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Vision - Förslaget har som målsättning att skapa en park med en enkel 

grundstruktur, stor inre variation och en riklighet av upplevelser, aktiviteter och 

miljöer. Utgångspunkten finns i barockparkens grammatik och dess kulturhistoriska 

förankring i Kristinebergs slott i kombination med Stockholmsskolans naturnära 

miljöer. 

Äventyrsstigen i bergssluttningen

Platsen och dess omgivningar - Kristinebergs nya strandpark bildar gränsen 

mellan det kuperade landskapet i sydväst och den nya kvartersstaden i nordost. 

Parken kopplas samman med Kristinebergs slottspark och blir en viktig länk i 

Kungsholmens starka grönstruktur. Den nya bebyggelsen i området tillsammans 

med möjligheten att ta sig fram längs Kungsholmens strand även på denna 

sträcka skapar goda förutsättningar för den nya parken. Samtidigt är parken 

en angelägenhet för hela stadsdelen. Vi föreslår därför utöver den huvudsakliga 

parken även parksatelliter, små nyanlagda platser eller kommenterar av befintliga 

delar i området kring parken. På så sätt utökas parkprojektet och blir en naturlig 

del för fler människor.

Parken och vegetationen - Vegetationen är parkens bestående element. Den 

ger parken olika innehåll och karaktärer över tid. Tydliga vegetationsområden 

ger tillsammans parken dess övergripande form men är i enskilda delar helt 

olika. Sammansättningen och etableringen av vegetationen är avgörande, dels för 

resultatet av vegetationsmiljöerna men också för de upplevelsevärden som skapas. 

Parken och dess struktur - Parken har två tydliga sidor. De östra boskéerna har 

ett samlat yttre men en inre mångfald. Här kretsar det framför allt kring ett antal 

olika funktioner, från livliga delar till områden för lugn och ro. Boskéerna kopplas 

mot de nya områdena öster om Elers väg. Den västra bergssluttningen utgår från 

de befintliga förhållanden som råder. Vegetationen skapar förädlad naturkänsla 

mitt i staden med tydliga gradienter mellan de låglänta delarna och högre partier.

Parken och tiden - Parkens olika delar utvecklas med olika hastighet 

och gör parken ständigt föränderlig. Stora delar av gestaltningsarbetet ligger 

därför i framtiden i form av skötsel, etablering av markvegetation, beskärning, 

framtagande av siktstråk etc. 

Parken och dess kulturhistoria - Kristinebergs slott och Idrottsplatsen ger 

området en kulturell och historisk förankring. I förslaget för den nya parken 

fortsätter barockens axel genom en vinkel ner mot stranden. Idrottsparken får sin 

naturliga koppling i parken genom placeringen av den nya fotbollsplanen.

Paviljongen och Fönster mot sjörummet - En modern parafras på träpergolan 

avslutar raden av boskérum längst ut mot vattnet. Det är en luftig stålkonstruktion 

som bär upp ett kassettak, fyllt med t ex glas i olika färger, under vilken två 

mindre byggnader uppbyggda av samma princip, är placerade. Paviljongen är ett 

klimatskydd i parken för regniga gråvädersdagar. Dess skelettartade konstruktion 

möjliggör ett intressant ljusspel dygnet runt, på natten med spännande belysning. 

Liksom parken är levande är också denna konstruktion tänkt att kunna förändras 

över tid. Vi tror att byggnaden längst ut på piren ska hysa ett permanent 

kafé, uppbyggt som ett orangeri med en tyngre vägg mot öster. Den mindre 

byggnaden är mer som ett växthus och kan hysa tillfälliga utställningar eller kanske 

permanenta exoter. 

Samma kassettkonstruktion återkommer i söder, vid entrén från idrottsplatsen. Där 

fungerar den luftiga konstruktionen som ett fönster mot parken - och sjörummet - 

och avgränsar samtidigt bollplanen från Nordenflychtsvägen.

Gräsplatåerna - Parkens inre utgörs av tre gräsplatåer. På den översta platån, 

närmast idrottsplatsen, infogas en bollplan. På bänkar i bergssluttningen och i 

aktivitetsstråket får man som åskådare god överblick över händelserna på planen.

Kajen - Kajen tillhör strandstråket runt norra delen av Kungsholmen. Piren och 

generösa trätrappor skapar en naturlig målpunkt och en avslutning på parken mot 

Ulvsundasjön.

