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Här ligger Blekholmsterrassen



Inledning
Bakgrund
Blekholmsterrassen är en långsträckt strandpark med 
öppna gräsytor och storvuxna träd. Parken ligger 
utmed Klara sjö, med utsikt över Kungsbro Strand på 
Kungsholmen. I norr avgränsas parken av Kungsbron 
och i söder av Klarabergsviadukten. Trots sitt mycket 
centrala läge är parken en dold oas med promenad-
stråk utmed vattnet och bryggor med sittplatser. 

För att öka parkens trivsel ska ett program för parken 
tas fram tillsammans med en trädplan för parkens träd 
och övriga vegetation. Programmet kommer ange en 
inriktning för kommande upprustning. 

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett pro-
gram för upprustning är att ta in synpunkter från när-
boende, verksamheter och övriga parkbesökare.

Dialogperiod
Under tiden 20 maj till 15 juni 2020 fanns det möj-
lighet att tycka till om parken. 

Dialogformer
Idéer och förslag har samlats in via en enkät på sta-
dens hemsida samt via mail och brev. Webenkätet 
publicerades på vaxer.stockholm/blekholmsterassen. 

Deltagande i dialogen
Sammanlagt har det kommit in 61 enkätsvar,  sju mail 
och ett brev.

Övriga underlag från allmän-
heten
Ett medborgarförslag inkom till Norrmalms stads-
delsnämnd i januari 2018. Synpunkter har också 
inkommit via mejl, telefon och Stockholms stads 
mobilapp och webbplats ”Tyck till”.

Hantering av synpunkter
Samtliga inkomna synpunkter och idéer har regist-
rerats. I det här dokumentet har samtliga synpunkter 
sammanfattats och kategoriserats för att ge en bild av 
spridning, tyngdpunkter och engagemang. Dialogre-
sultatet utgör underlag för framtida utvecklingsför-
slag för parken och för prioriteringar av åtgärder.



Vad händer nu?
Inkomna synpunkter blir ett av flera viktiga underlag 
till arbetet med att ta fram ett förslag till förnyelse 
av parken. I vårt fortsatta arbete kommer vi göra 
avvägningar och behöva prioritera mellan de olika 
intressen som finns. Enligt projektets tidplan ska det 
finnas ett förslag till program framtaget hösten 2020 
och allmänheten kommer då att få möjlighet att tycka 
till om föreslagna åtgärder. Programmet kommer att  
slutet av hösten 2020 planeras programmet att tas 
upp för beslut i Norrmalms stadsdelsnämnd under 
början av 2021. Sedan följer projektering och framta-
gande av bygghandlingar. Under byggtiden kommer 
delar av parken att behöva stängas av.

Projektgrupp
Norrmalms stadsdelsförvaltning och landskapsarki-
tektkontoret Landskapslaget AB.

Kontakt
Följ projektet på: 
vaxer.stockholm/blekholmsterrassen. 

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta 
Norrmalms stadsdelsförvaltning via mejladressen
norrmalm@stockholm.se eller ring på telefonnumret 
08-508 09 00.

Stort tack till alla som deltagit!
Era synpunkter är viktiga!



Webbenkäten
Under dialogperioden inkom 61 enkätsvar. De flesta 
som svarade var mellan 36-64 år och könsfördel-
ningen var relativt jämn med 59% manliga och 41% 
kvinnliga svaranden. 

Hur gammal är du?
0-10 år:  -
11-18 år:   - 
19-35 år:  12 (19,7%)
36-64 år:  33 (54,1%)
65+ år:   16 (26,2%)

Var bor du?
På Norrmalm:    36 (59%)
På Kungsholmen:  18 (29,5%)
Annan del av innerstaden:  2 (3,3%)
Utanför Stockholms innerstad: 5 (8,2%)

Hur ofta brukar du besöka Blekholmster-
rassen?
34 personer svarade att de är i parken några 
gånger i veckan, 19 personer uppgav att de besö-
ker parken några gånger i månaden och 6 pero-
ner svarade att de är i parken några gånger om 
året. Det var ingen som svarade att de bara är i 
parken någon enstaka gång eller aldrig har besökt 
parken.

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Hur länge brukar du stanna i parken?
37 personer fyllde i att de brukar stanna en kort 
stund i parken, 8 personer att de brukar stanna 
en timme, 14 personer att de brukar stanna två 
timmar eller längre. 2 personer svarade att de inte 
besöker parken. 

Varför brukar du gå dit?
Av de svarande kommer 30 personer till parken 
för lugn och ro, 2 personer kommer dit för att leka,  
25 personer går bara igenom parken. 26 personer 
fyllde i alternativet ”annat” och angav i fritext 
varför de brukar gå till parken. Den vanligaste 
orsaken var att den svarande bor nära parken 
(13 av 26 textsvar). Andra anledningar var för att 
motionera genom parken, ha picknick/äta med-
havd lunch, sitta på bryggan och sola eller vid 
vattnet och läsa samt hundpromenad. Två svarade 
att de har arbetsplats intill parken och går hit på 
raster.



Åsikter om parken
På följande sidor är inkomna enkätsvar och mejl 
sammanställda under några huvudrubriker där 
antalet streck anger hur många personer som 
uppgivit detta. Först förtecknas vad man anser ska 
vara kvar i parken, sedan vad som bör göras om 
och sist förslag på nya tillägg.

Vad är viktigt att behålla när 
parken ska rustas upp?

