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INTRODUKTION
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Föreliggande programhandling tas fram på
uppdrag av Skanska Fastigheter Stockholm
AB och Fabege AB inom ramen för detalplan
för fastigheter Tygeln 1 & 3 i Solna. Handlingen avser en fördjupad utredning av skyfallsåtgärder som presenterades och beskrevs
översiktligt i planarbetets skyfallsutredning
(Golder Associates AB, 2020-11-26) som togs
fram inför samråd.

TYGELN 1
TYGELN 3

Lågpunkten för det lokala avrinningsområdet
ligger inom detaljplaneområdet i Gårdsvägen mellan Tygeln 1 & 3. För att motverka
översvämningsrisken i detta viktiga, kommunikationsnära läge föreslås åtgärder längre
ut i avrinningsområdet. I skyfallsutredningen
identifieras ett antal platser som har god
potential att fördröja skyfallsvatten. Denna
handling behandlar två av dessa, Fröparken
och en del av parkmarken i anslutning till
Lilla Frösunda gård.

GÅRDSVÄGEN

KOLONNVÄGEN

Situationsplan Kv. Tygeln 1 & 3

SKALA 1:1000 (A3)

Underlag till detaljplan, 2020-10-21 rev. 2021-10-01
Landskapslaget
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BAKGRUND SKYFALLSHANTERING
SKYFALLSRAPPORTEN
För att möta utmaningarna med klimatförändringar har hantering av skyfall blivit en
allt viktigare fråga för samhällsplanering.
Den uppenbara risken för översvämning i
urbana miljöer tvingar oss till att ta nya grepp
i hur vi utformar både bebyggelse och våra
gemensamma gatu- och parkmark, och detta
gäller även Tygeln 1 och 3.
Som underlag till detaljplan i Tygeln 1 och 3
har Golder tagit fram en skyfallsrapport som
kartlägger hur skyfallet kan hanteras inom
projektet. Rapporten beskriver hur planområdet innehåller en lågpunkt i det lokala
avrinningsområdet som ligger i Gårdsvägen

mellan Tygeln 1 och 3. Det lokala dagvattensystemet är dimensionerat för normala regnmängder och vid skyfall räcker systemet inte
till. Skyfallsvattnet söker sig i stället ytligt längs
gator eller andra låglinjer i landskapet till en
lokal lågpunkt.
För att motverka översvämning i lågpunkten
som finns inom planområdet har det föreslagits
att delar av skyfallsvattnet avleds och magasineras högre upp i systemet innan det kommer till
lågpunkten. Detta sker bl.a. i två närliggande
parker, Fröparken samt de södra delarna av
Lilla Frösunda gårds park (som benämns ”Lilla
Försunda” i detta program) vlka studeras i detta
program. Som skyfallsutredningens simuleringar visar, ligger båda parkerna lämpligt till längs
vattnets naturliga rinnvägar.

Utdrag från Skyfallsrapporten som visar flödesriktningar
inom det lokala avrinningsområdet. Lilla Frösunda och
Fröparken ligger strategiskt längs vattnets naturliga
flödesriktningar och har därmed potential att fånga upp
skyfallsvattnet på väg mot lågpunkten vid Tygeln 1 & 3.

Skyfallsrapport,
Golder 2020-11-26

Utdrag från Skyfallsrapporten som visar översvämmningsnivåer intill Kv Tygeln vid skyfall utan och med
åtgärder i Lilla Frösunda och Fröparken
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BAKGRUND SKYFALLSHANTERING
TIDIGA SKISSER

Kapacitet dagvattenmagasin
+9,0
+8,5
+8,0
+7,5
+7,0
+6,5
+6,0

De tidiga skisser som presenterats i samrådsskedet undersökte om det var möjligt i ett
landskapsperspektiv att magasinera de vattenmängder som var aktuella för projektet.
Detta skede kan ses som ett första steg från
ett teoretiskt lösning mot ett konkret föslag.
Frågeställningarna då fokuserade på ungefärlig djup och utbreddning av de föreslagna magasineringsåtgärderna och gav en första bild
av vilka konsekvenser sådana åtgärder skulle
kunna ha på platserna och omgivningen.

= 12 742 m3
= 11 304 m3
= 8 664 m3
= 6 480 m3
= 4 736 m3
= 3 308 m3
= 2 121 m3

Kapacitet dagvattenmagasin
+8,0
+7,5
+7,0

= 1 351 m3
= 754 m3
= 237 m3

Dessa tidiga utredningar hjälpte till att klarlägga om de föreslagna åtgärderna var möjliga
att genomföra men visade också att åtgärderna skulle kräva en varsamt utformning för att
passa in i sina omgivningar och inte förstöra
de kvalitéerna som platserna har idag.
Vid Lilla Frösunda upptäcktes flera utmaningar med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön samt närhet till planerad ny bebyggelse och infrastrukturanläggningar.

Tidig utredningsskiss för utformning av skyfallslösningar i Fröparken,
Landskapslaget 2019
2019-12-06

I Fröparken blev det klart att platsens begränsade storlek skulle försvåra för en ytlig magasineringslösning då utgrävning i tillräcklig
omfattning för att klara skyfallsmängderna
skulle skapa problem för tillgänglighet och
andra parkkvalitéer.

Tidigare utredningsskisser för utformning av skyfallslösningar vid Lilla Frösunda parken,
Landskapslaget 2019-2020
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BAKGRUND GESTALTNING - MER ÄN BARA SKYFALLSHANTERING
SKYFALLSHANTERING I STADENS PARKER
Skyfallshantering, som är huvudanledningen
till att Lilla Frösunda och Fröparken får en
omfattande omgestaltning, ställer i sig en del
konkreta krav på utformningen. Det tydligaste funktionskravet är att skapa de tomma
volymer som krävs för magasinering och fördröjning av stora mängder vatten. Samtidigt
skall parkerna naturligtvis också uppfylla de
många behov som finns för parker i en tät bebyggd stadsmiljö: platser att vistas i, platser
att leka i, platser som går att röra sig igenom
på ett smidigt sätt, och mycket mer. Alla dessa
funktioner har sina särskilda utrymmesbehov
och utformningskrav som också bidrar, på
varsitt sätt, till platsernas gestaltning.

Omdaningen skapar goda möjligheter att förbättra parkernas kvalitéer och få dem att anpassa
sina funktioner till den förändring och förtätning av staden som sker i området. Med fler
boende och arbetande i stadsdelen ökar användningen på de parker som finns. Parkerna har
samtidigt sina specifika landskapliga sammanhang och sin unika historia som skall förvaltas i
en gestaltning som tar hänsyn till förutsättningar som finns på platserna och förstärker de goda
kvalitéer som finns.
Gestaltningen av parkerna försöker väga samman alla dessa aspekter till en sammansatt helhet som stärker parkernas identitet och karaktär
så de kan ta sina nästa steg in i framtiden.

Fröparken, befintlig utformning
Lilla Frösunda, befintlig utformning

Fröparken i en allt mer urban kontext

Lilla Frösunda i en allt mer urban kontext
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BAKGRUND GRÖNSTRUKTUR OCH PARKERNAS HISTORISKA SYFTEN
GRÖNSTRUKTUR
Fröparken och Lilla Frösundaparken ingår i en
övergripande grönstruktur inom Solna kommun
som hänger tydligt ihop med de geografiska förutsättningarna som finns på platsen och områdets historiska utveckling. Området kring Solna
station har under det senaste seklet utvecklats
till den urbana nod som den är idag. Under en
lång period innan dess har det till största delen
varit ett uppbrutet odlingslandskap där det som
på de flesta håll i Mälardalens sprickdalslandskap
finns upphöjda partier av skogbeklätt urberg.
Ballongberget är ett exempel på detta och ingår
i områdets grönstruktur.
Unikt för Solna och andra delar av landskapet
runt Stockholm är att det ligger relativt tätt med
herrgårdar med tillhörande trädgårdsanläggningar då adelsmän har valt att etablera lantställen med närhet till maktcentrumet i Stockholm. Detta har legat till grund för stora delar av
Solnas nuvarande grönstruktur där Hagaparken,
Stora Frösunda och Lilla Frösunda med Ballongberget bildar ett sammanhängande grönområde
som har stora sociala och ekologiska kvalitéer.
Staden har genom åren vuxit upp runt områdets bevarade skogspartier och herrgårdsanläggningar och under 1900-talets stadsplanering har
denna grönstruktur kompletterats med tillägg av
medvetet inplanerad parkmark. Fröparken är ett
exempel på när mindre närparker har skapats i
relation till kvartersmark.

