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Förord

Gestaltningsprogram för
byggnader och mark Karlberg

Karlberg är en i Sverige och världen unik 
Militärhögskola med historisk bebyggelse i ett centralt 
läge i Stockholmsområdet med en lång historia. 
Karlberg är en av världens äldsta skolor för utbildning 
av officerare där verksamheten kontinuerligt har pågått 
i ursprungliga lokaler ända sedan år 1792. Karlbergs 
slott har dessutom en drygt 150-årig historia innan det 
började nyttjas för militära ändamål som adligt och 
kungligt lustslott. 

Gestaltningsprogrammet är ett verktyg i 
Fortifikationsverkets förvaltning för att uppnå målen 
för god arkitektur och därmed skapa bästa möjliga 
miljö för de människor som vistas inom området.

Programmet ska utgöra underlag för den fortsatta 
förvaltningen av området och ge riktlinjer för att 
kunna tillvarata och förstärka de kvaliteter som 
utmärker landskap och markområden, det samlade 
fastighetsbeståndet och de enskilda byggnaderna.

Garnisonsplanen för Karlberg som Fortifikationsverket
sammanställt samt i dagsläget kända planerade
förändringar inom området har utgjort underlag för det
föreliggande programmet.
Avsikten med Fortifikationsverkets gestaltnings-
program är inte att det ska utnyttjas som ett strikt 
regelverk. Det ska snarare ses som ett stöd, ett verktyg 
för att garantera att övergripande mål och visioner 
inte tappas bort. Det ska vara den gemensamma 
kunskapsplattformen för alla som är involverade i 
förändringsprocessen, från helheten till utformningen 
av detaljerna.

Programmet innehåller i vissa fall förslag på åtgärder
som medför investerings - eller underhållskostnader. 
Dessa ska ses som långsiktiga mål att beakta när 
möjligheter och ekonomiskt utrymme finns för att 
genomföra förändringar, eller när ordinarie underhåll 
ska utföras.
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1.1 Syfte
Inom Karlbergsområdet finns en stor efterfrågan 
på lokaler som innebär att bättre lokalutnyttjande 
tillsammans med nybyggnation krävs. En förtätning 
med bostäder i områdets omgivning medför också 
ett ökat tryck på användningen av parkmiljön. För 
att bevara och utveckla befintliga byggnads- och 
kulturhistoriska värden, samt för att få en tydlig och 
enhetlig miljö inom området har Fortifikationsverket 
låtit upprätta detta gestaltningsprogram. Syftet är att 
programmet ska fungera som ett stöd vid nybyggnad 
eller andra förändringsarbeten och därmed säkerställa 
att befintliga kvaliteter tas till vara och utvecklas. 

Gestaltningsprogrammet är ett verktyg i Fortifikations-
verkets förvaltning:
• För att kunna tillvarata och förstärka de kvalitéer 

som utmärker landskap och markområden, det 
samlade fastighetsbeståndet och de enskilda 
byggnaderna.

• För att uppnå av regering och verksledning uttalade 
mål för god arkitektur och därmed skapa bästa 
möjliga miljö för de människor som är verksamma 
inom berörda garnisoner och områden.

• För att i samband med aktuella förändringar 
och nybyggnader ge riktlinjer för mark- och 
landskapsplanering, bebyggelsestruktur och 
övergripande utformning av enskilda byggnader.

• För att ge underlag för rationell förvaltning och 
vård.

• För att ge en gemensam kunskapsplattform 
för alla som är involverade i förvaltnings- och 
förändringsprocesser, från helhet till detaljer.

• För att rätt prioriteringar ska göras.

Gestaltningsprogrammen ska därför regelmässigt 
nyttjas vid:
• Nybyggnad
• Ombyggnad
• Uppförande av tillfälliga byggnader
• Förändringar av yttre miljö
• Skötsel av yttre miljö
• Inköp av armaturer, utemöbler. 

