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Inledning 

I och med industrialiseringens framväxt på 1800-talet byggdes järnvägsnätet ut. Då var järnvägen 

något som stod för framtid och tillväxt, då den bland annat bidrog till att krympa avstånden och 

föra människor närmare varandra (Populärhistoria: A 2001). Med tiden kom nya sätt att förflytta 

sig och efter 1950-talet minskade tågets centrala funktion som transportmedel. Detta ledde till att 

många järnvägssträckor togs ur bruk och idag kan man fortfarande stöta på övergivna delar av 

före detta infrastruktur i staden (Populärhistoria: A 2006). Sådana förändringar och liknande 

omstruktureringar kan leda till att det uppstår övergivna ytor i staden som inte riktigt har någon 

funktion, så kallade ”icke-platser”.  

       Idag flyttar fler och fler människor till städer vilket gör att de exploateras i snabb takt (WWF 

2012). För att skapa en hållbar stad är det viktigt att expansionen inte sker på bekostnad av 

stadens gröna miljöer, då dessa kan bidra med viktiga ekologiska och hälsomässiga funktioner 

(Johansson & Kuller 2005).  

       Kanske kan järnvägssträckor som tagits ur bruk utnyttjas för att tillföra fler gröna miljöer i 

städerna och bidra till en förbättrad stadsmiljö? 

 

Syfte 

Detta arbete syftar till att undersöka hur man skulle kunna utnyttja och göra om ett gammalt 

järnvägsspår till en offentlig park och vad en sådan park skulle kunna ha för betydelse för staden 

och dess invånare, detta utifrån exemplet Söderhamns gamla järnväg. 

 

Metod 
Arbetet består av en litteraturstudie och en processbeskrivning. Först presenteras en bakgrund 

med tidigare forskning, kring gröna miljöer i staden och dess betydelse för människa och miljö. 

Sedan går jag, under rubriken ”Den gröna promenaden i staden”, in på olika exempel som på 

något sätt har anknytning till mitt arbete med att utforma en promenadpark längs med ett 

gammalt järnvägsspår. Därefter kommer en processbeskrivning där jag presenterar mitt förslag på 

en promenadpark längs med Söderhamns gamla järnväg och hur jag har kommit fram till min 

gestaltning genom att dela med mig av resonemang, tillvägagångssätt och arbetsmetoder.  
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       I min gestaltningsprocess av promenadparken har jag valt att förhålla mig till åtta 

miljöfaktorer, som används inom miljöpsykologisk forskning, för att beskriva upplevelsen av den 

visuella omgivningen. Främst har jag använt mig utav Gunnar Jarle Sortes parkdefinitioner som 

bygger på de åtta upplevelsefaktorerna (Sorte 2005). 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del av arbetet gör jag en kort historisk tillbakablick över den offentliga parkens utveckling 

i Sverige och presenterar tidigare forskning kring den gröna miljöns betydelse för, och påverkan 

på människors hälsa och välbefinnande. Jag redovisar även forskning som behandlar vad den 

gröna miljön i staden kan betyda för biologisk mångfald, ekotjänster och klimat. Till sist 

presenterar jag en artikel, skriven av Gunnar Jarle Sorte, där han för ett resonemang om huruvida 

parken kan vara en upplevelsemässig resurs i staden. Detta gör han med en utgångspunkt i åtta 

upplevelsemässiga faktorer i den fysiska miljön (Sorte 2005). Dessa olika faktorer har jag använt 

som redskap i min gestaltning av promenadparken vid den gamla järnvägen i Söderhamn. 

Den offentliga parkens utveckling i Sverige 

Fredrik Magnus Piper, svensk trädgårdsskapare och arkitekt, propagerar under sent 1700-tal för 

den offentliga parken. En park som ska finnas tillgänglig för stadens alla invånare. Men det kom 

att dröja till 1800-talets mitt innan Pipers idéer börjar ta en fysisk form (Flinck 1994). Det fanns 

”öppna” parker i Sverige långt tidigare, i form av jaktparker, kungliga trädgårdar och botaniska 

trädgårdar (Nolin 1999). Dock var dessa parker inte offentliga i den bemärkelse att de var till för 

alla. Här fick endast en högre samhällsklass promenera på sin fritid, medan lägre stånd fick hålla 

till godo med hagar och ängar i stadens utkanter (Flinck 1994). 

       Under 1800- talet sker en industrialisering som medför att städer runt om i världen börjar 

växa i snabb takt. I Sverige tar denna expansion fart 1860 och det är nu vi kan se att offentliga 

stadsparker börjar uppkomma (Nolin 1999). Den snabba expansionen gjorde att stadsplaneringen 

blev eftersatt, med bland annat trångboddhet som följd. De offentliga stadsparkerna skulle få 

ordning på hygienen och råda bot på den hälsoproblematik som de växande städerna förde med 

sig. Arbetarfamiljer likväl som högre stånd skulle ha möjlighet att ta stärkande promenader i det 

gröna på sin fritid (Flinck 1994). Under denna tid är det framförallt de Tyska och Engelska 

parkerna som har störst inflytande på utformningen av de Svenska parkerna (Nolin 1999). I 
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Catharina Nolins avhandling ”Till stadsbornas nytta och förlustande” tas fler tänkbara teorier upp 

kring den offentliga parkens tillkomst i Sverige (Nolin 1994). 

       Olof Eneroth (1825-1881), verksam lärare vid Trädgårdsföreningens skola i Stockholm, talar 

i slutet av 1850-talet om sina idéer kring stadsparken som en allmän samlingsplats och kulturellt 

centrum. Genom att knyta an parkerna till olika offentliga byggnader som bibliotek, museer och 

teatrar skulle naturen få möta kulturen. Han menade även att parkerna skulle innehålla olika 

inslag som talade till människors olika behov (exempelvis viloplatser för äldre och lekytor för 

barn). Han valde att kalla parken för ”Folkpark”. Eneroths idéer kom senare att tas upp av 

funktionalisterna på 1930-talet (Flinck, 1994; Dunér & Dunér 2001). 

       Under 1900-talet bildas nya stilideal och nya ideologier styr parkernas innehåll och 

utformning.  Funktionalismen slår igenom på 1930-talet. Nu styrs parkens innehåll och 

utformning till stor del av dess tänkta funktion och noggranna funktionsanalyser görs för att 

skapa parker som kan möta målgruppens behov. I den funktionalistiska parken bryts den striktare 

1800-tals promenaden och ett friare rörelsemönster skapas. Detta gjorde att gräsmattan fick en 

allt mer central roll i parkerna, som nu erbjöd plats för olika sport- och fritidsaktiviteter. Ljus, luft 

och rymd var det man strävade efter (ibid: 201-202). 

       Parken blir mer och mer en stadsbyggnadsfråga och 1931 grundas den stadsplaneringslag 

som kräver att en del av stadsutrymmet tillägnas parker samt ytor för idrott och lek (Andersson 

2000; Flinck 1994). Sverige anses ha världens mest progressiva parkpolitik under 1940-50 talet 

och det är under dessa årtionden som den så kallade Stockholmsskolan1 kom att sätta svensk 

stadsplanering, trädgårdskonst och arkitektur på den internationella kartan (Andersson 2000). 

       Under 1960-talet görs en rationalisering. Ekonomin är vid denna tid den viktigaste aspekten 

vid utformningen av de offentliga parkerna. Perenn-rabatter och andra skötselkrävande inslag i 

parkerna byts ut mot sommarblomsplanteringar och buskar. Import av billigare växter blir allt 

vanligare och många plantskolor i Sverige upphör med den egna förökningen (ibid: 204). 

       Den nutida parkens ideal och ideologier beskriver Maria Flinck i sin bok ”Tusen år i 

trädgården” under rubriken ”Den naturlika parken” (Flinck 1994: 204-205). En ökad 

miljömedvetenhet har ändrat utformning och innehåll i dagens stadsparker. Ängar, fågelkärr och 

andra inslag som främjar en biologisk mångfald blir idag allt vanligare i stadens gröna rum/parker 

(ibid). 

                                                 
1 Benämning på den nydanande parktradition/stil som kom att bli internationellt känd under 1940-50 talet. 

Stockholmsskolan inspirerades av det Svenska landskapet, i synnerhet Mälardalens spricklandskap, tolkade det och 
förde in det i staden (Andersson 2000, s48). Denna romantiska funktionalism kom att bli ett signum för Svensk 
trädgårdskonst och landskapsarkitektur (Flinck 1994, s202). 
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Gröna miljöer, för människans hälsa och välbefinnande. 

Följande två ”huvudteorier” har utvecklats om varför gröna miljöer kan ha en positiv inverkan på 

människor hälsa och välbefinnande (Myhr 2007). 

       Den amerikanske forskaren och miljöpsykologen Roger Ulrich utvecklar, på 1980-talet, en 

teori där människan beskrivs som en biologisk varelse, skapt att leva nära naturen. Ulrich menar 

att vi reagerar på vår omgivning utifrån olika signaler, som går genom det limbiska systemet2, 

nedärvt sedan urminnes tider. Detta signalsystem, som bygger på minnesrelaterade funktioner, 

gör att vi reagerar positivt på vissa typer av naturmiljöer (Ulrich 1993). En varierad vegetation, 

vatten och ett medel till stort siktdjup är exempel på kvalitéer i naturen som har en restorativ 

inverkan. Dessa är kvarvarande överlevnadssignaler från en tid då vi levde i och av naturen. 

Fenomenet kallar Ulrich för ”biofili” (ibid). Människans biofili bidrar till att vistelse i naturmiljöer 

kan ge snabb återhämtning från stress, främja kreativitet och öka koncentrationsförmågan. Att 

blicka ut över en grön miljö från ett fönster eller att titta på bilder av naturmiljöer har också visat 

sig ha stressreducerande effekter (Myhr 2007).    

