokala trafikföreskrifterna i
området har kartlagts. Det råder parkeringsförbud utmed Bellevuevägen (båda
sidor), Lögebodavägen (båda sidor)
och den norra sidan av Brunnsviksvägen.
Utanför Carl Eldhs ateljémuseum finns
skyltad parkering för fyra fordon utmed
vägen. På Brunnsviksvägens vändplats
vid Roslagsvägen råder förbud att stanna
och parkera. Samtliga skyltar finns illustrerade på bilden till höger.

Vändplats

Vändplan
saknas

Vändplats

En jämförelse av skyltningen och rådande trafikföreskrifter visar att det saknas en
p-förbudsskylt på Lögebodavägen vid
Brunnsviksvägen.

Spårviddshinder

2 tim

2 tim

Skyltning
Bellvueparken
Inventering utförd
2008 - 11 - 03 av
Tyréns AB
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FÖRSLAG TRAFIKFÖRING
Trafiken föreslås ledas in från tre håll
för att undvika genomfartstrafik genom
parken;
1. från Solna
2. från Roslagsvägen
3. från Roslagstull.

Brunnsviksvägen

Infartsvägarna avslutas med vändplaner. För att stävja eventuell otillåten
trafik sätts pollare upp vid vändplanerna. Cykeltrafik är även fortsättningsvis
tillåten på parkvägarna.
Vägsystemet ändras och kompletteras med den i detaljplanen
illustrerade lokalgatan vid sidan om
Stallmästaregården alternativt breddas
nuvarande gång- och cykelväg något
och en lokal trafikföreskrift möjliggör
trafik till och från Stallmästaregårdens
båtsällskap. Detta innebär att Stallmästaregården och Stallmästaregårdens
båtsällskap får en egen anslutningsväg från Annerovägen. Vägen avslutas
med en vändplan på Brunnsviksvägen,
efter båtklubbens entré.
Brunnsvikens segelsällskap ansluts
till Roslagsvägen. Infarten är enbart tillgänglig för trafik norrifrån (i likhet med
den provisoriska trafiklösningen som
råder under Norra länkens byggtid).
Utformningen vid Roslagsvägen måste
göras med genomgående gång- och
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cykelbana så att fordon till båtklubben
får dämpa hastigheten och har väjningsplikt gentemot den stora strömmen pendlingscyklister. Vägen avslutas direkt efter
entrén till båtklubben, där den är så bred
att ingen speciell ombyggnad krävs.
Gång- och cykelvägarna som tar vid (en
ut på udden mot Brunnsviken och en mot

fotbollsplanen) stängs av för biltrafik med
pollare.
Malmgårdarna och Carl Eldhs ateljémuseum får fortsatt entré från Roslagstull.
Strax norr om Carl Eldhs ateljémuseum
utökas vägbanan med en grusad yta
öster om vägen för vändande trafik.
3.

Förutom dessa åtgärder bör ett generellt
zonförbud mot parkering införas och
skyltas i varje tillfart. Detta skulle innebära
att en mängd förfulande och onödiga
skyltar kan tas bort.

infart till
båtklubb

Brunnsviksvägen

Pollarna bör placeras i närhet av belysningsstolpe och förses med reflexband.
Med tanke på mängden cyklister bör
”mjuka” pollare användas.

•

pollare

•

utökad yta
för vändande
fordon görs i
grus

infart till
båtklubb

möjlig
vändyta
på befintlig
bakgård

Vändyta vid Brunnsvikens segelsällskap. Obs! Endast berörda träd
illustrerade

2
•

pollare

pollare

Inför varje vändyta införs vändzon med
förbud att stanna och parkera fordon. På
baksidan av skylten placeras vändzon
upphör-skylten.

För att uppmärksamma cyklister om att
många fotgängare använder gång- och
cykelvägarna kan en ”visa hänsyn-skylt”
placeras vid pollarna.

•

Stallmästaregården
utökad yta
för vändande
fordon görs i
grus

Carl Eldhs
ateljémuseum
1

Vändyta vid Stallmästaregårdens båtsällskap
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Vändytorna utformas så enkelt som möjligt. Med tanke
på att trafikmängden är mycket liten kan backvändning
tillämpas. Detta innebär att den körbara ytan är 10 meter
bred. Ytan utanför vägbanan som behövs för vändande
fordon görs i grus eller armerat gräs. På Brunnsviksvägen
kan vändytorna kantas med storgatsten, i likhet med vägen.

Lämplig skyltning på gemensamma gångoch cykelvägar

Lö

VÄNDYTOR

3

Vändyta vid Carl Eldhs ateljémuseum
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ENTRÉ SVEAPLAN
NULÄGE

Vid Wennergrens center, Sveaplan, finns
en entré till Bellevueparken. Entrén är
dock väl dold från Cedersdalsgatan och
trafikmässigt stökig och otydlig.
Från gång- och cykelvägen utmed Cedersdalsgatan leder en smal trappa upp
till Wenner-Gren center och Bellevueparken. Trappan är smal, utan barnvagnsramp och handledare. Belysningen är
bristfällig. Tät och skymmande växtlighet
bildar en barriär mellan Wenner-Gren
center och Sveaplan. Ingen skyltning
eller annan information finns om stråket
mot parken.
Väl uppe från trappan möts den gående av en stor och icke stadsmässig
vändplan, infart till Socialhögskolan och
Wenner-Gren center. Ytorna är slappa
och ostrukturerade. En ranglig skylt pekar
mot Carl Eldhs ateljémuseum. Ingen övrig
information finns om Bellevueparken.
Vid vändplanens slut ligger infarten till
Socialhögskolan och Wenner-Gren
center, bägge med genomgående gångbanor. Infarten till Socialhögskolan och
parkeringsytan är indelad i en asfaltsdel
och plattdel, troligtvis tänkt som bil- respektive gångyta, dock utan kantsten.

12

FÖRSLAG

För att tydliggöra entrén till parken breddas trappan från gång- och cykelvägnätet vid Sveaplan. Trappan kan också
kompletteras med en barnvagnsramp.
Den upptrampade smitväg som finns
genom buskaget mot Wenner-Gren
center görs permanent och får en lutning
på cirka 8 procent, vilket kan anses vara
acceptabelt även tillgänglighetsmässigt eftersom det är en kortare sträcka.
Buskage gallras och kompletteras med
lägre växter.

Wenner-Gren
center

förbättrad
belysning
omformad
vändplan

förlängd allé

markering av entrén
till Bellevueparken
avsmalnad infart till
Socialhögskolan

ny gångväg

breddad och
förlängd trappa
med ramp
buskage tas bort och
ersätts med marktäckare

0

5

10

15

Såväl entréstråket till Bellevueparken och
infarten till Socialhögskolan behöver
förtydligas och stramas upp. Infarten till
Socialhögskolan smalnas av till 5 meter
och markeras med pollare på ömse
sidor. Infarten görs till gågata där ytan
används av såväl gående, bilar och
cyklar. Vändplanen formas så att stråket
mot Bellevueparken kan löpa ostört från
trappavsatsen och vidare till parken.
Trafiken som behöver vända vid vändplanen - vilken bedöms som mycket liten - får
backvända.
Belysningen över hela platsen bör ses
över och kompletteras.

20 m
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