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Syfte och mål
Östermalms stadsdelsförvaltning har för avsikt att utveckla och 

rusta Humlegårdens aktivitetsytor på parkens västra sida (där bl.a. 
Humlanhuset, ungdomsparken med skatrampen, konstgräsplanen och 
längdhoppsgropen fi nns). 

Humlegården är en mycket uppskattad och välbesökt park 
med stora sociala liksom kulturhistoriska värden. Parken är, efter 
Kungsträdgården, Stockholms äldsta park och parken klassas som 
riksintresse för kulturminnesvården. Humlanhuset byggdes på 
1960-talet som lokal för parkarbetare och har använts så fram till 
2013. Efter renovering används idag Humlanhuset för fritids- och 
ungdomsändamål. Aktivitetsytorna runt Humlanhuset har sedan 
1950-talet riktat sig till äldre barn och ungdomar. 

Ytorna runt Humlanhuset behöver rustas upp och anpassas för 
den nya verksamheten. Åtgärderna ska också ta hänsyn till platsens 
kulturhistoriska värden. Målet med upprustningen är att skapa en 
trygg plats där ungdomar från hela Stockholmsområdet kan mötas.

Detta program presenterar ett förslag till upprustning som 
ska ligga till grund för vidare arbete och projektering. Arbetet med 
programmet har pågått under våren 2017 och upprustningen planeras 
påbörjas under hösten 2017. 

Terasser ritade av arkitekt Eric Glemme. Gårdsyta med pingisbord och cykelparkering.Plan från 1951 över Humlanhuset och dess omgivande mark. 

Medborgardialog och samråd
Efter att ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym 

i Humlegården kom in till Östermalms stadsdelsnämnd under 
december 2015 beslutades att en medborgardialog skulle utföras 
för att utreda hur aktivitetsytorna i Humlegården kunde förnyas 
och kompletteras. Under hösten 2016 samlade Östermalms 
stadsdelsförvaltning in medborgares idéer om platsen. Ett samråd 
hölls i parken den 19 oktober och en enkät på webben var öppen 
under perioden 12 oktober – 13 november. Enkäter delades också 
ut till ungdomsverksamheten i Humlanhuset och till ungdomsrådet. 
Förslagen som inkom var både utförliga och kreativa. Många beskrev 
platsen som trevlig dagtid, men upplevde under eftermiddagar och 
kvällar att den var mörk och kändes otrygg. Av de förslag som 
mer specifi kt handlade om aktivitetsytorna fokuserade ett stort 
antal på sportaktiviteter så som anläggning av ett utegym samt en 
skridskobana vintertid. Andra idéer handlade bl.a. om fl er och bättre 
sittplatser och att Humlanhuset skulle göras fi nare utvändigt. Vissa av 
de inkomna förslagen berörde verksamhetsfrågor, såsom exempelvis 
anordning av en konstutställning, och dessa förslag behöver därför 
hanteras av verksamheten.

Utefter inkomna synpunkter togs en skiss fram. Skissen 
visades den 6:e mars 2017 för verksamheten i Humlanhuset och 
ungdomsrådet (representerade av Jamila Lodhi respektive Max Igor 
Kajanus). Bl.a. framkom vikten av en tydligare avgränsning mellan 
skate och basket, att grillplatsen skulle placeras vid huvudentrén 
för god uppsikt och önskemål om blomsterplanteringar och 
effektbelysning av exempelvis träd. 

Historik
Humlegården är idag på många sätt en modern stadspark men 

planerades från början inte för rekreation och förströelse, utan för 
produktion av grönsaker och frukt till det kungliga köket. Parken 
byggs upp av tre tydliga historiska lager. Allésystemet från 1600-talet 
representerar element från renässansstilens trädgårdskonst. 1880-
talets romantiska stadspark utgör det andra lagret. Humlegården är en 
av de tidigaste stadsparkerna med ett intressant bestånd av exotiska 
trädarter. 1950-talets upprustning är det tredje lagret och gestaltades 
i den s.k. Stockholmsskolan, vilken betonar parkens funktionella 
aspekter. 

Humlanhuset och miljön runt om är främst ett arv från 50-talets 
upprustning där lekplatsen, i funktionalistisk anda, separerades i en 
parklek för de mindre barnen i norr och en idrottsplats för de äldre 
barnen i anslutning till toaletter och parkförvaltningens byggnader 
i väster. De båda bollplanerna, löparbanan och de östra terrasserna 
är exempel på element som fi nns kvar från denna epok. (För mer 
infromation om parkerns historiska värden, se ”Parkdokument 
för Humlegården – historik, mål och åtgärder, Gatu- och 
fastighetskontoret, Stockholm 2004.) 

