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Förslag till lokalisering och utformning av 
fickparker
I denna del presenteras förslag till lämpliga platser för fickparker. Mina 
kriterier vid val av platser är dels deras potential att kunna omvandlas till 
fickparker enligt de mera generella utgångspunkter jag sammanställt dels 
möjliga lägen enligt tidigare analyskartor. I lokaliseringsförslagen mötssåledes 
utgångspunkterna med de olika analyskartorna för vad som gör en attraktiv 
fickpark. De 22 lokaliseringsförslagen redovisas i en tabell, på sidan 77-82, 
varav jag lyfter jag ut sju exempel som redovisas mer ingående för att visa 
på olika typer av utformningar och lokaliseringar. Eftersom det inte är tänkt 
att alla parker skall anläggas har jag gett de olika grad av prioritet utifrån 
behovet. 

Analys
Min analys bygger på följande steg:

1.	 Vilka	obebyggda	platser	finns	det?	Bygger på en översiktlig analys av 
kartan och inventering av området.

2.	 Platsens	lämplighet	med	hänsyn	till storlek,	barriärer	och	användning	
idag?

3.	 Finns	det	ett	behov	av	en	fickpark? Hur många andra grönområden 
finns det i närheten? Kan fickparken fylla en ny funktion?

4.	 Ligger	platsen	där	folk	rör	sig	naturligt?
5.	 Vilken	 funktion	 kan	 parken	 tänkas	 få?	 Utifrån omgivningen och 

läget.
6.	 Vilken	utformning	kan	vara	lämplig? Vad finns att ta hänsyn till utifrån 

omgivningen? 
7.	 Vilken	typ	av	fickpark	är	 lämplig,	 tillfällig	eller	permanent?	Är det 

en markyta som bör vara en grönyta eller kan den tänkas få en annan 
användning i framtiden?
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Prioritering
Vissa aspekter i analysen väger mer än andra varav jag finner behovet av en 
fickpark som det viktigaste. Jag har därför utarbetat ett prioriteringssystem 
som bygger på behovet som tycks finnas av en fickpark just på den 
föreslagna platsen. Bedömningen utgår ifrån tillgången på grönytor det finns 
i närheten.
Prioritet 1. Det	 finns	 ett	 stort	 behov	 av	 ny	 grönyta. Det finns mycket få 
offentligagrönytor i närheten.
Prioritet 2. Det	finns	ett	visst	behov	av	ny	grönyta. Det finns redan någon eller 
några offentliga grönytor i närheten.
Prioritet 3. Det	finns	inte	så	stort	behov	av	ny	grönyta. Det finns idag flera 
offentliga grönytor i närheten. Fickparken bör, om den anläggs, komplettera 
med något nytt.  

Följande karta visar de lokaliseringsförslag jag kommit fram till utifrån min 
analys. Här framgår att varje lokaliseringsförslag är indelad i någon av de två  
övergripande grupperna:	permanent	eller	tillfällig.	På kartan redovisas också 
om det handlar om intensifiering, ny gjord parkyta eller park i ansluting till 
privatmark. För de olika parkförslagen gäller en del generella saker beroende 
på vad det är för typ av markyta idag. Handlar det om intensifiering av en 
redan grön markyta innebär det lägre anläggningskostnader och jag föreslår 
endast mindre åtgärder. En intensifiering innebär mer och spännande grönska, 
blommor och material och att det skapas en rumslighet. Handlar det däremot 
om att	nyanlägga	parkyta vilket innebär en ändring av markbeläggningen 
medför det sannolikt större kostnader. Vissa av de föreslagna platserna ligger 
på privatägd mark. För att göra så att även dessa fickparker blir tillgängliga 
för allmänheten bör kommunen ingå ett avtal med fastighetsägaren. 
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Kartan visar 
lokaliseringsförslag  
och karaktärer. En 
uppdelning i permanent 
och tillfällig fickpark har 
gjorts. De permanenta 
förslagen är indelade 
i tre underkategorier: 
intensifiering, nygjord 
parkyta eller fickpark i 
ansluting til privatmark.
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Tabell för lokaliseringsförslagen

Park Typ av park, 
markägare

Behov,
prioritet 1-3

Funktion Läge Tillgänglighet, 
barriärer

Storlek Buller/
ljud

Kommentar 
(Pos/neg)

1 Permanent
fickpark,
intensifiering, 
kommunal 
mark.

3 Parken blir en 
trolig entrépark 
till både 
Tingvalla och 
Älvstråket.

Offentlig mark  
i anslutning 
till privata 
trädgårdar och 
trafikkorsning.  