       En annan teori bygger på att vi människor har två typer av uppmärksamhet, spontan och 

riktad. Det var paret Steve och Rachel Kaplan som på 1970-talet la grunden till sin forskning om 

de två uppmärksamhetstyperna. Den riktade uppmärksamheten är den vi använder när vi till 

exempel kör bil, läser och gör skoluppgifter. När vi använder denna typ av uppmärksamhet sållar 

vi bort övrig information för att kunna koncentrera oss på det vi gör. Den spontana 

uppmärksamheten bygger i sin tur på fascination och kräver inte lika mycket energi av oss. Den 

ger oss en så kallad ”vaken vila” (Kapaln & Kaplan 1989). Exempel på när den spontana 

uppmärksamheten aktiveras kan vara när man ser en humla flyga förbi, trädtoppar som vajar i 

vinden eller att det glimmar till i en vattenpöl. Naturen innehåller många element som lockar till 

spontan fascination och har därmed en restorativ inverkan på människan. Urbana miljöer 

innehåller många element som får oss att använda den riktade uppmärksamheten i större 

utsträckning. (ibid). 

       Forskning visar klart och tydligt att gröna miljöer har många egenskaper som påverkar 

människors fysiska och psykiska hälsa på ett positivt sätt (Myhr 2007). Dock lever idag över 50% 

av jordens befolkning i urbana miljöer och urbaniseringen fortsätter att öka i stadig takt (WWF 

2012). En Japansk studie, där man undersökt olika faktorers påverkan på livslängd hos äldre 

bosatta i storstäder, visar att tillgången till gröna miljöer har en stor inverkan. En särskilt 

                                                 
2 Tillhör det centrala nervsystemet som svarar för individens överlevnadsförmåga. 
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betydande faktor är tillgången till grönområden att promenera i nära sitt hem. Just denna faktor 

visade sig ha en stor inverkan på livslängden, oberoende av kön, ålder och socioekonomisk status 

(Myhr 2007). 

       Folkhälsoinstitutet skriver i en rapport från 2010 ”Good living conditions are the basis for 

the improvement of public health.” (Swedish National Institue of Public Health 2011: 13). 

Kanske kan en ökad tillgång till gröna miljöer i städerna vara en hälsofrämjande faktor som på 

sikt kan minska olika folkhälsoproblem? Ovannämnd forskning är av stor betydelse i strävan mot 

ett friskare samhälle, då den påvisar gröna miljöers betydelse för människors hälsa och 

välbefinnande, i en värld där människan kommer allt längre bort från naturen (WWF 2012).  

Stadens gröna miljöer och dess betydelse för biologisk mångfald, 
ekotjänster och klimat 

Parker och andra grönområden i städer har inte bara en betydande funktion som 

rekreationsområden och mötesplatser, de har också viktiga ekologiska funktioner. Stadens 

grönområden kan bland annat hjälpa till att rena och syresätta luften, ta hand om vatten vid 

skyfall och rena avlopps- och dagvatten. Dessa ekotjänster är någonting vi kan dra nytta av för att 

skapa ett bättre och mer hållbart klimat i städerna (Colding 2012). 

       En aktuell rapport från Världsbanken visar att den globala uppvärmningen sker i snabbare 

takt än vad man tidigare trott. En effekt av klimatförändringarna är till exempel ihållande 

värmeböljor (The World Bank 2012). Forskning sker kring hur man i framtiden ska kunna 

handskas med sådana typer av extremt väder. Forskningsrådet Formas, som stödjer forskning 

kring hållbar utveckling, skriver i sin tidning Miljöforskning om hur de gröna miljöerna i städerna 

kan komma att få en allt mer betydande roll. Att planera in mer växtlighet mellan husen kan vara 

ett sätt att bidra till sänkta temperaturer i staden (Olofsson 2012). 

       Stadens parker och grönområden har också en annan viktig uppgift, att bevara och främja en 

biologisk mångfald. I takt med att exploateringen ökar i städerna finns det en risk att parker och 

andra grönområden tas i anspråk och bebyggs. Avstyckningen av grönområden, som sker i 

samband med bebyggelse, leder till att växtplatsens karaktär förändras och att spridningsvägar för 

olika växter och djur skärs av (Florgård 1994). 

       Huruvida förtätning av städer är vägen till en mer hållbar stadsutveckling eller ej är ett 

omdiskuterat ämne. Många forskare hävdar att en tät och grön stad är nyckeln till framtidens 

klimatsmarta städer (Sthåle 2009). Claes Florgård, professor i landskapsplanering och 

landskapsarkitektur vid SLU i Ulltuna problematiserar en förtätning av städerna. Han ser det ur 
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en biologisk synvinkel och i det fallet är en gles stad med mycket grönstruktur att föredra 

(Flogård 1996). 

       Som sagt lever mer än 50% av jordens befolkning i urbana miljöer idag (WWF2012). Studier 

visar att stadsbor vistas allt mindre i naturen, vilket betyder att människans kontakt med naturen 

blir allt mer distanserad (Colding 2011). För ett barn som växer upp i en urban miljö kan stadens 

parker och grönområden kanske vara den enda kontakt man har med naturens tydliga 

årstidsväxlingar, insekter, fåglar, dofter och smaker (Olsson 1998). Om människan har en relation 

till, och kunskap om naturen är vi mer benägna att värna om den. Det kan i sin tur påverka 

viktiga miljöbeslut som tas i framtiden (Colding 2011). Detta innebär att stadens parker även har 

en betydande miljöpedagogisk roll. 

Parken- en upplevelsemässig resurs? 

I boken, Svensk Miljöpsykologi under kapitlet ”Parken för Homo Urbanis – stadsmänniskan” 

förklarar Gunnar Jarle Sorte varför parker och andra gröna miljöer i städer är en 

upplevelsemässig resurs (Sorte 2005: 227-244). Här har Sorte använt sig av en semantisk metod, 

som används inom miljöpsykologisk forskning, där man beskriver upplevelsen av den visuella 

omgivningen utifrån åtta faktorer. Utifrån dessa faktorer förs ett resonemang om vad som är 

”...en upplevelsemässigt god parkmiljö för dagens stadsmänniska.” (ibid: 228). Varje resonemang 

avslutas med en parkdefinition där Sorte identifierar vad en upplevelsemässigt god park bör 

innehålla utifrån varje enskild faktor. 

       De åtta faktorerna Sorte för ett resonemang kring är följande: Trivsamhet – det hedoniska värdet; 

beskriver vad omgivningen ger för upplevelse av lust respektive olust. När en plats har ett 

inneboende hedonistiskt värde upplever vi mötet med platsen som behagligt (ibid). Komplexitet - 

den nyanserade variationen; har att göra med de variationer i miljön som människan kan uppfatta 

med hjälp av doft, känsel, syn och hörsel. Variationsrikedom stimulerar sinnena och spelar en 

stor roll för huruvida en miljö upplevs ha rekreativa egenskaper eller ej (ibid: 230). Helhet – samspel 

och sammanhang; står i detta sammanhang för hur olika delar i en miljö samverkar. Konflikter och 

samspel mellan olika delar i en miljö påverkar hur vi upplever platsens helhet (ibid: 231). 

Rumslighet – öppenhet och slutenhet; är en faktor som beskriver den rumsliga upplevelsen i miljön. 

Forskning inom miljöpsykologi visar på att människan föredrar miljöer där det finns en variation 

mellan öppna och slutna rum (ibid: 232). Kraftfullhet – ett uttryck för genus?; denna aspekt tar upp 

platsens inneboende kraft. Man menar på att en plats kan ha maskulina (hårda) eller feminina 

(mjuka) element och att de bör råda en balans mellan dessa uttryck (ibid: 234). Social status – 

bearbetning och omvårdnad; är en faktor som tar upp vad en plats signalerar i form av det exklusiva 



 10 

och påkostade respektive det enkla och anspråkslösa. Synlig omsorg om en plats har visat sig ha 

stor betydelse för hur människan känner inför platsen. (ibid: 234-235). Affektion – igenkänning av 

det ursprungliga; tar upp människans förmåga att skapa känslomässiga relationer till platser utifrån 

minnen. En god miljö innehåller element där människan både kan relatera till nutid och dåtid 

(ibid: 236). Den sista faktorn Originalitet – att inte känna igen sig; behandlar de element i en miljö 

som upplevs vara spännande, överraskande och speciella. Platsens originalitet kan väcka 

nyfikenhet och ge känslan av att ”komma bort från vardagen”, vilket i sin tur kan leda till att man 

får nya perspektiv på tillvaron och gamla tankemönster bryts (ibid: 237-238). 

       Jag kommer att återkomma till de åtta faktorerna och tillhörande parkdefinitioner i min 

processbeskrivning, då jag använt dem som verktyg i mitt gestaltningsförslag på en 

promenadpark längs med Söderhamns gamla järnväg. 

 

Den gröna promenaden- i staden 

Under detta kapitel presenteras olika exempel på parker i staden som har ett fokus på 

promenaden och/eller parker som anlagts i anslutning till nerlagda järnvägar. Dessa exempel visar 

på hur man kan använda sig av stadens rum för att skapa gröna miljöer som på olika sätt bidrar 

till att förbättra stadsmiljön för dess invånare. 

Den gröna promenadstaden, Stockholm 

Stockholm är en stad som exploateras i snabb takt (Om stockholm 2012). Trots den stora 

befolkningsmängden är Stockholm känd för att vara en grön stad med många parker och 

grönområden.  Holger Blom, stadsträdgårdsmästare i Stockholm under 1930-70-talet, förmedlade 

redan under tidigt 1940-tal idén om ett sammanhängande parknät i staden, i sitt kända 

parkprogram. Under 1930-50-talet kom den så kallade ”Stockholmskolan”, med sin romantiska 

funktionalism/Mälardalens natur som främsta utgångspunkt, att bli en mycket uppmärksammad 

och uppskattad parkstil världen över (Andersson 2000). 

