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Syfte och Mål
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Inledning
Stockholms stad har för avsikt att utveckla och rusta parkstråket längs Norr 

Mälarstrand mellan Kungsholms Torg och Rålambshovsparken. 

Parken längs Norr Mälarstrand är mycket uppskattad och välbesökt. Den är 

en av Stockholms bäst bevarade parker från 40-talet och är en av de fi naste 

exemplen på Stockholmsskolan som på 1940-50-talet var ett stilbildande 

ideal för skapandet av parkmiljöer och som även uppmärksammats 

internationellt.

Parken behöver rustas och anpassas för att möta det större antalet 

användare. Behov av åtgärder har tidigt identifi erats för strandskoningar, 

bryggor, gångvägens sträckning och beläggning, lekplatsen, sittplatser, 

belysning och föryngring av parkens bestånd av björkar. En viktig 

utgångspunkt för programmet är att alla åtgärder och förändringar tar stor 

hänsyn till parkens ursprungliga utforming och till de idéer som låg till 

grund för parken.

Detta program presenterar ett förslag till upprustning som ska ligga till 

grund för vidare arbete och projektering. Programmet beskriver såväl 

platsens som projektets förutsättningar. 

Arbetet med programmet har pågått under 2015. Programmet har 

utarbetats av Kungsholmens stadsdelsförvaltning, trafi kkontoret och 

landskapsarkitekter från Funkia AB. 

Medborgardialog
En dialog har hållits med allmänheten inför den kommande 

parkupprustningen. Den 16 juni 2015 fanns representanter för Stockholms 

stad i parken för att ta emot synpunkter och idéer. Förslaget mottogs 

positivt. (Läs mer i “Norrmälarstrands parkstråk, Kungsholmen 

- Sammanställning av allmänhetens synpunkter inför kommande 

upprustning”, Kungsholmens stadsdelsförvaltning och trafi kkontoret, juni 

2015)

Målsättning
Målet med upprustningen av Norr Mälarstrands parkstråk är att bevara och 

utveckla dess kulturhistoriska värden samtidigt som innehåll, användbarhet 

och skötselförutsättningar utvecklas och förbättras. 

• Parkens ursprungliga utformning från 1940-talet ska bevaras och 

förtydligas.

• Parken ska utvecklas och anpassas för att klara ett större antal 

användare.

• De sociala- och ekologiska värdena ska ökas. Delar av parken ska 

utvecklas med fl er funktioner.

• Norr Mälarstrand ska upplevas som en trygg och inbjudande park för 

boende, besökare och turister.

• Parkens kontakt med Riddarfjärden ska stärkas och den upplevda 

närheten till anslutande parkering och gata skall minskas.

• Tillgängligheten ska förbättras och fl er sittplatser ska ordnas.

• Entréer till parken ska förtydligas och korsningspunkter med 

angränsande cykelstråk förbättras.

• Belysningen utmed parkstråket ska förbättras.

• Parken ska upplevas väl skött och upprustningen ska underlätta 

rationell skötsel.

• Den biologiska mångfalden ska säkras och ekosystemtjänster i staden 

stärkas.

Prioritering av åtgärderna kommer att behövas och upprustningen föreslås 

delas upp i etapper över fl era år.

Vy över Riddarfjärden från huset Norr Mälarstrand 74, 1932. 
Foto Fa 50379, Stockholmskällan.

Vy åt sydväst. Foto 841.106, fotograf: C.G Rosenberg, 
årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Vy åt öster. Huvudstråket med sittbryggorna och björkdungen i bakgrunden. 
Foto 841.107, fotograf: C.G Rosenberg, årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets 
arkiv, Stockholms stad.
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Vy åt nordväst från det östra brofästet, Norr Mälarstrand, 1953. 
Foto  2219-B5975 Stockholmskällan.