Ligger ca 160 meter 
från busstationen.
Ligger vid ett 
viktigt gc-stråk.  
Bilstråket och 
Klarälven utgör 
dock barriärer.

Ca 1400 m2. Området är utsatt 
för buller från 
trafikkorsningen.

Riskerna för bullerstörningar 
stora vilket kan innebära 
svårigheter om parken ska 
vara en oas.  Dock saknas det 
offentlig grönska i området

2, 
redovisas 
mer
ingående

Permanent
fickpark,
intensifiering, 
kommunal 
mark.

2 Parken kan bli en 
del av Älvstråket 
och en plats att 
luncha i.

Platsen är 
identifierad
som en viktig 
mötesplats. 
Ligger i en 
attraktiv del av 
staden.

Ligger ca 250 meter 
från busstationen.
Ligger intill ett 
viktigt gc-stråk 
och handelsstråk. 
Klarälven utgör en 
barriär.

Ca 1200 m2. Området borde inte 
vara inte utsatt för 
bullerstörningar.

En igenstängd gata som idag 
är en början till park. Den 
ligger lite gömd vilket gör att 
det finns risk för att den ska 
bli tillhåll för de oönskade 
brukarna. 

3,
redovisas
mer  
ingående

Permanent 
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

1 Parken kan 
bli en del av 
älvstråket och en 
plats att luncha 
i, särskilt då två 
restauranger
 ligger i 
anslutning till 
platsen.

Platsen är redan 
ett grönområde. 
Den ligger i 
ett attraktivt 
stadsrum där det 
rör sig mycket 
folk.

Ligger intill 
de viktigaste 
handelsstråken
och ett viktigt gc-
stråk. Bilstråket 
och Klarälven 
intill utgör vissa 
barriärer.

Ca 1800 m2. 

Den park med 
största ytan av 
förslagen. Parkens 
storlek är på 
gränsen av vad 
som är lämpligt 
för en fickpark och 
därför kan det vara 
lämpligt att bara 
skapa en fickpark 
på en del av ytan.

Området är till viss 
del utsatt för buller 
från trafiken på 
Sandbäcksgatan.

Parken kan bli en uppskattad 
oas för shoppare och 
restaurang besökare. 
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Park Typ av park, 
markägare

Behov,
prioritet 1-3

Funktion Läge Tillgänglighet, 
barriärer

Storlek Buller/
ljud

Kommentar 
(Pos/neg)

4 Permanent
fickpark,
intensifiering, 
kommunal 
mark.

3 Parken kan bli en 
del av älvstråket 
och en park för 
de arbetande i 
området.

Platsen är redan 
början på en 
fickpark. Den 
ligger  intill 
en park och i 
ett attraktivt 
stadsrum.

Parken ligger intill 
en mötesplats, 
ettvviktigt gc-
stråk och flertalet 
arbetsplatser, 
Bilstråket och 
Klarälven intill 
utgör vissa 
barriärer.

Ca 200 m2. Området är till viss 
del utsatt för buller 
från trafiken på 
Sandbäcksgatan.

Klara har redan flera parker 
och grönområden, det kan 
göra en etablering av en 
fickpark onödig. Dock krävs 
små medel för att skapa en 
fickpark.

5 Permanent 
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

3 Parken kan bli en 
del av entrén till 
biblioteket och 
en mötesplats för 
besökarna.

Platsen är redan 
ett grönområde 
och ligger intill 
bibliotekets
parkering. I och 
intill området rör 
det sig mycket 
folk.

Ligger intill 
biblioteket, 
Värmlands 
museum samt ett 
viktigt gc-stråk. 
Bilstråket utgör en 
barriär.  

