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Bakgrund  
Blekholmsterrassen ska rustas upp och ett förslag har tagits fram på 

hur parken kan förnyas. Under november/december 2020 

presenterades förslaget på stadens hemsida och under tre veckor 

fanns det möjlighet för alla intresserade att tycka till. Det här är en 

sammanställning av synpunkter och frågor som kom in under 

samrådsperioden. 

 

Dialog med allmänheten är en viktig del av alla parkupprustningar 

och resultatet utgör en förutsättning för arbetet. I arbetet med 

Blekholmsterrassen genomfördes också en tidig dialog med parkens 

besökare, i samband med projektets start i maj/juni 2020. Efter den 

tidiga dialogen sammanfattades samtliga synpunkter och därefter 

påbörjades arbetet med att ta fram upprustningsförslaget. 

Period för att tycka till 
Från 23 november till 13 december 2020 

Metod 
Upprustningsförslaget lades ut på sidan 

vaxer.stockholm.se/blekholmsterrassen där man genom ett 

webbformulär kunde lämna sina synpunkter. Det fanns även 

möjlighet att få förslaget utskickat per post och lämna in synpunkter 

genom telefon, mail eller brev. Inbjudan till dialog annonserades i 

lokaltidningen, genom skyltar ute på plats i parken och genom 

förvaltningens facebooksida. Någon fysik träff anordnades inte på 

grund av rådande pandemi. 
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Deltagande 
Inkomna synpunkter genom webbformulär: 22 stycken 

Inkomna mail genom registratur och brev: 2 stycken 

 

Statistik över deltagare genom webbformulär: 

Kön: 

Kvinnor: 11 stycken 

Män: 11 stycken 

Annan könsidentitet eller vill ej uppge: - 

 

Ålder: 

11 till18 år: - 

19 till 35 år: 3 stycken 

36 till 64 år: 11 stycken 

Över 65 år: 8 stycken 

Inkomna synpunkter och idéer 
Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter, idéer och frågor 

som har kommit in. De har delats upp i underrubriker, för en lättare 

överblick. Efter varje rubrik följer en kommentar. Fullständiga 

fritextsvar från webbformulär och mail finns registrerade anonymt 

och möjliga att de del av vid begäran. 

 

Remissvar har även kommit in från Skönhetsrådet och Stockholms 

stadsmuseum. De finns att ta del av hos Norrmalms 

stadsdelsförvaltning och redovisas inte i den här rapporten. 

 

Trygghet och belysning 

 Gärna kameraövervakning i parken för ökad säkerhet. 

 Områdena under broarna (både norr och södra) är otrevliga och 

känns läskiga. Skulle gärna se att de rustades upp, kanske 

målades om och belysning här förbättrades. 

 Sätt upp en jättestor gallergrind för att hålla borta missbrukare 

och EU-emigranter.  

 Ta bort stora bryggan som används mest för knarkhandlare som 

svinar ner nattetid och stör övriga.  

 Framförallt entréerna, används även som sovplats för hemlösa 

och en del droghandel varför en runda från ordningsvakt vore bra. 

 Ta bort buskage för ökad säkerhet. 

 Bygg bort kriminaliteten. 
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 Trevligt med mer/bättre belysning ute på mittbryggan där det blir 

lite mörkt och kan samlas skumma typer på nätterna 

 Även kajremsan syd Klarabergsviadukten mot Stadshusbron 

måste ses över, samt under Kungsbron (brofundamentet har blivit 

sovplats för uteliggare).  

 Bra med förbättrad belysning för ökad trygghet. 

 Inga fler bänkar som hemlösa sover på.  

 Idén med infälld belysning i bryggräcke uppskattas. 

 Belysning under bron är ett absolut måste för den allmänna 

trivseln. 

Kommentar 
Våra parker är allmän platsmark och får till skillnad från 

kvartersmark inte stängas av för allmänheten.  

 

Ytorna under broarna i anslutning till parkens norra och södra entré 

omfattas inte av denna upprustning med hänvisning till att dessa 

ytor inte är parkmark. Flera stadsutvecklingsprojekt är planerade i 

närheten så som överdäckningen av Centralstationen, Klara City 

View och upprustningen av Järnvägstorget där promenadstråken 

utmed kajerna finns med i planeringen.   

