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Polishusparken
Sammanställning av allmänhetens idéer och 
synpunkter kring parkens kommande förnyelse.

Bakgrund
En dialog har hållits med allmänheten om Polishus-
parken på Kungsholmen. Anledningen är att det under 
hösten 2020 ska tas fram ett program för förnyelse av 
parken. Inför det arbetet har den här dialogen hållits för 
att ta reda på vad som är angeläget att tänka på vid en 
upprustning och hur parkens besökare önskar kunna 
använda platsen framöver. 

Dialogperiod
1 juni – 26 juni 2020.

Dialogformer
Allmänheten informerades om den webbaserade enkä-
ten via annons i lokaltidningarna Mitt i och Kungsholmen 
Direkt, via stadsdelsförvaltningens Facebooksida, Stock-
holm stads hemsida Stockholm växer samt genom affi-
scher uppsatta i parken. Webenkäten kunde under dialog-
perioden nås via en QR-kod på annonsen och via en länk 
genom Stockholm stads hemsida: 
vaxer.stockholm/polishusparken.

Deltagande
Enkätsvar:  227 st.

Hantering
Samtliga inkomna synpunkter och idéer har registrerats. 
I det här dokumentet sammanfattas resultatet från den 
webbaserade dialogen. Dialogresultatet är ett av flera 
viktiga underlag för framtagande av ett programförslag 
och för prioritering av åtgärder.

STADSHUSET
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Stort tack till alla som deltagit.
Era synpunkter är viktiga och värdefulla!

Vad händer nu?
Hösten 2020 arbetar vi fram ett förslag till ett program 
för förnyelse av parken. Under hösten kommer ett digitalt 
samråd att hållas där allmänheten kommer kunna ta del 
av förslaget och lämna synpunkter. Därefter bearbetas 
programmet för att beslutas i Kungsholmens stadsdels-
nämnd i början av 2021. Arbeten i parken beräknas starta 
2022. 

Projektgrupp
Kungsholmens stadsdelsförvaltning genom Parkmiljöav-
delningen norra innerstaden och AJ Landskap.

Kontakt
Följ projektet på vaxer.stockholm/polishusparken. Om 
du har frågor eller vill veta mer kontakta Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning via mejl kungsholmen@stockholm.se 
eller telefon 08-508 08 000.
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Sammanfattning av inkomna synpunkter

Webbenkäten
Under juni månad 2020 utfördes en webbaserad dialog, som 
bestod av 9 st frågor, där de två sista var fritextsvar. Här redo-
visas resultatet.

1. Vem är du?
SVARSALTERNATIV  ANTAL  

Kvinna:    142 st
Man:     75 st
Annan könsidentitet:  1 st
Kan/vill ej ange:   9 st

2. Hur gammal är du?
SVARSALTERNATIV  ANTAL

0-10år:    3 st
11-18 år:    1 st
19-35 år:    52 st 
36-64 år:    137 st 
65+år:     34 st

3. Var bor du?
SVARSALTERNATIV    ANTAL

På Kungsholmen:     218 st 
Annan del av innerstaden:   2 st 
Utanför Stockholms innerstad:  7 st

4. Hur ofta besöker du Polishusparken?
SVARSALTERNATIV    ANTAL

Varje dag:      76 st
Några gånger i veckan:   98 st 
Några gånger i månaden:   37 st 
Några gånger om året:    13 st 
Någon enstaka gång eller
har aldrig besökt parken:    2 st 

5. Om du besöker Polishusparken, hur länge brukar du 
stanna?
SVARSALTERNATIV    ANTAL

En kort stund:     177 st
1 timme:      42 st
2 timmar eller längre:    5 st
Besöker inte parken:    1 st
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6.  Om du besöker Polishusparken, varför brukar du gå hit?
( Det går bra att ange fler alternativ.)

SVARSALTERNATIV    ANTAL

För lugn och ro     121 st
För att leka      136st
Går bara igenom     170 st
För picknick eller medhavd lunch 62 st 
Annat, se nedan    46 st

Fritextsvar: 

- Hundrastning 
- Läser
- Uppvärmning för löptur
- Njuta av olika blommor och träd
- Möhippa
- För att plocka skräp
- Möta folk
- Cykla med barnen
- Vila
- Ta en glass
- Fotografera
- Dofta, lyssna på fåglar
- Sola
- Luncha
- Spela kubb och bollspel
- Röka cigarr

7. Om du besöker Polishusparken, i vilken del av parken 
brukar du vistas?
SVARSALTERNATIV    ANTAL   

Område A     62 st
Område B     29 st

Både A och område B   134 st

A B
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8. Vad är viktigt att behålla när parken rustas upp?
( Fritextsvar, nedan sammanfattande och kategorise-
rade)