Ca 770 m2. Området utsätts av 
buller från trafiken 
på Östra torggatan.

Det finns redan mycket 
grönområden intill platsen 
vilket kan göra en ny 
etablering onödig samt att 
den troligtvis blir mycket 
bullerstörd och ligger intill en 
parkeringsplats.

6 Permanent 
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

3 Parken kan bli en 
del av älvstråket, 
ett spännande 
rum att stanna till 
i, samt entré för 
gc-trafiken till 
Tingvalla. 

Platsen är redan 
ett grönområde 
och ligger intill 
Sandgrensudden. 
Det är ett område 
som har ett rikt 
folkliv.

Ligger intill 
biblioteket,en
nattklubb och 
museum samt ett 
attraktivt stråk och 
ett viktigt gc-stråk.

Ca 226 m2. Området borde inte 
vara inte utsatt för 
bullerstörningar.

Det är ett livligt folkliv runt 
platsen stora delar av dygnet.  
Dock finns redan flera 
grönområden intill platsen.

7 Permanent
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

3 Parken kan bli en 
del av älvstråket 
samt en entré för 
bilister.

Platsen är redan 
ett grönområde 
där det rör sig 
mycket folk. 

Ligger intill 
biblioteket, en
nattklubb och ett 
viktigt gc-stråk. 
Barriärer är det 
större bilstråket.

Ca 650 m2. Området utsätts av 
buller från trafiken 
på Östra torggatan.

Det är ett livligt folkliv runt 
platsen stora delar av dygnet.  
Dock finns redan flera 
grönområden intill platsen.
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Park Typ av park, 
markägare

Behov,
prioritet 1-3

Funktion Läge Tillgänglighet, 
barriärer

Storlek Buller/
ljud

Kommentar 
(Pos/neg)

8 Permanent 
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

2 Parken kan bli en 
del av älvstråket, 
ett spännande 
rum att stanna 
till i.

Platsen är idag 
en början på ett 
rum, som skapas 
med hjälp av 
naturen. Ligger 
i en attraktiv del 
av staden..

Ligger intill ett 
viktigt gc-stråk. 
Klarälven utgör en 
barriär.

Ca 320 m2. Området borde inte 
vara inte utsatt för 
bullerstörningar.

Platsen är redan ett spännande 
rum med den stenhäll och de 
träd som finns idag.

9, 
redovisas 
mer
ingående

Permanent
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

1 Parken/parkerna 
kan bli entré till 
älvstråket. 

Platsen är redan 
ett grönområde, 
dock utan 
rumslighet.
Den ligger i 
ett attraktivt 
stadsrum och ett 
attraktivt stråk.

Ligger intill och i 
början av ett viktigt 
gångstråk och intill 
ett viktigt gc-stråk. 

Ca 760 m2. (varav 
en del är vatten) 

Området kan 
utsättas av visst 
buller från trafiken 
på Kungsgatan.

Det finns möjligheter att 
här skapa en fickpark med 
vattnet i fokus. Slussen ger en 
historisk förankring.

10 Permanent
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

2 Parken kan bli 
en välkomnande 
entré till 
centrum.  

Platsen ligger 
i ett grönt 
kommunikations-
stråk, där det rör 
sig mycket folk.

Ligger intill ett 
viktigt gc-stråk. 
Trafiklösningen
utgör en barriär.

Ca 526 m2. Området kan 
utsättas av stora 
bullerstörningar
från den 
intilliggande
cirkulationsplatsen.

Det kan vara svårt att skapa 
en oas i detta trafiklandskap. 
Det är kanske bättre att skapa 
en plantering som blickfång 
istället för en fickpark.

11 Permanent 
fickpark, 
intensifiering, 
kommunal 
mark.

2 Parken kan bli 
en del av en 
skolgård och 
återknyta till 
den ursprungliga 
utformningen av 
platsen.

Platsen ligger på 
en skolgård och 
intill ett attraktivt 
stråk.

Ligger ca 100 meter 
från handelstråken.
Ligger intill ett 
viktigt gc-stråk.