1.2 Omfattning och innehåll
Detta gestaltningsprogram utgår från Karlbergsområdet 
som helhet men har tydligt fokus på de västra delarna 
som tidigare inte behandlats mer ingående och som är 
beläget utanför det avgränsade byggnadsminnet. För 
mer detaljerade beskrivningar för byggnadsminnet 
hänvisas till de särskilda dokument som gäller detta.

Detta gestaltningsprogram behandlar följande aspekter 
av den byggda miljön i och kring Karlberg:
• Landskap
• Markbehandling
• Trafikfrågor
• Bebyggelsestruktur
• Bebyggelse
• Utrustning

Kapitel 1 Redovisar övergripande innehåll, form och 
disposition för gestaltningsprogrammet.
Kapitel 2 Innehåller nulägesbeskrivning samt analyser.
Kapitel 3 Behandlar övergripande mål och visioner 
samt strategier för att uppnå dessa.
Kapitel 4 Redovisar konkreta förslag och lämplig nivå/
omfattning för gestaltningsprogrammets riktlinjer och 
råd
Kapitel 5 Redovisar platsspecifika studier av områden 
av särskilt intresse.
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1.3 Avgränsning
Programområdet är beläget i Solna stad i direkt 
anslutning till Stockholm stad. Programområdet 
delas av Essingeleden i norr och väster och 
Klarastrandsleden och järnvägen i öster. I söder 
avgränsas området mot Karlbergskanalen och 
Karlbergssjön. I sydväst finns ett mindre område 
som ägs av Solna stad där AIK arrenderar mark för 
klubbhus och JM har option på en kontorsbyggnad.

1.4 Pågående förändringar
Området har omfattande förändrings- och
utvecklingsbehov för att skapa ändamålsenliga
förutsättningar för verksamheten. Detta inkluderar:
 
• Detaljplan för nya lokaler för utbildning och 

förläggning i nordvästra delen, Huvudsta 4:15.
• Förändringar av entréområdet.
• Utveckling av Solna stads markområde sydväst om 

planområdet för bland annat nytt kontor för JM och  
ny sträckning av Ekelundsvägen.

• AIK:s arrende av fotbollsplan och 
träningsanläggning.

• Karlbergs strategiska läge mellan flera 
stadsutvecklingsområden: Solnas utbyggnadsplaner 
väster om Essingeleden  och Stockholms planer för 
Västra Kungsholmen och Norra Stationsområdet.

Karlbergs läge i förhållande till 
kringliggande trafikleder och tätort. 
Gul linje: programområdets avgränsning. 
Röd linje: kommungräns mellan Solna 
och Stockholm.
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2.1 Planförutsättningar
Riksintressen
Karlbergs slott och slottsparken utgör riksintresse för 
kulturmiljövården (AB78) enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 
Karlberg omfattas även av riksintresse för luftfarten 
gällande Bromma flygplats.

Området gränsar mot riksintressen för kulturmiljövård 
avseende Stockholms innerstad. Vidare gränsar 
planområdet till riksintressen för kommunikation 
enligt 3 kap 8§ Miljöbalken för Essingeleden i norr och 
järnväg i öster.

Översiktsplaner
Karlberg ligger i Solna stad och gränsar i öster och 
söder till Stockholms stad. Översiktsplanen för Solna 
stad är från 2016 och anger Karlbergs slott med 
slottspark som en kulturhistoriskt intressant miljö som 
ska bevaras.

I Stockholms översiktsplan från 2008 är Karlberg 
beläget mellan de två stadsutvecklingsområdena Norra 
Station och Västra Kungsholmen samt gränsar mot 
Vasastadens täta stadsbebyggelse. Karlbergsområdet 
är ett rekreationsområde och utflyktsmål för boende 
i Stockholmstrakten. Parken, som är öppen för 
allmänheten dagtid, är ett välbesökt promenadområde 
som nyttjas av många för motion och rekreation. 
I det pågående arbetet för Stockholms nya ÖP 2017 
planeras för en framtida överdäckning av spårområdet 
utefter Klarastrandsleden.

