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Bakgrund

Syfte
Tessinparken ingår i riksintresset Nationalstadspar-
ken. Inom stadsdelsområdet Östermalm smalnar 
Nationalstadsparken av i en ”getingmidja” mellan 
Norra- och Södra Djurgården. Tessinparken ingår i 
denna del och är utpekad som en viktig men käns-
lig spridningskorridor för djur och växtarter och är 
i behov av att förstärkas. Byggnationen av Norra 
länken innebar en betydande påverkan på riksintres-
set Nationalstadsparken. Som kompensation för detta 
beslutade Regeringen i sin höstbudget 2013 att 100 
mnkr skulle avsättas med syfte att bland annat stärka 
och utveckla den biologiska mångfalden. Öster-
malms stadsdelsnämnd har fått ta del av dessa medel 
från Länsstyrelsen för en samfinansiering i syfte 
att förbättra den biologiska mångfalden och eko-
systemtjänster i Tessinparkens norra del. Projektets 

huvudmål är att stärka den svaga biologiska sprid-
ningszonen mellan Norra och Södra Djurgården samt 
att stärka den sociala hållbarheten i området genom att 
anordna odlingsmöjligheter för närboende. 

Programhandlingen för Tessinparken omfattar 
upprustning av den norra delen av parken, norr om 
Blanchegatan. En förutsättning är att parkens övergri-
pande karaktär bibehålls och dess historiska värden 
respekteras. Genom att se över och komplettera det 
befintliga växtmaterialet, gångvägar och belysning 
samt komplettera med nya mötesplatser och aktivi-
teter utvecklas parkens användning, funktion och 
upplevelsevärden. Upprustningen är beräknad att på-
börjas under våren 2017. Den kommer inte innefatta 
parkleken eller övriga lekytor.

Samråd
Parksamråd hölls på plats i parken 27 augusti 2016. 
De synpunkter som lämnades in handlar bland annat 
om bättre belysning, beskärning av träd och buskar, 
förbättrad sikt, fler bord och bänkar, mer varierade 
växter i parken samt frukt och grönt. Parkbesökarna 
efterfrågar även en offentlig toalett, tydligare skylt-
ning som påbjuder koppling av hundar, upprustning 
och komplettering av parklekens lekutrustning samt 
åtgärder av plaskdammens hala betongytor. Mini-
golfen beskrivs som sliten och oanvänd. Inom ramen 
för detta projekt beaktas särskilt synpunkter på 
åtgärder som stärker ekosystemtjänster och parkens 
sociala värden. I Tessinparken planeras allmänt vissa 
förbättrade funktioner som toalett och åtgärder av 
plaskdammens hala betongytor – åtgärder som dock 
inte omfattas av detta projekt.
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Förslag

• Nya växter planteras för att öka den biologiska 
mångfalden, bland annat anläggs blommande lök-
planteringar, ängsytor och flerskiktad vegetation. 
Växterna ska bidra med en ekologisk funktion, 
ge blomning och frukt och attrahera pollinatörer, 
småfåglar etc.

• Trädvårdsåtgärder utförs enligt framtagen trädin-
ventering.

• Föryngringsbeskärning av buskar och komplette-
ring med nya växter för större variation. 

• Dagens omgivande höga buskage byts till lägre, för 
ökad trygghet och visuell kontakt.

• I parkens västra del rustas planteringar upp med 
nya perenner och buskar.

Åtgärder
• Nya mötesplatser skapas för vistelse, rekreation 

och odling.
• Odlingstemat förstärks genom en ny samlingsplats-

plats med pergola, sittplatser och vatten i parkens 
östra del ihop i odlingsområdet.

• Entréer tydliggörs genom ändrade buskplantering-
ar och komplettering av sittplatser.

• Förbättrad och mer strategiskt placerad belysning 
där människor rör sig. Effektbelysning av träd-
stammar och trädkronor för att framhäva parkens 
karaktär.

• Befintlig parkbelysning byts ut för att ge ett samlat 
uttryck i hela parken. Samma aramaturtyp väljs 
som i södra Tessinparken; Park 26. Armaturen har 
ett tidstypiskt formspråk och ger ett funktionsori-
enterande ljus. Placeringarna ses över för tryggare 
och tydligare parkstråk. 

• Stora solitärträd, nya planteringar och sittplatser 
ljussätts med spotlights från master för att skapa 
en stämningsfull och dramatiserad upplevelse. 
Ljussättningen ska lyfta fram parkens värden och 
karaktär.  
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Östermalms stadsdelsförvaltning,
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
adress: Box 3128, 103 62 Stockholm