Ca 950 m2. Området borde 
inte vara utsatt för 
bullerstörningar.

Ytan bär idag spår från den 
ursprungliga  utformningen 
vilket kan ligga till grund 
för fickparken. Dock kan det 
finnas svårigheter med att 
skapa en park på en skolgård, 
den behöver nog vara tålig.
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Park Typ av park, 
markägare

Behov,
prioritet 1-3

Funktion Läge Tillgänglighet, 
barriärer

Storlek Buller/
ljud

Kommentar 
(Pos/neg)

12, 
redovisas
mer 
ingående

Permanent 
fickpark,
nygjord 
parkyta, 
kommunal 
mark.

1 Platsen kan bli en 
plats för folk som 
väntar på bussen. 
Den kan också 
bli till gagn för 
de som jobbar i 
området. 

Platsen är en 
grusyta och 
ligger intill en 
parkeringsplats. 
Området ser 
ovårdat ut idag.

Ligger intill 
busstationen och 
kommunhuset.

Ca 330 m2. Området utsätts för 
buller både från 
trafiken, bussarna 
och eventuellt 
tåget.

Platsen kan bli en del av 
busstationen. 

13 Permanent 
fickpark, 
nygjord 
parkyta, 
kommunal 
mark.

3 Platsen kan 
bli en entré till 
biblioteket och 
plats att luncha 
i. Den kan 
också utgöra en 
sammanbindande 
länk mellan 
Musieparken
och ”biblioteks- 
parken”.

Platsen är idag 
en asfalterad yta 
och används för 
trafikändamål. 
Det är ett 
område som har 
ett rikt folkliv 
och ligger intill 
Sandgrensudden.

Ligger intill 
biblioteket, en
nattklubb och ett 
viktigt gc-stråk.

Ca 600 m2. Området borde 
inte utsättas för 
bullerstörningar.

Frågan är om det är motiverat 
att ändra markanvändning 
då det redan finns gott om 
grönområden i närheten. 
Kräver att trafiken löses på 
något sätt, både för gc och 
bilar.

14 Permanent
fickpark,
nygjord 
parkyta, 
kommunal 
mark.

2 Platsen kan bli 
en mötesplats 
för de boende 
i området, 
besökare till 
kyrkan samt folk 
som väntar på 
bussen.

Platsen är idag 
till stor del 
asfalterad. Det 
rör sig mycket 
folk i området.

Ligger intill ett 
viktigt gångstråk, 
en restaurang, 
en kyrka och 
busshållsplats.

Ca 230 m2. Området kan 
utsättas för en del 
bullerstörningar 
från busstrafiken.

Området saknar idag mycket 
grönska men frågan är om det 
inte finns lämpligare platser 
än denna för en fickpark. 
Dock skulle den nog bli 
uppskattad av dem som väntar 
på bussen.
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Park Typ av park, 
markägare

Behov,
prioritet 1-3

Funktion Läge Tillgänglighet, 
barriärer

Storlek Buller/
ljud

Kommentar 
(Pos/neg)

15 Permanent 
fickpark,
nygjord 
parkyta, 
kommunal 
mark.

2 Platsen kan bli 
en del av café 
verksamheten.

Platsen är idag 
en asfalterad 
parkeringsyta.
Det finns flera 
anledningar 
till att vistas i 
området.

Ligger intill en 
skola, ett hotell, 
ett café och en del 
arbetsplatser.

Ca 530 m2. Området kan vara 
utsatt för en del 
bullerstörningar
från trafiken på 
Hagaleden. Dock 
ligger platsen en 
bit nedanför vägen.

Platsen kan bli en trevlig oas 
för de som fikar på caféet, det 
kan kanske vara aktuellt med 
ett samarbete. Parken kan 
utgöra en del av slussmiljön.

16 Permanent 
fickpark, i
anslutning
bostadsgård/
privat mark

2 Platsen kan bli 
ett spännande  
avstick från 
gaturummet.

Platsen är mer 
av en innergård, 
dock är det 
vanligt att folk 
genar över 
platsen. Ytan 
ligger vänd mot 
gaturummet.