Flygbild mot väst tagen från spaningsballong på 1910-talet. Lilla
Frösunda gård med trädgårdsanläggning ligger till höger i bilden.
Den upphöjda järnvägsbanken som syns i bilden går där Kolonnvägen ligger idag. Det utbredda odlingslandskapet längst bort i
bilden är där Kv. Tygeln, Solna Station och Fröparken är belägna
idag. (Solna Stads bildarkiv)

Lilla Fröusunda och Fröparken ingår i en större grönstruktur
inom Solna kommun
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BAKGRUND KONTEXT
NYA ARBETSPLATSER OCH
BOSTÄDER
I kvarteren omkring Fröparken och Lilla Frösunda planeras ett stort antal kontorshus och
bostäder när Arenastaden expanderar öster
om spårområdet. Tillsammans med de nya
kontorshusen som planeras i Tygeln 1 och 3
planeras det för ca 14 500 nya arbetsplatser och
ca 2400 boende i närhet av parkerna.
Även utanför detta kärnområde pågår planering av en stor exploatering väster om spårområdet i kv. Faraoerna/Kairo. Sammanlagt
kommer exploateringarna att innebära ett
dramatiskt ökat tryck på den befintliga parkmarken och stråken som går igenom parkerna.
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BAKGRUND GÄLLANDE DETALJPLANER
FRÖPARKEN

LILLA FRÖSUNDA

Fröparken ingår i en detaljplan från 1963. Planen
sätter inga begränsningar på parkens utformning
utöver att det ska användas som allmän plats/park.
Parkeringen som finns mellan parken och Gårdsvägen är dock reglerad för parkeringsändamål och
bör ändras om den nya planerade gestaltningen för
Fröparken och Gårdsvägen ska kunna genomföras.
Det föreslås att den delen av planen inkluderas i
den nya detaljplanen för kvarteren Tömmen och
Stigbyglen, ett planarbete som Fabege har inlett
och där även denna del av Gårdsvägen ingår.

Den södra delen av parken vid Lilla Frösunda som
nu ska omgestaltas är reglerad som parkmark i
gällande detaljplan från år 2000 som upprättades
i saband med att nya kvarter byggdes vid Gustav
III:s boulevard. Utöver huvudregleringen påverkas
platsen av ytterligare tre beteckningar. Den befintliga Askallén och den intilliggande GC-vägen
är skyddad med beteckningarna n1(dvs.befintliga
träd får inte fällas) respektive gc-väg. Parkmiljön
är också markerad med beteckningen q3 vilket säger

att ’Parkmiljön ska bevaras och underhållas’. Solna
kommun beslutar om den föreslagen utvecklingen
kan inrymmas i denna definition. AIX Arkitekter
har studerat kulturmijlöfrågor närmare i antikvariskt utlåtande (2021-06-09).
Idag är den del av parkområdet som ligger direkt
öster om gårdshuset separerad från resten av parken av en häckplantering och ett lågt stängsel. Utformningen gör att området upplevs som en del av
gårdens privata parkmark.
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3. Lilla Frösunda

11

SOLNA LINK SKYFALLSÅTGÄRDER, 160804, PROGRAM,2021-10-01

LILLA FRÖSUNDA ETT LANDSKAP MED HISTORISKA VÄRDEN
I Lilla Frösunda har det funnits bebyggelse
ända sedan medeltiden. Under 1700-talets
mitt stod Johan Georg Wallencreutz som ägare.
Det var troligtvis han som lät bygga nuvarande
herrgård. På den tiden fanns lustträdgårdar i
engelsk stil, köksträdgård, melonträdgård med
orangeri samt även ett tobaksland på gården.
År 1834 förvärvades Lilla Frösunda av trädgårdsmästaren Anders Lundström som drev en
handelsträdgård på platsen. Herrgården gick i
arv inom familjen Lundström fram till 1905
då staten köpte marken för militär verksamhet. Militären lämnade området under slutet av
1980-talet och sedan dess har gården varit i privat ägo och hyrts ut till företag och privatpersoner. I Lundströms trädgårdar lät kommunen
anlägga lilla Frösunda park samt restaurerade
en del av den gamla fruktträdgården.
Historiskt kartmaterial och flygbilder visar
att odlings/trädgårdsanläggningen runt Lilla
Frösunda har legat huvudsakligen norr och
väster om gårdsbyggnaderna. Gången direkt
söder om gården som idag är är planterad
med en askallé har varit en del av landskapet
sedan 1700-talet. Utöver gången är bedämningen att marken söder om Gården, där skyfallsåtgärder planeras, troligtvis inte varit en
integrerad del av den formella anläggningen.
Ett undantag var i mitten av 1900-talet då det
anlades en symmtrisk gångsystem över ytan
(bild 5).

1.

3.

2.

4.

5.
1. Karta, Solna socken Frösunda nedre, 1789. Lantmäteriet.
2. Karta, Nedre Frösunda, 1838. Lantmäteriet.
3. Karta från 1861. Lantmäteriet.
4. (1922) Flygbild mot öst med Lilla Frösunda gård i förgrunden. Solna stads bildarkiv, hämtad 5 mars 2021, https://solb.

kulturhotell.se/items/show/9157.
5. Ekonomisk Karta, 1951, Lantmäteriet.

12

SOLNA LINK SKYFALLSÅTGÄRDER, 160804, PROGRAM,2021-10-01

LILLA FRÖSUNDA ANALYS AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
LILLA FRÖSUNDA

Lilla Frösunda är en av Solna stads fem stadsdelsparker och utvecklingen av den nedsänkta
skyfallsparken behöver ses i den kontexten. I
en allt tätare stadsbygd med fler bostäder och
kontor ska parken fungera som rofylld närrekreation för promenader, lunchmacka, motion,
lek, naturupplevelser m.m. Parken hjälper till att
knyta ihop stadens olika delar, Ballongbergets
bebyggelse, Bebyggelsen vid Gustav III:s boulevard, kontorshusområdet kring Gårdsvägen,
Solna station och även till Mall of Scandinavia
samt resten av Arenastaden.
Parken blir även en viktig del i den lokala
blågröna infrastrukturen med både sociala och
ekologiska kvalitéer Här finns kopplingar mot
Hagaparken, via Stora Frösunda i öster, och
mot centrala Solna i väster. Parken skall med sin
utformning stödja den biologiska mångfalden i
området.
Lilla Frösunda, en av Solnas fem stadsdelsparker och ligger mitt bland bostadsoch kontorsbebyggelse

Figur 1. Solnas nuvarande parker och närnatur – reviderad 2020 (kartan omfattar inte fickparker, småparker eller lekparker)
Utdrag från Solna kommuns grönplan.
Lilla Frösunda är inringad

Platsen ingår i en sammanhängande grönstruktur
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LILLA FRÖSUNDA ANALYS AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
INRAMNING OCH INTERNA KOPPLINGAR