Huvudstråket, 1953. Foto 2219-B5977, Stockholmskällan. Rosenbuskage vid sittgårdarna/lekytan 1965. SSMDIA013645 av Gram 
Ingemar, Digitala Stadsmuseet.

Serveringspaviljongen 1965, Foto SSMDIA013638S, Stockholmskällan.

Vy åt nordost. Naturstrand längst i väster. Foto 841.97, fotograf: C.G 
Rosenberg, årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Vy åt söder. Avskild sittplats. Foto 841.127,fotograf: C.G Rosenberg, årtal 
okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.
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I detta program föreslås åtgärder för stora delar av Norr Mälarstrands 

parkstråk. Målen med upprustningen är fl era och förslagen för att uppnå 

dem är många och redovisas på följande sidor.

Ett axplock av de föreslagna åtgärderna är:

• Tillskapande av ytterligare sittplatser i parken

• Delvis breddning av promenadvägen

• Förbättrad belysning

• Ny sittbrygga för att öka närheten till vattnet

• Nya växter där de ursprungliga har försvunnit t.ex. vid rosengården.

• Föryngringsarbete kring parkens ursprungligen planterade träd

• Återskapande av ängsytor i parken

• Förtydligande av parkens entré mot Rålambshovsparken respektive mot 

Kungsholmstorg

• Upprustning av strandskoningen utmed stora delar av stranden

• Förbättrad tillgänglighet till bryggor och andra platser

• Förändringar i anslutning till strandkaféet för bl.a. bättre tillgänglighet

• Utveckling av lekplatsen

Vegetation
Längs Norr Mälarstrand planterades ursprungligen växter av svenskt 

ursprung. Här återskapades några av Mälardalens landskapstyper i stiliserad 

form. Parkens blomsterprakt utgjordes till stor del av vilda växter i form av 

ängar, buskage och strandvegetation. Som kontrast till de naturlika ytorna 

skapades mindre platser med växter från det svenska kulturlandskapet och 

den svenska trädgårdstraditionen.

Sedan parken anlades i början av 40-talet har fl era förändringar och 

tillägg skett. Antalet träd är idag dubbelt så många som i den ursprungliga 

parken. Avskärmning i form av buskage mot gatan har skapats och med 

åren utökats.  Nya växtarter har planterats. Perenner längs vattnet liksom 

i anslutning till byggnaderna har delvis försvunnit. Ängsytorna har ersatts 

av klippt gräs. Mycket av ursprungsförlagets känsla helt gått förlorad. (Se 

bilaga 2 för en genomgång av hur parkens växtmaterial har förändrats 

under åren.) Vegetationen är också delvis förvuxen.

Vid upprustning av parkstråket föreslås det ursprungliga växtmaterialet 

och förslaget användas som riktmärke. Inhemska Mälardalsarter kommer 

att planteras vid föryngring och komplettering. Befi ntliga träd och buskar 

som står i ursprungliga lägen sparas. Gallring av senare tillkomna träd 

utförs och återväxten av träd ses över. Nya träd och buskar planteras enligt 

ursprungsplanerna. I partier återskapas den gröna strandvegetationen, 

perennplanteringarna och ängsvegetationen. Där behov fi nns för att skydda 

vegetation sätts planteringsräcken upp. Åtgärderna kommer att göra stråket 

tåligare mot slitage samtidigt som den biologiska mångfalden och stråkets 

potential som spridningskorridor stärks. 

Buskagen utmed parkering och cykelbana föreslås behållas och i vissa 

lägen kompletteras trots att de inte fanns i ursprungsförlslaget då de 

fungerar som en buffert mot den trafi kerade gatan.  

Sittplatser 
Enligt Holger Blom skulle parkens sittmöbler placeras  med väl vald 

utsikt “avskilt och ostört... på sin egen grus- eller plattbelagda plan, 

fri från genomgående vägar”  (Holger Blom, Trädgårdskonst, 1948), 

vilket i ursprungsplanerna resulterade i ca 18 avskilda sittytor längs Norr 

Mälarstrands parkstråk. Redan på foton från 50-talet syns dock den sk. 