Detaljplaner
Fastigheterna Huvudsta 4:15 och 4:16 är inte 
detaljplanelagda till skillnad från angränsande 
fastigheter. Detaljplanen UH 136/1 gäller för ett 
delområde direkt sydväst om programområde Karlberg 
som omfattar ett klubbhus för omklädning och 
rekreation. Detaljplan för nytt elevhem på Huvudsta 
4:15 har vunnit laga kraft under 2017.

Fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar
Inom området finns en registrerad fornlämning hos 
RAÄ: Solna 4:1 Runsten vid kyrkplan. Även forn-
lämning Sthlm 194:1 Rörstrandstippen är registrerad 
men den ligger utanför området. Utöver detta finns 
följande övriga kulturhistoriska lämningar: Solna 50:1 
Minnessten över von Döbeln, Solna 62:1 Pompes 
grav och minnesmärke, Solna 62:2 Sångarkullen 
traditionsplats samt Solna 63:1 Karl XII ek.

Garnisonsplan
En garnisonsplan finns fastställd från februari 
2012. Garnisonsplanen är Fortifikationsverkets och 
Försvarsmaktens gemensamma plandokument och 
innehåller detaljerad information om befintligt och 
planerat bestånd av byggnader och mark. Planen 
beskriver hur Karlberg kan utvecklas och föreslår olika 
planalternativ och en förändringsplan.

Strandskydd
Strandskyddet omfattar en 100 m bred zon längs 
Karbergskanalen och Karlbergssjön.

Byggnadsminne
Karlsbergs slottsområde är sedan 1935-01-25 ett 
statligt byggnadsminne. Det omfattar den östra delen 
av programområdet och utgörs av de delar som 
historiskt är tydligast anslutna till slottet. Avgränsning 
och skyddsbestämmelser finns i Riksantikvarieämbetets 
beslut från 2016: "Ändring av skyddsbestämmelser för 
det statliga byggnadsminnet Karlbergs slott, Huvudsta 
4:15, Solna kommun, Stockholms län".

2.2 Historisk bakgrund

Introduktion
Historiken över Karlbergs slott samt slottsparken 
finns beskriven i flera dokument, bl.a. Vårdprogram 
för Karlsbergs slottspark (2011) och vårdprogram 
för Karlbergs slott (2012). Den här beskrivningen 
begränsas därför till en kort sammanfattning av slottets 
och slottsparkens historik. Betoningen ligger på 
helheten och relationen mellan det formellt anordnade 
slottsområdet och västra delen.
För en utförligare historik över områdets byggnader 
hänvisas till avsnitt 2.8 Byggnader.

Karlberg är en i världen unik militärhögskola med 
stora pampiga byggnader, ett centralt läge nära centrala 
Stockholm och en lång historia. Karlberg är en av 
världens äldsta skolor för utbildning av officerare där 
verksamheten kontinuerligt har pågått i ursprungliga 
lokaler ända sedan år 1792. Under tiden före detta har 
Karlbergs slott dessutom en drygt 150-årig historia som 
adligt och kungligt lustslott.

1600-talet
• 1647: De första byggnaderna på Karlberg uppförs 

av Karl IX:s son Karl Karlsson. En huvudbyggnad, 
del av slottsbyggnaden (001), uppförs först. 
Därefter planerades för två flyglar mot norr. 

• 1650: Karl Karlsson Gyllenhielm dör på Karlbergs 
slott. Därefter står slottet obebott i många år och 
används endast vid fester.

• 1669: Karlberg förvärvas av rikskanslern Magnus 
Gabriel de la Gardie. Under dennes tid på Karlberg 
sker stora förändringar i form av nya byggnader 
och trädgårdsanläggningar. Jean de la Vallée och 
senare Nicodemus Tessin ansvarar som arkitekter 
för trädgården och slottet. Slottet byggs till med 
en östra flygel norrut och två vinkelställda flyglar, 
vilket gör att ett nästan slutet rum skapas bakom 
huvudbyggnaden. På framsidan av slottet byggs två 
friliggande sjöflyglar (rivna 1793) ned mot vattnet.

