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Signalparken - Program för förnyelse av park och lekplats, är framtagen i samarbete mellan Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret Stockholms stad och Nivå Landskaps arkitektur AB.
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Kvarteret Signallyktan i Marieberg, SKBs arkiv. 
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Här ligger Signalparken

Inledning 
Signalparken ligger längs Signalgränd i stadsdelen 
Marieberg på Kungsholmens sydvästra del. I parken 
finns idag en lekplats, bänkar, gräsmatta, buskar och 
flera stora träd. Parken är sliten och behöver rustas 
upp för att möta det växande behovet av attraktiva 
och välkomnande park- och lekmiljöer. En tillfällig 
förskola i parken har nyligen tagits bort, vilket gör 
att det finns ytterligare anledning att se över, förnya 
och utöka parken. Kungsholmens stadsdelsnämnd 
har också fått in medborgarförslag och synpunkter 
om att parken är i behov av upprustning. 
Detta program ska ange inriktning och förslag 
på förnyelse. Programmet ska ligga till grund för 
vidare arbete med projektering och framtagande av 
tekniska handlingar. 

Signalparken består idag bland annat av en lekplats, gräsyta och uppvuxna träd. 

Signalparken ligger i Marieberg på Kungsholmen. 
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Bostadshuset i väster (uppfört 1943-44) med Signalparken i förgrun-
den.

Bakgrund

Parkens historia och omgivningar
Parkens namn kommer från platsens användning 
under första hälften av 1900-talet då Kungliga 
Fälttelegrafkåren, senare Signalskolan och 
Radarskolan låg i Marieberg. 
Under 1930-talet började Fredhäll bebyggas enligt 
en ny stadsplan. Under åren 1943-44 byggdes det 
flerfamiljshus som gränsar mot Signalparken i 
väster. 
Bebyggelsen i Marieberg, öster om Signalparken, 
domineras av storskalig bebyggelse och 
stadsstrukturen är samtida med cityomvandlingen 
under 1960-talet. Stadsplanen för Marieberg från 
1958 avsåg en samspelad bebyggelse med variation 
i höjd, funktion och proportion. I norra delen 
inrättades ett industriområde för grafisk industri, 
avsett för tidningarna Dagens Nyheters och Svenska 
Dagbladets tryckerier, distributionscentraler och 
redaktioner. 

Kvar mellan Fredhälls funkishus och Mariebergs 
tidningshus ligger Signalparken där de stora 
uppvuxna träden som löper diagonalt genom parken 
är ett spår från den väg som tidigare gick genom 
kasernområdet. 

Parken idag
Signalparken utgör en yta om 0,25 hektar och är 
omgiven av stora buskage samt kringliggande 
bostäder, kontor och garagehus. Parken har ett 
medelstort besökstryck från främst boende i 
närområdet och förskolegrupper. 
Parken domineras av en grusad yta i den södra 
änden och en lekplats i den norra. Mellan dessa 
ytor finns en gräsyta med flera stora träd. I den 
södra delen finns en skålad berghäll. Dagens staket, 
som delvis är en rest av gränsdragningen mot den 
tidigare förskolan, gör att parken till viss del är 
otillgänglig för dem som inte vill besöka lekplatsen. 

Idag saknar parken tydliga vägar från Rålambsvägen 
eller Gjörwellsgatan och längs gångvägen i söder 
och öster finns en del tätare buskage som döljer 
parken något. 
Enligt Kungsholmens parkplan (2017) upplevs 
Signalparken generellt som nedgången. Gräsytan i 
mitten av parken är i dåligt skick och vissa buskage 
är i behov av föryngring. Signalparken har enligt 
parkplanen potential att bli en mycket trevligare 
kvarterspark och utformningen kan anpassas för att 
rymma fler funktioner.

Mål med förnyelsen 
Utifrån Kungsholmens parkplan och 
stadsdelsnämndens verksamhetsplan 2018 har 
följande mål formulerats för förnyelsen av 
Signalparken: 
• En hållbar kvarterspark med plats för 

avkoppling, samvaro, lek och aktivitet.

• En trygg och tillgänglig park för alla åldrar och 
som möjliggör ett jämställt nyttjande året om. 

• En välkomnande park med tydliga entréer. 
• En vacker park med förnyad och utvecklad 

vegetation.