Bakgrund
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Åtgärder
 Justering av höjder runt huset för att få jämnare lutningar och 

bättre avvattning från huset.

 Öppna upp entrén från Engelbrektsgatan genom att glesa ur 
buskage och utvidga öppningen. Papperskorgen fl yttas till det 
nya utegymmet för att öka överblickbarheten.

 Fris av storgatsten runt huset för ett mer omhändertaget möte 
mellan hus och omkringliggande mark.

 Metallbänken under sykomorlönnen fl yttas till husets 
framsida och placeras längs elstationens fasad. 

 Effektbelysning av trädstammar och trädkronor. För att 
förbättra den upplevda känslan av trygghet och markera 
verksamheten.

 Löparbanan kortas ned från 95 meter till 60 meter och 
hoppgropen fl yttas för att ge plats för ett utegym. Stora delar 
av den befi ntliga storgatstensytan tas bort. Storgatstenen 
återanvänds i andra delar av projektet, bl.a. runt huset.

 Nytt utegym anläggs, med fokus på allsidig träning, i 
anslutning till hoppgropen. Ett trädäck byggs mellan 
hoppgrop och utegym som fungerar både som tränings- och 
sittplats.  

 Nya sittplatser, läktare, i form av trägradänger anläggs mellan 
gångväg och bollplan. 

 Ett högre staket ersätter befi ntligt längs bollplanens kortsidor 
för att minska utskjutande av bollar. 

 Plantering av perenner och mindre solitärbuske mot 
elstationen. Förtydligar och ramar in Humlanhusets 
entréplats.

 Nya linjer för basketplanen i parkens södra del, samt 
kompletterande linjer för landhockey, handboll och 
volleyboll. De gamla basketkorgarna byts ut till multimål. 
Lägre palissadstängsel som avgränsning mellan basket- och 
skateytorna för att minska risken för olyckor. Staketet ska gå 
att montera ned för att ge utrymme till isbana på vintern. Ny 
sittmöjlighet i trä längs planens södra sida.

 Pergola/spaljé utförs som en förlängning av Humlanhusets 
östra fasad för att skapa ett tydligt rum, en gårdsyta, utanför 
den norra entrén. Spaljén görs i trä med inspiration från 
arkitekten Eric Glemmes robusta konstruktioner. Detta ökar 
möjligheten för fl er grupper att använda utemiljön samtidigt. 
Marken jämnas till och förses med nytt markmaterial. 
Befi ntligt pingisbord behålls och fl yttas upp mot elstationen 
för att frigöra yta för andra aktiviteter.

 Högre kantsten/mur mellan bollplan och gårdsplan löser 
höjdproblematik med befi ntliga slänter.

 Längs Humlanhusets östra fasad byggs en bredare träbänk 
som har samma höjd som husets betongtrappsteg. 

 En smågatstensyta anläggs nedanför nedersta terrassen (enligt 
Eric Glemmes ursprungliga utformning) för att skapa ett mer 
omhändertaget möte mellan terrass och asfaltsplan, liksom 
en fredad zon för åskådare. I samband med detta justeras 
terrasserna något i anslutning till bollplanen för att skapa en 
generösare koppling mellan det övre planet och asfaltsplanen 
liksom för att lösa höjdproblematik mellan fotbollsplan och 
gångyta. En åsnetrappa anläggs. En ramp anläggs mellan det 
övre skateplanet och asfaltsplanen öster om skatrampen. 

 Ny lågpunkt vid rampen utformas som dagvattenplantering.

 Nytt räcke och belysning i rampen. Plantering längs rampen 
östra sida renoveras. Höjder i anslutning ses över för att 
förhindra att vatten rinner ner i rampen.

Förslag
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Nya mål och linjer för flera sporter Generösare och 
tydligare entré

Nytt markmaterial 
och nya sittmöjlig-
heter vid entréyta

Ny pergola

Nya läktare i slänt

Nytt utegym

Löparbana

Hoppgrop

Bollplan

Ramp

Gångväg

Skateramp

Humlanhuset

Elstation

Ny plantering framför 
elstationen

Justerad höjdsättning 
mellan bollplan, gårdsplan 
och Glemmes terasser.

Ny lågpunkt med 
dagvattenplantering

Nytt lågt staket

Minskad storgatstensyta

Illustrationsplan

Skateyta

Ljusslingor i träd


