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ÖVERGRIPANDE - BEFINTLIG SITUATION

NORR

RUDDAMMSPARKEN

Bostadsområdet Ruddammen ligger högt beläget på berget invid 
Roslagstull och avgränsas av Värtabanan/Roslagsbanan i öster 
och dramatiska bergssidor ner mot Valhallavägen i väster. Mitt i 
bostadsområdet, inuti kvarteren, ligger Ruddammsparken.

Platsen har en historia som omlastningsplats för stadens sopor 
och som renhållningsstation sedan slutet av 1800-talet och fram 
till 1960-talet. Latrin och sopor transporterades med häst och vagn 
och senare med bil till stationen där de lastades på järnvägsvagnar 
för vidare transport till Lövsta. Renhållningsstationen bestod 
av stall, sjukstall, vagnslider, snickeri, skoskjul med smedja, 
bostadshus och logement för arbetarna. Några av dessa äldre 
byggnader som angränsar till parken finns bevarade och inrymmer 
idag förskolor och bostäder. Parken omgärdas utöver det av 
flerbostadshus från början av 1990-talet.

Parken består av en sluttande gräsyta och ett antal äldre lövträd. 
Jordlagret är tunt och på flera ställen går berget upp i dagen. 
Parken används flitigt av förskolorna intill såväl som av boende i 
området.

Söderut, i direkt anslutning till parken finns ett mindre område av 
naturmark med berg i dagen, träd och buskar.

SYFTE OCH ARBETSPROCESS
Vid provtagningar av marken har det visat sig att jorden har 
förhöjda halter av bly och jordlagren innehåller rester av porslin 
och tegel. Jorden tros därför delvis vara tillverkad av gamla sopor. 
Därför har staden tagit beslut om att göra en marksanering vilket 
innebär att all jord ner till ett djup om 80 cm kommer att schaktas 
bort och ersättas med ny.

Flera träd i parken visar tecken på dålig vitalitet. Som en del av 
arbetet låter staden göra en trädbedömning och åtgärdsplan för 
parkens träd.
 
Med detta som bakgrund har Karavan fått i uppgift att ta fram 
denna konceptskiss för parken och naturmarken. Syftet med 
arbetet är att, i samband med återställandet efter marksaneringen, 
förbättra parken med avseende på ökad trygghetskänsla och en 
utökad lekplats för barn i olika åldrar.

I samband med konceptskissen genomför staden dessutom 
dialoger med de intilliggande förskolorna samt allmänheten för att 
kartlägga användning, behov och önskemål när parken ska rustas 
upp.

Informationen från trädbedömningen, dialogen med förskolorna 
och allmänheten samt analysen i konceptskedet kommer därefter 
att sammanställas till en programhandling.

0                   40 M

SITUATIONSPLAN SKALA 1:800/A3
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BEFINTLIG SITUATION - NULÄGESBESKRIVNING 

Släntande gräsmatta sedd från fsk 
Ruddammen.

Entré vid Brunbärsvägen.

Jord rinner ut från gräsmattan på 
gångväg under kastanjerna.

Sprängd bergskant mot gångväg. Trappa i möte mellan naturmarken och 
Körsbärsvägen.

Stämningsfull glänta i naturmarken.

Entré vid Ruddammsbacken.

Entré vid korsningen Körsbärsvägen/Stickelbärsvägen.

LITEN LEKYTA

NATURMARKEN

OTYDLIGA ENTRÉER

Lekyta med litet klätterhus, rutschkana och många parksoffor.

PLATSEN IDAG

Ruddammsparken har ett dolt, nästan lite hemligt läge inuti 
bostadskvarteren. Då parken är helt avgränsad från fordonstrafik 
upplevs platsen lugn och skyddad. Här kan barn röra sig tryggt 
från sitt hem till lekplatsen och även de fyra intilliggande 
förskolorna rör sig till parken utan att korsa vägar.

Genom parken går ett parkstråk som söderut, via Körsbärsvägen, 
når tunnelbanestationen Tekniska högskolan. Norrut leder 
parkstråket vidare till områden som hör till KTH.

Entréerna till parken är otydliga och den visuella kopplingen in i 
parkrummet från angränsande gator är begränsad på grund av 
bostadshusens placering och vegetation. Det saknas skyltning vid 
befintliga entréer.

