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Katarina 
Norra Skola 

och 
Förskoleklass

Skolan an-
vänder bollplanen 

på raster och gymnastik. 
Förskolan använder lekplat-

sen. 
Används flitigt! Populärt!

Kerstin Andersson, Rek-
tor, Katarina Norra 

skola. Upprust-
ning 2001. 

Staden lyssnade ej 
på skolan. Men 2007 
fick man den boll-
planen med konst-

gräs. 

2007. Ön-
skemål om basket-

plan istället för gräsyta 
österut. 

Parkbänkar där med plats 
för “olämpliga” individer 

vill skolan inte ha där, men 
staden lyssnade inte. Nu 
finns det basketkorgar 

på bollplanen istäl-
let.

Skolan vill 
ha högre staket 
runt lekplatsen. 

Funkar sådär att det 
är publikt och för 

förskolan.

“I fallet med 
Droskan kände sig skolan 

förbigången och på exploat-
eringskontoret fick man onödigt 

mycket extra arbete på 
grund av att man fick in angelägna 

uppgifter sent i processen.”
På exploateringskontoret är det ofta up-

prustningar av till exempel parker
eller lekplatser som kan medföra att 
medborgarna bjuds in till att delta.

My Peensalu, examensarbete 
Ulltuna. 

¨
Inför upprust-

ning 2001 annonserade-
Stockholms stad

i lokaltidningen samt hade en 
plansch och ett möte där man berättade 

om de bakomliggande tankarna. Man fick 
fram flera bra synpunkter från

folk som var där och framför allt gällde det 
en skulptur kallad Tufsen

som hade funnits i parken tidigare men som 
var borttagen sedan flera år.

Många som var med på mötet medde-
lade att de ville ha Tufsen tillbaka.

My Peensalu, examensarbete 
Ulltuna. 

Röster om 
Parken Droskan

Medborgare

Stockholms Stad

Parken är 
offentlig inkl. lekplats-

en som är allmän platsmark 
i plan/park.

Upprustningsbehovet av denna 
typ av parker med det höga 

besöksantalet och dito stort slit-
age fodrar intensiv skötsel och 
rustas upp efter ca 6 till 8 år.

Kenneth Kempendahl
Parkingenjör

Upprustning 
2001. Östra delen av 
parken får en gräsyta. 

Bollplanen var grusad. Skolans 
önskemål om gräs kom in för sent 

i processen.

Karin Melis, landskapsarkitekt, 
exploateringskontoret.

Upprustning 
2005-2006. Nära 

samverkan med skolan 
denna gång. Bollplanen får 

nu konstgräs. Bollplanen blir 
något mindre och lekplatsdelen 
i väster blir större, förut var den 

en liten gård.

Karin Melis, landskap-
sarkitekt, exploater-

ingskontoret.

Upprustning 
2007.

Kortfattat var parken 
otrygg och sliten. Upprustning 
av lekplatsdelen/förskolegården 
samt bollplanen.Parken öppnas 

upp mer mot gatan för att blir mer 
åtkomlig och trygg 

Claes Mark & Park AB

Anläggningen 
av en lekplats vid kvar-

teret Droskhästen (hörnet 
Folkungagatan/Södermanna-

gatan) påbörjades 1938. Samma 
år planterades också olika träd som 
poppel, kastanj, lönn och alm. 1949 

sattes Egon Möller-Nielsens lek-
skulptur Tuffsen upp. Skulpturen 
flyttades senare men en nygjord 

kopia av den finns åter i 
parken.

Stadens vision:
De tre delarna av olika 

karaktär länkas samman av ett 
parktorg med plats för till exempel 

uteserveringar närmast Folkungagatan.I 
den västra delen finns en inhägnad lek-

plats med gungor, klätterställning, sandlåda 
och lekhus. I parkens mitt finns en mycket 
uppskattad bollplan med konstgräs och i 

öster ligger den grönare finparksdelen med 
buskar, blommande perenner och vårlökar. 
Nästan hela parken omsluts av staket och 

trädrader och det finns gott om park-
soffor och bänkar utplacerade på 

flera ställen.

