
Järnvägsparken Oxelösund

”Nu fyller vi parken med liv. Skrattande 
barn, pollinerande insekter, porlande 
vatten, glada människor och sjungande 
fåglar i träden” 

Järnvägsparken får nytt liv med upprustning av befintliga 
planteringar, ny funktion i den gamla dammen och ökad biologisk 
mångfald. Med respekt för tidigare arkitekters arbete och parkens 
egen historia sparas stora delar av parkens befintliga struktur och 
växter men uppdateras i sin formgivning och funktion. 

Målet är att skapa en levande park som är välkomnande för alla 
generationer och målgrupper, men också för djurlivet. Från 
dagisbarn och skolungdom till stressade föräldrar, lunchpausande 
arbetare och daglediga pensionärer. Parken kan användas av 
hundfolk, de som bara vill sitta ner, den som vill hoppa och leka 
eller bara passera men ändå få en vacker upplevelse. Och vi vill 
gynna fåglar, bin, humlor, fjärilar och andra viktiga insekter. 

Det som främst märks är dammens nya användningsområde som 
en nedsänkt trädgård där man kan ta trappor ner för att uppleva 
växtligheten mer i ögonhöjd. Här finns fortfarande ett porlande 
vatten men i mindre skala och i modern form. Växter sitter i 
upphöjda planteringslådor och mellan dessa finns också två 
sittplatser. 

Runt dammen läggs några nya gångvägar och mellan dammen och 
Torggatan blir det en ny lekyta för barn. Då parken idag är väldigt 
öppen mot vägen planteras nya träd och buskar, och för att 
främja djurlivet anläggs ängsmark med pollen- och nektarrika 
blommor på en del av gräsmattan. Många av de nya växterna i 
parken kommer över lag locka pollinerande insekter vilket ger 
parken liv. Och finns det insekter kommer också fåglarna, som 
erbjuds boplatser i träd och holkar.

Ett material som kommer synas i parken är cortenstål (lokal 
anknytning till SSAB) och växtmässigt anknyter växtligheten till 
havet med vajande prydnadsgräs (som vass) och blommor i blå 
och vita nyanser (Oxelösunds kommuns egna färger) med inslag av 
varmare toner i lila och rosa.  
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Gångvägar och stenläggningar
Befintliga stenläggningar med platsgjuten betong runt dammen 
och på sittplatser vid sidorna sparas. Dock tas en liten del av 
stenläggningen bort på kortsidan av befintliga dammen då 
sittplatser i den nya nedsänkta trädgården gör att man inte vill ha 
människor promenera direkt ovanför sig, det skapar otrygghet. En 
ny gång löper in norrifrån fram till den nedsänkta trädgården och 
en annan ny bågformad gång löper mellan nedsänkta trädgården 
och den kommande lektytan på gräsmattan. Formgivningen med 
bågar följer med utåt och den befintliga raka vägen som löper 
parallellt med Torggatan görs nu rundad. Alla gångvägar beläggs 
med packad stenmjöl som ger tillgänglighet i parken för alla.

Gräsmattor
Gräsmattan mellan Torggatan och grusvägen planas ut och 
planteringen som är upphöjd i ena kanten tas bort. Här anläggs 
istället ytor med vild perenn blomsteräng som ger ett större 
biologiskt värde än klippt gräsmatta. En del av gräsmattan i 
parken blir lekyta för barn. I övrigt skapas mer sammanhängande 
gräsytor då de smala planteringarna utmed grusvägarna tas bort 
vilket innebär att svårskötta remsor av gräsmattan försvinner. 
Samtliga planteringar mot gräsmatta kantas med tjock cortenstål
istället för dagens lutande granitkantstenar och de skarvlösa 
stålkanterna gör också att det inte växer in gräs i planteringarna. 

Befintliga sittplatser
De sex befintliga sittytorna med två bänkar vardera sparas i sin 
utformning men bänkarna byts ut till nya modernare bänkar i trä. 
Rododendronbuskar sparas men beskärs och stammas upp så ljus 
släpps in undertill och möjliggör plantering av marktäckande 
växter i ljusare bladfärger vilket ger ett fräschare intryck. De 
stora thujorna på båda sidor av parken tas bort då de ”tynger 
ner” och ger en ganska dyster känsla och man minskar antalet 
sittplatser för bajsande fåglar (som har många andra träd att sitta 
i) och bänkarna kan hållas renare. Borttagning av dessa kommer 
också att gynna befintlig magnolia som givetvis sparas och 
dessutom kommer få sällskap av flera andra magnolior i parken. 
Buxbom sparas men beskärs och i rabatterna längst fram planteras 
återkommande perenna växter tillsammans med tidiga lökväxter. 
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Planteringar i gräsmattor
Flera av de befintliga rabatterna sparas men breddas för att ge 
plats för återkommande perenna växter. Perenner är mer lönsamt 
än sommarblommor då de sitter år från år. Annueller 
(sommarblommor) byts ut 2-3 gånger per säsong och slängs. Med 
perenner blir det en något högre inledande investering men 
skötselmässigt behöver de inte lika stor insats över tid. 
Perennerna varieras i blomningstid, från tidiga vårblommande till 
högsommarblommande och sent höstblommande men också i höjd 
för att skapa liv och ge parken ett mer inbjudande och drömskt 
intryck. 