Signalparken sommaren 2018, vy mot sydost. Signalparken sommaren 2018, entré från Signalgränd.
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Några röster om Signalparken från dialogeventet på plats, april 2018. 

Förutsättningar

Detaljplan och förvaltningsgränser
Signalparken är reglerad som parkmark enligt 
gällande stadsplan för Marieberg (Pl 5218B). Det 
betyder att det är Kungsholmens stadsdelsnämnd 
som ansvar för drift och investering på platsen. 
Parken angränsar till kvartersmark som sköts av 
flera olika fastighetsägare. 

Inventeringar och analys
I arbetet med inventering och analys av parken 
framkom bland annat att parken var sluten, med 
dålig tillgänglighet, vattenansamlingar och sliten 
utrustning. Bland möjligheter och kvaliteter med 
parken lyftes bland annat grönskan, solläget och att 
parken har en trevlig storlek som möjliggör en mer 
intim kvarterspark. Signalparken utgörs av en plan 
yta utan större nivåskillnader, vilket gör att det finns 
goda förutsättningar att skapa en park tillgänglig för 
alla. 

Sittplat-
ser Sittplatser

Blommor

Grönska

Gungor
Sittplatser

Träden

Buskarna

Klätterställning

Gräsyta

Rutschkana

Lugn och ro
Staket

Plats för alla 
Lekplats

Belysning

Sandlåda
Elefant med två tunnlar

Tomat, gurka, morot, paprika som man kan klättra på

Picknick

Tillgänglighet

I analys- och inventeringsfasen har även tidigare 
undersökningar inarbetats. Under 2012 genomförde 
stadsbyggnadskontoret en enkätundersökning där 
allmänheten fick svara på frågor om hur de upplevde 
och värderade platser i Marieberg, bland annat 
Signalparken. Även synpunkter från Stockholms 
stads webbenkät ”Här leker vi!”, där privatpersoner, 
förskolor och skolor får ange hur de använder 
platser i staden och vad de tycker om dem, är 
inarbetade i förslaget.

Medborgardialog samt övriga underlag från 
allmänheten
Dialog med allmänheten är en viktig del vid 
alla parkupprustningar och resultatet utgör en 
förutsättning för arbetet. I det här programarbetet 
genomfördes en tidig medborgardialog med parkens 
besökare i samband med projektets start våren 2018. 
Synpunkterna och idéerna som kom in då blev ett av 

Projekt-
start

Dialog

2018 2019 2020

Förslag &
parksamråd

Beslut
Program 
beslutas i 
stadsdels-
nämnden

Projektering & tekniska 
handlingar tas fram

              Genomförande

Klart!

Inventering

Analys

flera viktiga underlag till arbetet med att ta fram ett 
förslag till upprustning av parken.
I stora drag framkom att grönskan, gräsytan, träden 
och buskarna i parken var viktiga att behålla, liksom 
gungor och en säker lekmiljö med staket runt om. 
Nya delar som önskades var bland annat blommor, 
odlingslådor, sittplatser, sandlåda, studsmattor och 
grillplats samt att parken skulle bli en plats för alla 
att vistas på. 
I det fortsatta arbetet gjordes avvägningar och 
prioriteringar mellan alla olika intressen. Frågor 
om till exempel ekosystemtjänster, slitagetålighet, 
tillgänglighet, jämställdhet och estetiska värden 
studerades. Under hösten 2018 presenterades ett 
förslag till förnyelse av parken och då fanns det 
åter möjlighet för allmänheten att tycka till under 
en samrådsperiod. Efter samrådet gjordes mindre 
justeringar utifrån inkomna synpunkter, bland annat 
utvidgades den inhägnade lekplatsen något. 

Tidplan
Programarbetet har genomförts under 2018. 
Under 2019 sker projektering och detaljerade 
bygghandlingar för genomförandet tas fram. 
Dessa handlingar kommer sedan att utgöra 
förfrågningsunderlag för en upphandling av en 
markentreprenör. Genomförandet är planerat till 
2020.

Tidplan för förnyelse av Signalparken. 
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Förslag till förnyelse 
Våra mål, inventering och analys av platsen samt 
inkomna synpunkter från medborgardialogerna har 
lett fram till detta programförslag för förnyelse av 
Signalparken. 