Boskén - Inom en sammanhållen ram får vegetationen i områdets östra del en 

varierad utformning innehållande flera bestånd och karaktärer. Förebilden finns 

i barockparkens boskéer. Något ovanliga växterna, i spännande kombinationer 

dominerar. Det ger en tydlig kontrast mot “naturen” i områdets västra del. 

Resultatet av uppbyggnaden och tillvägagångssättet med en föränderlig vegetation 

över tid, ger många parkstadier som inbördes har sina speciella uttryck och 

kvaliteter med identitetsstarka miljöer som resultat. 

Tvärsektion, skala 1:500/1:1000
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Ljusplan

Vegetationsprincip

E Trädbestånd: Ek, lind, lönn, hassel, idegran

 Markvegetation: Gulplister, hässleklocka, 

 murgröna, gulsippa, lungört, rysk blåstjärna

 Karaktär: Artrik, mångskiktad struktur

D Trädbestånd: Ek, fågelbär, hassel

 Markvegetation: Vitsippa, storrams, rödblära, 

 myskmadra, träjon, blåstjärna

 Karaktär: Lundkaraktär, rik blomning

C Trädbestånd: Ek, avenbok, hassel, vild, päron

 Markvegetation: Lundgröe, smultron, sardinisk 

 blåstjärna

 Karaktär: Flerskiktad struktur

B Trädbestånd: Ek, häggmispel

 Markvegetation: Lundgröe, gullviva, brunnäva

 Karaktär: Ljust bestånd, rikt blommande buskskikt

A Trädbestånd: Tall, ek, en

Markvegetation: Ljung, kruståtel

Karaktär: Högt krontak, luftigt ljust, kargt

A B C
D
E



Sektion 5 - Gräsparken, skala 1:200/1:400

Sektion 6 - Västra slänten, skala 1:200/1:400 Sektion 1 - Entrérum, skala 1:200/1:400

Sektion 4 - Picnic, skala 1:200/1:400 

Sektion 3 - Lekparken, skala 1:200/1:400

Funktion: Entré- och träffpunkt

Karaktär: Karaktärsskapande träd i hårdgjord yta, plats för cyklar 

mm. Informella sittplatser.

Material: Beläggning av grus. 

Vegetation: Ytan domineras av den storväxta jättethujan, Thuja

plicata, med dess mörka aromatiska barr tillsammans med de mjuka 

rödbruna stammarna. Bland de storväxta barrträden påträffas 

enstaka individer av den Japanska magnolian, Magnolia kobus, som 

blommar med stora vita blommor om våren.

Funktion: Rogivande plats. Varma sittplatser.

Karaktär: Ljus och skir. En meditativ och behaglig miljö. 

Material: Träspänger löper genom planteringarna. Mörka stenhällar 

ger kontrasterar mot björkarnas och gräsens lätthet.

Vegetation: Den snabbväxande kamtjatkabjörken, Betula ermanii,

utvecklar en form- och färgstark pelarsal där stammarna förblir vita 

även i stads- och kustnära miljöer. Som undervegetation används 

det japanska silvergräset, Miscanthus sinensis ‘Graziella’.

Sektion 2 - Skateparken, skala 1:200/1:400

Funktion: Yta för skateboard, rollerblade etc

Karaktär: Specialgjord ramp i betong. Hårdgjorda ytor och mycket 

sittplatser. Speciella träd. 

Material: Platsgjuten betong som markmaterial.

Vegetation: Den kinesiska sekvojan, Metasequoia

glyptostroboides, med sina individuellt formade rödbruna stammar 

skapar ett stämningsfullt rum med genomsläppliga trädkronor vilket 

ger ett personligt ljus i rummet. Årstidsväxlingarna blir tydliga då 

arten tappar barren om hösten. Barren är friskt ljusgröna på våren 

och blir roströda på hösten. 

Fasad - paviljong, skala 1:200/1:400

Funktion: Yta för soliga sittplatser, flexibel

Karaktär: Hårdgjord yta med speciella träd. Gott om sittplatser.  

Material: Beläggning av skiffer.

Vegetation: Schwerinitallen, Pinus x schwerinii, har inte bara har 

ett mjukt uttryck i sitt växtsätt utan även vid beröring av dess långa, 

blågröna barr. Tallen är snabbväxande och utvecklas individuellt till 

sneda och krokiga träd. Bland de formstarka tallarna förekommer 

rosablommande bergskörsbär, Prunus sargentii, som om hösten får 

sprakande röda höstfärger. 