 

En förbättrad belysning av parken är planerad. Förstärkt belysning 

behövs framförallt utmed strandkanten. Här finns förslag att 

förutom stolparmatur även ha effektbelysning i bryggräcken. Målet 

är att ge ett vackert, jämnt och mjukt ljus över parkens delar.  

 

När det gäller ordningsfrågor i parken är det en fråga för polisen 

och lyder under ordningslagen.  

 

Vegetation 

 Lägre och glesare träd/växtlighet för att få in mer ljus. 

 Fler blommor vore bra. 

 Ta ned fula träd, vilket är några stycken. 

 Planteringar med färg uppskattas.  

 Buskaget används mest som latrin varför bra att en del buskar tas 

bort och ersätts av blomplantering. 

 Vad händer med det stora, döda trädet vid Blekholmsbron? 

 Bevara grönska, gärna gamla träd och naturliknande växter, för 

lugn, ro och stilla tankar. 

 Lägg stenplattor i gräsytan närmast arkaden. Inget gräs växer där. 

 Inga höga träd i norra delen vid Blekholmsbron som fanns förut 

men gärna lite lägre buskar och blommor. 

 Göra gräsytan mindre attraktiv för kanadagäss. 
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Kommentar 

Alla träd i parken är viktiga. I takt med att träden blir äldre är det 

viktigt att tänka på en gradvis förnyelse av trädbeståndet. För att 

göra det på ett genomtänkt sätt tas en särskild trädplan fram för 

parken. Det är angeläget att bevara parkens naturlika 

strandparkskaraktär med stora lummiga träd. Trädet vid 

Blekholmsbron hade angripits av almsjuka och kommer att ersättas. 

Buskage som är utpekade som otrygga kommer att tas ned och 

ersättas med lägre vegetation. Låga blommande rabatter är 

planerade i denna upprustning. Gräsmattorna kommer att få 

konstbevattning vilket kommer att göra att gräset växer bättre och 

blir tåligare för slitage. Förvaltningen strävar efter att kunna 

bevattna med vatten från kanalen för en mer hållbar parkskötsel.  

 

Bryggor, båtliv och bad 

 Sätt bänkar på sjörampen. 

 Flera livbojar och en lång stång med ring bör finnas på båda 

sidorna av Klara sjö. 

 Renovera bryggorna, träet är gammalt och halt vid regn. 

 Ta bort bryggan pga. ordningsproblem. 

 En badstege vore bra om vattnet är badtjänligt enligt provtagning. 

 En förenklad plats för att kunna gå på och av sin Kajak eller SUP 

då det idag inte finns någon superbra plats idag.  

Kommentar 

Förvaltningen ska se över antalet livbojar i parken.  

Bryggornas ytskikt kommer att bytas ut. Dykarundersökning har 

visat att bryggornas underkonstruktion är i gott skikt och därmed 

byts bara ytskikten och räckena.   

 

I den tidiga dialogen i maj/juni 2020 var det många som angav att 

bryggorna var viktiga att bevara. 

 

Klara sjös vatten är inte tjänligt för bad.  

 

Någon plats för angöring av kajaker är inte planerad. Detta då vi ser 

att det kan bidra till att båtar angör och blir en källa till konflikter. 

Vidare anser förvaltningen att det idag finns ett antal ställen utmed 

strandkanten med låga, släta stenar som gör det möjligt att gå i och 

ur kajaker.  
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Möblering och konst 

 Är positiv till skulpturer men tveksam till förslaget om 

muralmålningar. 

 Enkla sittbänkar under kastanjeträden skulle helt förändra 

atmosfären till ”trivsam/öppen” istället för dagens ”kisshörna”. 

 Det vore intressant att veta exakt vilket konstverk som är tänkt att 

placeras på den öppna gräsmattan, då det annars blir svårt att 

lämna synpunkter kring denna idé 

 Fler bänkar att sitta på och med ryggstöd för oss som är gamla! 

Kommentar 

Muralmålningen är föreslagen på en yta som idag helt domineras av 

grå betong. Huruvida det blir aktuellt med en muralmålning tas i 

samråd med berörd fastighetsägare.  