En stor gräsyta som släntar ner mot nordväst med stora gamla 
lövträd utgör ett tydligt definierat parkrum. Träden ramar in och ger 
karaktär åt platsen. Den centrala gräsytan omgärdas av parkvägar, 
träd och byggnader. Skalan gör att rummet upplevs luftigt men 
överblickbart.

I parkens högsta läge finns en mindre lekyta med en sandlåda, ett 
lekbuskage och ett litet klätterhus med rutschkana för de minsta 
barnen. Lekytan ringas in av flertalet parksoffor, ett par har även 
bord. Utrustningen är sliten och sandlådesargen är trasig.

Det finns också ett par parksoffor i naturmarken. Möblerna 
har en märklig placering då det saknas en gångväg dit. En 
naturstenstrappa med smidesräcke leder upp från Körsbärsvägen 
till naturmarken, så troligen har det funnits en gångväg här 
tidigare.

Vid parkens västra entré finns en lekplats som heter 
Ruddammsbacken. Denna ligger främst på fastighetsmark och 
en lekplatsskylt hänvisar till att lekplatsen ägs och sköts av 
fastighetsbolaget Einar Mattsson. På stadens mark finns en 
kompisgunga. 
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ENTRÉERNA

Bjuda in och tydliggöra parken.

 • Sittplatser
 • Planteringsytor
 • Parkens namn på stolpe
 • Belysning

NATURMARKEN

Behåll som naturmark men förbättra 
trygghetsupplevelsen och öka lekbarheten.

 • Vegetation gallras och sly rensas
 • Sprängd bergssida belyses och 

parkbelysning byts ut.
 • Några träd i mötet med Körsbärsvägen 

belyses.
 • Befintliga parksoffor tas bort.
 • En ny gångstig av grus mellan trappan 

och parkvägen läggs till.
 • En djurskulptur läggs till i gläntan.

PARKEN

Utveckla och förbättra parken med enkla 
medel i samband med marksanering . 

 • Höjdsättning vid kastanjer ses över 
för att förhindra att jord flyter ut på 
gångvägen.

 • Vårlök kompletteras i gräsytor.
 • Träd beskärs, tas bort eller 

kompletteras utifrån åtgärdsprogram.

LEKPLATSEN

I förslaget utökas leken och anpassas så att det finns något 
för barn i olika åldrar. Lekplatsen ligger kvar i befintligt läge 
men lekutrustning kan även placeras längre norrut på den 
plana delen av parkens höjdrygg. 

 • Lekutrustning ska främst vara anpassad för de 
mindre barnen i förskoleålder, men kompletteras med 
lekutrustning som passar för lite äldre barn.

 • Lekutrustningen ska vara varierad och inbjuda till både 
rörelse, motorik och lugn lek.

 • Gungor finns både vid lekplatsen Ruddammsbacken 
direkt väster om parken och i läge mot Bigarråvägen 
direkt öster om parken så därför prioriteras de inte här.

 • I anslutning till lekplatsen ska det även fortsättningsvis 
finnas sittplatser, både med och utan bord.

 • Lekutrustning väljs utifrån ett samlande tema, se 
förslag nästa sida. Det får gärna finnas någon större 
karaktärsskapande utrustning som blir en målpunkt i 
området.

 • Förbättra belysningen runt lekplatsen.
 • Lekplatsen utvecklas vidare i programhandlingen utifrån 

de tankar, synpunkter och önskemål som framkommer i 
dialog med förskolorna.
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LEKPLATSTEMA - TVÅ FÖRSLAG

TRÄDGÅRDSLEKEN

En hemlig trädgård finns gömd mitt i kvarteret! Fantasifulla 
lekredskap i form av trädgårdens växter, småkryp och 
rumsligheter. Planteringar anläggs med trädgårdskaraktär och 
mycket blommande växter.

EXEMPEL PÅ UTRUSTNING EXEMPEL PÅ UTRUSTNING

EXEMPEL PÅ VÄXTMATERIAL EXEMPEL PÅ VÄXTMATERIAL

JÄRNVÄGSLEKEN

En lekyta som tar avstamp i platsens historia som omlastningsplats 
för stadens sopor till järnvägen. Färger och material knyter an till de 
äldre byggnaderna på platsen.


