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Sammanfattning Bakgrund Syfte

Avgränsning

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
under 2016 genomfört projektet Gata-park 2030. 
Projektet har resulterat i en vision för kommunens 
parker och grönområden 2030. Visionen är för-
ankrad i ett dialogarbete som genomförts internt 
inom organisationen och externt mot kommunens 
medborgare. Syftet har varit att ta fram en vision 
för ett gata- och parkuppdrag som utgår från vad 
kommunens medborgare efterfrågar. Avgränsning-
en för projektet har varit parker och grönområden 
som anges allmän platsmark.

Resultatet visar att det nuvarande uppdraget i stor 
utsträckning omfattar det kommunens medborgare 
anser vara viktigt, men att det finns potential för ut-
veckling. Flera parker och grönområden lyfts fram 
och anses kunna nå en ökad kvalitet. Förslaget 
som presenteras i föreliggande rapport utgår från 
det genomförda dialogarbetet.

Rapporten fungerar som underlag för en fortsatt 
uppdragsprioritering och handlingsplan för den 
fortsatta driften av kommunens parker och grön-
områden.

Drift och underhåll av Oxelösunds kommuns 
gator, parker och andra offentliga platser sköts av 
Kustbostäder i Oxelösund AB via ägardirektiv av 
kommunen.  Uppdraget går under benämningen 
gata- och parkuppdraget och har varit oförändrat 
under flertalet år, och det finns därmed behov av 
en översyn. Projektet Gata-park 2030 görs som en 
del av en genomlysning av uppdraget. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
genom detta gata- och parkprojekt tagit fram ett 
förslag på en vision för kommunens parker och 
grönområden. Visionen är förankrad i ett dialogar-
bete som genomförts internt inom organisationen 
och externt mot kommunens medborgare under 
projektets gång. Tidshorisonten för visionen är mot 
år 2030 med utblickar mot år 2050. Syftet har varit 
att ta fram underlag för ett uppdrag som speglar 
vad som efterfrågas av medborgarna. 

Vi vill i detta dokument även ta fasta på och peka 
ut strategiska utvecklingsområden för parker och 
grönområden samt visa på förslag och exempel på 
hur dessa kan omvandlas för att uppfylla medbor-
garnas önskemål och behov. 

Syftet är att ta fram en vision för ett effektivt gata- 
och parkuppdrag som utgår från vad medborgarna 
efterfrågar. Projektet syftar även till att fungera 
som underlag för en fortsatt uppdragsprioritering 
och handlingsplan för den fortsatta driften av kom-
munens parker och grönområden.

Projektet är avgränsat till kommunens allmänna 
parker och grönområden, de ytor som i detaljplan 
anges allmän platsmark. Kommunens gator samt 
skötsel av dessa har inte fått plats inom ramen för 
detta projekt, utan kan möjligen undersökas och 
behandlas i ytterligare projekt efter behov.

Detta dokument är ett första steg i planeringen 
för hur kommunens parker och grönområden ska 
skötas samt hur dessa övergripande bör priorite-
ras mot år 2030. Eventuellt efterföljande projekt 
kan undersöka kostnader, anläggning och drift för 
specifika platser. 
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Vision 2025
Oxelösund – här börjar världen 
Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet 
över vår ort och med öppenhet för omvärlden och 
nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och 
tillväxt. 

Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgår-
den med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra 
och upplever god livskvalitet med den lilla stadens 
fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. 

Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är 
starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög 
kompetens, öppet företagsklimat och god service. 

Mod, stolthet och öppenhet 
I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår 
industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabi-
litet, förutsättningar och mod att välja vägar som 
stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. 

Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, 
organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkom-
nar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas 
tillsammans med vår region och omvärld. 

Hav, skärgård och närhet
I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, 
en närhet som ger unika möjligheter till naturupple-
velser och ett rikt fritidsliv för invånare och besöka-
re. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitati-
va och varierade bostäder. 

Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till 
god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. 
Genom vårt strategiska läge och goda kommuni-
kationer är vi också del av omvärldens utbud av 
service, tjänster och upplevelser.

Omvärld, tillväxt och utveckling
I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består 
av flera olika näringsgrenar och som har en given 
plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi upp-
muntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, 
privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvali-
tet. 

Tillsammans med andra bygger vi goda utbild-
ningsvägar för att främja lärande, kompetens och 
möjlighet till utveckling för både invånare och sam-
hället som helhet. I Oxelösund kan alla växa.