Ligger intill två 
hotell, en del affärer 
och ett viktigt gc-
stråk.

Ca 700 m2. Vissa
bullerstörningar
kan förekomma 
från trafiken.

Platsen är ett spännande rum 
som bl.a. innehåller en fontän. 
Dock finns det risk för att 
ytan kan kännas allt för privat 
och därför inte användas av 
allmänheten.

17 Permanent
fickpark, i
anslutning
bostadsgård/
privat mark

2 Platsen kan vara 
både hotellgäster 
och allmänheten 
till gagn.

Platsen har 
tidigare varit 
en mindre park, 
ligger intill ett 
hotell.

Ligger ca 90 meter 
från handelsstråken. 
Den ligger intill ett 
hotell.

Ca 290 m2. Området borde 
inte utsättas för 
bullerstörningar.

Platsen har potential att bli en 
vacker fickpark då den ligger 
fint. Dock finns det en stor 
risk att den endast kommer att 
användas av hotellgästerna.

18 Permanent
fickpark, i 
anslutning
bostadsgård/
privat mark

2 Platsen kan bli en 
del av älvstråket 
och en plats för 
de boende.

Platsen är 
privatägd och 
mycket väl 
inhägnad. Den 
ligger i ett 
attraktivt stråk

Ligger intill ett 
viktigt gc-stråk. 
Klarälven utgör en 
barriär. Det talas 
om en bro mellan 
förslag 8 och denna.

Ca 100 m2. Området borde 
inte utsättas för 
bullerstörningar.

Älvstråket längst Haga har en 
tendens att lika en ”baksida”, 
då kan denna park vara ett 
sätt att tala om att stråket 
fortsätter. det finns dock en 
stor risk att den privat ägaren 
inte vill avsätta marken till 
park.
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Park Typ av park, 
markägare

Behov,
prioritet 1-3

Funktion Läge Tillgänglighet, 
barriärer

Storlek Buller/
ljud

Kommentar 
(Pos/neg)

19, 
redovisas
mer
ingående

Permanent
fickpark, i
anslutning 
bostadsgård/
privat mark

1 Platsen kan 
bli en del av 
det offentliga 
rummet men 
också det privata 
rummet.

Platsen är privat 
mark och en 
parkeringsplats.

Ligger intill 
ett viktigt gc-
stråk och en 
dagligvaruhandel.

Ca 250 m2. Området utsätts av 
buller från trafiken 
på Åttkantsgatan.

Då Haga saknar utgör denna 
ett viktigt tillskott, samtidigt 
som de boende saknar gröna 
gårdar, då dessa utgörs av 
parkering. Dock finns det risk 
att parken kommer uppfattas 
som privat.

20, 
redovisas
mer
ingående

Permanent 
fickpark, i
anslutning
bostadsgård/
privat mark

1 Parken kan bli 
en entré både 
till Haga och till 
Hagaparken.

Platsen är privat 
mark som 
vänder sig mot 
det offentliga 
rummet. Den är 
redan en grönyta.

Ligger intill ett 
viktigt gc-stråk. 
Trafikkorsningen
utgör en barriär.

Ca 290 m2. Området utsätts 
troligen för 
bullerstörningar 
från
trafiklösningen.

Platsen bör utgöra både en 
”genomfart” till parken samt 
en plats att sitta på. 

21 Tillfällig 
fickpark,
tomt som ska 
bebyggas

1 Parken kan bli ett 
roligt instick från 
gaturummet.

Platsen är idag en 
litet hus där en 
fickpark skulle 
placeras på taket. 
Palsten ligger i 
anslutning till 
en gågata med 
mycket liv och 
rörelse.

Ligger intill 
de största 
shoppinggatorna 
och flera 
restauranger och 
arbetsplatser.

Ca 140 m2. Området borde inte 
utsättas för buller 
från tafiken.

Det är tveksamt om det kan 
bli en park här då området 
snart ska bebyggas. Dock 
hade det varit spännande att 
skapa en park som ligger 
ovanför gaturummet. Det 
är också ont om offentlig 
grönska i de mest centrala 
delarna.