Herrgårdsbyggnaderna i Lilla Frösunda är
belägna mitt i stadsdelsparken och delar av
platsen i två tydliga delar, en nordlig del och
en sydlig del. Den norra delen består av en
gammal fruktodling samt en lekplats av senare tillkomst. Den norra delen har på ett fint
sätt blivit inramad av modern bebyggelse,
vegetation och terräng. Parkens södra del har
gått igenom flera förändringar genom årens
lopp. Bedömningen är att, förutom askallén, så har denna del inte varit en del av den
formella anläggningen som har hört till Lilla
Frösunda. Landskapet har förändrats genom
att man har fyllt på med fyllnadsmassor för
att höja upp och jämna ut marknivån.
Parkens södra del innehåller idag utspridda
naturlika planteringar och en gestaltad
dagvattendamm som anlades ca år 2000 i
samband med byggandet av Gustav III:s
Blvd med tillhörande kvarter. Utöver gående
och cyklande som passerar platsen är stadsdelsparkens södra del mindre använd än den
norra delen, troligtvis beroende på hur denna
del är öppen mot omgivande trafikmiljöer.
Ett syfte med omgestaltningen är att stärka
relationen mellan den norra och södra delen
av parken. Detta görs genom att på ett varsamt sätt aktivera parkytorna öster och väster
om gårdshusen för att göra dessa ytor mer
integrerade i stadsdelsparken. Parkmarken
direkt öster om gårdshuset med stora uppvuxna lindar är allmän platsmark men är idag
avspärrad mot söder av en häck och ett lågt
stängsel. Dessa kan tas bort för att signalera
att marken tillhör parken. Parkmiljön väster
om gårdshusen stärks i sin tur genom etablering av flera fruktträd, en plats för offentlig
odling samt en grusad gång som bättre kopplar samman parkens norra och södra delar.

Partier med stark inramning:
Parkkanter med tydlig inramning som
bidrar till parkens integrering i närmiljön

Partier med svagare inramning:
Mot söder är parken öppen mot trafikmiljö
och mot väst är gränsen otydlig då den
flyter ihop med en öppen bostadsgård

Interna kopplingar och tillgång till
parkytor kan stärkas och förtydligas
genom etablering av gångstråk, nya
funktioner och mer öppna rumsliga
samband.
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LILLA FRÖSUNDA -ILLUSTRATIONSPLAN -NY UTFORMNING AV PARKEN UTIFRÅN SKYFALLSÅTGÄRDER
PARKEN ANPASSAS I SÖDER MOT EN PLANERAD BREDDNING AV KOLONNVÄGEN

SKALA 1:800 (A3)
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LILLA FRÖSUNDA SEKTIONER

Lilla Frösunda gård

+11.00

+9.32
+7.29

dammen

7.49+

pelousen

+6.00

Gustav III:s
Boulevard

leken

SEKTION B-B, SKALA 1:400

Sektion A-A, Skala 1:400/A3

askallén

+8.00

+9.40
7.50+

+6.46

dammen

pelousen

+6.00

Kolonnvägen

7.40+

SEKTION B-B, SKALA 1:400

Sektion B-B, Skala 1:400/A3
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Planerad bebyggelse

LILLA FRÖSUNDA NY BEBYGGELSE, PARK OCH KOLONNVÄGEN (BREDDAD)
PLANERAD BEBYGGELSE
SKANDIA FASTIGHETER
ÖVERGÅNGSSTÄLLE

PLANERAD
FÖRSKOLEGÅRD

GÅ

NG

CY
KE

L

+8.09

+7.9

+7.08
3
Gång

2.2

3
Cykel

.5

Kolonnvägen
(med extra körfält/
befintliga höjder)

SEKTION A-A, skala 1:200
KO
LO
N

NV
ÄG
E

N

PLANERAD
SKYFALLSPARK
Förutsättningar:
• Kolonnvägen breddad med kollektivkörfält enligt senaste utredningsskisser (separat projekt).
Plan/sektion redovisar befintliga väghöjder.
• Tunnel under Kolonnvägen stängs

MÖJLIG BUSS-HLP

Ny entréplats/
möjlig Buss hpl

CY
-

EV. ÖVERGÅNGSSTÄLLE

+8.15

+8.9

3
Cykel

+8.3
Kolonnvägen
(med extra körfält/
befintliga höjder)

SEKTION B-B, skala 1:200

Planerad bebyggelse

PLAN, skala 1:400 (A3)

Möjlig utformning av
mur vid entréplats
Ny entréplats/
möjlig Buss hpl

Vallkrön

Vallkrön
Förskolegård

+9.3

+9.3
8.15+

+8.9

+8.2
+7.08

SEKTION C-C, skala 1:200

+7.6

+6.9

SEKTION D-D, skala 1:200
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LILLA FRÖSUNDA GESTALTNINGSPRINCIPER
RUMSLIGHET

HERRGÅRDSLANDSKAP

Ett syfte med gestaltningen är att skapa en
tydligare rumslighet med mer definierade
siktlinjer. Parkens centrala del sänks ner och
ramas in av en mjukt sluttande topografi och
trädplanteringar. På så sätt skärmas parken av
från trafik och buller från Kolonnvägen vilket
tillför nya, mer rofyllda kvaliteter på platsen. En
tydligare inramning och tydligare kopplingar till
angränsande parkrum, stadsrum och stråk gör
att parken blir bättre integrerad i närmiljön och
ökar möjligheten att göra södra delen till en mer
självklar vistelseplats. Det nedsänkta rummets
centrala öppna yta är till sin storlek och rumsliga
inramning av träd och topografi inspirerad av
Marabouparkens stora vackra parkrum.

Gestaltningen av parklandskapet i den södra delen av Lilla Frösunda får en utvecklad relation
till herrgårdsmiljön och dess historiska ambition
att skapa vackra parkmiljöer. Även om det inte
funnits någon utvecklad engelsk park just här på
denna del drar gestaltningen av den nya parkdelen
paralleller till närliggande Hagaparken och den
engelska parkens idéer, fast här i en samtida version, anpassade till dagens sociala och ekologiska
behov. Med stora böljande linjer skapas en stiliserad pastoral natur där besökaren vandrar, eller
joggar genom landskapet och får olika blickar i
siktlinjer mot komponerade motiv.
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Parkens gestaltning dramatiserar kontrasten
mellan det ordnade/strikta och det mer böljande/vilda. Strikta, ordnade element så som
herrgårdsmiljön eller en ny temalekplats spelar
mot det mer naturlika och spontana med vegetation som på sina håll tillåts ha en mer vildvuxen
karaktär som då också stödjer en biologisk
mångfald.
Gångstigar leder mellan parkens olika delar
och höjdnivåer. Det finns flera olika platser att
sätta sig ner på. En stor generös gräsyta, Lilla
Frösundaparkens egna pelouse kan rymma olika
sociala kvalitéer.

För att bibehålla Lilla Frösunda Gårds historiskt viktiga visuella närvaro i landskapet bevaras och
stärks viktiga siktlinjer mot gårdshuset från omgivningen och parkens entréplatser. Från vissa
platser riktas blickar även mot dammen och andra byggda element i parken.
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LILLA FRÖSUNDA GESTALTNINGSPRINCIPER
BÄTTRE KOPPLINGAR

Parkens södra del utformas med nya gångstråk
som kopplar ihop parkens olika delar och ansluter till omgivande stråk. Sänkningen av parkens
mittersta del försvårar för tillgängliga gångpassager diagonalt över platsen.
Det nya gångsystemet fångar upp platsens viktiga tvärriktningar genom att uttnyttja slänterna
som skapas runt om de sänkta delarna.
Det finns idag ett tydligt diagonalt gångstråk
som leder från sittplatsen vid dammen mot
gångtunnneln. Stråket går inte att återskapa
helt, men med en mindre omdragning kan passagen i princip bibehållas.