Parkens öppenhet 
mot omgivningen

Tankar och fakta om 
växtlighet  i staden och 
sinnesupplevelse i park

Parker i Stockholm 
är ofta helt öppna mot 
gatan. Detta ger visuell 

kontakt med 
omgivning men inget 
skydd mot störningar.

En park behöver 
avgränsning mot 

gatan och störande 
trafik. Markerade
entréer är viktigt.

De delar av parken som används ofta är konstgräsplanen och lekplatsdelen. Östra delen av 
parken med planteringar och sittplatser är störd av buller. Västra delen, lekplatsdelen, är en del 
där folk kan passera. Den fragmentariska bebyggelsen längs med Folkungagatan gör att platsen 
inte känns omhändertagen.
Platsen har genomgått renoveringar och förändringar under åren. Framförallt har den intillig-
gande skolan velat utnyttja större del av platsen för lek och sport.

Reflektioner parken Droskan.

Att Droskan är helt öppen mot en starkt trafikerad gata skapar ett stort bullerproblem och det 
stör upplevelsen av att känna lugn. Om ett parkrum är helt avskärmat från omgivningen kan 
det upplevas som otryggt. En tryggare park kan nog skapas genom att verksamheter förläggs 
i parken. Att förlägga en typ av barnverksamhet som projektet syftar till talar för att skärma 
av mot gatan. Då skapas en plats med mindre buller. Även den del av parken som idag består 
av planteringar och sittplatser skulle tjäna på en avskildhet. Som jämförelse finns intilliggande 
Katarina kyrkogård som idag även används som ett parkrum för rekreation.

.

Stadspark
Användning, Grönt rum i den täta staden.
Möten och rekreation.
Aktivitetspark
Användning framförallt för
barn och ungdomar samt deras föräldrar
Bergspark
Naturlik park. Promenad, pick-nick, pulka.

Kvarterspark
Mindre park insprängd i bebyggelsen,
ofta enfunktionell.
Parkkvarter
Halvöppen park, en grön oas och lekplatser.

Prydnadspark, täppa.

Lekpark

Övriga

Kyrkogård som även fungerar som park

Vertikal Trädgård

Isolerar 
byggnaden både mot 

uppvärmning sommar-
tid och mot avkylning 

vintertid.

Gröna Tak

Porlande vatten

Susande löv

Definera 
parken tydlig-

are - gränsen mot 
gatan.

 

Träd ,växter, 
gröna tak

främjar luftkvaliteten 
i staden.

Biologisk mång-
fald och djurliv 

gynnas. 

Människor 
påverkas positivt 

av gröna ytor.

Källor, Stina 
Höglund  “Ver-

tikala Trädgårdar”, 
examensarbete 

Ulltuna och 
www.vegtech.se

Bidrar till tem-
peratursänkning, 

mildrar växthusef-
fekten.

Byggnad och 
vertikal trädgård 

kan vara visuellt fil-
ter mot omvärlden.

Bulleravskärmning

Hög bullernivå i parken från Folkungaga-
tan
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Idé om förändringar i parken

Konstgräsplan för 
spontanidrott som 
fungerar bra. Behålla 
funktionen.

Allmän lekplats och för-
skolegård. Skapa en mer 
utmanande lekplats för 
barnen.

Baksida av fragmentarisk be-
byggelse, mellanrum till sport-
plan.

Befintliga situationer

Parkers avgränsning och öppenhet mot omgivningen i Stockholm och Europa.

Diagram Södermalms Parker. Droskan i ett större Parkperspektiv.

Planteringar, ett slags 
torg, bänkar. Bullerut-
satt. Koncentrera funk-
tionen och skyda från 
störningar.

Parkens 
öppettider över 

dygnet. I Stockholm 
är parkerna öppna 24 h, 

jämfört med Köpenhamn 
och Paris t.ex. där parken 

stänger på kvällen.

Frågeställning

Kan funktioner och solida byggnader läggas till en park och på så sätt öka kvaliteten och trygg-
heten för dess besökare? 
Hur kan bullernivån minskas i parken Droskan? 

Otydliga områden i parken