Ytor och disposition
Öppna gräsytor/gräsmatta  llllllllll
öppna ytor    l
Fri utsikt mot vattnet   l
”Spår” för att promenera och springa  l
promenadstråk    l
Promenadstråk längs vattnet  l
vägar till och från   l
Trapporna     l
Stenläggningarna längs vattnet l

Grönska
Träden (de gamla/pilarna/lindarna) llllllllllllllllllll
Grönskan/lummigheten/naturen lllllllllllllllll
Planteringar/blomsterrabatter  lll
Buskar     l

Upplevelse
Lugnet/lugn och ro   lllll
Kontakt/närhet till vattnet  llll
Polisnärvaron    lll
Grön oas    lll
Picknick    lll

Alkoholförbud    ll
Den igenvuxna känslan  l
Bilfritt     l
Öppet och tillgängligt dygnet runt l
Gräsytor för att sola och spela kubb l
Rekreation och rastning av hundar l
Balans innerstad/lummig park   l
Bevara den tidstypiska utformningen l

Utrustning
Bryggorna    llllllllllllllll
Bänkar/sittplatser   lllll
Skräpkorgar    lll
Bryggan längs vattnet   ll
Råttbekämpning   l

Vad skulle du vilja göra om eller 
lägga till? 

Disposition, programmering och innehåll
Utegym                lllllllllll
Lite leksaker/liten lekplats/lekpark  llll
Boulebana     lll    
Badplats/badstege    lll
Bra möjligheter att ta sig till och från parken  ll 
Skapa en grön oas från stadshuset till 
Kungsbron/förlängd parkyta mot stadshuset ll
Konst (t.ex. skulpturer)    ll
Bra som den är/bevara    ll
Fräscha upp gången fram till Stadshuset l 
Måla betongväggar i ljus färg   l 
Bullerskydd och grönska mot vägen i söder l
Bullerskydd     l
Tillgängligt för barnvagnar och rullstolar l 
Skulptur/labyrint el. liknande - även f. lek l
Gungor för barn    l 
Minigolf     l
Någon typ av sport, t.ex. padel  l
Skridskor     l
Bastu      l
Låg kaj/brygga för kajak   l
Trampbåtsuthyrning och servering  l
Grillplats     l
Hundområde     l 
Julmarknad     l 
Odling för grannar    l
Någon form av målpunkt   l
Mer café och uteserveringar för mer liv l 
Inga fler restauranger eller dylikt  l
Inget utegym     l



Bryggor och vattenkontakt
Ta bort den stora flytbryggan   ll
Fler bryggor/spänger för vattennärhet  l 
Ta bort det två träbryggorna för mindre stök l
Trädäckad gångväg närmast vattnet   l 
En erinran om smeknamnet Nordens Venedig l
Rusta upp lilla gångbron   l 
Ännu bättre brygga    l

Växtlighet
Mer blommor     lllll
Ta ned gamla träd/döda grenar  llll
Ta ned grenar som hänger ut i vattnet  lll
Ta bort buskar och träd för ökad trygghet ll
Färre träd     ll
Ta bort de två pilträden i mitten  ll
Ta bort buskar vid bryggan   ll
Korta ned träd     ll
Plantera gröna växter utmed betongväggar l
Återplantera de tre blommande träden vid 
krogentréytan      l
Ta ned alla träd utom de vid strandkanten 
för bättre översyn och ökad trygghet  l 
Mer låga träd och buskar för att mer ljus l
Blomkrukor      l
Syrénbuskar vore trevligt   l
Plantera vintergröna växter   l 
Fler pilträd     l
Fler träd t.ex. äppelträd   l 
Fruktträd     l
Mer murgröna mot betongen   l
Mer växtlighet vid ytan och trappan 
mot Klarabergsviadukten   l
Göra en översikt av gammal vegetation l 
Åtgärda gräsmattan under balkonger  l

Lägg stenplattor under balkongerna pga 
växer inget gräs där     l

Sittplatser
Fler sittplatser närmare vatten   l 
Fler sittplatser på uteplatserna i vattnet l
Inga bänkar förutom på bryggorna  l 
Trevligare sittbänkar liknande solstolar  l
Sittgrupper med bord för fika    l 
Sittplats med tak/regnskydd   l
Inga fler bänkar för att undvika tillhåll  l

Övrig utrustning 
Bättre belysning                llllllllll
Fler och större sopkärl     llllll
Sopkärl nära träbryggorna   l 
Bättre belysning på gångar och bryggor l 
Hundbajspåsar     l 
Askkoppar 10 m utanför restaurangen  l 
Offentliga toaletter    l

Underhåll 
Bättre gräsmatta    llll
Bättre/ordentlig/regelbunden städning  ll
Förbättra vegetation     l 
Bättre löpande skötsel och underhåll  l 
Konstbevattning    l
Ta bort graffitin på betongen   l

Trygghet 
Ökad trygghet/säkerhet  llllllllll
Kameraövervakning    lllll
Fler ordningsvakter/poliser   llll
Hålla bort kriminalitet/droghandel  lll
Stänga parken under nattetid   lll 

Bättre bevakning    ll 
Förbudsskyltar mot alkoholförtäring  ll
Mindre avskiljt     ll
Underlätta entréer/stor trappa ned   l
Få bort skrålande och skrän på nätterna l 
Förbudsskylt mot cykling   l
Bättre insyn     l
Ta bort råttor     l
Ta bort kantstenar under pelargången pga 
används som sittplats och tillhåll  l



Tack för era 
synpunkter!