SKYFALLSHANTERING

FLERA AKTIVITETER

Huvudsyftet med omgestaltning är att vid skyfall
skall parken kunna magasinera ca 11 000 m3 vatten för att förebygga översvämning längs Gårdsvägen. För att göra det utformas parken som ett nedsänkt parkrum. Där landskapet idag lutar ner mot
gångtunneln under Kolonnvägen byggs i stället
en jordvall med överkantshöjd +9,30. Denna höjd
möter upp med befintliga höjder längs Kolonnvägen i söder och med gångvägen upp mot Ballongberget i nordväst. Marken grävs även ut mot Gustav III:s Boulevard för att skapa ett relativt plant
golv till parkrummet. Små höjdsättningsåtgärder
vidtas vid gångvägen upp mot Ballongberget för
att skyfallsvattnet ska styras in i magasinet men
övriga flöden från Gustav III:s Blvd och Kolonnvägen rinner in i parken längs befintliga låglinjer
i stadslandskapet. (En mer detaljerad beskrivning
av skyfallshanteringen framgår på sida 28.)

Parkdelen görs mer attraktiv för användare
genom etablering av fler funktioner så som förtydligade entréer, lek, odling i upphöjda bäddar
och nya vistelseytor. Dessa funktioner beskrivs
mer ingående på följande sidor.
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LILLA FRÖSUNDA GESTALTNINGSPRINCIPER
VÄRNA OM HISTORISKA VÄRDEN

Utformningen värnar om och lyfter fram platsens kulturhistorska värden från olka tidsepoker.
Gårdsbyggnaderna bibhåller sin centrala plats
i anlägningen vilket bl.a. understödjs genom
att skapa sktlinjer mot huvudbyggnaden. Den
hostoriska allén av hamlade askar behandlas med
varsamhet och utgör en central axel i parken.
Platsen har också varit viktig del i Sveriges tidiga
hortikulturella utveckling och har haft en spännande militär historia. Två inspirationskällor till
den nya parkens innehåll och gestaltning. Även
den mer närliggande historien av den tidstypiska
naturlika planteringarna från 2000-talet med sin
vattendamm får en idémässigfortsättning i den
nya parken.
Platsen har alltså en stark koppling till Sveriges
hortikulturella historia. Anders Lundström som
var en av sin tids mest betydelsefulla trädgårdsmästare ägde Lilla Frösunda från 1834 och drev
en handelsträdgård på platsen. Lundström experimenterade i sin trädgård för att se vilka växter
som klarade sig bäst i det svenska klimatet.
Äpplen, mullbär, fikon, aloe och myrten testades
i odling på platsen. För att ta upp Lundströms
stafettpinne föreslås en plats för stadsodling på
gårdens västra sida. Här planteras även fruktträd och skapas ett nytt gångstråk för att bättre
koppla ihop karaktären på den norra och södra
delen av parken.

1.

2.

3.

4.

5.
1. Fruktlund i parkens norra del
2. Informationsskylt från fruktlunden

Efter Lundströms tid var militären under en stor
del av 1900-talet aktiv i Lilla Frösunda då ett signalistregemente var stationerade på platsen. På
den tiden flög ett stort antal märkliga gestalter
i luften över det lokala landskapet. Ballonger
för spaning gavs funktionella men samtidigt
lekfulla former. Även en station för brevduvor

fanns på platsen. Ballongernas former vävs in i
parkens gestaltning i platsens grundform såväl
som formen på vissa vistelseytor och lekdetaljer.
De ibland förvrängde formerna är tänkt som en
lekfull tolkning av ballongernas skuggkastning
på marken.

3. Ballonguppstigning från Lilla
Frösunda i 1922. (Karlsborgs Fästningsmuseum)
4. PA-ballong vid Lilla Frösunda
(Armemuseum)
5. Brevduvor i Lilla Frösunda,
1910-talet (Solna stads bildarkiv)

Minnen från platsen: Spaningsballongernas skuggor fångas i gestaltningen av platser och objekt
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LILLA FRÖSUNDA PARKENS BYGGSTENAR
BEFINTLIGA ASKALLÉN

Den befintliga askallén är ett viktigt historiskt
element i herrgårdslandskapet som har markerat gårdens södra gräns. Allén är skyddad av
generellt biotopskydd samt i platsens gällande
detaljplan och kommer ej att påverkas. En rotkartering har utförs 2021-06-09. I den efterföljande rapporten är konklusionen (2021-06-22)
att trädens rötter inte kommer påverkas av en
kommande schakt för dagvattendammen. Inte
heller befaras trädens vitalitet påverkas negativt
i övrigt. Dock skall till rotkarteringen bifogade
”Allmänna skyddsåtgärder för träd” följas vid
anläggningsarbeten.

DAMMEN OCH MUREN

Den befintliga dagvattendammen är ett element
som skapades i parkmiljön vid den nuvarande
parkens etablering ca år 2000. Den ligger centrerad mot Lilla Frösundas huvudbyggnad och är
anlagd vid en symmetriskt utformad vistelseyta
med parkbänkar. I den framtda parkutformningen sänks ytan och en ny damm anläggs i
samma läge i plan men på den lägre, nedsänkta
nivån. Dammen får som idag naturlika planteringar som stödjer den biologiska mångfalden på
platsen.
Den befintliga vistelseytan med häckplantering
intill askallén behålls men en ny mur av granitblock byggs upp framför platsen för att ta upp
höjdskillnaden mellan platsen och den nya lägre
parknivån där dammen anläggs. Muren gestaltas
för att efterlikna de murar som finns intill gårdshuset. De befintliga murarna är rubelmurar, dvs
stenar sitter ihop med bruk, men den nya muren
kan också utföras som kallmur. Framför den nya
muren, på den lägre nivån, anläggs en ny vistelseyta med sittbänkar i en placering som fångar
solen i sydväst läge. Från denna plats skapas en
nära kontakt med dammen och den våtmarksmiljön som skapas där, och samtidigt en närhet
till pelouen, parkens stora öppna gräsyta.

1.

2.

3.

1. Befintliga Askallén
2. Befintliga sittplatser som
bevaras
3. Befintlig mur mellan gårdshuset och askallén
4. Befintlig dagvattendamm
5. Kallmur, Skogskyrkogården

4.

5.
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LILLA FRÖSUNDA PARKENS BYGGSTENAR
PELOUSEN

Pelouse är en benämning på en stor öppen
skålad gräsyta. En annan känd pelouse finns
i närliggande Hagaparken Pelousen i Lilla
Frösunda fungerar som en öppen flexibel yta för
bollek, solhäng och picknick. Ytan sluttar med
varierande lutning ner mot dammen i parkens
mitt. Pelousens mått och inramade rumslighet
är inspirerad av Marabouparkens vackra och
välbesökta parkrum.

PARKSLINGAN

Parkens gångvägar är indelade i en tydlig hierarki där parkslingan, som ligger i mötet mellan
parkens yttre gröna inramning och den öppna
pelousen, har en underordnad gestaltning och
omfamnar den öppna gräsytan. Det primära
parkstråket löper längs askallén. Parkvägarna
tar sig med långa böljande linjer mellan parkens
nivåer och olika platser. De bjuder in till promenader och löpning i olika former.

1.

2.

DEN GRÖNA INRAMNINGEN

Den yttre gröna inramningen utgörs av en jordvall med nyplanterade träd, bryn och undervegetation. Inramningen skapar en förtydligad
rumslighet och skärmar av från trafik och buller
från Kolonnvägen. Rumsligheten dramatiseras
och förstärks med ängsmark som löper längs Kolonnvägen och Gustav III:s boulevard. Genom
tydliga öppningar i det gröna skapas spänningar
mellan öppet och slutet samt riktade siktlinjer in
mot parken och gör Lilla Frösunda gård tydligt
synlig från viktiga platser stråk och vägar.

1. Maribouparkens pelouse
2. Maribouparken, parkslingor
som uttnyttjar olika nivåer i terrängen
3. Gröninramning vid slänt i
Fagersjöparken, Stockholm.

3.

4.

