
Blekholmsterrassen — Förnyelse av strandpark



Förslaget i korthet
•  Bevara och förstärka karaktären av lummig strandpark med öppna 

gräsytor för picknick och solbad i centrala Stockholm.

•    Koncentrera 90-tals karaktären till ytorna närmast husen där delarna 
vid vattnet ges en mer lågmäld klassisk utformning.

• Tillföra aktiviteter i form av utegym och boule.

•  Mer blommande rabatter och ökad säsongsväxling.

•  Bryggor renoveras och får nya ytskikt och räcken.

• Bättre belysning utmed strandkanten för ökad trygghet.

• Ge entréer förnyade ytskikt, mer grönska och tillföra konstinslag.

•  Förstärka den biologiska mångfalden genom bevarandet av äldre 
träd, anläggning av ängsytor och flytande öar. 



Blekholmsbron

Norra delen
•  Ny markbeläggning och mer grönska 

på entréytan där Blekholmsbron landar 
i parken.

•  Flytande vegetationsöar skapas på 
valda ställen utmed hela parkens 
strandlinje för att gynna det biologis-
ka livet i vattnet. 

•    V   id brofästet och invid norra bryggan
   ersätts buskytor med ängsväxter och  
   lökplantering för att ge bättre sikt   
   och stärkt trygghet.

•  Träbryggan renoveras och får nya 
räcken och ytskikt. 

•  Konstbevattning av parkens gräsytor 
anläggs för att bättre klara slitage 
och torka där vatten tas från kanalen 
som ett led i en hållbar parkskötsel.



Mellersta delen
•      Ett mindre utegym i form av enkla 

redskap i smäckert utförande förläggs 
utmed kanten av gångvägen.

•  Mittbryggan får nya räcken och ytskikt. 
Bänkarna byts ut och blir dubbelsidiga 
vilket ger fler sällskap möjlighet att nyttja 
platsen samtidigt.

•  En boulebana placeras invid parkens 
centrala mittaxel för att bryta upp den 
strama riktningen något. 

•  Utvidgning sker av stenmjölsytan med 
sittplatser i vinkel som öppnar upp mot 
vattnet, bryggan och gångbron.

•  Parkens öppna gräsytor bevaras som 
med sin flexibilitet ger möjlighet till en 
mängd aktiviteter. 

•  Gångbryggan ges på samma sätt som 
övriga bryggor nya räcken och ytskikt.



Södra delen

•    På den öppna gräsmattan placeras 
ett konstverk, förslagsvis i form av en 
lekskulptur som stimulerar fantasin.

•  På betongväggarna föreslås utsmyck-
ning i form av muralmålningar, vilket 
utredas vidare i samråd med fastig-
hetsägare.

•  Den befintliga sittplatsens utrustning 
byts till nya parksoffor och ny belysning. 
Murar tas bort och ersätts med låga 
blommande buskar.

•  Den södra entréytan breddas något för 
att ge tydligare riktning in till parken.

•  För att släppa in mer ljus och ge fri sikt 
i arkaderna tas de två hästkanjerna 
bort och ersätts med ett nytt träd som 
ges en större växtbädd som tryggar 
för en god utveckling. 



Inspiration

Möbler och belysning Bryggor Utegym

Infälld belysning av gångbryggans 
räcke ska utredas.

Nya bryggräcken i smide med överliggare 
i trä som ger ett lätt uttryck men med god 
hållbarhet. 

Redskapen i utegymmet ska ha en nedtonad 
och enkel utformning. 

Parksoffor och belysnings-
armaturer i klassisk parkstil. 

Exempel från Norr Mälarstrand. Exempel från Hornsberg. 



Inspiration

Konst

Exempel på lekfulla och skulpturala inslag. Murlamålningar föreslås för att liva upp de grå betongytorna. 



Tidplan
Projektet startade under försommaren 2020 med en enkät där allmänheten 
fick svara på frågor kring hur de använder parken, vad som är viktigt att be-
hålla och om de ville förändra något.

Ett förslag för upprustning har här tagits fram. Efter inkomna synpunkter på 
detta förslag färdigställs ett program för upprustning av parken som tas upp 
för beslut i stadsdelsnämnden. 

Efter att programmet har beslutats kan en projektering och framtagande av 
tekniska handlingar påbörjas. Därefter sker genomförandet av upprustningen 
som beräknas var klart till 2023. 