22, 
redovisas
mer
ingående

Tillfällig
fickpark,
uteservering

1 Parken kan vara 
till gagn för dem 
som väntar på 
bussen.  

Platsen är idag 
en uteservering 
vilket är en 
tillfälliglösning. 
Runt platsen 
är det liv och 
rörelse under 
dygnets alla 
timmar.

Den ligger intill 
shoppinggatorna, 
Stora torget, 
busstationen och 
flera arbetsplatser.

Ca 380 m2. Området kan 
utsättas för buller
från bil- och 
bussatrafiken. 
Dock är hasigheten 
satt till 30 km/h 
vilket borde 
innebära mindre 
buller.

Då de mest centrala delarna 
av centrum nästan saknar 
grönska, skulle den parken 
utgöra ett viktigt tillskott. 
Kanske så viktigt att den 
permanentas? Dock tas den 
i anspråk av en populär 
uteservering.
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Sju exempel
Sju av lokaliseringsförslagen (2, 3, 9, 12, 19, 20 och 22) har jag valt att studera 
djupare för att ge exempel på hur de olika parktyperna kan te sig.  Det finns en 
skiss med motivation på utformning för alla förslagen. Dessa ska representera 
de olika fickparkstyperna. De ska även illustrera olika utformningar för att 
lösa olika problem. Samtliga förslag redovisas enligt följande mall:

1. Platsen beskrivs utifrån; vad det är för typ av yta, läge, storlek.
2. Platsens för- och nackdelar bedöms utifrån dess potential att bli en 

fickpark.
3. Diskussion om utgångspunkter om utformningen för att få en attraktiv 

park.
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Permanenta fickparker

Förslag 2
Typ av fickpark: intensifiering av grönyta

Platsen är en avstängd gata som till viss 
del blivit början på en park. Den ligger lite 
skymd men ändå i närheten av område med 
liv och rörelse. Från platsen har man utsikt 
över Klarälven. Området andas historia 
och utgör Karlstads äldsta delar.

Fördelar:  Platsen ligger centralt i ett lugnt område utan större 
bullerstörningar. Från platsen finns möjlighet att få en vy över Klarälven. 
Platsen har redan en rumslighet bestående av husväggar. Den öppnar dock 
upp sig åt Klarälven oh Drottninggatan. I närheten ligger gatukök och 
restauranger.

Nackdelar:  Eftersom platsen ligger lite skymd finns risk att den bli ett 
tillhåll för de oönskade brukarna, särskilt som Systembolaget inte ligger allt 
för långt bort. Platsen kan upplevas som lite mörk, då den är lång smal och 
omgiven av byggnader. 

Att tänka på vid utformning:  Platsen är redan omgärdad av väggar men den 
kan förstärkas ytterligare med några lägre häckar.  Det kan vara en fördel 
om kortändorna är öppnare så folk kan se in och se ut och så att man kan 

se Klarälven. Parken bör tillåta att folk kan gå igenom den. Jag tror att det 
är viktigt att platsen lyses upp under nattetid för att den inte ska upplevas 
som ett svart hål. Belysningen kanske kan minska risken för att parken blir 
ett tillhåll för de oönskade brukarna. Mitt utformningsförslag grundar sig på 
dagens utformning, detta för att minska kostnaderna. De träd som finns tycker 
jag bör vara kvar då de skapar en rumslighet.  För att skapa trygghet under 
mörkret bör platsen vara väl upplyst gärna effektbelysning. För att väcka 
nyfikenhet och locka folk till parken kan ljudinstallationer användas.