       ”Den gröna promenadstaden, en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur” är 

ett aktuellt samrådsunderlag från 2012 som ska fungera som ett stadsövergripande styrdokument 

för hur Stockholms stad ska utveckla sina gröna miljöer i framtiden.  Styrdokumentet har tagits 

fram av Stockholms stadsbyggnadskontor i samarbete med trafikkontoret och Stockholms 

exploateringskontor och är ett komplement till Stockholms övergripande översiktsplan. Den 

gröna promenadstadens syfte är att utveckla Stockholms befintliga parkprogram med målet att 
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fler invånare kan utnyttja stadens gröna miljöer. Mål och strategier för ”Den gröna 

promenadstaden” presenteras under fyra rubriker; Stockholms gröna karaktär, Stockholmarnas 

gröna vardagsrum, Stockholms ekologiska infrastruktur och Stadens verktyg och processer. 

Dessa punkter ska fungera som vägledning för de som planerar och utvecklar staden 

(Stadsbyggnadskontoret 2012). Jag kommer kortfattat att gå in på vad som tas upp under de olika 

rubrikerna. 

       Under rubriken ”Stockholms gröna karaktär” poängteras vikten av att ta till vara på och 

utveckla Stockholms gröna kulturvärden. Genom att knyta samman olika gröna rum i staden med 

hjälp av gröna promenader vill man skapa en mer lättillgänglig stadsmiljö för fotgängare och 

cyklister. Ytterstadens olika delar ska tydligare kopplas samman genom naturliga promenadstråk 

och attraktiva stadsparker skapas i ytterstadens tyngdpunkter. Målet är också att Stockholms 

strandpromenader ska utvecklas ytterligare (Ibid: 11-16). 

       ” Stockholmarnas gröna vardagsrum” är en annan punkt där målet att öka och förbättra 

stadens offentliga, gröna mötesplatser förmedlas.  ” Andelen Stockholmare som når ett 

grönområde inom 300 meter ska öka.” (ibid: 8) Delaktighet för stadens invånare och höjda 

parkkvalitéer utefter invånarnas önskemål är också något som ska utvecklas och förbättras (ibid:). 

       Under ”Stockholms ekologiska infrastruktur” beskrivs vilka mål Stockholm ska ha gällande 

vidareutvecklingen av en hållbar grönstruktur för miljön och ett rikare växt- och djurliv. En 

klimatanpassad planering av Stockholms grönområden och bevarande och utveckling av gröna 

miljöer som främjar växt- och djurliv är två punkter som tas upp under denna rubrik (ibid: 23-26). 

       ”Stadens verktyg och processer” beskriver de mål och strategier Stockholm ska ha för att 

utveckla sina processer och verktyg rörande planering, utveckling och skötsel av parker och 

naturområden. Målet är att varje exploateringsprojekt, i Stockholms stad, ska ha ”det gröna” i 

åtanke och bidra till utvecklingen av den gröna promenadstaden (ibid: 27-31). 

”Järnvägsparken” 

I och med att infrastrukturen hela tiden förändras, vägar dras om och stadskärnor förflyttas tas 

många järnvägssträckor ur bruk. I vissa fall rivs de för att ge utrymme till nya byggnationer, i 

andra fall blir de till en bit övergiven industrihistoria, ett så kallat ”mellanrum” i staden (Reiter 

2008). 

       Jag har tittat närmare på två olika exempel på gröna ”återvinningsinitiativ” där man har odlat 

och anlagt parker längs med nedlagda järnvägsspår i staden. Dessa exempel är: The High Line, i 

New York och Trädgård på Spåret, i Stockholm. Det är exempel där man låtit blommor, buskar, 
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träd och grönsaker pryda de gamla järnvägsspåren i staden så att en allmänhet på ett eller annat 

sätt skall kunna njuta av grönskan. 

       Parker och odling i anslutning till järnvägar är inget nytt påfund. Redan 1885, då större delar 

av järnvägsnätet i Sverige byggdes, fanns det en tanke med att anlägga parker och odla mark i 

anslutning till järnvägar och stationshus (Flinck 1994). Detta gjordes av såväl praktiska som av 

ideologiska och förskönande skäl. Järnvägsparkerna fungerade som en brandvägg mellan staden 

och järnvägen då gnistor från loken kunde orsaka brand i de lättantändliga träbebyggelserna. 

Dessutom skulle järnvägsparkerna vara trevliga att se på så att staden i fråga gjorde ett gott 

intryck på resenären (ibid:188). Statens järnvägar startade 1862 en egen trädgårdsavdelning där 

Olof Eneroth hade en ledande roll. Förutom stationsparkerna fick de som arbetade som 

banvakter vid SJ egna små trädgårdar och odlingslotter längs med järnvägen. Ettåriga växter, 

perenner, fruktträd och bärbuskar delades varje år ut till medarbetarna. Man skulle kunna säga att 

SJ skapade en folkbildande trädgårdskultur, där man propagerade för odling och dess positiva 

effekt på människan. Faktum är att SJ under hundra år bedrev en av de mest omfattade 

trädgårdsverksamheterna i landet ( Dunér & Dunér 2001). 

       Idag kan man knappast tala om någon trädgårdsverksamhet eller ”odlingsmissionerande” i 

SJ:s regi. I och med rationaliseringen på 1960- talet blev trädgårdarna och parkerna allt mer 

sparsmakade och idag finns inte många av dessa järnvägsparker och trädgårdar bevarade (ibid:). 

       De exempel som jag tar upp nedan går på sätt och vis i SJ:s tidigare spår, både bokstavligen 

och ideologiskt. De är exempel på projekt som sprider kunskap inom odling och trädgård och 

”propagerar” för naturens goda inverkan på människan. 

 The High Line, New York 

The High Line i New York är en 1,6 kilometer lång park, anlagd på ett upphöjt järnvägsspår, som 

går genom 22 hela kvarter på Manhattans västra sida (The high Line: B 2012). THL3 är ett 

exempel på hur man kan utnyttja och återanvända ett gammalt järnvägsspår i staden och på 

hemsidan beskrivs hela projektet som ett urbant återvinningsprojekt (ibid). 

       Järnvägsviadukten byggdes främst för att frakta olika matvaror till butikerna på Manhattan. 

På femtiotalet ökar lastbilstrafiken och tågtrafiken minskar hastigt, vilket leder till att delar av 

THL tas ur bruk och rivs 1934. Det sista tåget går 1980 och några år senare hotas hela tågbanan 

att rivas (The high Line: A 2012). Joshua David och Robert Hammond startar 1999 den ideella 

föreningen Friends of the High Line. Föreningen kämpar för ett bevarande av THL och för att 

                                                 

3     The High Line 
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göra tågbanan till ett offentligt grönt promenadstråk. Undersökningar börjar göras för att 

fastställa om projektet är ekonomiskt rimligt och 2003 öppnar man för ”Designing the High 

Line”, en idétävling där 720 bidrag från hela världen deltar. Förslagen behövde inte vara 

realistiska, man uppmanade snarare deltagarna att vara ”...bold and forvard- thinking – to create 

visions as unique and unexpected as the High Line itself.” (The high Line: C 2012). Dessa bidrag 

gjordes tillgängliga för allmänheten att beskåda och kommentera. Tanken med tävlingen var inte 

att ta fram en slutgiltig vinnande design, utan att få fram idéer och skapa en debatt kring THL 

och dess framtid. Förslagen går fortfarande att ta del av på THL:s hemsida (The high Line: C 

2012). Genom att öppna upp och visa på visioner och tankar kring det stora återvinningsprojekt 

involverades och engagerades en bredare ”allmänhet” redan från projektets början. Man har på så 

sätt låtit de som ska använda platsen vara med och forma THL till vad det är idag (ibid). 

       För att ytterligare närma sig en utformning av THL går Friends of the High Line och The 

city of New York ihop och väljer ut 52 designteam. Därefter startar en lång process för att ta 

fram ett vinnande team. Det slutgiltiga teamet kom att bestå av stadsplanerings- och 

landskapsarkitekturfirman, James Corner Field Operation och arkitektfirman Diller Scofidio + 

Renfro (ibid). 

       CSX transportation, inc4 donerar 2005 THL till The city of New York och det står nu klart 

att THL kan bevaras. Året därpå börjar förvandlingen från ett övergivet rivningshotat 

järnvägsspår – till en offentlig park uppe på ett 9 meter högt och 1,6 kilometer långt järnvägsspår 

som skär genom New Yorks mest centrala delar. Den 9e juni 2009 står den första sektionen av 

THL klar och kan öppnas upp för allmänheten. 

       Piet Oudolf är namnet på den Holländske landskapsarkitekt som har formgivit och 

komponerat THL:s planteringar (ibid). Han har tagit fasta på de växter som etablerat sig på 

platsen under den tid spåret varit oanvänt och låtit sig inspireras av det självsådda landskapet. 

Hållbarhet är någonting THL hela tiden strävar efter och detta var en viktig aspekt att ta hänsyn 

till vid valet av växter. Här utgick Oudolf från naturliga växtsamhällen för att skapa rabatter som 

inte kräver så mycket underhåll och som till stora delar sköter sig själva (ibid). Dessa 

växtsamhällen skapar också varierande mikroklimat, vilket främjar ett rikt djurliv. Rabatterna är 

omsorgsfullt designade efter växternas färg, form och textur, så att parken bjuder på sevärdheter 

hela året om. THL har en blogg där man varje vecka berättar om vad parken har att erbjuda i 

form av utställningar, föreläsningar och olika ”happenings” samt vilka platser av parken som är 

extra vackra eller sevärda just för tillfället (The high Line: B 2012). 