Stockholmssoffan placerad längs huvudstråket för att möta den ökande 

efterfrågan på sittplatser. Idag står soffor parvis längs huvudstråket, riktade 

mot vattnet. Soffor fi nns också placerade i anslutning till parkens olika 

platser exempelvis vid leken, vid den sexkantiga sittytan i stråkets västra 

del samt på bryggorna. Sex av de ursprungliga, avskilda, sittplatserna 

är borttagna. Parkens sittplatser fylls snabbt en sommardag. Med några 

undantag saknas sittmöbler söder om gångvägen liksom det saknas möbler 

för större sällskap.

Sittplatserna längs huvudstråket föreslås fl yttas längre ut från gångvägen, så 

att mer plats skapas mellan soffa och huvudstråk. En hårdgjord yta ordnas 

bredvid sofforna med plats för en rullstol. De befi ntliga sofforna byts ut 

till en moderniserad variant av Stockholmssoffan. Söder om gångvägen 

föreslås några större ytor grusas av för att möjliggöra för ett tillskott av nya 

typer av sittplatser. I västra delen av parken, på respektfullt avstånd från 

parkens övriga byggda strukturer, föreslås en ny bryggkonstruktion byggas 

vilken ger fl er sittmöjligheter i direkt anslutning till vattnet. 

Förslag
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Gångvägar och entréer
Huvudstråket anlades från början som en 2,5 m bred, mjukt vindlande, 

grusad väg som skulle minna om vägar i kulturlandskapet. Övriga 

gångvägar bestod av grus eller av naturstenshällar. Någon gång under 

70-talet asfalterades huvudstråket samt några av de mindre gångvägarna 

samtidigt som stråket breddades något. 

Huvudstråket har i stort kvar sin ursprungliga sträckning även om det i 

vissa lägen har rätats ut och breddats något. Tre kopplingar mellan gata och 

parkstråk har genom åren tillkommit. 

Då huvudstråket är för smalt i förhållande till antalet människor som brukar 

det föreslås det breddas till 2,8 meter och beläggas med ny asfalt. För att 

förbättra framkomligheten ytterligare föreslås gångvägen utvidgas mot 

Riddarfjärden med en 0,8 m bred stenmjölsyta. I vissa lägen där inte plats 

fi nns fl yttas gångvägen något längre norrut. Bron föreslås breddas 0,4 m 

och förstärkas för att klara mindre servicefordon. I övrigt behålls brons 

ursprungliga utseende. Därmed blir det också möjligt att minska trafi ken på 

den serviceväg som anlagts strax väster om bron. 

 

Gångvägarna som leder upp mot gatan korsar ett av Stockholms mest 

trafi kerade cykelpendlingsstråk vilket skapar konfl ikter mellan fotgängare 

och cyklister. Inom cykelprojektet, (anläggs 2016-2017), förbättras 

situationen vid övergångarna. Smitvägar mellan park och cykelbana byggs 

bort och i kvarvarande korsningspunkter förbättras sikt och funktion. Ett 

par av smitvägarna asfalteras.

Entrézonerna från öster och väster föreslås förtydligas och rustas upp bl.a. 

genom nya planteringar. Anslutningar mellan huvudstråk och parkens 

olika delar kommer att ses över vad gäller markmaterial och tillgänglighet. 

Gångvägen som leder från gatan ner mot caféet samt gångvägen upp mot 

rosengården kommer att förses med handledare. 

Strandskoningen
Den ursprungliga strandskoningen anlades med naturstenar och frodig 

strandvegetation för att ge intryck av naturstrand. Utmed stranden fi nns 

problem med erosion och under upprustningen 2003 renoverades delar av 

strandskoningen. Erosionsproblemen var som störst där små stenar använts. 