FICKPARKER i Karlstad                                                                               



85

Bilderna visar hur platsen 
ser ut idag. Den mindre 
översta bilden visar 
utsikten från platsen över 
Klarälven och mot  Klara. 
Den stora bilden visar 
hur platsen syns från 
Drottninggatan.
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Bilden till vänster visar 
en planskiss för parken. 
Bilden till höger visar 
ett fotomontage för 
parkskissen. Parkens 
rumslighet skapas dels av 
väggarna runt om men har 
också koncentrerats till 
sittplatserna med hjälp av 
växtligheten. Det 
rummet öppnar upp 
sig mot Klarälven för 
att skapa en vacker vy. 
För att inte stänga igen 
vyn mot Klarälven från 
Drottninggatan och för att 
ge möjlighet att röra sig 
igenom parken finns det två 
“vägar” längst sidorna.
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Förslag 3 
Typ av fickpark: intensifiering av grönyta

Platsen är idag en ordnad grönyta 
som ligger något nersänk jämfört med 
gatuplanet. I den östra delen står en 
skulptur. En fickpark på denna yta har 
goda förutsättningar för att bli en använd 
park, enligt min bedömning.

Fördelar: Platsen ligger centralt och anslutning till stadens handelsstråk 
och arbetsplatser. Från platsen får besökaren en vacker vy över Klarälven. 
Ytan är redan idag en grönyta och den kan med ett extra tillskott på växtlighet 
bli en fickpark. Intill platsen ligger idag ett gatukök och en restaurang (på 
en båt) vilket innebär att mycket folk rör sig på platsen även under de sena 
timmarna. Kunder till gatuköket skulle kunna använda sig av parken vid fint 
väder. Enligt exemplet Payle’s Park så var just tillgången på mat i en fickpark 
sett som en stor kvalitet.

Nackdelar: Trafikleden (mer än 4500 fordon per dygn) som i stort sett 
omringar platsen medför buller och avgaser från trafiken. Klaras alla parker 
kan innebära att parken möter stor konkurrens. De två restaurangerna som 
ligger i anslutning till parken kan tycka att ett mer slutet rum intill deras 
entréer skulle påverka deras försäljning och reklamläge. Platsens storlek, 
som är något större, kan innebära svårigheter att skapa rumslighet. 

Att tänka på vid utformning: Ytan är nedsänkt från gatuplanet vilket borde 
minska en del bullerstörningar och skapar också en rumslighet vilken kan 
behövas förstärkas något med växtlighet för att skärma av biltrafiken. Dock 
kan det medföra negativa konsekvenser för restaurangen som får sämre 
skyltläge. En fontän eller ett porlande vatten kan vara ett sätt att maskera 
bullerstörningarna från trafiken. Utsikten över Klarälven och mot Stadsteatern 
skyms till viss del av restaurangbåten. Ytan som redan är anlagd med rabatter 
och gräsytor behöver främst en förfining. Eftersom ytan är något större 
tillåter den en gräsyta, vilket inte finns utrymme för alla fickparker. Ett annat 
alternativ är att dela upp ytan i två delar, en fickpark och en grönyta. Eftersom 
folk troligtvis kommer att äta i parken är det viktigt att det finns tillgång 
till bra sittmöjligheter. De befintliga bänkarna bör lämpligen få en annan 
placering. 

Eftersom platsen är något större så har jag valt att skapa två olika alternativa 
utformningar. I det första förslaget skapar jag en park för hela ytan. I det 
andra förslaget skapar jag en park för en del av ytan.
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Bilderna visar hur platsen 
ser ut idag.
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Bilden till vänster visar 
en planskiss för hur en 
park på hela ytan kan se 
ut. Bilden till höger visar 
ett fotomontage. Den stora 
stenlagda ytan är tänkt att 
fungera som plats för en 
uteservering. Förslaget 
bygger på två öppna ytor 
och en rumsligare yta med 
en intensiv växtlighet och 
färgprakt. Utformningen 
kan innebära att 
restuarangen och gatuköket 
skyms något. Dock kan 
parken eventuellt locka fler 
besökare till platsen.
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Biden till vänster visar en 
planskiss för hur en park 
på en del av ytan kan se 
ut. Förslaget bygger på 
två olika delar i parken 
en för lugn och ro och 
en för att äta. Förslagets 
fördel är att det inte stör 
restaurangverksamheten, 
då den inte skymmer. Dock 
skymmer den till viss del 
gatuköket. Eftersom inte 
hela ytan tas ianspråk finns 
det fortfarande möjlighet att 
sola på orörda ytan.

                                                                                                                    