                                                 
4 Järnvägsföretag i USA 
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       Genom att öppna upp och visa på visioner och tankar kring det stora återvinningsprojekt 

involverades och engagerades en bredare ”allmänhet” redan från projektets början. Man har på så 

sätt låtit de som ska använda platsen vara med och forma THL till vad det är idag (The high Line: 

C 2012). När jag går in och läser på hemsidan känns det fortfarande som The High Line är ett 

projekt som involverar och engagerar sin omgivning. En plats som fortsätter att formas och 

utvecklas med hjälp av stadens invånare. 

Trädgård på spåret, Stockholm 

På The High Lines hemsida står det att man vill att projektet ska inspirera till liknande 

återvinningsprojekt världen över (The high Line: B 2012). ”Trädgård på spåret” är ett exempel på 

ett liknande projekt där man bland annat inspirerats av THL och återanvänt ett gammalt 

järnvägsspår i Stockholm. I informationsunderlaget, ”Trädgård på spåret, Urban gardening vid 

Eriksdal”, presenteras visionen om en stadsodling längs med det gamla spårområdet på 

Södermalm. Tanken är att det ska fungera som ett grönt centrum för stadsodling där man ska 

kunna odla, handla växter och grönsaker, marknadsföra gröna idéer och utbyta kunskaper 

(Trädgård på Spåret: A 2012). Trädgården är en offentlig plats som ska vara öppen för alla, även 

de som inte är medlemmar är välkomna att odla vattna och skörda. De centrala kolonilotterna 

som ligger intill spårområdet har långa köer och TPS5 öppnar upp möjligheterna för stadsborna 

att komma i kontakt med trädgård och odling på ett enklare sätt (ibid). 

       TPS är en ideell förening som ska planera, bygga och underhålla trädgården. Föreningen har 

skrivit avtal med Stockholms stad och anläggningsarbetet påbörjades under 2012. Styrelsen består 

av tre personer, Initiativtagaren Philip Olsmeyer, Max Zinnecker och Lisa Kopp. Ingen av dem 

har tidigare erfarenhet av att jobba med trädgård och odling men intresset, och viljan att lära sig 

mer, är stor (Olsmeyer 2012). Projektet har fått stor medial uppmärksamhet och intresset från 

omgivningen har visat sig vara stor redan den första säsongen. Idag har föreningen ca 300 

medlemmar. Projektet är tänkt att drivas med hjälp av medlemsavgifter, växtfaddrar, sponsring 

och genom den försäljning som sker på platsen. Fadder kan man bli genom att vara med och 

finansiera 1kvm odlingsbädd med jord och frön (ibid). 

       Philip Olsmeyer var den som fick idén att göra om det bortglömda spårområdet, mitt i 

Stockholm, till en urban trädgård. Jag ringde upp honom för att ställa lite frågor kring projektet. 

När jag frågar Philip vad det var som fick honom att sätta igång det här projektet svarar han att 

han hämtat mycket inspiration från Berlin och den urbana odlingsrörelse som finns där. Han 

                                                 
5 Trädgård på spåret 
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säger att Stockholm saknar platser för ”urban aktivitet” där människor kan känna sig delaktiga 

och han såg potentialen i den outnyttjade platsen och dess centrala läge (ibid). Stockholms stad 

och exploateringskontoret var redan från början positivt inställda till förslaget och allt gick väldigt 

fort från idé till handling. En av anledningarna till att det gick så ”lätt” att få igenom förslaget tror 

Philip beror på att det dels ligger i tiden med stadsodling och att förslaget handlade om en mobil 

trädgård som enkelt kan förändras och formas efter behov och efterfrågan. Flyttbara 

odlingslådor, rissäckar eller krukor och kafévagn på hjul gör trädgården flexibel och öppnar upp 

för många olika användningsområden (ibid). 

       Målet är att TPS ska vara med och sprida den urbana odlingstanken och skapa en levande 

plats för folk att mötas, sprida kunskap och odla tillsammans. Det ska hållas kurser, föreläsningar 

och workshops i trädgården. Det kommer även att finnas utrymme för olika mindre kulturella 

evenemang som konserter, teater och utebio (Trädgård på Spåret: B 2012). Inför säsongen 2013 

planerar man att starta ”Barnens Trädgård på Spåret”, en odlingsskola för skol- och 

förskolklasser. De ska även öppnas ett litet bibliotekscafé och på helgerna kommer en grön 

marknad att vara öppen under sommarsäsongen. Där kommer man bland annat att kunna köpa 

de grödor som odlats och skördats på spåret (Olsmeyer 2012). 

       Detta är ett projekt som är i startgroparna men den första säsongen har varit lyckad och Pilip 

tror att intresset bara kommer att öka (ibid). På deras hemsida går det att läsa mer om vad som 

sker i trädgården under säsongen. Trädgård på Spåret i likhet med The High Line är projekt som 

har lyckats förvandla övergivna spårområden till attraktiva gröna miljöer genom att låta de som 

ska använda platsen vara med och forma den. 

 

Processbeskrivning 

I samband med att jag skulle komma på ett ämne till min b-uppsats tog jag en promenad i den 

stad jag växt upp i, Söderhamn. Jag tog vägen längs med ett gammalt nedlagt järnvägsspår som 

går genom stadens centrala delar, en promenad jag gått många gånger. I mina tankar svävade jag 

omkring långt ute i världens alla metropoler. - Stadsodling och gröna miljöer i New York med 

exemplet The High Line, eller Berlin med alla gräsrotsinitiativ
6
 och urbana stadsodlingar. Kanske 

ska jag undersöka dessa projekt och se vad som sporrat folk att förändra sin närmiljö och ta dessa 

”gröna initiativ”. I mitt grubblande tittar jag upp och ser mig omkring på järnvägsspåret. -Tänk 

                                                 
6 Som ett grönt nätverk i staden (NE 2013) 
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om man kunde göra någonting här? Jag ställer mig själv frågan - Vad får mig att vilja förändra 

min närmiljö? Och – Hur skulle man kunna göra det på den här platsen? 

       I min processbeskrivning kommer jag att redovisa för hur jag har gått tillväga för att komma 

fram till ett gestaltningsförslag på en promenadpark längs med en gammal järnvägssträcka i 

Söderhamn. Arbetet går inte in på olika tekniska lösningar, vad som skulle krävas vid en 

anläggning eller hur man går tillväga för att skapa ett gynnsamt klimat för växterna i denna miljö. 

Jag har heller inte gjort några specifika växtval. 

Plats och sammanhang 

För att utforma en promenadpark längs med Söderhamns gamla järnväg kändes det viktigt att 

börja med att ta reda på mer om platsen (järnvägssträckan) och dess sammanhang (Söderhamn). 

Jag har sedan försökt att resonera kring vilka för- och nackdelar som kan finnas med att 

omvandla järnvägssträckan till en grön promenad. 

Söderhamn 

Söderhamn är en kommun som ligger längs med Hälsinglands kust. Idag har orten drygt 25 000 

invånare, varav 12 000 bor inne i de centralare delarna. Orten har drabbats av stora nedskärningar 

i arbetslivet och de senaste 10- 15 åren har befolkningen hela tiden minskat, bland annat som en 

följd av dessa nedskärningar (Söderhamnskommun 2013: a). Statistiken är inte heller så munter 

om man går in och kollar på folkhälsan och arbetslösheten i kommunen (Regionsfakta 2013; 

Folkhälsoinstitutet 2012). Trots dessa dystra siffror har jag uppfattningen att Söderhamns 

kommun har en positiv inställning och en vilja att förändra och förbättra miljön för dess 

invånare. På kommunens hemsida (www.soderhamn.se) går det att ta del av det arbete som görs 

för att utveckla Söderhamn och uppnå den framtidsvision man har satt upp för staden. Bland 

annat vill man utnyttja det faktum att Söderhamn är en skärgårdsstad och bygga upp ”...ett 

levande stadscentrum med stark skärgårdskänsla.” (Söderhamnskommun 2013: b). Söderhamn är 

en så kallad Ekokommun, vilket innebär att man jobbar aktivt med olika miljöfrågor och att 

kommunen ska ha en positiv inställning till projekt och arbeten som tar den hållbara utvecklingen 

framåt. Målformuleringen för Söderhamn som hållbar stad lyder; ”Söderhamns kommun ska 

utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar 

i kommunen...” (Söderhamnskommun 2013: c). 

       I mitt arbete har jag även tagit del av översiktsplanen över Söderhamns stadskärna. Denna 

ska användas som ett styrdokument över hur man ska utveckla och förvalta stadskärnan. Här har 

jag kunnat gå in specifikt och titta på området kring den gamla järnvägssträckan 
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(Planeringskontoret Söderhamn 1998). Dock är planen från 1998 och jag tror att den hade sett 

något annorlunda ut om det hade varit en mer uppdaterad version. Översiktsplanen har ändå gett 

mig en uppfattning om vissa riktlinjer som kan vara värda att ha i åtanke vid en utformning av 

promenadparken längs Söderhamns gamla järnväg. 

Söderhamns gamla järnväg 

Den en kilometer långa sträcka som jag valt att utforma min promenadpark längs med är en del 

av ett gammalt järnvägsspår som går genom de centrala delarna av Söderhamn. Järnvägen 

byggdes 1886 och den sträcker sig längs med Söderhamnsån mellan Östra och Västra Berget och 

vidare ut mot hamnen. Söderhamn var en stad som expanderade kraftigt på grund av 

industrialiseringen under senare delen av 1800-talet. Järnvägen hade under denna tid en central 

och mycket viktig funktion i Söderhamn, då den knöt ihop hamnen med stadens industrier 

(Bebyggelseregistret 2012). 

 

 

 

Bild 1. Söderhamnsån löper längsmed stora delar av järnvägssträckan (Foto: av författaren). 

 

Sträckan togs ur bruk 1997 när den nya Ostkustbanan invigdes och sedan dess har spårets vara 

eller icke vara diskuterats fram och tillbaka (Planeringskontoret Söderhamn 1998). 