Med Vision 2025 som utgångspunkt finns sex över-
gripande kommunmål vilka hela koncernen ska 
bidra till att uppnå. Dessa mål beskrivs i aktuellt 
Mål och budget-dokument och följer som nedan:

• Mod och framtidstro

• Trygg och säker uppväxt

• God folkhälsa

• Trygg och värdig ålderdom

• Attraktiv bostadsort

• Hållbar utveckling

Målen kan alla på ett eller annat sätt knytas till 
kommunens arbete med parker och grönytor. Hur 
den gröna infrastrukturen planeras och förvaltas 
påverkar såväl tryggheten och folkhälsan som 
kommunens attraktivitet samt den hållbara utveck-
lingen. 
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Nuläge

Förändrade 
förutsättningar

Dialogarbete
Gata- och parkuppdraget utgår från en verksam-
hetsplan som godkänns årligen. I verksamhets- 
planen finns en beskrivning av uppdragets omfatt-
ning.  Uppdraget har i stort sett varit oförändrat  
under många år. Det fanns därför inför detta pro-
jekt ett önskemål om att ta fram underlag för ett 
uppdaterat uppdrag som speglar vad medborgarna 
efterfrågar.

Oxelösund växer
Oxelösunds kommun växer, under år 2015 ökade 
kommunens befolkning enligt statistik från SCB 
med 1,3 %. Det politiska målet för kommunens 
befolkningstillväxt är 1 % årlig ökning. Enligt 
nuvarande befolkningsprognos är kommunens 
invånare kring 13 000 till antalet år 2030. En ökad 
befolkningsmängd medför en ökad användning av 
de allmänna platserna, och medför inte minst ett 
ökat behov av attraktiva och kvalitativa parker och 
grönområdem. Med ett ökat behov och en ökad 
användning så kommer också ett ökat slitage, 
vilket innebär att drift och underhåll spelar en viktig 
roll för utveckling och upprätthållande av kommu-
nens parker och grönområden.

Medborgardialog
Som underlag till förslaget har ett dialogarbete i 
form av en enkätundersökning genomförts. Resul-
tatet från undersökningen ligger till grund för det 
föreslagna utvecklingsarbetet.  

Enkätundersökningen syftade till att undersöka 
vilka kvaliteter i utemiljön som anses viktiga samt 
vilka parker eller grönområden som medborgarna 
önskar att kommunen bör prioritera. Resultatet  
ger en fingervisning om medborgarnas önskemål 
och behov gällande parker och grönområden i  
Oxelösund. För att nå en bred representation rikta-
de sig dialogarbetet mot olika målgrupper.

En sammanställning av medborgardialogen finns 
redovisat i bilaga 1 

Workshop
Projektgruppen från Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen har tillsammans med driftpersonalen 
på Gata-park, Kustbostäder AB, genomfört en 
workshop. Syftet med workshopen var att förank-
ra arbetet, hitta en gemensam målbild samt finna 
vägar för att nå dit.

En sammanställning av workshopen finns redovi-
sat i bilaga 2 
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Oxelösunds parker och grönytor 2030
Oxelösunds parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och erbjuder god 

möjlighet till lek och rekreation för alla åldrar.

Gästhamnen

Breviksparken

Frösängs gärde

Sunda och Peterslundsgärdena

Brunnsparken

Järnvägsparken 

Teleparken

Blomsterplanteringar

Grönska

Lek

Mötesplats för alla åldrar

Rumslighet

Spontanidrott

Sittmöjligheter

Vattenelement
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Järnvägsparken
Sommarblommor
Järnvägsparkens rabatter fylls av blommor efter årstid. I dialogarbetet fram-
kommer att parken är ett mycket uppskattat inslag i Oxelösunds centrum. Även 
blomsterurnorna som placeras ut på Järntorget under sommarmånaderna 
uppskattas bland medborgarna. 

Gallring
Under dialogarbetet uppmärksammades ett behov av att se över möjligheten 
att gallra trädkronorna på lindarna i Järnvägsparkens sydöstra del då de bidrar 
till omfattande skuggbildningar och dålig växtlighet under träden. Träden har 
enligt tidigare uppgift från Miljöenheten inte beskurits tidigare. Beskärning ska 
endast ske om det inte riskerar trädens vitalitet och om en sakkunnig arborist 
finner det lämpligt.

Dammen
Dammen i Järnvägsparken är i akut dåligt skick. Ett förslag är att ta bort kaklet, 
återplantera näckrosor (som enligt uppgift från driftpersonalen tidigare varit ett 
inslag i dammen) och eventuellt flytta några guldfiskar från Djurgårdsparken till 
Järnvägsparken. Att installera ett reningsfilter blir i sådana fall nödvändigt.