Ytor/Strukturer/Disposition      
Öppna gräsytor (bollspel, fri lek, picknick, kubb, frisbee, sola) 
Lugnet
Promenadstråket, flödet av människor 
Yta att spela boule på   
De symmetriska dragen   
Möjlighet att välja olika vägar 
Separationen Gång/Cykel   
Stenmurar     
De två ”organiska” gångvägarna   
Vyer över två av stadens vackraste byggnader  
Möjlighet för små barn att cyckla
Behåll det småskaliga     
Plats för både cycklar och fotgängare      
Kvarterets prägel      
Öppenhet- för känsla av trygghet  
 
Grönska/ Vegetation
Träden
Grönskan  
Planteringarna med blommor  
Syrenerna 
Fläderbuskarna 
Kastanjerna  
Blågranarna     

Den varierande växtligheten  
Den lummiga karaktären 
Rumskänslan som buskarna ger   
Doftande och blommande buskar/träd  
Häckarna kring gräsytan   
Träden intill tunnelbanan    
De härliga lövträden   
Pelarekarna     
De vackra träden längs Kungsholmsgatan  
Buskarna     
”Klätterträdet”  
Magnolian 
   
Utrustning
Sittplatserna/ Bänkar   
Papperskorgarna    
Gatlyktor    
Pissoaren   
Flaggstängerna  

ANTAL 

65
10
8
7
1
1
5
3
1
1
2
1
3
1
2

77
32
28
25
11
15
12

ANTAL 

10
13
1
9
5
2
4
1
1
10
1
1

22
5
2
2
1
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Polishusparken
Sammanställning av allmänhetens idéer och 
synpunkter kring parkens kommande förnyelse.

9. Vad skulle du vilja göra om eller lägga till? 
(Fritextsvar, nedan sammanfattande och kategoriserade) 

ANTAL Stråk/ Gångvägar 
23 Skilja på cykel och gång- göra det tydligt 
11 Cykelbanan bör tas bort helt 
3 Flytta cykelbanan upp mot Polishuset/ separat cykelbana till 
 Polishuset 
3 Räta ut cykelbanan/ förbättra sikten och minska risken för   
 olyckor kring tunnelbanan 
2 Farthinder på cykelbanan 
1 Vackrare stenläggning 

 Rumslighet/Övergripande gestaltning 
3 Förstärka kopplingen till Rådhusets park 
3 Fläta ihop A- och B ytan 
2 Ta bort muren vid rådhuset för att göra hela området till en  
 stor park 
2 Mindre strikt utformning av ytor och planteringar  
2 Mindre hårdgjorda ytor 
1 Platser som är mer avskilda  
1 Parken känns som en entré till Polishuset vilket gör att man  
 inte riktigt får ro i parken 
1 Skapa sammanslagen bredare gång-och cykelväg mot   
 Rådhuset och binda ihop gräsmattan med den äldre parken 
1 Svårt att hitta till område A och förstå hur det ska nyttjas 
1 Göra område A mer inbjudande att stanna upp vid 
1 Underlätta spontana möten mellan polis och allmänhet 
1 Skapa tydligare boulevardkänsla 
1 Mer variation, parken upplevs likadan överallt

ANTAL   Lek 
11 Mindre lekplats 
7 Klätterställning 
5 Gungor 
3 Rutschbana 
3 Leklabyrint, sten eller plantering 
3 Lekplats med polistema 
2 Skulptur/lekvänlig form som även kan fungera som   
 sittplats 
2 Lekyta 
1 Gungdjur 
1 Lekyta inom område B  
1 Lekplats i träd som smälter in, tex balansgång 
1 Färgglad lekkonst 

                  Vegetation/Grönska
25 Mer blomsterprakt och planteringar 
7 Högre rumsbildande häckar kring gräsytorna 
7 Växter som doftar, och som lockar insekter 
6 Förbättra underhåll av planteringar/ gräsytor   
4 Mer grönska som avskiljer parken från omgivande   
 gator 
4 Alldeles för mycket buskage - tar över parken
4 Ta bort några stora träd för att få in sol 
3 Mer träd och buskar på de öppna gräsmattorna vid  
 stråket/ rama in med rabatter eller buskar 
3 Skapa inbjudande gräsmattor, förbättra slitna gräsy tor
2 Ängsytor istället för gräs/ mer vild natur
2 Plantera ätbara växter, bärbuskar, kål m.m
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2 Odlingslådor/ odlingsyta 
2 Byt ut buskarna som ramar in de öppna gräsytorna 
2 Körsbärsallé, likt Kungsträdgården 
2 Rensa kring träden så att råttor inte trivs för bra 
2 Ta bort buskagen intill pissoaren 
2 Pedagogisk skyltning vid träd 
2 Mer vintergröna växter 
2 Fräscha upp parksidan mot Bergsgatan, växtlighet längs  
 trottoaren mot Bergsgatan 
2 Fler träd och buskar 
2 Mer buskage/ träd intill tunnelbanenedgången 
2 Sätta upp fågelholkar/ fågelmatningsplats och insekts- 
 hotell  
2 Ta bort granarna, de passar inte in i parken 
1 Behåll granarna, skapar en fin skogskänsla 
1 Träden mellan polishuset och gångvägen är dystra och  
 förvuxna-kanske bytas mot rododendronbuskar och  
 vackrare träd 
1 Byt träd intill muren mot Rådhuset, de fäller bär som  
 missfärgar kläder
1 Träden längs Kungsholmsgatan är för stora och står tätt 
1 Pergola 
1 Skapa slingrande gångvägar genom perennrabatter vid  
 stråket 
1 Ta bort lutande träd 
1 Ta bort buskar i område B - mer gräs
1 Klätterträd 
1 Ytor där barn kan plocka blommor  

