
Här ligger 
Polishussparken

Polishusparken 
Förslag till upprustning november 2020 

Polishusparken på Kungsholmen ska rustas upp. Projeketet startade våren 
2020 med en bred dialog med parkens besökare. Nu har ett förslag tagits 
fram på hur parken skulle kunna förnyas. 

 Mellan 23 november och 13 december är du välkommen att ta del av försla-
get och lämna dina synpunkter på vaxer.stockholm/polishusparken 

Om du vill ha förslaget skickat till dig per post, kontakta Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning på telefon 08-508 08 00
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Polishusparken - bakgrund och målbild 
November 2020

Trycket på Kungsholmens parker är högt och det finns ett 
ständigt behov av att utveckla och förnya stadsdelens par-
ker. Polishusparken är ett av Kungsholmens stadsdels-
nämnds prioriterade parkupprustningsprojekt de närmaste 
åren.

Polishusparken är en kvarterspark belägen på Kungshol-
mens östra del mellan Polishuset och Rådhuset. I söder 
gränsar parken till Bergsgatan och i norr till Kungsholms-
gatan. Polishuset och Rådhuset är tongivande byggnader 
som tillsammans med parkens stora träd och dess symme-
triska utformning bidrar till dess egna identitet. Parkdelen 
närmast Polishuset anlades i början av 1900-talet. Mittstrå-
ket tillkom först i slutet av 1990-talet i samband med att fd 
Agnegatan lades igen och ett underjordiskt garage bygg-
des. 

Den äldre Polishusparken är q-märkt i detaljplan vilket 
innebär att dess ursprungskaraktär inte får förvanskas. 
Dessutom ingår parken i värdekärna för riksintresse för kul-
turmiljövåden.

Polishusparken är väl använd både som kommunikations-
stråk samt för rekreation och besökstrycket är högt. Enligt 
Parkplan Kungsholmen är parken generellt i bra skick, men 
vissa åtgärdsbehov finns för att bevara parkens karaktär. 

I enlighet med Parkplan Kungsholmen ska följande delar 
i parken utvecklas och värnas:

Bakgrund

• Otydliga parkentréer.
• Få sittplatser utöver mittstråket.
• Konflikter och förvirring mellan gång- och cykeltra-

fikanter.
• Saknas lekfulla element och plats att samlas för 

mindre barn.
• Eftersatta blomsterplanteringar.
• Parkdelarna närmast Polishuset nyttjas dåligt på 

grund av skymd sikt och stora buskage.

Brister i parken idag

Värden att bevara och lyfta fram
• De stora träden och de blommande buskarna.
• Lugnet och känslan av grön oas.
• De öppna gräsytorna.
• Tydliga gångstråk och siktlinjer.
• Vackra naturstensmurar.
• Parkens symmetriska drag och dess kulturhistoria.
• Skilnaderna mellan den äldre parkdelen och det 

moderna mittstråket.

• En hållbar kvarterspark med plats för avkoppling, 
samvaro och lek.

• Värna parkens stora, uppvuxna träd och säkra ett 
hållbart trädbestånd för framtiden.

• Värna den biologiska mångfalden och utveckla 
parkens blomsterprakt. 

• En trygg och tillgänglig park med tydliga entréer 
och stråk. 

• Värna parkens kulturhistoria, estetik och siktlinjer.

Mål med upprustningen

• Skönhet
• Kulturhistoria
• Aktiviteter & lek

• Trygghet & Tillgänglighet
• Rofylldhet
• Ekosystem
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• Parkens olika stilideal bibehålls och förtydligas.
• Klassiska parksoffor och klassiskt växtmaterial i den gamla 

parkdelen närmast Polishuset.
• Modernare möbler och växtmaterial samt plats för nytt 

konstverk i mittstråket.
• Större och tydligare entrétorg vid tunnelbaneuppgången.
• Ny avgränsning av parken mot Kungsholmsgatan med en 

låg granitmur.
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• Nya praktplanteringar och vårlök.
• Säkring av trädbeståndet genom nyplanteringar 

och en särskild trädplan. 
• Gallring och föryngring av befintliga buskage.
• Förtydligad gång- och cykelbana.
• Fler sittplatser och bord.
• Lekskulpturer med naturtema under trädkronor.

Förslaget i korthet

Nya parksoffor

Praktplantering
och renoverade 
parksoffor

Nya prydnadsträd

Ny häck avgränsar 
mot cykelparkering

Större sittmöbel 
& plats för konst

Nya häckar 
kring gräsytor.

Små lekskulpturer 
under träden

Nya träd

Mer välkom-
nande 
entréplats

Vårlök i gräs-
mattor

Trampstenar 
under granar

Granar
kompletteras

Ny naturstens-
mur mot gatan

Bänkar 
och bord

Nya parksoffor

Ny låga buskage mot Polishuset

Urinoar tas bort

Ny fris mot mur och bättre skyltning 
längs gång- och cykelvägen

Asfaltsgrus och naturstenshällar längs 
gångväg, istället för betongplattor

Nya blomster-
planteringar 

Små lekskulpturer 
under träden

Föreslagen ny gång-
väg. (Ej genomför-
bar förrän p-platser 
ev kan tas bort.)
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Ursprunglig struktur 1910-tal

Förslag på ny mur mot KungsholmsgatanNaturinspirerad lek

Vårlök i gräsmattor

Tydligare gång- och cykelbana 
och ny stenfris mot muren.

Ett hållbart trädbestånd

Foton, fotomontage och illustrationer 

AJ Landskapsarkitekter AB
Foto Stockholm stad


