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Programmet för utveckling av Kungliga nationalstadsparken 

 
Förbundet för Ekoparken föreslår följande prioriteringar i starten av programmet för 

utvecklingen av Kungliga nationalstadsparken: 

 
1. Den övergripande Vård- och utvecklingsplanen färdigställs och tillställs medlemmarna 

av nationalstadsparksrådet för yttrande innan den beslutas av länsstyrelsen. Planen ska 
vara tillräckligt konkret och detaljerad för att ge vägledning för mark- och 
fastighetsägares utveckling av parken och deras skötselarbete. Planen ska omfatta 
såväl natur- som kulturvärden. 

2. Länsstyrelsen kallar årligen in de arbetsplaner som mark- och fastighetsägare har för 
det närmaste året vad gäller Kungliga nationalstadsparken och gör en sammanställning 

som redovisas för nationalstadsparksrådet. 
3. Till den övergripande Vård- och utvecklingsplanen fogas särskilda 

utvecklingsprogram. De utvecklingsprogram som först bör färdigställas är de följande: 
a. Information och marknadsföring (i detta program bör ingå försöksverksamhet med 

en parkvärd/tillsynsman) 
b. Åtgärdsplan mot trafikbullerstörningar i parken 

c. Åtgärdsplan för stärkande av den biologiska mångfalden (biotoper och 
spridningsvägar) 

d. Förbättrad tillgänglighet 
 

Kommentar 
 

3.a syftar på det arbete som länsstyrelsen redan bedriver genom att ta fram logotyp, 
markeringar av entréer, hemsida och karta. Till detta program bör fogas en försöksverksamhet 
med en parkvärd/tillsynsman som rör sig i området, noterar skadegörelse och nedskräpning, 
brottslighet, otrygga miljöer, ger råd till parkarbetare, informerar besökare, noterar olaglig 

byggnadsverksamhet, förfulande skyltning, skapar kontakter med boende, företagare och 
verksamma vid offentliga institutioner m.m. 



3.b syftar till en åtgärdsplan mot trafikbuller, innefattande en kartläggning av trafikbuller 
inne i parken, en lista på bullerdämpande projekt och deras effekter, kostnadsuppskattningar 

för respektive projekt och möjliga finansiärer. 
3.c syftar till en åtgärdsplan för att stärka den biologiska mångfalden genom restaurering 

av biotoper och stärkande och skapande av spridningsvägar för parkens flora och fauna. Det 
ekprogram som länsstyrelsen redan arbetar med ingår i en sådan plan, som dock är bredare 
och innefattar fler arter och biotoper. Länsstyrelsen bör utnyttja LONA-medel och ta fasta på 
den barriärutredning som Ban- och Vägverken gjort för Stockholms län och som regeringen 

avsatt medel för i Infrastrukturpropositionen. En lista på tänkbara projekt i 
nationalstadsparken som kan genomföras med LONA-medel bifogas (kommer). Planen ska 

utmynna i en rangordning av projekt och deras kostnader. 
3.d syftar till förbättrad tillgänglighet såväl till som inom parken. I detta program ingår 

länsstyrelsens arbete med en cykelled. En lista på projekt efter angelägenhetsgrad och kostnad 
bör tas fram. Exempel på tänkbara projekt är gc-förbindelse från Vasastan till Hagaparken vid 

Norrtull och gc-förbindelse över Ålkistan. Även för detta program är Ban- och Vägverkens 
barriärutredning av intresse. Planen ska utmynna i en rangordning av projekt och deras 

kostnader. 
 
Utanför dessa prioriteringar ligger vissa åtgärder som redan är igångsatta och andra 

åtgärder som får vänta tills vidare. Upprustningen av Bellevueparken efter färdigställandet av 

Norra Länken sköts med andra medel av Stockholms stad och Vägverket. 
Nationalstadsparksrådet ska dock följa detta arbete. 

Det finns behov av renovering och upprustning av flera kulturhistoriska byggnader och 
parker. Detta är projekt som i första hand bör skötas av berörda fastighetsägare. 
Nationalstadsparksrådet bör dock skaffa sig en uppfattning om behoven och föra en dialog 
med fastighetsägarna. 
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