       I samband med att spåret togs ur bruk gjorde banverket tillsammans med Länsmuseet 

Gävleborg en byggnadsminnesutredning gällande den viadukt som hör till denna järnvägssträcka. 

Viaduktens äldsta delar är från 1885-1886 och sträcker sig mellan Östra och Västra Berget. Den 

nuvarande tvåspåriga viadukten är byggd 1927 med en tidstypisk nitad fackverkskonstruktion i 

stål, av samma modell som Eiffeltornet i Paris. Faktum är att Järnvägsviadukten i Söderhamn är 

landets äldsta (ibid). 
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       Vid den utredning som gjordes 1997 kom man fram till att viadukten hade följande värden 

som talade för ett bevarande: Viadukten är ett exempel på en utbyggnad av järnvägsnätet under 

sent 1800-tal och har därför ett samhällshistoriskt värde. Viadukten har också ett 

stadsbyggnadshistoriskt värde då den tillhör den del av staden som byggdes efter den stora 

stadsbranden i Söderhamn 1876, och den har ett teknikhistoriskt värde eftersom denna typ av 

nitade stålkonstruktion är typiskt för den tid då viadukten byggdes. Viadukten anses också ha 

upplevelsevärden, miljöskapande värden och ett identitetsvärde för Söderhamn. Dessa 

konstateranden ledde fram till att viadukten byggnadsminnesförklarades år 2006 (ibid). 

       Järnvägsspåret före och efter viadukten är inte byggnadsminnesförklarad och det finns i 

nuläget inget som hindrar dessa järnvägssträckor från att rivas. Ett förslag som diskuterats är att 

bevara spåret och låta ett el-lok gå den gamla järnvägssträckan mellan Söderhamns Centrum, 

Resecentrum7 och E-Center8. Men enligt Johnny Olofsson, infrastrukturstrateg på 

kommunstyrelseförvaltningen i Söderhamn, är planerna för sträckan fortfarande mycket lösa 

(Olofsson 2012). Det ena spåret har tagits bort och den delen tjänar i dagsläget som gångväg 

längs med det kvarvarande spåret. 

Varför kan en promenadpark förbättra platsen?  

I min bakgrund har jag tagit upp exempel på forskning som tyder på att gröna rum/parker i 

städer kan bidra till att skapa värdefulla miljöer för både människor och djur på flera olika plan 

(Myhr 2007; Coldning 2011). I avsnittet ”Den gröna promenaden – staden” ger jag exempel på 

olika gröna projekt där man använt sig av övergivna järnvägsspår i staden för att skapa gröna 

platser som på flera sätt gynnar människan i staden. Men varför tror jag att en promenadpark 

längs med den gamla järnvägssträckan i Söderhamn skulle förbättra platsen och bidra med värden 

som gynnar staden och dess invånare? 

       I den översiktsplan Söderhamn har över stadskärnan står det att ”...stadens kvalitéer skall 

utvecklas genom att Söderhamns speciella karaktär och kvalitéer bevaras och att förändringar och 

tillägg förstärker stadens karaktär” (Planeringskontoret Söderhamn 1998). Det står också att 

”Stadens parkstråk och gatuplanering, främst längs ån, vidareutvecklas i den klassiska stadens 

anda så att Söderhamns kvalitéer som parkstad bibehålls och höjs” (ibid). Jag tänker mig att 

promenadparken längs med den gamla järnvägssträckan i Söderhamn skulle gå helt i linje med de 

direktiv som presenteras i planen, då järnvägssträckan ligger just längs med ån. Jag tror också att 

den skulle vara ett tillägg som skulle utveckla och stärka Söderhamns karaktär av parkstad. 

                                                 
7 Nya järnvägsstationen i Söderhamn. 

8 Köpcentrum en bit utanför stadskärnan. 
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Kanske kan promenadparken föra med sig ett identitetsvärde för Söderhamn och vara en 

anledning till att människor, även utanför kommunens gränser, söker sig till staden? 

       Vikten av att bevara en biologisk mångfald nämns under flera rubriker i Söderhamns 

miljömål (Söderhamns kommun 2013: c). Det gröna stråket skulle kunna binda ihop olika 

grönområden och fungera som en spridningsväg för växter och djur (Florgård 1994). Söderhamn 

ska arbeta aktivt för att skapa miljöer som främjar gång- och cykeltrafikanter i staden 

(Söderhamns kommun 2013: d) Promenadparken, med det centrala läget, kan hjälpa till att binda 

ihop staden ytterligare och göra attraktiva platser och grönområden än mer tillgängliga för 

fotgängare och cyklister. För detta krävs det såklart att parken utformas så att den är väl 

integrerad i staden. I min redovisning av gestaltningsprocessen tar jag upp mer om hur jag har 

tänkt kring detta. 

       Mitt främsta argument för promenadparken är att jag tror att om den utformas på rätt sätt så 

skulle den kunna erbjuda en lättillgänglig, restorativ, grön miljö med upplevelsevärden för 

Söderhams invånare. Detta skulle i förlängningen kunna bidra till att påverka den fysiska och 

psykiska hälsan hos befolkningen på ett positivt sätt (Myhr 2007). 

Svårigheter, nackdelar och problem 

Finns det nackdelar med att anlägga en promenadpark längs med den gamla järnvägen i 

Söderhamn?  Förutom att det kan finnas ekonomiska svårigheter för kommunen att ta sig an ett 

sådant här projekt har jag stött på ett par faktorer som skulle kunna ses som hinder för att 

anlägga en promenadpark på just denna plats. 

       Eftersom platsen för den tänkta parken ligger på tidigare industrimark skulle man vid en 

anläggning vara tvungen att göra en riskutvärdering av platsen. Det skulle innebära en översiktlig 

markundersökning, för att undersöka den eventuella mängden gifter i marken och ställa det i 

relation till hur platsen ska användas (Dahlén 2012). Det har inte gjorts några direkta 

undersökningar av järnvägssträckan tidigare men man kan anta att området har vissa mängder av 

tungmetaller, bland annat från de gråbergsmaterial som de flesta banvallar är uppbyggda av, samt 

gifter från de syllar som håller upp järnvägsrälsen (ibid). Mats Dahlén, miljöinspektör vid 

miljökontoret i Söderhamn, berättar att det finns lite olika åtgärder för att komma tillrätta med 

detta problem. Man kan antingen tillföra material på platsen eller forsla bort giftigt material till 

deponier. En annan metod som blir allt vanligare är en biologisk metod som kallas för 

fytoremediering (ibid). Detta innebär, i stora drag, att marken renas av växter som hindrar 

föroreningar att sprida sig ut i ekosystemet. Antingen genom växter som har förmågan att ta upp 

och lagra gifter eller bryta ner dem (Olsson 2012). I Karin Olssons uppsats ”Jordläkande växter” 
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går det att läsa mer om vilka växter som har förmågan att rehabilitera förorenad mark. I hennes 

arbete finns det även ett förslag till hur en sådan metod skulle kunna appliceras på 

järnvägsstationen i Ockelbo (ibid). 

       Ett annat ”hinder” för att anlägga promenadparken kan vara att man tar värdefull central 

mark i anspråk. Mark som skulle kunna bebyggas eller användas till parkeringar. I stadsplanen 

uttrycker man att det finns ett parkeringsbehov för intilliggande fastigheter (Planeringskontoret 

Söderhamn 1998).  Söderhamns kommun ska, enligt de miljömål man har satt upp, arbeta för att 

minska användningen av bilar i staden och lämna mer plats för gång och cykelvägar. Därför kan 

tyckas att parkeringsplatser inte borde prioriteras i detta fall (Söderhamns kommun 2013: d). 

       Trots att det kan finnas vissa nackdelar med att anlägga en park längs med Söderhamns 

gamla järnväg anser jag att de värden som en promenadpark kan föra med sig väger tyngre. 

Min gestaltningsprocess 

Jag har tänkt att jag ska visualisera min gestaltningsprocess genom att zooma mig in i arbetet. För 

det är så det har gått till när jag har mig närmat mig en utformning av promenadparken längs med 

Söderhamns gamla järnväg. Först kommer jag att redovisa för hur jag har närmat mig en 

utformning, sedan presenterar jag mina skisser och kommenterar dem utifrån de faktorer och 

parkdefinitioner som jag har valt att förhålla mig till i min gestaltning (Sorte 2005). Efter det tittar 

jag på om jag lyckats applicera dessa faktorer i promenadparken och skapat det Sorte definierar 

som ”en upplevelsemässigt god parkmiljö” (Sorte 2005: 227-241). Men vi börjar med att vidga 

perspektivet och titta på järnvägssträckan ovanifrån. 

Helhet 

Jag vill att promenadparken ska vara väl integrerad i staden, så att den blir till en fungerande del 

av Söderhamns stadskärna och inte en isolerad ”ö” utanför sitt sammanhang. Genom att titta på 

järnvägssträckan ovanifrån med hjälp av kartor kunde jag bilda mig en uppfattning om hur 

järnvägssträckan är förankrad i staden och hur den skulle kunna förankras ytterligare. Jag började 

med att märka ut vilka olika ”målpunkter” som finns längs med järnvägen. Med målpunkter 

menar jag platser som kan vara tänkbara destinationer som till exempel muséer, caféer, skolor, 

parker etc. 
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Figur 1. Målpunkter längs med järnvägssträckan. A. Söderhamns museum B. Kvarnen (galleri/utställningslokal) C. Västra berget 

(naturområde/park) D. Rådhustorget (med bla rådhus, stadshotell och konditori)  E. Källparken  F. Östra berget (Orskarsborg) G. 

Busstation H. Gågatan (Affärsgata)  I. Öster (gammalt arbetarkvarter/villaområde)   J. Östra  skolan  K. Gamla tågstationen L. 

Teknikparken M. Cfl (centrum för lärande) N. Hamnområde (Karta: från Kultur - och Samhällsutvecklingsförvaltningen (2012) 
Söderhamn, modifierad av författaren). 