Lek
Genom att komplettera Järnvägsparken med lekmöjligheter av samma karak-
tär som lekskulpturerna på Järntorget förstärks också kopplingen till torget. I en 
förlängning kan detta även appliceras på Teleparken. På så sätt skapas förut-
sättningar för ett mer sammanlänkat centralt parkstråk. Förslagsvis placeras 
detta i Järnvägsparkens östra del i anslutning till Järntorget.

Rekommendationer
• Sommarblommor prioriteras även fortsättningsvis i centrum.

• Möjligheten att beskära lindarna utreds.

• En åtgärdsplan för dammen i Järnvägsparken tas fram snarast.

• Järnvägsparken kompletteras med lekmöjligheter av samma karaktär som 
lekskulpturerna på Järntorget.
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Järnvägsparken
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Teleparken
Utökad parkkaraktär – lek, aktivitet och rumslighet
Teleparken idag upplevs inte som en park, utan snarare som ett grönområde 
och mer av en transportsträcka vilken passeras på väg mot centrum eller åt 
motsatt håll. Parken har med sin centrala placering stor utvecklingspotential. 
Närheten till Järntorget, Koordinaten och Järnvägsparken gör att det finns  
möjlighet att förstärka det centrala parkstråket genom att utveckla Teleparken. 

Önskvärda inslag som framkommit under dialogarbetet är exempelvis lekmöj-
ligheter, ytterligare sittmöjligheter och aktiviteter för ungdomar. Lek bör i enlig-
het med den genomförda medborgardialogen vara ett prioriterat inslag. Fortsatt 
uppskattas att gräsytorna hålls välklippta samt att det genomförts röjningar av 
tidigare vildvuxna planteringar. Det finns ytterligare behov av att se över växt-
ligheten i Teleparken för att öka kvaliteten i parken.

Rekommendationer
• Ett förslag för Teleparkens fortsatta utveckling tas fram. Förslaget utreds, 
planeras och genomförs i samverkan mellan Miljö- och Samhällsbyggnads- 
förvaltningen, Kustbostäder AB samt andra relevanta aktörer/intressenter.
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Teleparken
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Brunnsparken
Nyplantering, vatten och förbättring av gångvägar
Brunnsparken har en viktig central placering i Oxelösund. Ny markbeläggning, 
sittplatser och planteringar på strategiska platser kan öka platsens rekrea- 
tiva kvaliteter. Nya gångvägar kan med fördel gjutas på plats för ett minimalt 
underhåll av underlaget. Enligt uppgift finns det rester kvar av tidigare använda 
fontäner vilka är möjliga att återuppta och på så sätt tillföra ett inslag av  
vattenelement i parken.

Rekommendationer
• Ett förslag för Brunnsparkens fortsatta utveckling tas fram. Förslaget utreds, 
planeras och genomförs i samverkan mellan Miljö- och Samhällsbyggnads-för-
valtningen, Kustbostäder AB samt andra relevanta aktörer/intressenter.
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Brunnsparken
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Gästhamnen
Gästhamnen och grönområdet i anslutning pekas i många enkätsvar ut som 
kommunens ansikte utåt. Många sommargäster ankommer med båt till gäst-
hamnen, liksom många invånare ser gästhamnen som ett trevligt inslag i sta-
den. Det marina temat lyfts i dialogarbetet fram som viktigt för platsens karak-
tär, och man skulle gärna se fler bänkar, blomsättningar och skulpturer. I övrigt 
lyfts lekparken och möjligheten till spontanlek fram som uppskattade inslag.

Strandpromenadens sträckning såväl mot centrum som mot Femöre är ett 
viktigt stråk längs vattnet med god utvecklingspotential. Parallellt med detta 
projekt har Kustbostäder AB under 2016 tagit över driften av Gästhamnen, och 
ett utvecklingsarbete över området pågår. 

Rekommendationer
• Den öppna gräsytan klipps med sådan frekvens att den hålls öppen för spon-
tanidrott.

• Resultatet av projektet Gata-park 2030 delges projektledare för Gästham-
nens utveckling. Viktigt med samordning av kommunens projekt att utreda 
Gästhamnens utveckling och framtida funktion.

• Fortsatt arbete med gestaltning av Gästhamnen följer ett marint tema. Till 
exempel vad gäller val av växter, utsmyckning etc.

• Promenadstråket mellan Breviksparken och Gästhamnen förstärks. Sly hålls 
undan för god sikt och framkomlighet.
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Gästhamnen
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Breviksparken
I Breviksparken finns en ”Välkommen”-rabatt som varje säsong fylls av blom-
mor. Dialogarbetet visar att detta är ett mycket uppskattat inslag bland kommu-
nens parker och grönområden. Iordningställandet av blomsterarrangemanget 
bör därför fortsätta att prioriteras.