 

Kastanjeträden kommer att ersättas med ett nytt träd där sittbänk är 

planerad under trädet.  

 

Val av ett eventuellt konstverk kommer att tas fram tillsammans 

med Stockholm konst som ansvarar för konstverk i offentlig miljö.  

 

Nya parksoffor med ryggstöd är planerade i parken.  

 

Utegym och boulebana 

 Skeptisk till utegym, 

 Ta inte hit en massa aktiviteter. 

 Utegym och boulebana räcker inte för att öka tryggheten. 

 Placera utegymmet vid brofästet vid norra bryggan istället.  

 Ett utegym som passar tjejer önskas.  

 Utegymmet fyller inte sin funktion då det blir för litet och inga 

joggare passerar.  

 Gärna ett utegym här.  

 Byt plats på föreslaget utegym och boulebana.  

Kommentar 
Utegym var det överlägset mest efterfrågade i den tidiga dialogen i 

maj/juni 2020. Det finns ett utegym på andra sidan kanalen utmed 

Kungsholms strandstig vilket inte är särskilt långt borta. Trots det så 

vill vi ändå placera ett litet antal gymredskap i denna park med 

förhoppningen att det ska bidra till att ett bredare spektrum av 

människor uppehåller sig i parken vilket kan ge en ökad trygghet. 

Att utegymmet är litet med bara ca tre redskap är med hänsyn till 
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parkens begränsade storlek samt närheten till det större utegymmet. 

Den exakta placeringen av utegymmet är i programskedet inte 

fastställd.  

 

Underhåll och skötsel 

 ”Kastanjetorget” skulle enkelt bli mycket trevligare om 

soptunnan flyttades till gräsmattans slut, där den inte på samma 

sätt skulle inbjuda till att kasta sopor runt omkring. 

 Överfulla papperskorgar och slängda förpackningar, flaskor och 

burkar efter besökare sommartid.  

Kommentar 

Vi blir stadigt fler stockholmare som nyttjar parkerna och andelen 

parkyta växer inte i samma takt. Slitaget blir därför högt. 

Upprustningar av stadens parker behöver göras med kortare 

intervall än förut, både på grund av ett ökat besökstryck men också 

för att driftmedel inte alltid räcker till för att upprätthålla en hög 

standard. 

Placeringen av sopkärl kommer att ses över i upprustningen.  

 

För att minska nedskräpningen arbetar förvaltningen med att öka 

medvetenheten kring nedskräpningens konsekvenser och för att få 

parkbesökarnas att känna ett gemensamt ansvar för det offentliga 

rummet. 

 

Använd gärna appen ”Tyck till” för att rapportera nedskräpning.  

 

Övrigt 

 Trevliga ytor för picknick och solbad önskas. 

 Vore superfint med servering utmed strandkanten. 

 Inför förbud mot att rasta hundar här. 

 Önskar tydlighet kring hur elsparkcyklar ska användas i området.  

 Undvik gångbana invid bostadshusen om möjligt. 

 Någon mindre kiosk sommartid? Eller stånd där det går att hyra 

in sig för loppmarknad på kvällarna med mysbelysning? 

Kommentar 
I upprustningen av parken värnar vi de öppna gräsytorna för just 

picknick och solbad. En försiktig gallring kommer att ske av träden för 

att släppa in mer solljus i parken.  

 

En servering är trevligt men effekten blir samtidigt mindre allmän 

parkyta att vistas på för de som inte vill handla. Näringsidkare är 
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välkomna att komma in med förfrågan om att ställa upp till exempel en 

kafévagn i parken. Det krävs polistillstånd och en upplåtelse av mark 

från trafikkontoret, utseendet på vagnen ska också godkännas. En 

permanent kioskbyggnad är svårt eftersom det är parkmark (som inte 

får bebyggas).  

 

Hundförbud är inte möjlig på allmän plats. 

 

Trafikfrågor överlämnas till trafikkontorets trafikplanerare.  

 

Gångbanan invid husen är också entré för de boende. Gångvägen 

utmed vattnet kommer att breddas och bli mer tillgänglig.  

 

 

 