 
 

Vissa av dessa målpunkter är redan förankrade i promenaden men jag tycker att detta skulle 

kunna göras på ett mycket tydligare sätt så att det känns naturligt att ta vägen genom parken till 

sitt tänkta mål. 

       Då hela järnvägssträckan är ca 2 km lång bestämde jag mig för att endast koncentrera mig på 

den del som går genom centrumkärnan, ca 800 meter (google.maps 2012). Tanken är dock att 

promenadparken ska fortsätta längre åt båda håll och binda ihop den nya tågstationen med 

centrumkärnan så att man med cykel eller till fots kan ta sig in via den gamla järnvägssträckan. 

Delar 

När jag fått en övergripande uppfattning om plats och sammanhang var det dags att komma ner 

på spåret. Jag besökte platsen vid ett flertal tillfällen för att fotografera, observera och känna in. 

       Att befinna sig på spåret fick mig att ta en rad olika beslut. Jag kunde bestämma mig för vilka 

delar av promenaden som jag skulle gå in närmare på och utforma, då tidsramen inom vilket 

arbetet sträcker sig inte skulle räcka för att utforma hela promenaden sammanhängande.  Jag 

valde att i huvudsak koncentrera mig på de delar av promenaden som jag anser vara 
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”problemområden”. Genom att gå längs med järnvägssträckan skapade jag mig också en 

uppfattning om var på sträckan det fanns fina utsiktspunkter, vart man skulle behöva skärma av 

och var man skulle önska att det fanns sittplatser osv. 

 

 
 

 

Figur 2. De delar av promenaden som jag har valt att gestalta. 1. Viadukten. 2. Gräsgången. 3. Skogsbacken. 4. Hamntorget. (Karta: från 

Kultur - och Samhällsutvecklingsförvaltningen (2012) Söderhamn, modifierad av författaren). 

 
När jag hade bestämt vilka dela av sträckan som jag skulle ta mig an kände jag att det tog stopp. 

Eftersom det inte finns någon riktig beställare i det här fallet, som har kunnat komma med krav 

och önskemål under resans gång, har jag hela tiden varit tvungen att sätta mina egna ramar för 

arbetet. Det jag hade att förhålla mig till var den fysiska platsen i sig och dess kontext. I mitt 

huvud hade jag nu en övergripande bild av hur jag ville att parken skulle se ut men idéerna körde 

fast när jag satte mig ned med foton och skisspapper. Spåret och den långsmala formen kändes 

svår att angripa. Jag var tvungen att hitta någon slags riktlinje, något att förhålla mig till som 

kunde ta mina idéer framåt. 

       Jag kom snart att tänka på en artikel av Gunnar Jarle Sorte som jag hade läst tidigare (Den 

jag tar upp i min bakgrund). Artikeln heter ”Parken för Homo Urbanis - Stadsmänniskan”(Sorte 

2005). I artikeln resonerar Sorte kring vad som är ”... en upplevelsemässigt god parkmiljö för 

dagens stadsmänniska.” (ibid: 228). Artikeln går igenom hur olika faktorer i den fysiska miljön 

kommunicerar med oss och får oss att känna på olika sätt inför en plats. Sorte definierar också, 
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utifrån dessa faktorer, vad en ”god” parkmiljö bör innehålla (ibid). Jag beslutande mig för att 

använda Sortes artikel och tillämpa de olika faktorerna i min utformning. Detta beslut tog mig 

framåt i mitt skissarbete och skapade idéer. 

        Nedan visar jag fyra avsnitt längs med promenadparken som jag valt att utforma. Där 

förklarar jag också hur jag har tänkt och resonerat kring min design och de olika miljöfaktorerna.  

 

1. ”Viadukten”  

Trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, kraftfullhet, social status, affektion, originalitet 

 

 

Bild 2. ”Viadukten” som den ser ut idag.(Foto: av författaren). 

 

Figur 3. Skiss över den tänkta ”Viadukten”(Illustration: av författaren).  
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Viadukten sträcker sig från kvarnen till källparken (Figur 2 punkt 1) och går genom de äldsta 

delarna av Söderhamn (Planeringskontoret Söderhamn 1998). Den plats jag har gått in närmare 

på och utformat är ett avsnitt där viadukten korsar Rådhustorget. Här ramar den omkringliggande 

miljön in platsen på ett fint sätt och blir till en lika stor del av parken som själva viadukten.  Både 

viadukten och den omkringliggande miljön bär på ett affektionsvärde som jag i min utformning 

försökt att ta hänsyn till. Viadukten är dessutom byggnadsminnesförklarad, så här har jag hela 

tiden fått tänka, ”less is more”. 

       Jag skulle önska att viadukten var mer kopplad till torget nedanför än vad den är idag. En 

trappa som leder ner till torget skulle kunna utformas på ett sådant sätt att den smälter in i 

konstruktionen och påverkar viaduktens arkitektur så lite som möjligt. På så sätt skulle det finnas 

möjlighet att, till exempel, köpa en glass på det konditori som ligger vid torget, för att sedan gå 

upp på viadukten och avnjuta glassen med vacker utsikt. 

       Det här är ett avsnitt som jag fått kämpa med för att få till. Jag testade att öppna upp spåret 

helt, göra perennrabatter i stora sjok och placera blomlådor längs med räcket men det kändes 

bara rörigt. Jag valde tillslut att våga göra det enkelt eftersom viadukten i sin arkitektur är fin som 

den är. Jag tror dock att platsen skulle kunna förbättras genom att göra vissa tillägg.  

       Det första jag kom att tänka på var att det saknades platser att sitta på. De gånger jag besökte 

viadukten för att dokumentera och observera var det många som stannade upp för att blicka ut 

över torget. Valet av sittplats fick styras av konstruktionen då jag såg möjligheten att förvandla 

förstärkningar, som finns där viadukten korsas av en väg, till bänkar. 

       Ett annat tillägg som jag tror skulle höja platsen ytterligare är att tillföra belysning. Både uppe 

på viadukten och undertill för att förstärka konstruktionen ytterligare och skapa en tryggare miljö 

när det är mörkt. Jag tänker mig en ”osynlig” belysning som är integrerad i själva 

stålkonstruktionen. 

       Viadukten upplevs nästan flyta fram, parallellt med Söderhamnsån, mellan trädkronor och 

byggnader. Genom att plocka in för många element tror jag att viadukten skulle hackas upp för 

mycket och förstöra den rörelse som finns på platsen. Därför tänker jag mig att man kan öppna 

upp mitträcket med grindar och ha partier i det kvarvarande spåret som är fixade med samma 

virke som gångvägen. Platsen upplevs redan som ”grön” då man befinner sig i höjd med 

trädkronorna men jag valde att ändå plocka in en del växtlighet på viadukten i anslutning till 

sittplatserna. Detta i form av uppbrutna partier i ”golvet” och i spåret, där olika perenna växter 

får leta sig upp. Här föreställer jag mig växter som kan skapa kontrast och samspela med 

viaduktens kraftfulla yttryck och perenner som lockar till beröring. 
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       Eftersom platsen skulle kräva olika tekniska lösningar i konstruktionen vid en anläggning har 

det varit svårt att se designen framför sig. Om jag hade haft kunskap om vad som är möjligt och 

hur saker kan lösas tekniskt på platsen, hade nog fler idéer och än bättre lösningar kommit fram. 

Med den här skissen vill jag i alla fall visa på ett ungefär vad man skulle kunna göra för att höja 

platsens upplevelsemässiga värde ytterligare. Genom att göra dessa förändringar tror jag att 

viadukten (och promenadparken) skulle kunna vara mer av ett signum för Söderhamn än vad den 

är idag. 

2. ”Gräsgången”  

Trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, kraftfullhet, social status, affektion, originalitet 
 
Det här avsnittet av promenaden är det som känns mest monotont, som en lång transportsträcka. 

Jag ville ändå utnyttja det långa perspektivet och den tydliga blickpunkten. Det finns en 

inneboende kraftfullhet på den här platsen som jag ville förstärka utan att göra platsen enformig 

och hård. I Sortes artikel om de åtta upplevelsemässiga faktorerna skriver han om miljöns 

inneboende kraftfullhet som ett uttryck för genus, där de hårda värdena beskrivs som maskulina 

och de mjuka som feminina (Sorte 2005: 227-244). Jag väljer att benämna dessa värden som 

enbart hårda eller mjuka då jag anser att det inte är relevant att koppla dessa till genus. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
              
    

 

 

Figur 4. Tidiga skisser/ funderingar över hur spåret skulle kunna utnyttjas (Illustration: av författaren). 

 

 

  Jag började med att skissa på hur jag skulle utnyttja och använda spåret. Ska växterna löpa längs 

med eller ska de bölja fram och bryta av den raka formen? Ska man kunna gå på spåret? Många 

frågor sökte svar.  
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            Bild 3. Den utvalda sträckan för ”Gräsgången”                                                          Figur 5. Skiss ”Gräsgången” 

                               (Foto: av författaren).                                                                                  (Illustration: av författaren). 

 

 

 

Jag bestämde mig för att förstärka järnvägsspåret form och skapa ännu mer sug i perspektivet 

genom att placera ”portar” med jämna mellanrum längs raksträckan. Dessa hjälper till att förlänga 

perspektivet ytterligare. Jag tror att dessa portar ändå gör att man inte upplever sträckan som lång 

och tråkig utan istället manar till att fortsätta framåt. Portarna tänkte jag skulle vara av stål eller 

järn, svarta i färgen så att de syns på långt håll och blir en fin kontrast till den vita snön under 

vinterhalvåret. Materialet ska ha koppling järnvägen och bära på en industrikänsla. Portarna 

bjuder också in faktorn originalitet till platsen. Jag tänker mig att de kan ses på långt håll och 

skapa en nyfikenhet.  