Större stenar placerades i vissa lägen mellan gångväg och strandskoning för 

att minska slitaget på gräsytorna. Växtmattor med inhemsk strandvegetation 

planterades i strandzonen men har i stor utsträckning redan försvunnit. 

En omläggning av hela strandskoningen skulle troligen behövas men i detta 

program prioriteras en omläggning av strandskoningen där behovet är som 

störst; där lutningen mellan strandzon och gångyta är stor, där gångstråket 

behöver breddas för att klara besökstrycket, samt i de lägen där stranden 

eroderat i störst omfattning.

För att stranden återigen ska kunna upplevas som en frodig naturstrand 

föreslås nya planteringar  utmed gångvägen och vattenbrynet. I dessa lägen 

sätts också skyddande planteringsräcken. 

Vy åt sydost. Strandvegetation vid den sexkantiga sittplatsen. Foto 841.29, 
fotograf: C.G Rosenberg, årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, 
Stockholms stad.
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Sittgårdarna/Lekytan
De så kallade sittgårdarna bestod från början av två muromgärdade 

sittytor, tre staketomgärdade ytor innehållande bänkar och sandlådor samt 

en oval sittyta omgärdad av rosenbuskar. Planen är typisk för den tidens 

utformning med separerade funktioner, förbundna av en mindre gångväg. 

Under årens lopp försvann lekytorna och platsen växte delvis igen. Endast 

murelementen fanns kvar 2003 då en större upprustning genomfördes och 

platsen på nytt öppnades upp. 

 

För att öka lekvärdet och förhöja vistelsekvalitéerna för yngre barn 

föreslås de tre lekgårdarna utökas och förses med nytt innehåll (se 

utsnitt för lekytan). Utgångspunkten för förändringen är 1943 års plan 

med det  karaktäristiska utseendet på stenmjölsgången, de mindre 

naturstensgångarna och de små staketomgärdade gårdarna. Inspirerad av 

de rosplanteringar som tidigare fanns på platsen föreslås nya, lägre, rosor 

planteras så att lekytan avskiljs något från huvudstråket. En grill föreslås 

placeras i den muromgärdade sittytan. I humlehyddan föreslås bord och 

bänkar placeras, anpassade för barn. I de bakomliggande buskagen föreslås 

lekskulpturer integreras och längs cykelvägen kommer ett stängsel sättas 

upp för att hindra att barnen springer ut i trafi ken. Delar av vegetationen 

föreslås gallras och föryngras.

I enlighet med de ideal som Holger Blom beskriver ovan lades, genom 

arktiekten Erik Glemme, stor omsorg på utformningen av parkens byggda 

element: 

Rosengård och förråd
Förrådsbyggnaden utformades som en vitkalkad fi skestuga och runt stugan 

anlades en romantisk blomstergård med oregelbundna stenhällar, kullersten, 

rosor, klätterväxter och gammeldags perenner. Av den forna detaljeringen 

och känslan kring rosengård och förrådsbyggnad fi nns mycket lite kvar. 

Rosengården föreslås rustas upp enligt ursprunglig utformning. 

Markbeläggningen föreslås läggas om så att en planare yta bildas längs med 

byggnaden och bänkarna. I övrigt återanvänds den befi ntliga kullerstenen. 

Planteringsytor förses med tidstypiska växter och längs fasaden planteras 

klätterväxter. Tillgängligheten in till rosengården förbättras genom att ett 

trappsteg tas bort. Gångstigen upp till rosengården föreslås läggas om och 

förses med en handledare. Förrådsbyggnadens fasader föreslås belysas 

kvällstid.

Belysning
På planerna från 1940-talet fi nns ingen stolpbelysning inritad. Foton från 

40-talet visar dock att det fanns en stolparmatur längs del av huvudstråket. 

Vid strandkaféets sittytor fanns en intim armatur av privat inomhuskaraktär 

som åtminstone fanns kvar till mitten av 60-talet. 1993 kompleterades med 

parkbelysning längs hela huvudstråket. 

