Fatbursparken rustas upp
Information februari 2020

Växtbäddarna skapar bättre
förutsättningar för träden att växa
samt fördröjer och renar dagvattnet.
Visionsbild. Större delen av Fatbursparken rustas upp med start under mars 2020. Upprustningen sker etappvis och beräknas pågå till sommaren 2022. Illustration: White arkitekter.

Biokol ger positiva effekter
– för växtligheten och miljön

Stockholms stad rustar upp stora delar av Fatbursparken och anlägger en ny park
i Mariagårdstäppan i norra delen av parken. Målet är att Fatbursparken ska bli en
större, sammanhållen och inbjudande stadsdelspark på Södermalm.

I samband med att Trafikverket byggde
Citybanan överdäckades stambanan
vid Mariagårdstäppan. I och med det
blir det möjligt att koppla samman
Mariagårdstäppan med Fatbursparken.
Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som kan
upplevas tryggare att vistas i.
Stora delar av marken i Fatbursparken
består av gammal sjöbotten. För
att förbättra dagvattenhanteringen
och minimera framtida sättningar
genomför Stockholms stad omfattande
markarbeten.
Parken får ny belysning längs gångstråk
och på platser vilket bidrar till en
attraktiv park och ökar upplevelsen av
trygghet under alla årstider.

Fortsatt grön park
Upprustningen av parken innebär att
grönskan kommer att gallras ur på
en del platser. Vid Mittstråket fälls
körsbärsträden, som ersätts med nya
körsbärsträd samt växtbäddar. Då ger
vi träden optimala förutsättningar att
växa bättre och bli starka. Gruppen av
stora träd som finns centralt i parken
behålls till stora delar. Trots att dessa

träd har skyddats under byggnationen
av Citybanan finns en risk att de har
utsatts för rotskador som ännu inte syns
på trädens vitalitet.
Stockholms stad kommer att följa upp
hur träden mår för att försäkra sig om
att träden fortfarande är vitala.

Konsten i parken
Ett antal konstverk som tidigare stod
i parken har tagits bort för att inte
skadas i samband med arbetena med
Citybanan. Andra konstverk har tagits
bort på grund av vandalisering och ett
par har stulits. I samband med upprustningen av parken kommer konstverken
att återfå sina ursprungliga placeringar.
Stockholm Konst ansvarar för att
återskapa och placera ut konsten.
Tidplan
Arbetena kommer att ske etappvis.
Första etappen beräknas starta under
mars 2020. Upprustningen kan
innebära en del störningar, till exempel
byggtransporter, damm och buller
från arbetsområdet samt tillfälligt
omlagda vägar med mera. Arbete pågår
i huvudsak vardagar klockan 07-18.
Parken beräknas färdigställas sommaren
2022.

Läs mer: växer.stockholm/fatbursparken

Stockholms stad har en väl
beprövad metod för att anlägga
och förbättra växtbäddar för träd
i staden. De nya växtbäddarna
består av biokol och stenkross,
så kallad makadam, som genom
sin struktur ger trädens rötter mer
utrymme och möjlighet att växa.
Biokolet får växterna att må
bättre och bidrar till att minska
koldioxidhalten i luften. Biokolet
håller vatten, näring och syre
och förbättrar syresättningen av
marken vilket får träd och växter
att växa bättre.
Användningen av biokol vid
nyplantering och renovering av
växtbäddar för träd och växter
startades av Stockholms stad som
ett försök för att få träd, buskar
och annan grönska att växa i en
stadsmiljö där det ofta är knappt
med utrymme för rötterna.
Resultatet har blivit starkare och
friskare träd och vackrare planteringar. Växtbäddarna ger inte bara
bättre förutsättningar för träden
utan bidrar även till att fördröja
och rena dagvatten.
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Illustrationsplan: White arkitekter.
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Mittstråket
I de centrala delarna kommer omfattande markarbeten
att utföras dels för att undvika framtida sättningar och
dels för att förbättra omhändertagandet av dagvatten.
Staden genomför även klimatåtgärder genom att
förbättra infiltration av dagvatten i de låglänta centrala
delarna.
Till följd av dessa markarbeten kommer träden
norr och söder om mittstråket att ersättas med nya
körsbärsträd. De nya träden planteras i nya växtbäddar
och därigenom får träden optimala förhållanden med
balanserad tillgång till vatten, näring och luft.
Mittstråket breddas och kompletteras med sittplatser
och ny belysning. Vattenkonstverket Afrodites brunn
kommer att vara kvar i sitt nuvarande läge.
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Fatbursparkens södra del
De stora öppna gräsytorna i den södra delen berörs
inte av arbetena med undantag för kompletterande
belysning i den här delen av parken.

Läs mer: växer.stockholm/fatbursparken
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Mariagårdstäppan
Mariagårdstäppan och den överdäckade delen får
stora gräsytor i en lätt södersluttning. Öster om
gräsytorna löper ett nytt tillgängligt stråk upp mot den
övre delen av parken. Här kommer det att vara rikligt
med blomstrande planteringar, sittplatser, gångar och
gräsytor som bildar mindre rum av trädgårdskaraktär.
De flesta träd i den här delen av parken kommer att
vara olika arter av körsbär med varierande blomning
på våren.
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Lekplatsen
I parkens norra del planeras en lekplats för små barn.
Lekplatsens utformning och innehåll kommer att
upphandlas separat och har därför en egen tidplan för
genomförande.
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Kring Tegelhuset

Intill Tegelhuset kommer ett utegym byggas och på
norra sidan om Söder torn kommer en hundrastgård
att anläggas. I samband med det kommer de befintliga
körsbärsträden att gallras för att öka ljusinsläppet i
den här delen av parken.