Parkens disposition och innehåll
Parken utökas med den yta i söder där det tidigare 
stod en temporär förskolebyggnad. Den utökade 
ytan skapar möjligheter för ett bredare nyttjande av 
parken och plats för fler aktiviteter. Lugnare rum 
skapas vid någon av parksofforna eller solsoffor 
längs blomsterstråken. Platser för samvaro skapas 
vid bänkborden, grillen, odlingslådorna eller vid 
ytan för boulespel i söder. I en inhägnad lekplats 
samlas lekutrustningen. Det centrala parkrummet 
föreslås även fortsättningsvis bestå av en öppen 
gräsyta, möjlig för bland annat picknick och fri lek 
för alla åldrar. Den befintliga slänten hålls fri för att 
möjliggöra pulkaåkning på vintern. 
Lek- och sittkubb placeras på ett par platser i 
parken. Kubben är tänkt som identitetsskapande 

element för platsen, som också ska locka till lek och 
vistelse utanför den inhägnade lekplatsen. 
För att koppla an till platsens historia som del av 
Kungliga Fälttelegrafkåren och tidningskvarteren, 
inspireras delar av parkens utrustning av typografi 
samt av sätt att kommunicera och signalera.

Lekplatsen
Parkens läge och skala samt områdets behov av lek 
för yngre barn gör att det blir inriktningen för den 
inhägnade lekplatsen. Lekutrustningen föreslås bestå 
av en gungställning med fler babygungor, sandlåda, 
studsmattor, karusell, lekhus, klätterställning med 
rutschkana, memorylek och bokstavstavlor samt 
lurar/trattar att lyssna eller tala i. 
En blandning av funktioner som lockar både till 
rörelse, roll- och upptäckarlek ska främja ett 
jämställt nyttjande. Olika rumsindelningar inom 
lekplatsen ska möjliggöra för alla barn att känna att 
det finns en plats som passar just dem.  

Typografiska typer inspirerar till lek- och sittkubbar med 
infällda bokstäver vilka skapar möjligheter till inte-nud-
da-marken-lek eller informella sittytor. 

Trattar/lurar att prata i eller lyssna ur leder in till och genom parken.
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De roterande bokstäverna högst upp 
på DN/Expressen-huset inspirerar till 
vändbara bokstavsplattor i 
lekutrustningen. 

Lekbuskaget sparas i så stor utsträckning som 
möjligt för att få in en naturlik miljö på lekplatsen. 
Naturlika miljöer könskodas inte lika lätt som 
tillverkade lekredskap, vilket kan bidra till att flickor 
och pojkar leker tillsammans i större utsträckning. 
I största möjliga mån ska naturmaterial som flis 
användas som fallunderlag. Samtidigt måste 
vi möjliggöra tillgänglig lek för personer med 
rörelsehinder. Delar av lekutrustningen kräver 
inte fallunderlag och på dessa ytor kan stenmjöl 
användas.

Entréer, gångvägar och belysning
Entréerna tydliggörs med bland annat trattar eller 
lurar som entrémarkörer och kontrastmarkerade 
grindar. Tillgängliga gångvägar gör det lättare 
att röra sig igenom och ta sig runt i parken. 
Uppgraderad belysning, samt viss upprensning och 
nyplantering av buskagen i parken, ska skapa en 
tryggare park för alla att vistas i under årets alla 
dagar. 

Vegetation 
Parkens grundstomme utgår från den gröna oas 
parken är idag. Gräsytan, de stora träden och 
lekbuskaget bevaras och utvecklas. Den gröna 
miljön förstärks genom nya träd, häckplanteringar 
och blommande växter. Växtvalen ska komplettera 
den vegetation som finns idag för att gynna 
biologisk mångfald och skapa en park som tål 
klimatförändringar. 
Inslag av kryddväxter och bärbuskar föreslås för 
att attrahera både människor, fåglar och insekter. 
Möjlighet till stadsodling skapas för att bidra till en 
variation av växter men också öka möjligheterna 
för samvaro. På den norra kortsidan byggs en spaljé 
för klätterväxter för att skapa en grön fond mot 
bostäderna. 



Signalparken | Program

Illustrationsplan 1:400 (A3).
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Sektion B-B genom parken, vy söderut.

Sektion A-A genom parken, vy västerut.
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Illustration, del av parken, vy mot nordost. 
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