ANTAL    Sittplatser/ Hänga
36 Fler sittplatser/bänkar 
10 Möjlighet att sitta och äta lunch vid bord 
3 Liggbänk 
2 Flyttbara stolar
2 Fler umgängesytor/ inbjudande platser att hänga på 
1 Solstolar
1 Soldäck eller längre rader mer sittplatser 

 Sport/Aktiviteter 
4 Boulebana 
3 Lek/spel i parkversion ex 3 i rad spel, schack 
3 Utegym 
2 Utomhus-pingisbord 
1 Fotbollsmål 
1 Göra om gräsmattan till en redskapslös träningsyta 
1 Bollplan, bollplank 
1 Gräsplan för kubbspel 
1 Minigolf 
1 Lokal för uthyrning av utomhusspel (crocket/boule/mini- 
 golf/schack) 

  Offentlig toalett 
1 Ta bort pissoaren- eller gör en mer modern toalett 
1 Ta bort toaletten vid Bergsgatan 
1 Tydligare skyltning vid pissoaren 
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ANTAL   Vatten 
13 Fontän 
5 Rinnande, porlande vatten/ vattenspel 
2 Plaskdamm 
1 Dricksvattenfontän  

                  Kultur/Konst 
2 Konstverk som anspelar och passar parkens miljö och   
 historia 
2 Konst/ staty 
1 Anordna konstutställningar i parken

 Kiosk/Uteservering 
15 Café/kiosk/glassvagn/ restaurang 
1 Vinterträdgård som kan användas som kafé 

 Renhållning/ Skräpkorgar 
9 Fler sopkorgar (behållare för hundbajspåsar, petflaskor,   
 askkopp-fimpar) 

 Hund 
3 Förbudsskylt mot rastning av hundar  
2 Speciellt anvisad yta för hundar 
2 Gräsytorna där inte hundar får vistas 

 Trygghet, belysning 
5 Mer belysning 
1 Belysning som harmoniserar med de omgivande byggnaderna 
1 Öppna upp området mot Bergsgatan  
1 Inte fler träd - ger upphov till att människor övernattar i parken  
 vilket skapar en otrygg känsla 

ANTAL   Övrigt 
1 Historisk skyltning
1 Införa rökförbud i parken 
1 Förläng sommargågatan på Bergsgatan så att den   
 införlivas med parken på sommaren  
1 Dölj ventilationsschaktet med klätterväxter  
1 Ta bort glasingången till parkeringshuset  
1 Gör el-centralen och tunnelbanenedgångar finare och  
 mer diskreta 
1 Insynsskydd 
1 Ta bort parkering utanför polishuset 
1 Buller från Kungsholmsgatan, stäng av biltrafiken i höjd  
 med Scheelegatan  
1 Snyggt tak över nedfarten till parkeringsgaraget, gärna  
 i jugendstil 

 Saker som ej bör skapas 
2 Lekplats 
2 Utegym 
2 Lekplats/ lekredskap  
1 Kommersiell servering 
1 Förbjud valaffischer 



Polishusparken
Sammanställning av allmänhetens idéer och 
synpunkter kring parkens kommande förnyelse.

Några röster 
från enkäten

”Jag tycker att 
kombinationen av 
träd gör denna lilla 
park så spännande”

”Jag tycker parken är 
fin som den är idag”

”Behåll de 
symmetriska 
huvuddragen och 
planteringarna”

”Tydligare markering 
vad som är cykel- 
respektive gångstråk”

”Jag hade gärna sett 
fler platser för att 
sitta ner”

”Det borde finnas 
någon form av lekyta”

”Fler papperskorgar!”

”Mer blommor för 
fjärilar, bin och 
humlor”
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Box 49039, 100 28 Stockholm
08 508 08 000