 

 

     

 

 

 

Figur 6. Skiss av ”Gräsgången” från sidan (Illustration: av författaren). 
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Här ligger spåret upphöjt på en banvall vilket gör att platsen känns avskärmad från bilvägen 

nedanför. Dessutom löper en allé med lönnar längs med vägen och skapar en lucker grön vägg 

mot vägen som ändå tillåter blicken att vandra utöver staden och ån. Därför anser jag att 

gräsgången med portarna räcker för att skapa en rumslighet på platsen. Gräset på sidorna av 

spåret förstärker också formen samtidigt som det mjukar upp platsen något och ger liv till de 

hårda elementen. Gräset skiftar i olika ljus, fångar upp vind och lockar till beröring. 

Spåret görs om till gångväg med hjälp av liknande virke som finns på viadukten. Denna gångväg 

sträcker sig i ett parti längs med vägen med en på- och ”avfartsramp”. På yttersidan har jag 

placerat stenbänkar eller stepstones för att skapa jämvikt. 

       Jag har tänkt mig att ”Gräsgången” ska ge en nästan högtidlig känsla men det kan också vara 

en plats som är idealisk för skateboarden eller för att leka tittut mellan grästuvorna. 

3. ”Skogsbacken” 

Trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, kraftfullhet, social status, affektion, originalitet 
 
 

”Skogsbacken” är ett mindre avsnitt jämte gräsgången mot Östra Berget. Här tänkte jag skapa en 

intimare plats för avskildhet. Jag tyckte att platsen passade till det då jag såg framför mig att man 

kunde utnyttja den kuperade slänten för att komma upp en bit. Här började jag med att 

bestämma vart sittplatser skulle finnas. En sittplats som kändes naturlig var under den fina 

trädgruppen närmast gångvägen. De andra sittplatserna placerade jag i slänten på små avsatser där 

man leds upp via en naturstig/trapp. Här kan man sitta med slänten i ryggen med utsikt över 

stadskärnan. Rumslighet är en faktor som har stor betydelse för hur vi uppfattar en miljö och det 

är viktigt att det finns en dynamik mellan öppenhet och slutenhet för att en plats ska upplevas 

som positiv. Miljöpsykologisk forskning tyder på att människor föredrar platser där man har full 

utblick samtidigt som man själv inte kan bli sedd (Johansson & Küller 2005, s 232). Jag upplever 

att den här platsen kan erbjuda just en sådan plats. Jag har även utnyttjat slänten för att också här 

leka med perspektiven. Jag tänkte mig att skulpturer som står i kontrast till ”portarna” nere vid 

rälsen kunde placeras ut för att skapa djup och väcka intresse. Dessa skulle också kunna fungera 

som belysning på platsen. Kanske kan man svagt lysa upp dem underifrån och tänka sig att ytan 

reflekterar ljuset på ett fint sätt när det är mörkt. Skulpturerna skulle vara en faktor som tillförde 

platsen originalitet. 
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Bild 4. Platsen för ”Skogsbacken” (Foto: av författaren). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Skiss över ”Skogsbacken”(Illustration av författaren). 

 

Annars har jag tänkt hålla slänten så ”naturlig” som möjligt. Kanske att platsen gallras något så att 

stammar kommer fram ännu tydligare men det får inte vara för städat. Jag vill att insekter, fåglar 

och andra djur ska trivas på platsen och i sin tur bidra till att väcka våra sinnen. Det skulle även 

vara fint att låta lökväxter dyka upp i backen, som vandrande färgklickar om våren. 

       Närmare gångvägen vill jag att sittplatsen ska vara mer lättillgänglig så jag har dragit in 

gångvägen som en mjuk bubbla under trädet. Marktäckare under trädgruppen, gräs och någon typ 
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av vide får rama in. På den här platsen växer idag krolliljor som förmodligen har spridit sig från 

någon tomt i närheten. Dessa kan få leta sig upp i backen och sprida sig lite som de vill.  Det ska 

vara växter som smälter in naturligt i miljön men ändå utmärker just denna del som mer ordnad. 

4. ”Hamntorget” 

Trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, kraftfullhet, social status, affektion, originalitet 
 

Om man följer spåret österut och börjar närma sig det gamla stationshuset kommer man till nästa 

avsnitt av promenadparken. En del av promenadparken som jag har valt att kalla ”Hamntorget”. 

Här blir promenaden mer integrerad i staden då spåret inte är lika upphöjt som tidigare. Det här 

är en del som känns bortglömd och om man pratar om social status som en upplevelsemässig 

faktor så är den frånvarande i det här fallet. 

       Mot norr ligger en parkering och en liten återvinningsstation. Där skulle man behöva skärma 

av då platsen känns något rörig. Jag tänker mig ett plank i samma stil som de gamla 

magasinsbyggnaderna man ser i bakgrunden. Buskar och perenner med stark karaktär, doft och 

fina fröställningar skulle planteras framför planket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Platsen för det tänkta ”Hamntorget ” som det ser ut i dag (Foto: av författaren). 
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Figur 8. Illustration av ”Hamntorget” (Illustration: av författaren). 

 

I Sortes artikel står det att ”rytm och kontinuitet bidrar till upplevelsen av helhet i landskapet” 

(Sorte 2005: 231). Träd är något som följer hela sträckan och får den att hänga ihop. På viadukten 

går man mellan trädkronor och vid gräsgången följs man åt av en rad av ståtliga lönnar. Detta är 

ett avsnitt av promenaden som saknar träd och jag placerade därför en ”träddunge” som får 

skapa rumslighet och knyta ihop hela sträckan bättre. Här tänker jag mig ett träd med vacker stam 

och stark form. Under dessa kan man sitta i skuggan av kronan och ha picknick i gräset eller läsa 

en bok. 

       Vi börjar närma oss hamnen så jag ville på något sätt skapa en känsla av att det. Jag plockade 

in Söderhamnsån in till promenaden genom att göra vattenspeglar i spåret. Vattenytan skiftar 

med väder, årstid och tid på dygnet vilket gör spåret mer levande. För att förstärka hamnkänslan 

ytterligare inspirerades jag av flytbryggorna nere vid hamnen och förde in små ”bryggor” som 

broar över vattenspegeln och större ”bryggor” som sittplatser. Dessa sittbryggor ska vara 

flyttbara och kunna ordnas efter behov. De kanske kan bli till en tillfällig scen eller en plats för att 

ligga och lapa sol. 

       Det här avsnittet av promenaden tänker jag mig främst vara en plats där man kan mötas och 

umgås. 
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Promenadparken- en upplevelsemässig resurs? 

Så, har jag fått in de faktorer som ska finnas representerade i en upplevelsemässigt god parkmiljö? 

Här kommer jag att gå igenom min utformning av promenadparken i helhet, och kommenterar 

förslaget utifrån varje enskild faktor och tillhörande parkdefinition. 

Trivsamhet 

”PARKDEFINITION 1. En god park är en plats där naturelement som träd, 
buskar, blommor, stenar och vatten har en sådan rumslig ordning och bearbetning 
att människorna på ett meningsfullt sätt finner en klangbotten för sitt 
långtidsminne och får en känsla av lust i kontakten med naturens element. Parken 
heter Locus amoénus, den sköna parken.” (Sorte 2005: 229) 

 

Detta är en faktor som jag hoppas att jag har fått in i min gestaltning. Jag vill att platsen ska 

upplevas som behaglig och lustfylld. Vad vi upplever som behagligt och lustfyllt kan förstås vara 

kulturellt och individuellt betingat, men faktum är att forskning visar att vi trots dessa skillnader 

upplever och reagerar på naturmiljöer på ett liknande sätt (ibid). Trivsamhet är en faktor som jag 

tycker skiljer sig från de andra då den inte går att applicera på min design på ett konkret sätt. Jag 

har därför haft svårt att räkna in detta som en enskild faktor utan istället tänkt att ”trivsamhet” är 

någonting som kan uppstå på platsen i närvaro av de andra faktorerna.  

Komplexitet 

”PARKDEFINITION 2. En god park låter vår biofila längtan, genom 
sinnenas alla modaliteter, tillfredställas av en dynamisk nyanserad och levande 
komplexitet som utan krav tillåter ett nyfiket sökande.” (Sorte 2005: 231) 

 

För att en park ska upplevas som rekreativ bör den innehålla element som stimulerar vårt 

sensoriska system på olika sätt (ibid). Jag har velat skapa en park där det finns en komplexitet i 

miljön utan att den för den sakens skull upplevs som rörig. Längs med spåret har jag försökt få in 

olika element som kan väcka våra sinnen till liv. Jag tänker mig växter med taktila egenskaper 

uppe på viadukten, doftande växter vid sittplatser, vattenspeglar vid ”hamntorget” och rörelse i 

gräset längs med ”gräsgången”. ”Skogsbacken” är en plats där jag velat bevara den växtlighet som 

redan finns på platsen och tillföra sådana växter som stämmer in i miljön. Detta för att inte störa 

befintligt växt- och djurliv allt för mycket.  

       Liksom omgivningen skiftar i karaktär längs med järnvägssträckan ska promenadparken 

erbjuda en varierande och stimulerande miljö, dels genom en variation i växtlighet, dels genom 

växlingar i formgivning och uttryck.  
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Helhet 

”PARKDEFINITION 3. I en god park ges människan tillfälle att odla sin 
fascination för nyanserade, spännande och dynamiska samspel mellan del och helhet. 
Kultur och naturelement skapar tillsammans utmanande och spännande dialoger. I 
parken lär man sig också att se det växande som en ständig föränderlig och 
pågående process.” (Sorte 2005: 232) 

 
Jag har tänkt kring faktorn ”helhet” utifrån tre olika vinklar, platsens sammanhang, parken som 

helhet samt de enskilda avsnitten i parken. Genom att plocka in olika element från omgivningen 

och skapa bra förbindelser med omkringliggande områden/platser har jag försökt att skapa en 

känsla av att parken ”hör hemma” i staden. Som vid ”hamntorget” där jag har hämtat inspiration 

från den intilliggande hamnen och låtit den flytta in till spåret i form av vattenspeglar och 

sittbryggor. Viadukten är tänkt att knytas samman med torget nedanför och utsiktspunkter 

släpper in vackra byggnader, vägar och torg. 