Stråket längs vattnet mot såväl centrum som mot Gästhamnen och vidare mot 
Femöre är ett viktigt stråk med god utvecklingspotential. 

Rekommendationer
• Blomsterplanteringen i ”Välkommen”-rabatten prioriteras även fortsättnings-
vis.

• Promenadstråket mellan Breviksparken och Gästhamnen förstärks. Sly hålls 
undan för god sikt och framkomlighet.
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Breviksparken



18

Frösängs gärde
Frösängs gärde är redan idag ett populärt rekreationsområde. Idag är området 
främst karaktäriserat av stora, öppna gräsytor. Viktiga cykel- och gångstråk 
passerar också här.

Dialogarbetet visar att det finns en önskan att detta utvecklas och att delar av 
området får mer parkkaraktär och ökad rumslighet, medan andra delar hålls 
öppna och välklippta för spontanidrott. Områdets storlek medger plats för 
flera olika funktioner. Det har exempelvis framkommit förslag på att placera ett 
utegym här, då platsen är en del av flera av invånarnas vardagliga motionsrun-
da.

Rekommendationer

• Ett förslag för Frösängs gärdes fortsatta utveckling tas fram i samklang med 
Översiktsplan 2030. Förslaget utreds, planeras och genomförs i samverkan 
mellan Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kustbostäder AB samt  
andra relevanta aktörer/intressenter.

• Områdets rekreationsvärde förstärks genom ett utegym.

• Delar av området får genom kompletterande trädplanteringar mer park- och 
naturkaraktär i form av ett skogsområde med klippta gångar, bänkar och even-
tuellt belysning. Åtgärden utreds, planeras och genomförs i samverkan mellan 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kustbostäder AB. 

• Hundrastgården på Frösängs gärde utökas för ökad kvalitet. Möjlighet finns 
att ta delar av intilliggande skogsområde i anspråk. Åtgärden utreds, planeras 
och genomförs i samverkan mellan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
och Kustbostäder AB. 

• Gräset klipps med sådan frekvens att gräsytorna hålls öppna för spon- 
tanidrott.
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Skolområde

Frösängs gärde
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Sunda och Peterslundsgärdena
För att minska behovet av skötsel på Peterslundsgärdena kan naturmarken 
längs Sundavägen i områdets sydvästra delar knytas samman. En sådan 
åtgärd bildar en naturlig avgränsning gentemot Sundavägen. Det finns även 
behov av fler sittmöjligheter längs gång- och cykelvägarna som passerar  
genom området.

I Sunda planeras för en områdeslekplats. Lekplatsen beräknas stå färdig under 
våren 2017 och ska inkluderas i uppdraget om tillsyn och underhåll av kommu-
nens lekplatser.

Rekommendationer

• Åtgärden gällande utökad naturmark utreds, planeras och genomförs i sam-
verkan mellan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kustbostäder AB. 
Vid placering tas hänsyn till det skidspår som vid snöfall följer hela gärdeskan-
ten.

• Fler sittmöjligheter i form av bänkar placeras strategiskt längs stråket.

• Lekplatsen i Sunda inkluderas i gata- och parkuppdraget.
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Peterslundsgärdena



22

Konsekvenser Tidsplan och 
handlingsplanEkologiska

Parker och grönområden är en viktig del av den 
gröna infrastrukturen. De är betydelsefulla levnads-
miljöer för växter och djur och främjar en biologisk 
mångfald samt bidrar till mängder av ekosystem-
tjänster1. De har en klimatreglerande funktion och 
bidrar exempelvis till renare luft, tar hand om viss 
avrinning och hjälper till att motverka översväm-
ningar i ett mer nyckfullt klimat med risker för mer 
frekvent återkommande nederbörd.

1 Brukar definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande” (SOU 2013:68)

Ekonomiska investeringar
Utöver den kontinuerliga driften krävs att vissa 
nyinvesteringar görs. Miljö- och Samhällsbygg-
nadsförvaltningen arbetar för att bibehålla posten 
”parker” i investeringsbudgeten med hänsyn till 
föreslagen tidsplan och handlingsplan.

De större föreslagna investeringsprojekten (orange 
färg i handlingsplanen) kräver att rapporten nog-
grannt följs upp och vartefter implementeras i 
aktuell investeringsbudget. 