4. Terrasser i terrängen kan
anläggas som lekfulla inslag i
vissa lägen
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LILLA FRÖSUNDA PARKENS BYGGSTENAR
ENTRÉPLATSER MED MURAR

För att stärka parkens identitet och förtydliga
parkens entréer mot söder föreslås att entréplatser ramas in av låga murar markerade
med parkens namn. Den ena entréplatsen
ligger i anslutning till den befintliga busshållplatsen vid korsningen Kolonnvägen/Gustav
III:s Blvd. Här läggs muren i övergångsställets siktlinje och leder gångflöden antingen
mot höger till trappan in i parken eller mot
vänster till gångstråket som löper in i grönskan parallellt med Kolonnvägen.
Den andra entréplatsen byggs där gångstråket
vid parkens västra kant möter Kolonnvägen.
Här planeras det att den befintliga gångtunneln sätts igen vilket gör det möjligt att bilda
en sammanhållen entréyta. Entréytan har
möjlighet att kombineras med en ny busshållplats som föreslås ligga här längs Kolonnvägen. Muren bakom denna plats utformas
som stödmur, ca 80 cm hög, och hjälper att ta
upp höjdskillnaden mellan platsen/vägen och
skyfallsvallen.
Muren kan göras av platsgjuten betong med
inristad text, alternativ utformas som parkens
andra nya stenmurar. I detta fall får skyltning
i plåt fästas in i muren.

Ny entréplats/
möjlig Buss hpl

+7,85

Vallkrön
+9.3
+9,3
8.15+

+8.9

+7.6

+7,7

Muren ramar in entréplatsen och minskar den upplevde höjden på skyfallsvallen
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LILLA FRÖSUNDA PARKENS BYGGSTENAR
ODLING

Parkdelen direkt väster om Lilla Frösundas
Herrgårdsbyggnader utvecklas med ett nytt
gångstråk som kopplar ihop stadelsparkens
södra och norra delar. Här skapas också en plats
för stadsodling som knyter an till parkens norra
del och dess historia då Lilla Frösunda länge
varit en plats för odling. Solna kommun har idag
stadsodling på flera platser i kommunen och kan
initiera etablering av en ny odling även här. Nya
fruktträd planteras i kanten på odlingsområdet
för att rama in platsen och skapa en naturlig
koppling till fruktodlingen i parkens norra del.

LEKEN

En ny lekplats skapas i ett läge med ängen och
slänten i ryggen där höjdskillnaderna plockas
upp med hjälp av lekfulla och konstfulla terrasseringar som utformas så att de bjuder in till lek. I
framkant öppnar lekplatsen upp sig mot pelousen. Former inspirerade av Lilla Frösundas historia kan vävas in i detaljutformningen. Exempel
på det kan vara spaningsballonger, gårdshuset i
Lilla Frösunda, eller duvslag för brevduvor.

1.

2.

3.

1. Stadsodling, Hagalund, Solna
kommun
2. Exempel på utformning av lek
på trästockar.
3. Lekredskap utformad som
hus, Fagersjöparken, Stockholm
4.Temalekplats, Linnés värld,
Växjö
5. Temalekplats, Observatorielunden, Stockholm
6. Spaningsballong från Lilla
Frösunda ca 1921, Teleseum

4.

5.

6.
24

SOLNA LINK SKYFALLSÅTGÄRDER, 160804, PROGRAM,2021-10-01

LILLA FRÖSUNDA PARKENS BYGGSTENAR
DÄCK/ PLATSER VID BÄCKEN

Bäcken som slingrar sig genom parken får en liknande sträckning som idag men tar sig djupare
ner till dammens framtida lägre nivå. Parkslingan korsar bäcken i öster med hjälp av ett överbryggande trädäck där det finns möjlighet att
sitta och komma nära vatten och natur. Även vid
gångvägen ner från det övre trädtorget finns en
platsbildning med ett trädäck, en lugnare, lite
mer avskild del med utblick över parken.

TRÄDTORG

I Lilla Frösundas östra del möter parken bebyggelsen och där finns även en av parkens större
entréer. Övergången mellan stadsmiljö och
park sker på ett urbant och inbjudande sätt via
trädtorget där långa utblickar över hela parken
skapas. Under trädkronorna finns möjligheter
att sitta eller till exempel spela boule.

1. Platsbildning som byggs in i
terrängen
2. Lekfulla inslag kan läggas till
vid vattendraget/ våtmarksdel.
3. Exempel på däck vid våtmarksdel
4. ’Torg’yta skapas med grusad
golv under uppstammade träd.

1.

3.

2.

4.
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LILLA FRÖSUNDA VÄXTGESTALTNING OCH BIOLOGISKA VÄRDEN
BIOLOGISKA VÄRDEN
BIOLOGISK MÅNGFALD

Ambitionen med parkens omdaning är att utöka
och utveckla platsens ekosystemtjänster och ytterligare stödja den biologiska mångfalden. Flera
av den nuvarande parkens centralt växande träd
samt dammen med tillhörande våtmarksväxter
behöver tas bort för att kunna sänka parkens
marknivåer.
Antalet träd på platsen kommer att ökas jämfört
med idag. Brynzoner skapas och undervegetationen utvecklas. Vissa delar av pelousen sköts som
ängsmark. Biotopgestaltning inklusive artval
anpassas till de ekologiska sammanhangen kring
platsen och stödjer den biologiska mångfalden
och i förlängningen bidrar till den övergripande
blågröna infrastrukturen i området.

Delar av pelousen kan på skötas som ängsmark.
Skötseln blir en del av gestaltnngen och ett verktyg för att öka den biologiska mångfalden,

De biologiska och estetiska värden som tas bort
återskapas och utvecklas i ett nykomponerat
format i parkens nya gestaltning. Utvalda partier
av parkens landskap utformas för att stödja den
biologiska mångfalden samtidigt som det skapas
vackra parkinslag. Ambitionen är att skapa en
eko-social park med stora upplevelsevärden och
stor pedagogisk potential, inte minst för skoloch förskolebarn.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Platsen utvecklar på ett medvetet sätt olika ekosystemtjänster. En uppenbar ekosystemtjänst är
att ta emot skyfall vid extremväder samt ta hand
om, fördröja och rena dagvatten på en mer daglig
basis. Parken hjälper till att minska värmeöeffekter som annars uppstår i en mer hårdgjord
och förtätad stadsmiljö. Parken ger skugga vid
värmeböljor och trädens och växternas transpiration sänker temperaturen och höjer luftfuktigheten jämfört med omgivningen. Parken
inbjuder till rekreation, rofylldhet och motion
för ökad mental och fysisk hälsa. Odling skapar
samhörighet och relation till naturens växande
kraft.
Mörka delar av plan planteras med varierande skikt av busk, marktäckare och ängsplanteringar

Översikt för hantering av träd
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LILLA FRÖSUNDA VÄXTGESTALTNING OCH BIOLOGISKA VÄRDEN
VÅTMARK

Svenskt namn		

En dagvattendamm och våtmarksdel med stora
ekologiska värden skapas med växtförslag framtaget i samråd med ekolog (Golder). Golder har
även utfört artinventeringar av platsens växtlighet och insektsliv som är sammanställt i en
separat rapport. Många av de växterna föreslås i
den nya dammen är valt utifrån platsens befintliga vegetation.

Vetenskapligt namn		

Ellenbergs fuktvärde		

Rekommenderad plats

Styvt braxengräs		Isoëtes lacustris		12			Dammbotten
Vattenblink			Hottonia palustris		11			Öppet vatten/förankrad i botten
Dyblad			

Hydrocharis morsus-ranae

11			

Öppet vatten/förankrad i botten

Gul näckros		

Nuphar lutea		

11			

Öppet vatten/förankrad i botten

Vit näckros		

Nymphaea alba		

11			

Öppet vatten/förankrad i botten

Vattenaloe			Stratiotes aloides		11			Grunt vatten
Flaskstarr			Carex rostrata		10			Grunt vatten/Strandzon/Dike
Blåsstarr			Carex vesicaria		10			Grunt vatten/Strandzon/Dike

Många våtmarksväxter kan bara växa antingen
i mycket grunt vatten eller strax ovanför vattenlinjen där marken hålls kontinuerligt våt. Det
är därför avgörande att dammen anläggs med
en tillräckligt utbrett och svagt lutande kantzon
mot parkens övriga gräsytor för att våtmarksväxterna ska kunna trivas.