Parkbelysningen föreslås ersättas av en armatur med bättre allmän 

belysning utmed stranden. Några av de byggda strukturerna föreslås också 

belysas med effektbelysning.

 

Byggda strukturer
Holger Blom beskriver i kapitlet om offentliga parker (Trädgårdskonst, 

1948), hur viktiga de byggda strukturerna är i skapandet av parkens uttryck 

och jämför dem med den engelska parkens pittoreska byggda element: 

”Det fi nns många fl er praktiska ting, som sätta sin särprägel på den 

offentliga parken, anordningar för allmänhetens välbefi nnande och 

trevnad. Dit höra sådana byggnader som regn- och solskydd, toaletter, 

serveringskiosker o. dyl., vilkas inkomponerande i parkmiljön är en 

betydelsefull och svår uppgift. Dessa byggnader skola tjäna sitt praktiska 

ändamål samtidigt som de i viss mån fylla samma estetiska stöduppgift som 

den historiska, romantiska parkens obelisker, eremitgravar och ekotempel.” 

(Holger Blom, Trädgårdskonst, 1948.)

Utsnitt rosengården och förrådsbygnaden.  

Perenner

Kullersten
Klätterväxter

Naturstenshällar
Handledare
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Utsnitt sittgårdar/lek

Komplettering av  buskage i bakkant 

Stenmjöl

Lekskulpturer

Grill

Befi ntligt buskage 

ersätts med nytt

slånbuskage
Bänkar

Gräsyta

Stig genom buskage

Sandlek med 

trätrall

Stenmjölsgång
Naturstens-

hällar

Lekhus i 

strid sandBefi ntlig 

lekskulptur 

Tuffsen i nytt 

läge

Gräsyta

Låga buskage i framkant av lekyta

Komplettering med slån

Bänkar

Stängsel i mot cykelväg

Yta öppnas 

upp

Humlehyddan med 

barnmöbler

FÖRRÅD



                                         NORR MÄLARSTRAND - PROGRAM DECEMBER 2015 GH 9

Strandkafé (Mälarpaviljongen)
I samband med att parken anlades, uppfördes strandkafét tillsammans med 

serveringsbrygga och serveringspaviljong. Sittplatser ordnades på brygga 

liksom i paviljong och vid stranden fanns små sittgrupper omgärdade av 

hög strandvegetation. I anslutning till kafébyggnaden fanns också en grus-/

stenmjölsyta för cafémöbler. Närmast kafébyggnaden låg oregelbundna 

naturstenstenplattor. Mellan kafébyggnad och huvudstråk fanns frodiga 

perennplanteringar bestående av bla. pestskråp. En gångväg gick i rak axel 

från huvudstråket in mot serveringspaviljongen. 

En återgång till ursprunglig gestaltning kring strandkafét är inte möjlig 

till följd av att verksamheten förändrats och vuxit sedan 1940-talet. För 

att höja kvaliten på marken omkring strandkaféet, föreslås ytorna rensas 

och rustas upp materialmässigt. Framförallt gäller det zonen närmast 

kafébyggnaden där den befi ntliga markbeläggningen föreslås tas bort 

och ersättas med mer tidstypisk markbeläggning och vegetation. För att 

förbättra tillgängligheten ersätts grusytorna med stenmjöl. Huvudaxeln som 

leder mot serveringspaviljongen föreslås beläggas med hällar och förlängas 

hela vägen mot huvudstråket. Trästaketet ersätts med ett likadant och 

monteras utanför planteringsytan. Nya perennytor, med strandvegetation 

från Mälardalens naturlandskap, anläggs vid strandkaféts norra fasad. Den 

passage som fi nns från huvudstråket till serveringsbryggan tillgängliggörs. 

 

Sittbryggor
Sittbryggorna föreslås restaureras enligt originalritningar och monteras ca 

15 cm högre för att underlätta tillgängligheten från huvudstråket. Bärande 

stolpar görs i stål istället för dagens träkonstruktion. 