Sociala
Det finns flertalet sociala fördelar med god tillgäng-
lighet till attraktiva och kvalitativa parker och  
grönområden. De skapar möjlighet till rekreation 
och utomhusaktivitet. Några punkter som kan 
nämnas:

• Inbjuder till mer utevistelse.

• Fler människor i rörelse bidrar till en tryggare 
utemiljö.

• Främjar möten och interaktioner mellan 
människor.

• Viktiga för människors hälsa och välbefinnande.

• Bidrar till en god folkhälsa.

Tidsplan och handlingsplan ses som en rekom-
mendation och uppdateras vid behov.

Period 1 (2017-2020)
Första perioden sträcker sig fram till och med år 
2020. Prioriteringarna under första perioden är 
gjorda med hänsyn till behov och investeringsbud-
get.  

Period 2 (2021-2025)
Andra perioden sträcker sig fram till och med år 
2025. Perioden avslutas med en större uppföljning 
av det dittills genomförda arbetet. Frågor som är 
viktiga att lyfta: Vad har faktiskt genomförts, och 
vad har inte blivit av? Hur bör arbetet fortskrida? 
Stämmer omfattningen av gata- och parkuppdraget 
överens med behovet av drift och underhåll? Bör 
andra parker eller grönområden prioriteras?

Period 3 (2025-2030)
Tredje perioden sträcker sig från år 2025 till och 
med år 2030. En handlingsplan för tredje perioden 
bör tas fram utifrån resultatet av uppföljningen i 
andra perioden.
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2017 2018 2019 2020
Utred eventuell beskärning av 
lindarna i Järnvägsparken. 

Ta fram och genomför förslag på 
utegym på Frösängs gärde. 

Ta fram och genomför förslag på 
ökad natur/skogsyta på Frösängs 
gärde. 

Ta fram och genomför förslag på 
utökad hundrastgård på 
Frösängs gärde. 

Genomföra renovering av dammens 
beläggning på insidan i 
Järnvägsparken. Utred möjligheten 
för fiskar och näckrosor.   

Ta fram förslag på Teleparkens 
utformning. Detta i samverkan med 
Kustbostäder. 

Ta fram förslag på lekmöjligheter i 
Järnvägsparken.

Genomför framtaget förslag på 
lekmöjligheter i Järnvägsparken. 

Ta fram och genomför förslag på 
sittplatser längs gångstråk i 
Peterslund/Sunda. 

Ta fram och genomför förslag på 
eventuell trädplantering på 
Peterslundsgärderna. 

Avstämning gällande skötsel-
metoder för parker och grönytor. 
Följ upp utredning om 
slaghackning/gräsklippning. Vid 
behov ta fram prioritering för 
gräsklippning 

2021 2022 2023 2024 2025
Uppföljning av handlingsplan och 
rekommendationer. 
Vad har genomförts och vad behöver 
utvecklas för att nå visionen? Bör andra 
parker eller grönområden prioriteras? 

2026 2027 2028 2029 2030

Period 2 
2021-2025 

Ta fram och genomför ett förslag på Brunnsparkens utformning. 
Titta på användningen av närliggande områden. 

Samordnad utveckling av Gästhamnen. 
Samordnas med kommunens projekt att utreda Gästhamnens utveckling och framtida funktion. 

Handlingsplan tas fram utifrån resultatet av genomförd uppföljning år 2025. 

Period 3 
2026-2030

Period 1
2017-2020 

Genomför framtaget förslag av Teleparkens utformning. 

Ta fram ett helhetsförslag av Frösängs gärdes utformning utifrån ett 
parkperspektiv.  
Detta i samklang med Översiktsplanen och eventuell fördjupning. 
Projektet bör planeras med en medvetenhet om  skolverksamheternas 
påverkan på och behov av Frösängs gärde samt medborgarens behov 
av ett centralt rekreationsområde. 
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Utblick mot år 2050
Sett till nuvarande befolkningsprognos bor det år 2050 omkring 16 000 in- 
vånare i Oxelösunds kommun som alla ska ha nära till kvalitativa och tillgäng-
liga grönytor. Fler människor ger ett högre värde av friytor, vilket tas hänsyn till 
i kommunens planering. Den ökade befolkningsmängden ger ett ökat behov, 
men också ett ökat slitage av Oxelösunds parker och grönområden. Gata- och  
parkuppdraget bidrar till en livfull och grönskande stad. Rabatter och blomster- 
arrangemang är välskötta och flera av kommunens grönområden inbjuder till 
spontanidrott och lek. Kommunens gröna infrastruktur är sammanhängande, 
bidrar till viktiga ekosystemtjänster och till att upprätthålla en biologisk mång-
fald. 