Sjöfräken			Equisetum fluviatile		10			Grunt vatten/Strandzon/Dike
Sjöranunkel		Ranunculus lingua		10			Grunt vatten/Strandzon/Dike
Kabbleka			Caltha palustris		9			Strandzon/Dike
Gråstarr			Carex canescens		9			Strandzon/Dike
Slokstarr			Carex pseudocyperus		9			Strandzon/Dike
Svärdslilja			Iris pseudacorus		9			Grunt vatten/Strandzon
Fackelblomster		Lythrum salicaria		9			Strandzon
Dyveronika			Veronica scutellata		9			Strandzon

I utformning och växtval tas stor hänsyn till
livsbetingelserna för den fridlysta arten citronfläckad kärrtrollslända. Se 12:6 samråd med
Länsstyrelsen..

Kärrfräken			Equisetum palustre		8			Strandzon

Förslag på växter för våtmark och damm

+7,5

+7,4
+6,4
+5,8

Sektion Skala 1:100/A3

Fuktvärde
9-11

Fuktvärde
11-12

Fuktvärde
9-11

Fuktvärde
8-9

27

SOLNA LINK SKYFALLSÅTGÄRDER, 160804, PROGRAM,2021-10-01

LILLA FRÖSUNDA HÖJDSÄTTNING OCH SKYFALLSHANTERING
SKYFALLSHANTERING

Illustrationen visar de
övergripande principerna
för skyfallshanteringen
och nivåjusteringar i Lilla
Frösunda.

De åtgärder som programmet redovisar gör det
möjligt att magasinera ca 11 200 m3 skyfallsvatten vid Lilla Frösunda. Magasineringen sker helt
ytligt, d.v.s. inga underjordiska magasin behövs.
Skyfallsrapporten (Golder 2020) beskriver hur
vattnet som fångas upp i magasinet rinner huvudsakligen österifrån från Gustav III:s Blvd och
höjdpartier runt Stora Frösunda gård. Mindre
flöden når magasinet även från höjdpartier vid
Ballongberget norr om Lilla Frösunda gård.
Skyfallsvattnet rinner till magasineringsplats
på befintliga låglinjer i stadslandskapet vilket
innebär att inga höjdjusteringar krävs i vägarna
omkring parken. Den enda justeringen som
föreslås för att leda vattnet mot magasinet är i
den befintliga gångbanan väster om gårdshuset
som leder norrut från parken. Gångbanan ges en
tvärlutning på 2,5% för att styra in vatten från
intilliggande fastighetsmark.

Vid skyfall, då den beräknade vattennivån vid
100-års regn når max +9,22, sker avbördning
dels genom samma kupolbrunn och dels genom
infiltration. Dimensionering av nya ledningar
görs i samråd med VA konsult.

Planerad bebyggelse

Under normala förhållanden fungerar parkens
damm, precis som idag, som dagvattendamm.
En kupolbrunn sätts i våtmarksytan intill dammen med inlopp ca 40 cm ovanför dammens
medelvattennivå. Dett möjliggör breddning
vid medelstora regnmängder. Utloppet leds i
ledning med självfall mot befintlig dagvattenledning.

Vallkrön
Förskolegård

+9.3
+8.2

+7.08

+6.9

Sektion A-A.
Den upplevda höjden på vallkrönet minskas genom en genomtänkt komposition
			
av planterade slänter och lekgradänger inne på förskolegården.
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LILLA FRÖSUNDA HÖJDSÄTTNING OCH LEDNINGAR
BEFINTLIGA LEDNINGAR

Solna Vatten har VA-ledningar som är dragna
igenom den södra delen av Lilla Frösunda parken och har uttryckt en önskan om att markytan
ovanför ledningarna inte ska höjas eller sänkas.
De planerade åtgärderna i parken tar hänsyn
till denna önskan i så stor utsträckning som är
möjligt. Dock finns partier där vallen byggs upp
där det är omöjligt att undvika nivåförändringar.
Utförandet av dessa schakt/fyll åtgärder görs i
samråd med Solna Vatten samt med geotekniker.

NORRA LEDNINGSPAKET

Marken ovanför ledningspaketet som löper
parallellt med askallén i parkens norra del lämnas till största del ostört men behöver sänkas
vid något ställe och höjas vid annat ställe. För
att möjliggör ett tillgängligt gångstråk ner till
parkens mittersta delar behöver markschakt för
skyfallsmagasinet lokalt sänka marknivåerna
ovanför ledningarna i parkens östra del med ca
0,5 meter. En lokal höjning av marken med max
1,5 meter ovanför befintliga markhöjder krävs
där vallen byggs upp i parkens västra del.

SÖDRA LEDNINGSPAKET

Den planerade ombyggnaden av Kolonnvägen
förutsätter en 5 meter bred gång-och cykelbana
som löper parallellt med Kolonnvägen. För att
skapa en variation för gående föreslås att gångstråket viker av från cykelbanan och går in i den
gröna parkmiljön. Detta gångstråk föreslås följa
de befintliga ledningarnas dragning som ändå
inte får planteras med träd. Dagens marknivåer
behålls ovanför ledningarna till en början för gående mot norr men sedan varierar avvikelserna
med ca +/- 0,5 meter där vallens släntlutning får
en gestaltad oregelbunden utformning. Längst
norrut behöver marken höjas lokalt max 2,2 meter där vallen byggs upp. Även där gångtunneln
under Kolonnnvägen sätts igen måste marken
höjas ovanför befintliga höjder.

Illustrationen visar markens föreslagna nivåförändring ovanför VA-ledningar i parken
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4. Fröparken
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FRÖPARKEN PARKOMVANDLING
FRÖPARKEN IDAG

I Solnas grönplan beskrivs Fröparken som en
”småpark”, ett litet grönt rum nära bostaden
med rekreativa värden. Parken är idag indelad i
två parkrum, en med lekplats och den andra en
grönskande, lugn del med sittplatser och skulpturen ”Växelspakshybrid” av Björn Selder med
ett vattenspel.
Parken är en av få gröna parker i området och
fyller en viktig rekreativ funktion för boende
och arbetande i närområdet. Den utgör en grön
lunga i den täta stadsbygden som fyller både
sociala och ekologiska värden. Den pågående
stadsomvandling med nya bostäder och kontor
kommer att öka besökstrycket på Fröparken.

OMVANDLING OCH NYA FUNKTIONER

Parkens omvandling syftar till att behålla och
utveckla den nuvarande karaktären och parkens
funktioner med vardagsvistelse, rekreation och
lek men att också stärka den biologiska mångfalden och skapa möjligheten att hantera ett
klimatkompenserat 100-årsregn. För att ta hand
om skyfallsvattnet föreslås ett underjordiskt
skyfallsmagasin.
En princip för gestaltningen har varit att tydliggöra parkens två delar med sina olika funktioner
vilket accentueras av de två nivåerna som tas
upp av en mur. Parkens två nivåer är åtskilda
men har tydliga kopplingar genom trappor och
siktlinjer. Lekparken finns på den del som höjs
upp för att inrymma skyfallsmagasinet och får
genom höjning av marknivån bättre ljusförhållanden med ökad solinstrålning. Parken får en
rumslig gestaltning med tydliga siktlinjer som
inbjuder till att upptäcka och röra sig mellan de
olika delarna vilket får parken att kännas större
och mer spännande. Befintliga och nya trädplanteringar ramar in parken mot Gårdsvägen.
Parken får även nya platsbildningar och fler
funktioner.
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FRÖPARKEN ILLUSTRATIONSPLAN -NY UTFORMNING AV PARKEN UTIFRÅN SKYFALLSÅTGÄRDER
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SKALA 1:400 (A3)
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FRÖPARKEN SEKTIONER
ca 1 m

2m

min. 1 m

ca 1 m
2m

min. 1 m

Sektion A-A, Skala 1:200/A3

ca 1 m
2m
Sektion B-B, Skala 1:200/A3

ca 1 m
2m

Sektion C-C, Skala 1:200/A3
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FRÖPARKEN GESTALTNINGSPRINCIPER
SKYFALLSHANTERING

Skyfallshanteringen har varit styrande för
gestaltningen och en förutsättning har varit
att kunna ta hand om stora mängder vatten i
parken. Genom att höja upp marknivån i delar
av parken skapas utrymme för ett underjordiskt
skyfallsmagasin. Magasinet breder ut sig under
lekplatsen och får två ytliga inlopp som får en
egen gestaltning. Magasinets funktion beskrivs
utförligare under rubriken ”Höjdsättning, ledningar och skyfallshantering”.