Sexkantig sittplats
Den sexkantiga sittplatsen som ligger i vattenbrynet i parkens västra 

del renoverades enligt orignalritningar 2003. Muren behöver lagas och 

stenmjölsytan läggs om. Gången mellan sittplatsen och huvudstråket 

justeras i höjdled och beläggs med plattor. Nya sittmöbler föreslås.

Murar
Generellt föreslås en genomgång av alla murar i parken och en renovering 

av dessa där behov fi nns.

Vy åt öster. Rosengård och förråd. Foto 841.99, fotograf: C.G Rosenberg, 
årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Vy åt söder. Serveringspaviljong och serveringsbrygga. I framkant den 
blommande ängen och på andra sidan gångstråket strandvegetation som 
omgärdar serveringsytorna. Foto 841.130, fotograf: C.G Rosenberg, årtal 
okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Utsnitt strandkafét

Naturstenshällar

Naturstenshällar

Naturstenshällar

Gångytas axel förlängs

Naturstenshällar Handledare

Perenner/Äng

Stenmjöl

Stenmjöl och 

sittmöbel vintertid

Renoverat staket

Naturlik plantering

Naturlik plantering

Planteringsräcke

Plantering strandvegetation

Entré 
öppnas upp

Renoverad strandskoning

KAFÉBYGGNAD

SERVERINGS-

PAVILJONG

SERVERINGS-

BRYGGA
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Källförteckning
Ritningar från 40-talet fram till 2000 är hämtade från Tekniska nämndhusets 

arkiv samt från Stadsarkivet. 

Planer och sektioner: 841.193_001, 841.193_002, 841.195, 841.212, 

841.213, 841.215, 841.216, 841.217, 841.218, 841.17, 841.18, 841.19

Pergola: 841.136, 841.137, 841.138

Strandkafeet: 841.59, 841.60, 841.65, 841.186

Bro/damm: 841.89, 841.103, 841.104, 841.168, 841.172

Rosengården: 841.40, 841.34, 841.35, 841.36, 841.37, 841.84 (841.64), 

841.70, 841.110

Strandkafé: 841.154 

Sittgårdarna: 841.88, 841.162, 841.171

Sittplatser: 841.32, 841.164, 841.173

”Norr Mälarstrand - program för upprustning av strandparken”, Emma 

Sundström, Britt Mattsson, Gatu- och Fastighetskontoret 2001. 

Förfrågningsunderlag som Sweco, handläggare Gunnel Sandestedt, tog 

fram inför upprustning av parken 2003.

”Den offentliga parken” av Holger Blom (ur Trädgårdskonst - trädgårdens 

och parkens form, 1948)

”Erik Glemme, Holger Blom”  av Torbjörn Andersson (ur Svensk 

Trädgårdskonst under 400 år, 2000)

“Holger Blom: dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm” av Brita 

Åsbrink, 2012

”The Restoration of Norr Mälarstrad: a Linear Park of the Stockholm 

School” av Emma Sundström, Garden History 32:2, 2004

Inventering av parkstråkets träd och buskar våren 2015 av Funkia AB

Inventering av parkstråkets träd våren 2015 av Anders Ohlsson Sjöberg, 

Arbor Konsult AB.

Trädinventering och okulär besiktning, Norr Mälarstrand 2013-10-24.

av Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB.

Fotografi er från 40-, 50-,  60-,  och 70-tal, Stockholmskällan och 

Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad samt Digitala Stadsmuseet.

Rosengård och förråd. Foto Funkia AB, årtal 2015. Strandkaféet. Foto Funkia AB, årtal 2015.

Serveringsbryggan och i bakgrunden serveringspaviljongen. 
Foto Funkia AB, årtal 2015.

Huvudstråket genom parkstråket. Foto Funkia AB, årtal 2015.