       Även om ”Gräsgången”, ”Skogsbacken”, ”Hamntorget” och ”Viadukten” skiljer sig åt har 

jag försökt att få de olika avsnitten att knyta an till varandra. Järnvägsspåret är ett element som 

skapar rytm och kontinuitet längs med promenaden, även om det har utnyttjats på olika sätt i 

parken. Träden längs med sträckan är också ett element som utmärker sig genom hela parken. 

Vid hamntorget där det helt saknas träd idag har jag därför tillfört detta för att skapa helhet. 

Rumslighet 

”PARKDEFINITION 4. En god park kännetecknas av en mångfald av öppna 
och slutna rum där man får behagliga och utmanande upplevelser av rumslig 
dynamik. Där kan man också hitta sitt personliga lilla rum och se andra utan att 
bli sedd, men även njuta av att se och vara tillsammans med andra.” (Sorte 2005: 
233) 

 

Promenadparken längs med den gamla järnvägen i Söderhamn ska erbjuda olika rum för olika 

behov. Jag har försökt att skapa en park som innehåller platser för lek och möten samt avskildhet 

och vila. Denna faktor har inte varit helt lätt att få in i parken. Visst har jag skapat en större 

variation i rumsligheten än det är i dagsläget, men jag har tyckt att det varit svårt att få till på 

grund av spåret och platsens långsmala form. ”Skogsbacken” var den plats som kändes mest 

given att göra till en plats där man kan dra sig undan. Platsen för ”Hamntorget” föll sig också 

ganska naturlig som mötesplats då ytan runtikring spåret breddas och blir mer öppen här. Jag 

valde att skapa en varierad rumslighet i parken för att undvika att den upplevs som tråkig och 

förutsägbar. På vissa platser är det således motiverat med överblick och rymd, medan andra 

ställen kräver sin omslutning. 
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Kraftfullhet 

”PARKDEFINITION 5. Den goda parken är så gestaltad att man fascineras 
av kraftfulla former och rum, samtidigt som utrymme ges åt det skira och 
ömtåliga.” (Sorte 2005: 234)  

 
Järnvägen har en inneboende kraftfullhet som jag både har velat förstärka och mjuka upp. Vid 

partiet som jag kallar ”Gräsgången” har jag utnyttjat det långa perspektivet och förstärkt spåret 

form. Portarna har något monumentalt över sig och jag tänker mig att det nästan känns lite 

andaktsfullt att gå längs med detta parti. Här har gräset både fått stå i kontrast till det hårda och 

samtidigt, genom dess placering, förstärka spårets form. På andra ställen har jag velat mjuka upp 

spåret med hjälp av vattenspeglar och planteringar i spåret. 

       Både järnvägsspåret och platsens till stora delar upphöjda position signalerar kraftfullhet och 

jag tror att en ökad växtlighet längs med sträckan skulle skapa vackra och intressanta kontraster. 

Social status 

”PARKDEFINITION 6. I en god park fascineras stadsmänniskan av såväl 
subtila som storslagna uttryck för människans förmåga att kreativt bearbeta och 
rumsligt ordna naturens olika element. Där upplever människan också tydlig att 
man genom omvårdnad och skötsel visar ett ansvar för parken.” (Sorte 2005: 
235)  

 
Vissa avsnitt av järnvägssträckan signalerar idag en låg social status. ”Hamntorget” är ett sådant 

avsnitt som i dagsläget känns bortglömd och lämnad åt sitt öde. I och med den upprustning som 

en anläggning av promenadparken skulle innebära skulle platsen få en högre social status. Men 

för att behålla denna faktor på platsen gäller det att parken utformas så att den kan skötas på ett 

bra sätt. Vid ett realiserande av detta förslag skulle utformningen behöva ta mer hänsyn och 

anpassas efter de resurser som kan erbjudas i form av underhåll. Jag tänker att det inte är någon 

mening med att göra en sådan här park om ingen kan sköta om den. Att man ser att någon tar 

hand om platsen kanske signalerar till Söderhamns invånare att man bryr sig om dem. 

Affektion 

”PARKDEFINITION 7. I en god park stimuleras människan av att urskilja 
inte bara nutid utan också det som har varit. Det är en plats där något på et 
dynamiskt vackert och behagligt sätt åldras tillsammans med dig, och låter din 
biologiska klocka känna sig hemma.” (Sorte 2005: 237)  

 
Platsen för promenadparken besitter redan ett affektionsvärde i form av järnvägen och den 

tillhörande viadukten. Jag kommer själv ihåg hur spännande jag tyckte att det var när tåget 

saktade in gled över viadukten, mellan trädkronorna. Järnvägssträckan ges med promenadparken 

en ny funktion men påminner oss samtidigt om platsens historia. 
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       Jag har även tillfört element i parken som med tiden kan skaffa sig ett affektionsvärde, till 

exempel skulpturerna i ”Skogsbacken”. 

Originalitet 

”PARKDEFINITION 8. En god park är en plats där naturelement 
innehållsmässigt och arkitektoniskt ger människan en möjlighet till återhämtning 
genom att skapa en känsla av att komma iväg och få del av något som helt avviker 
från stenstadens dagliga rutin.” (Sorte 2005: 238) 

 
Jag vill att promenadparken ska väcka nyfikenhet och lust, både på avstånd och genom 

”överraskningar” längs med promenaden. Denna faktor har jag försökt att applicera på 

promenadparken genom att bland annat leka med perspektivet och föra in föremål som kan ses 

som främmande på platsen. Exempelvis vid ”Skogsbacken” där skulpturer på varierande avstånd 

får locka blicken att söka sig in bland träden. Portarna längs med rälsen vid ”Gräsgången” är 

också ämnade att väcka nyfikenhet på håll och ge en känsla av att man träder in i ett nytt rum i 

parken. Jag tänker mig även att växter med speciell doft och karaktär längs med vägen kan få 

människor att stanna upp och fundera över något annat än jobb och vad man ska laga till middag. 

 

Diskussion 
Detta arbete har undersökt hur man skulle kunna utnyttja och göra om ett gammalt järnvägsspår 

till en offentlig park och vilken betydelse en sådan park kan ha för staden och dess invånare.  

       Redan på 1800-talet förstod man att parken i staden var ett viktigt inslag för att råda bot på 

den hälsoproblematik som uppstod i de växande städerna. Gröna miljöer har en förmåga att ge 

snabb återhämtning från stress, främja kreativitet och öka koncentrationsförmågan, medan 

urbana miljöer innehåller element som kräver vår riktade uppmärksamhet och verkar uttröttande. 

Stadens grönområden kan även bära på olika ekologiska funktioner som kan skapa ett mer 

hållbart klimat i städerna. Dessa fakta pekar på att ökade gröna miljöer i staden kan bidra till att 

förbättra miljön för stadsbon på flera sätt.  

       I mitt arbete med att utforma en promenadpark längs med Söderhamns gamla järnväg har 

jag kommit fram till att tillgängligheten är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Genom att göra 

tydliga förankringar mellan parken och den omgivande miljön skapas möjligheten för invånarna 

att enkelt kunna ta del av den gröna miljön i sin vardag.  I det här fallet kan järnvägens sträckta 

form utnyttjas till ett grönt stråk som länkar samman olika områden i staden. Sådana gröna 

promenader kan skapa en attraktiv miljö för fotgängare och cyklister vilket i sin tur kan gynna en 

hållbar stadsutveckling.  
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       För att parken ska upplevas på ett positivt sätt är det viktigt att den gröna miljön samspelar 

med sin omgivning samt att den innehåller element som kommunicerar med varandra och skapar 

dynamik. I en ”god park” bör det råda en jämvikt mellan faktorer i den fysiska miljön, som 

exempelvis hårda och mjuka inslag, öppna och slutna rum eller ett samspel mellan komplexitet 

och helhet. Kanske är detta extra viktigt i en offentlig park som ska tillfredsställa många 

människors olika behov. Tack vare att jag förhållit mig till Sortes parkdefinitioner och de så 

kallade ”upplevelsemässiga faktorerna” tror jag att promenadparken skulle kunna bli en 

upplevelsemässig resurs för Söderhamn och dess invånare.  

       Under arbetets gång har jag insett att platsen skulle kunna främjas av en miljö där handling 

och aktivitet står mer i centrum än själva designen. Men för att skapa detta hade jag behövt 

angripa arbetet från ett annat håll som förutsatt en dialog med Söderhamns invånare.  

       Vid ett realiserande av parken är det viktigt att ta hänsyn till det faktum att järnvägssträckan 

är ett före detta industriområde. Därför bör man se över hur man skulle kunna åtgärda eventuella 

föroreningar i marken. Jag belyser problematiken i arbetet, men har i min utformning valt att inte 

förhålla mig till aspekter som har med det tekniska utförandet att göra. Det skulle dock vara 

intressant att undersöka i ett vidare arbete.  

       Mitt gestaltningsförslag visar på ett sätt att utforma ett övergivet järnvägsspår till en offentlig 

park. Andra exempel såsom The high Line och Trädgård på Spåret visar andra sätt att ta sig an 

liknande områden. Gemensamt för dessa projekt är viljan att ta vara på och utnyttja 

”bortglömda” områden för att skapa gröna platser som på olika sätt genererar mervärde för 

staden och dess invånare. Projekt där övergiven infrastruktur blir till grönstruktur.  

 

 
 

Bild 5. Järnvägsviadukten skymtas bakom vackra fröställningar (Foto: av författaren). 
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