INLOPP

RUMSLIGHET OCH SIKTLINJER

Liksom idag föreslås Fröparken bestå av två
större rumsbildningar som består av en lekdel
och ett grönskande parkrum. Delarna har tydliga
visuella och fysiska kopplingar med gestaltade
siktlinjer och rumsliga kompositioner. Parken
omsluts innåt och avgränsas mot omgivningen
med hjälp av träd och låga planteringar med inslag av flerstammiga buskar. De större rummen
innehåller även mindre platsbildningar med
olika rumsliga avgränsningar.

MAGASIN

INLOPP

Skyfallshantering

Rumslighet och siktlinjer

ENTRÉER OCH RÖRELSEMÖNSTER

De befintliga entréerna i parkens tre hörn
förtydligas med fler funktioner, belysning och
sittplatser. Längs med Rättarvägen öppnas en ny
entré för att göra parken mer inbjudande. Den
befintliga gång- och cykelvägen genom parkens
södra del rätas upp och förstärker siktlinjen
mellan den västra och östra entrén. Två generösa
trappor binder ihop parkens övre och nedre nivå
till en helhet, medan en mindre trappa kopplar
den övre parkdelen till Gårdsvägen.

SITTPLATSER
BOULE
/HÄNG

PLATSBILDNING OCH AKTIVTET

Parkens två delar har en tydlig funktionsuppdelning i en lekpark och en lugn del för samvaro
och avkoppling. Dessa båda delar uppdateras och
omgestaltas med lekutrustning, sittplatser och
aktiviteter. Nya platsbildningar skapas i vattenparken och entrétorget. Parken kompletteras
med fler sittplatser, både informella sittplatser
samt parkbänkar och soffor. Längs med muren
som skiljer de två nivåerna finns gott om sittplatser i både sol och skugga.

LEK

BLOMSTER
-PRAKT

Entréer och rörelsemönster

Platsbildning och aktivitet
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FRÖPARKEN GESTALTNINGSPRINCIPER

PARKENS BEFINTLIGA TOPOGRAFI

TRYGGHET

Parken ligger idag med en svag nordvänd lutning och avgränsas i norr av baksidan på ett garage som ligger upphöjt i topografin. Gångstråket som löper längs med garaget sluttar ner i en
svacka. De två befintliga parkrummen avgränsas
av en konstgjord kulle med buskplanteringar.
Befintlig elstation är placerad på en upphöjning
i landskapet.

Parkenär utformad så att det finns en öppenhet oc att den har tydliga siktlinjer. Det finns
inga avskilda gömslen eller vrår. Parkens nya
mur är på ca 1 meter och så att man kan se över
den. Trygghetsaspekten behöver finnas med i
parkens skötselanvisningar för att få en fortsatt
bar synlighet genom parken även då växtligheten utvecklas. Belysning bör planeras så att man
både får en trygg och trevlig ljusmiljö kvälls- och
nattetid..

FÖRÄNDRING AV TOPOGRAFIN

För att inrymma skyfallsmagasinet förändras
parkens topografi. Rummet stadgas upp av en
(böljande) granitmur som lyfter upp marken
och skapar två tydliga nivåer. Den övre delen får
ett planare golv på en högre nivå som minskar
garaget och elstationens visuella intryck. Det
medger även bättre solförhållanden och en fin
utblick över parkens nedre del. I den nedre delen
som innehåller flera stora uppvuxna träd behålls
marknivåerna och träden kan därmed bevaras.
Nedsänkningar i topografin skapas i den västra
och östra delen för inlopp till skyfallsmagasinet.
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FRÖPARKENS BYGGSTENAR
PARKTORGET

Parktorget behåller sin funktion som ett socialt
och grönskande parkrum med sittplatser och planteringar. Flera av de stora träden behålls och kompletteras med nya träd samt med nya varierande
och låga planteringar med fokus på både biologisk
mångfald och estetiska upplevelsevärden. Rummet
utökas och rustas upp med ett sammanhängande
golv i stenmjöl med tydligt avgränsade kanter. En
större plats skapas runt det befintliga konstverket
Växelspakshybrid av Björn Selder. Konstverket
och den stora uppvuxna pilen utgör ett centralt
blickfång på platsen. Ett nytt långbord bjuder in
till social samvaro kring lunchen invid konstverket med dess vattenspegel. Flera sittplatser, både
informella sittplatser på muren och parksoffor i
bra sol- och skuggläge finns att erbjuda besökaren.
GRANITMUREN

En lång och böljande granitmur är parkens mest
karaktärsbärande element samtidigt som den
utgör gränsen mellan parkens två delar som i
sin tur skapar förutsättning för att få plats med
skyfallsmagasinet. Muren får ett klassiskt naturstenmaterial och byggs som en blockstensmur i
en spännande form som för tankarna till vattens
rörelse. Den böljade formen skapar olika rum som
kan möbleras och ge plats åt planteringar. Muren
har en genomgående murkrönshöjd, vilket gör att
muren ökar i höjd i den östra delen och är sedan
ungefär en meter hög runt parktorget.
LEKPLATSEN

Lekplatsen behåller sin funktion som småbarnslek
och lek för något äldre barn. En temalek i form av
en liten ”by” av lekhus tillsammans med skulpturer, sandlek och spänger skapar en småskalig och
spännande miljö väl anpassad till platsens skala.
Dispositionen skapar avgränsade rum och genomgående siktlinjer där rörelsen genom platsen blir
spännande och väcker upptäckarglädjen. Ledord
för lekplatsen är hög detaljrikedom, fantasifulla
inslag och robusta material. Som fallskydd används naturliga och hållbara material som exempelvis barkflis eller sand.

2.

1.

3.

1. En långbänk bjuder in till lunch
och samvaro i det gröna. Utfört i
metö för enkel skötsel. Referensbild från Amsterdam.
2. Parkbänkar och soffor omgivna av planteringar erbjuder
platser att slå sig ner i skuggan
av träden.
3. En granitmur av blockstenar
tar upp höjdskillnaden mellan
parkens två delar och tillför ett
nytt robust karaktärselement.
4. Videtunnel, lekmiljö som uppmuntrar till upptäckarglädje.

3. Lekhus, enkla och robusta
upmuntrar både till relationell
le, kurragämma och enklare
klättring.

4.

5.
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http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg

FRÖPARKENS BYGGSTENAR
ENTRÉTORGET

Marknivån runt entrétorget höjs upp och en trappa
ansluter ner till parktorget. Den plana stenmjölsytan möjliggör för exempelvis boulespel. Planteringar och träd omsluter platsen och parksoffor
placeras i soligt läge med utblick mot ytan med
möjlighet till boule och ner mot parktorget och
konstverket. Det är ingen markerd boulebana med
sarger. Dock är det tilltagna mått som motsvarar
en boulebana . Platsen får också en funktion som
inlopp till skyfallsmagasinet.
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ENTRÉPLATSERNA

Entréplatserna markerar parkens gränser, uppmärksammar entréerna och bjuder in besökarna.
De utformas med gemensam markbeläggning av
stenmjöl, linspänd belysning samt effektbelysning
på träd, planteringar och sittplatser. En linspänd
belysning ljusar upp entréerna under mörkare
tider på dygnet, markerar platsen på håll och lyfter fram markmaterialet. En bra ljussättning kan
också öka tryggheten.