Funktion: Inspirerande yta för lek

Karaktär: Bitvis tät vegetation ger labyrintisk upplevelse.

Material: Markyta av bark. Andra material är stockar 

Vegetation: Bergsbambu, Fargesia murieliae ‘Jumbo’, har ett 

sirligt växtsätt med ljusgröna grenar och blad vilket bildar 

en fin och tydlig kontrast mot kopparbjörkens, Betula albo-

sinensis, lysande röda stammar. Kopparbjörken utvecklas till ljusa 

genomsläppliga träd vars blad färgas vackert gyllengula om 

hösten.
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med formstarka tallskogar. Genom det större vegetationsområdet med naturlik 

karaktär löper en träspång - Äventyrsstigen. Vegetationen förändras successivt från 

en torrare del dominerad av tall och ek högt upp i terrängen, till en artrik lövskog 

längre ner i terrängen. Längst ut, nära de öppna gräsytorna, påträffas även ett 

och annat exemplar av karaktärsarterna som förekommer på den östra sidan. Dessa 

“exoter” har en större koncentration ner mot den öppna gräsytan och avtar i antal 

längre upp i terrängen. 

Drumlinerna - Skulpturala gräskullar bildar övergång mellan parken och 

bostadsområdet i väster. Mellan och på kullarna letar sig lekobjekt in tillsammans 

med Kamtjatkabjörk, Betula ermanii (amträd) och bok, Fagus sylvatica.

GRÖNSTRUKTUR  OCH VEGETATION

Tid och gestaltning - I den västra delen är den naturliga successionen 

utgångspunkt för uppbyggnaden av vegetationen. Snabbväxande 

pionjärarter ersätts allteftersom av mer långlivade sekundärarter och 

tillsammans med ett designkänsligt urval av arter skapas snabbväxande ytor 

med många uttryck och karaktärer under parkens livstid. De olika delarna 

har en varierande uppbyggnad med flera alternativ av pionjärträd eller 

amträd, vilket ger ett varierande uttryck även i parkens unga år. Mångfalden 

i uttrycken är många med täta personliga delar till öppna lugna ytor med 

kvaliteter som doft, färg, smak eller struktur med spännande stammar, 

grenar och blad. 

Som ett led i utvecklingen av de olika bestånden etableras efter hand 

ett fältskikt med lämpliga örter för platsen. För att minimera skötselåtgärderna 

adderas fältskiktet först efter några år. Se vegetationsprincipplan för detaljer. I 

boskéerna planteras större individer och på så sätt skapas en mer färdig miljö 

redan från start.

Etablering och skötsel - Bestånden i den västra delen etableras med ca 40 

% amträd. Som amträd används vårtbjörk, hybridlärk, skogstall i de olika 

delarna. Bestånden gallras kontinuerligt vart tredje år med början efter 6-8 

år. Den kreativa gallringen skapar det framtida uttrycket med bredkroniga 

trädindivider lika väl som höga och smala individer. Trädindivider med ett 

personligt och karaktärsstarkt uttryck prioriteras.

Biologisk mångfald - Genom en mångfald och variation av 

växtarter, i allt från täta bestånd till stora öppna gräsytor, finns 

många alternativ för en biologisk mångfald för växter och djur. Det 

som visat sig betyda mest för en hög biologisk mångfald är en stor variation i 

strukturen vilket vi tagit fasta på och som i parken representeras av både enskiktade 

pelarsalar och flerskiktad “djungel” och en del däremellan.

TRAFIK OCH RÖRELSE

Den huvudsakliga rörelsen sker i områdets ytterkanter, antingen längs Elersvägen, 

strandstråket eller i anslutning till sluttningen i sydväst. Gång- och cykelnätet 

har en tydlig hierarki där Elersvägen (betongsten på körbana och gångytor) och 

strandstråket (natursten) är prioriterat. Längs stranden övergår Elersvägen till en 

gårdsgata med ett sammanhängande material (granit). Gångvägar inne i parken är 

av grus och äventyrsstigen på bergssluttningen i trä. De stråk som går tvärs mot 

Elersvägen beläggs med natursten, exempelvis granit. Samtliga murar i natursten.


