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Här ligger parken

Vykort från1954. I bilden syns stationshus och spårvagn vid Karlfeldtsparken. 
Inringat område visar Spårvägsparken. 

Parken ligger i Fredhäll på västra Kungsholmen. 

Förnyelse och vis ion 
En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet 
av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara platser för lek i Fredhäll/
Marieberg. Förslaget är därför att skapa en temalekplats, för barn i åldrarna 
0-12 år. Behovet av en ordentlig lekplats i området är stort och målet är att 
utveckla en spännande, stimulerande och hållbar lekmiljö. Här finns goda 
möjligheter att skapa en central stadsdelslekplats med högt lekvärde och fina 
parkkvaliteter. Ombyggnaden av parken planeras till 2016/2017. Tillfällig 
lekutrustning har placerats ut på lekplatsen och belysningen kommer att 
förstärkas med en provisorisk lösning fram till ombyggnaden. 

En dialog är  genomförd
I april 2015 genomfördes en dialog med allmänheten på plats i parken och 
i september 2015 hölls ett parksamråd. Där fanns då representanter från 
Stockholms stad för att ta emot idéer. Dialog- och samrådsresultatet utgör 
underlag för detta program och för prioriteringar av åtgärder. I stora drag 
framkom att gungor, klätterställningar, sandlådor, den öppna stora ytan och 
grillplatsen var något av det som uppskattades mest idag. Nya delar som 
önskades var bland annat bättre belysning, mer grönska, basket/bollplan, yta 
att springa på, stor gunga, större klätterställning och bättre sittplatser. 

Parkens historia och omgivning
I den stadsplan som 1930 antogs för Fredhäll redovisades helt nya grepp 
beträffande bebyggelsens utformning samt en riklig tilldelning av parkmark. 
Upp till Fredhäll kunde man från 1935 ta sig med spårvägslinje 2 från 
Karlaplan.

Idag utgörs lekparken av en ca 2700 kvadratmeter stor grusplan med 
utspridda lekredskap. Tidigare har en stor del av parken varit upplåten till 
förskolepaviljonger med tillfälligt bygglov. Lekplatsen angränsar till ett 
parkstråk med stora träd, berghällar och sluttande gräsytor. Den avgränsas 
också av Rålambsvägens lönnar, en kiosk och busshållplats på Frödingsvägen 
samt en natursluttning upp mot Stagneliusvägen. Husen i omgivningen är till 
stor del 3-6-våningshus från 1930-talet. 



2 3PROGRAM SPÅRVÄGSPARKEN DECEMBER 2015

Spårvägsparken sedd från parkstråket i öster, 2015.

För slaget
Idén till ny utformning av lekplatsen utgår från den historiska kopplingen 
till spårvägen. Vid parkens entréer föreslås lekhus i form av stationer och en 
spårvagn. Spår i marken leder genom och förbi de olika lekytorna. Här finns 
lek för alla åldrar. Befintliga gungor och kompisgungan behålls. För de allra 
minsta finns även sandlek och en liten rutschkana. En ny klätterställning 
tillkommer, liksom studsmattor, konstgräsyta och en mindre bollplan. I 
parken finns spridda sittplatser och nya träd samt en mer samlad grillplats 
med långbord under tak.

Former och färger är inspirerade av de omgivande husens funkisstil. Rundade 
hörn går att återfinna i många balkonger och i lekplatsens gestaltning. Även 
färger och trädetaljer från omgivningen och gamla tiders spårvagnar och 
stationshus kommer igen. 

Vad händer nu?
I december 2015 skall beslut tas i stadsdelsnämnden. 

Illustration av ny entré till parken.



4PROGRAM SPÅRVÄGSPARKEN DECEMBER 2015

I l lustrationsplan

Konstgräs

Lekskulpturer

Gungor

Bol lplan
med sarg

Studsmattor

Kul lar  och 
balanslek

Kompis-

gunga

Plantering

Asfalt

Asfalt

Plantering

Rålambsvägen

Busshpl

Busshpl

Kiosk

Stagnel iusvägen

Sandlek

Trädäck/
bänk

Trädäck
/bänk

Målade l injer
Lekhus

Cykelstä l l

Cykel-
stä l l

Lekhus

Spårvagn

Staket

Häck

Skärmtak 
och s itt-
platser

Gri l l

Entréplats

Entré

Entréplats

Klätter-
stäl lning

Fr
ö

d
in

g
sv

ä
g

e
n

   0    5           10          15         20m

   Skala 1 :400 (A4)

P
la

n
te

ri
n

g

P
la

n
te

ri
n

g

P
la

n
te

ri
n

g

Ny entréplats vid

Rålambsvägen 



4 5PROGRAM SPÅRVÄGSPARKEN DECEMBER 2015

Former och färger från närområdet. Äldre tiders spårvagn inspirerar till färg, form och trädetaljer i funkisstil. 

Lekhusen lånar sin form av parkens historiska 
koppling till spårvägen och omkringliggande 
byggnaders funkisstil. 

Tema spår väg

I parken förstärker skyltar temat spårväg. Nya trädäck på lekplatsen. 
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Program till förnyelse av Spårvägsparken har utarbetats av:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
My Peensalu

Trafikkontoret, Stockholms stad
Henri Dehaim

Nivå Landskapsarkitektur AB
Åsa Drougge
Helena Emrani
Stina Näslund