1.

2.

3.
http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg2006-12-13 17:00:56

1. Stämningsfull belysning lyser
upp träd, planteringar och marken under kvällstid. Referensbilder från Rådhustorget och
Årstidernas park i Umeå.

Sittplatser

2. En vacker stenmjölsyta ger
karaktär. Refernsbild från Ulls
hus, Ultuna.
3. På entrétorget finns möjlighet
till boulespel.

Entréplats

4. Plandeltalj. Skala 1:200/A3.

Boule

Granitmur

4.
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FRÖPARKENS BYGGSTENAR
VATTENPARKEN

En ny och spännande platsbildning skapas med
vattenparken. Hit leds dag- och skyfallsvattnet
från Gårdsvägen och tillför vatten till parkens
växtlighet. Inloppet till skyfallsmagasinet ligger
högre än dagvattenbrunnen så att magasinet nyttjas bara vid extremt höga flöden. ((se figur 4.) En
upphöjd gångväg med sittgradäng bildar fond mot
slänten där man kan slå sig ner med utblick över
planteringarna. Här skapas en plats för umgänge
lite avskilt men ändå som en tydlig del av parken.

Konstverk
Sittplatser

Centralt i vattenparken finns också möjligheten
att placera ett objekt som fungerar som blickfång
i en av parkens genomgående siktlinjer. Detta kan
exempelvis vara ett konstverk eller ett vackert
blommande träd. I lågpunkten omgiven av frodig
växtlighet placeras inloppet till skyfallsmagasinet.
Inloppet dimensioneras efter flödeshastighet i senare skede.
Parkens egna dagvatten tas omhand genom infiltrtion i växtbäddar i kombination med dagvattenbrunnar där detta inte är möjligt. Den större delen
av parkens egna skyfallsvatten tas omhand i något
av det två inloggen till det underjordiska magasinet. I den västra delen som behålls på en lägre
nivå för att ansluta till gatan och behålla befintliga
träd går det i nästa skeded skapa skyfallslösningar
lokalt som tar hand om de i sammanhanget jäm-

Entréplats

Blomsterprakt

1.

2.

1. Vattenparken får en tydlig kant
med sittgradäng och mycket
växtlighet. Referensbild från
Tåsinge plads, Köpenhamn.
2. Plandeltalj. Skala 1:200/A3.
3. Ett blickfång kan placeras i
siklinjen mot vattenparken. Referensbild från Norra Djurgårdsstaden.
4. Deltaj inlopp till skyfallsmagasin med dagvatten- och
skyfallsbrunn.

3.

4.
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FRÖPARKEN HÖJDSÄTTNING OCH SKYFALLSHANTERING
FÖRÄNDRAD HÖJDSÄTTNING OCH LEDNINGAR

För att leda det ytliga skyfallsvattnet till Fröparken
behöver Gårdsvägen höjdsättas om på en angränsande sträcka. Principen är att bomberingen tas bort
för att i stället få till en sidolutning av vägen mot
parken. På den norra sidan behöver vägen höjas ungefär 10-20 cm från befintliga höjder. Vattenflödet
leds längs parksidan av vägen och i höjd med parken får vägen en upphöjning som vid behov kan
utformas som övergångsställe. Vid upphöjningen
leds vattnet in i parken mot en lågpunkt med inlopp
till skyfallsmagasinet. Det finns inga ledningar som
påverkas av skyfallsmagasinets utbredning.

OMRÅDE FÖR FÖRÄNDRADE MARKHÖJDER
+7.60

NY MARKHÖJD

+8.30

BEF. MARKHÖJD SOM BEHÅLLS

(+9.00) BEF. MARKHÖJD SOM UTGÅR
3.1%

LUTNING
INLOPP SKYFALLSMAGASIN

+7.60

YTLIG AVRINNING
LEDNING SKYFALLSMAGASIN

SKYFALLSMAGASIN

+8.30

+8.50

Utlopp till DV-ledning, lutning ca
3 % från botten av magasin

%

12.4%

3.1

+11.00

+9.35
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+9.50
(+9.00)

+9.50
(+9.00)
+9.60
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+9.85
% (+9.66)
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ASI

3.7

3

+9.80
%

1.1

%

0.6

+9.73
+9.20

2.4%

%

Inlopp

Sidolutning på
Gårdsvägen

2.4

%

1.3

%

2.7

Principen för skyfallshanteringen i Fröparken bygger på magasinering under mark med s.k. ”dagvattenkassetter”. Det byggs med en ungefärlig volym
på 1400 kvm. Marken i den södra delen av parken
höjs upp för att inrymma magasinet. Det största
inflödet av vatten kommer från Gårdsvägen till
ett inlopp vid parkens östra entré, mindre volymer
kommer från Rättarvägen och tas in via inlopp i parkens västra del. Inloppen utformas med kupolbrunn
placerad i lågpunkt, något upphöjt så att det endast
vid större vattenflöden kommer till användning. I
normala fall tas vattnet omhand i dagvattenbrunn
som är placerad i lågpunkt men med lägre inlopp
samt infiltreras i mark. Vatten som rinner till magasinet kommer att vara relativt rent och därmed
minskar behovet av underhåll och rengöring. Magasinet byggs med ett flexibelt modulsystem som går
att anpassa i höjd och utbredning. Marken förbereds
med väldränerad och plan bottenschakt minst 1m
ovan normal grundvattennivå. Överkant på magasinet ligger ca 1m under färdig mark vilket ger goda
förutsättningar att plantera träd som kan växa sig
stora samt placera lek- och parkutrustning ovanpå.
Magasinet är slutet och skyddas exempelvis av en
EPDM-duk med rotspärr. Det dimensioneras med
tre inspektionsbrunnar placerade i parken med betäckningsbrunnar i gjutjärn, ca 400mm i diameter.
Inspektion görs med kamera och vid behov spolas
magasinet rent. Skyfallsvatten släpps ut från magasinet till dagvattennätet med självfall, ingen pumpning behövs. Utformning och dimensionering av
utflödet utreds i senare skede.

+10.52
(+10.38)
+10.45
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FRÖPARKEN VÄXTGESTALTNING OCH BIOLOGISKA VÄRDEN
Fröparkens omgestaltning har som ambition att
öka den biologiska mångfalden och bidra med
fler ekosystemtjänster. En växtgestaltning med
variation, blomprakt och ökad biologisk mångfald tillför sinnliga intryck och ekologiska värden.
Stora sammanhängande planteringsytor skapar en
robust grönstruktur av buskar, marktäckare och
gräs/örter.
Den framtida parkens planteringar föreslås bestå
mestadels av perenner och marktäckare med inslag
av flerstammiga buskar. Plantering av buskar kan
också avskärma mot omgivande vägar. Parktorget
får mer blommande inslag med större årstidsvariation och högre biologisk mångfald. Här kan
också finnas plats för växter som särskilt gynnar
pollinatörer som exempelvis buddleja. Lekplatsens
planteringar avgränsas av låga planteringsräcken.
Två ängsytor etableras med blommande örter och
gräs. En i rundeln på parktorget och en i lekplatsen. Den låga markvegetationen med inslag av
högre buskar och gräs ger förutsättningar för bra
genomsiktlighet i parken vilket kan bidra till en
ökad trygghetskänsla. Några träd kommer behöva
tas bort där marknivåerna påverkas för att inrymma skyfallsmagasinet. För att kompensera detta
planteras nya pollinatörsgynnande trädarter med
riklig blomning och ätbara frukter. Dagvatten leds
från omgivande gator till parken där det fördröjs
och renas i växtbäddar.
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FRÖPARKEN TRÄDPLAN OCH LEDNINGSKARTA

NYA TRÄD
BEVARADE TRÄD
TRÄD SOM TAS BORT

Trädplan

Ledningskarta som visar befintlig situation. Här kan man se att parken inte
har några större ledningar som påverkas av eller begrönsar en ny utformning.
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