Nedsänkta trädgården
Den befintliga dammen blir till en liten trädgårdsoas i miniatyr 
där man tar tre trappsteg ner till planteringar, vattenspel och två 
sittplatser. Trapporna i rostig cortenstål har handledare och man 
kommer ner till en stenläggning av granitplattor. Utmed de 
vitputsade väggarna ställs upphöjda planteringslådor i cortenstål. 
Väggarna är 65 cm höga, planteringslådorna 50 cm. 

I planteringarna sätts vajande prydnadsgräs, några små 
blommande prydnadsträd, krypande växter som väller ut över 
kanterna och hänger ner samt blommor som doftar och lockar till 
sig fjärilar. Det finns två bänkar med träsists här nere och i 
mitten längs ena långsidan står ett vattenspel i två nivåer. Den 
övre nivån är en spegelyta som nästan är i nivå med överkanten 
(60 cm hög) och från denna så rinner vattnet över kanten och ner 
till en nedre nivå (20 cm hög) där det ligger runda kullerstenar på 
botten. 

Mot boulevarden
I planteringen mot den schackrutiga boulevarden byts befintliga 
växter ut och ersätts av låga laserskurna designspaljéer som kläs 
med klängande klematis och det planteras skira blommande träd. 
Marktäckande växter sätts runt om vilket ger en välkomnande och 
lockande känsla. Höjden på spaljéerna överstiger inte ca 120 cm 
för att ge insyn och öppenhet men ger ändå en inramande effekt. 
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Träd och buskar
Befintliga träd vårdas efter trädplan och nya träd och buskar som 
planteras har större storlek redan från början. Arter som gynnar 
insekter är att föredra och kommer att bestämmas efter 
inventering i omgivningarna. Det stora magnoliaträdet kommer 
gynnas av att thujorna tas ner och fler magnolior har möjlighet 
att ta plats i parken. 

Lekpark
I gräsmattan anläggs en naturlek som innebär att det finns stora 
stenblock och stubbar att sitta, klänga och balansera på. 
Balansgång över en stock eller en låg lina och ett liggande 
klätternät kan också användas. Låga ”lekredskap” med fallhöjd 
under 1000 mm kräver inget extra fallskydd utan får placeras på 
gräsmatta. Placeringen av de olika delarna är slingrande och 
erbjuder hinderbana. Om parkförvaltningen hellre önskar 
lekredskapen i sand (för att slippa trimma gräs runt om) är det 
också ett alternativ. Här placeras också åhörarbänk för föräldrar 
och för fikastunder på underlag av packat stenmjöl. 

Naturliv
För att främja naturlivet används växter som är rika på pollen och 
nektar, det anläggs en vild blomsteräng och insektshotell placeras 
ut. Fågelholkar sätts upp i träden och parken kan bli en plats för 
lärande med besök av mindre barn. Kanske vill också någon 
biodlare ställa ut en kupa, men i så fall behövs en mindre 
inhägnad runt denna och placeringen i så fall vid buskagen vid 
ängen.  

Belysningar mm
Befintliga lyktstolpar uppdateras, det kompletteras med lägre 
pollare runt dammen och sopkorgar placeras ut i parken snarare 
än att sitta på lyktstolparna i planteringarna. 



Trappor i cortenplåt och
äggskalsvita putsade väggar
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Nedsänkta trädgården

Sittbänkar mellan planteringslådor

Planteringslådor i cortenplåt

Granitplattor på marken

Vattenspel med vattenfall 
(endast exempelbild) 



Murklocka och mossflox med olika blomningstider hänger ner för 
kanterna på planteringslådorna.
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Förslag på växter i nedsänkta trädgården

Prydnadsträd av tidigblommande kurilerkörsbär och miskantusgräs
ger höjd i planteringarna. 

Anisisop och kärleksört lockar till sig fjärilar.



Perenner med olika blomningstid som tidiga iris och sena 
höstanemoner. 
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Förslag på växter i nedsänkta trädgården

Växter med lång blomningstid som solhatt och stäppsalvia . 

Rysk martorn och röllika är sol –och torktåliga. 



Nya bänkar i modernare design.

Papperskorgar

Järnvägsparken Oxelösund
Exempelbilder på möbler

Nya pollare. 

Fikabänk vid lekplats. 

Spaljésektioner mot boulevard
(mönster endast exempel) 



Rosa magnolia ’Galaxy’ blommar i maj liksom doftande luktolvon.
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Förslag på buskar och träd i parken

Bollbuske ’Fiber Optics’ älskas av fjärilar och vipphortensia ’Vanille
Fraise’ ger prakt i mitten och slutet av sommaren. 

Näva ’Rozanne’ används som marktäckare under buskar och älskas av bin 
liksom buddlejabuskar som attraherar fjärilarna.



Kaukasisk förgätmigej ’Jack Frost’, myskmadra och liten flocknäva 
(nedan t.v)  och ormbunke (nedan t.h) som marktäckare. 
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Befintligt rododendronbuskage kompletteras

Vidjehortensia och astilbe kompletterar buskplanteringarna.  
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Planteringar i gräsmatta

Cerise purpurapel ’Rubin’ och rosa japanskt körsbär ’Kanzan’, daglilja i 
mörkare nyanser (överst till höger) samt jättetåtelgräs (ovan) får sällskap 
av lavendel, blålila stäppsalvia ’Caradonna’ (nedan t.v) och vit gillenia
(nedan t.h) samt många andra.  


