
Omgivande verksamheter

Diagram befintlig situation

Våning 1 Våning 2 Våning 3 och uppåtBottenvåning

Stadsdelen Södermalm i Stockholm, diagram befintliga grundskolor.

Flygfoto skala 1:1000 över parken med omgivande stadsrum.

Kungliga Tekniska Högskolan    2011-01-27        Skala = 1:12000      

Vy från öst utmed Folkungagatan

Vy från syd utmed Folkungagatan.

Vy från väst utmed Folkungagatan.

Situation
Den initiala frågeställningen var inte platsspecifik utan skulle kunna appliceras i ytterstad eller 
innerstad. Jag valde att fokusera på Stockholms innerstad och stadsdelen Södermalm som är 
den tätaste stadsdelen. (Tot. innerstaden 85 pers/hektar land, Södermalm 147 pers/ ha land. Ca 
12 % av befolkningen är 0-12 år och 3,7 % mellan 10-15 år, källa www.scb.se) 

Det är relevant att göra något för barn som bor i en tät stadsmiljö. Jag vill ge dem möjlighet till 
aktiviteter som inte är kommersiella samt att se till att de har tillgång till platser för idrott och 
rörelse samt rekreation. Att förbättra en lokal situation ser jag som något intressant. 

Fakta lokal situation - parken Droskan 

Platsen jag valt att arbeta med är en befintlig park vid kvarteret Droskhästen på Södermalm. 
Parken ligger invid en av Södermalms huvudgator, Folkungagatan. Den bebyggelse som finns 
är fragmentarisk exempelvis gatukök som har tillfälliga bygglov. Dessa är placerade utmed 
Folkungagatan. Det finns stora uppvuxna träd i parken. Hela parkens ytor används av 
Katarina Norras skola för idrott och på raster. Allmänheten har tillträde till samtliga ytor.
Parken har tre delar, en lekplatsdel, en sportdel och en rekreationsdel. Lekplatsdelen funger-
ar för Katarina Norras förskoleklass som deras gård. Sportdelen består av en konstgräsplan. 
Rekreationsdelen innehåller ett antal parkbänkar och planteringar.
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Folkungagatan

Tjärhovsgatan

Söderm
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Uppdelning och funktioner

Lekredskap

Gungor

Basketkorgar

“Parktorg”
Hundrastning

Sport, Konstgräs-
plan ca 25x35 m

“Finpark”
planteringar och sittplatser

Förskolegård
Allmän lekplats

Redskapsförråd

Folkungagrillen Thai gatukök Elcentral

Handel

Restaurang

Brandstation

Hotell

Kontor

Bostäder

Katarina Norra Skola

Flöden trafik och gående

Tjärhovsgatan 
enkelriktad, 
lugn gata ca 
2000 bilar/dygn

Folkungagatan
en av 
Södermalms huvud-
gator,
 kraftigt trafikerad ca 
16000 bilar/dygn

Södermannagatan 
enkelriktad, 
lugn gata ca 1000 
bilar/dygnVäxtlighet och ytmaterial

Grus Konstgräs Planteringar

fristående träd uppvuxna träd i allé mindre träd