• 1674: Jakttemplet Dianeberg redovisas på Dianas 
kulle. Detta kvarstår till 1787.

• 1683: På grund av ekonomiska problem måste de 
la Gardie sälja Karlberg. 

2

1

1 Karlberg vid mitten av 1700-talet; 
sjöflyglarna från de la Gardies tid är 
ännu kvar. Oljemålning av Hackert, 1764. 
Stockholms stadsmuseum.
2 Karlbergs slott idag.
3 Jakttemplet Dianeberg, teckning av Erik 
Dahlberg, utförd före 1690 Källa: Suecia 
Antiqua et Hodierna, KB. 3
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Områdets framväxt i kartbilder och ortofoto

Karlberg under de la Gardies tid
Ovan: Carlberg, tryckt gravyr, 1690. Erik Dahlbergh 
(komissarie), Willem Swidde (gravör). Vänster: Carlberg, 
handritad förlaga, mellan 1689-1690. Erik Dahlbergh 
(konstnär). Källa: Suecia Antiqua et Hodierna, KB.

Perspektivet visar tydligt Karlbergs barockträdgård som en av de mer 
praktfulla från sin tid. Mot väster syns Djurgården som visas som ett 
stiliserad skogslandskap med öppna partier, genomkorsade av från 
flera punkter utstrålande raka siktstråk och samband. Djurgården var 
troligen tänkt som ett kontrastrikt komplement till slottsparken i form 
av ett jakt- och vandringsområde. Övergången mellan Slottsparken 
och Djurgården var skarp. Det syns två byggnader inom Djurgården: 
en kupolbyggnad som utgjorde jakttemplet Dianeberg som låg på 
Dianas kulle mellan 1674-1787 och ytterligare en byggnad närmare 
barockparken. 

1700-talet
• 1766: Gustav III får Karlberg. Arkitekt Piper får i 

uppdrag att göra en del förändringar i parken i den 
engelska stilen. Barockkaraktären bevaras dock. 

• 1792: Gustaf III låter uppföra Neptunii Tempel, 
numera Dianatemplet (017). Arkitekt CC Gjörwell.

• 1792: Gustav III:s död. Hertig Karl beslutar att 
kadettskolan flyttas från Karlskrona till Karlberg.

• 1793: Uppförandet av de stora flyglarna samt 
valvflyglarna för krigsakademien. Arkitekt: CC 
Gjörwell. Slottsanläggningens fasad mot sjön 
förändras dramatiskt.

1800-talet
• 1863: Den stora omorganisationen mot renodlad 

krigsskola påbörjas.
• ca 1860: Gamla bron byggs över Karlsbergs kanal
• 1867: Gymnastikbyggnaden (014) uppförs.
• 1863: Norra stambanan dras över slottsparkens 

nordöstra del. Intrånget utökas ytterligare flera 
gånger under 1800-talet.

• 1893: Återstående delen av stora dammen tas bort.

1900-talet
• 1916: Gamla mässen, parkvillan (015, 016) byggs.
• ca 1956: Ekelundsbron ersätter den gamla bron.
• 1967: Militärrestaurangen (040) byggs.
• 1960-talet: Essingeleden byggs.
• 1970-talet: Slottsparkens nya norra avslutning mot 

Essingeleden gestaltas.
• Under 1980-talet uppförs ny bebyggelse vid Dianas 

kulles norra del. Försvarets sjukvårdshögskola flyttar 
dit.
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Krigsskolan till Karlbergs slott
Specialkarta Carlberg, O.G. Carlqvist, 1805
Källa: Stockholms stadsarkiv

Karlberg i kunglig ägo
Karta över Stockholm av A. Wijkman, 1702
Källa: Stockholms stadsarkiv

Karlberg blev kungligt lustslott 1688. Efter att slottet Tre 
kronor brann 1697 flyttade kungafamiljen till Karlberg 
och bodde där en kort period för att sedan använda 
slottet som sommarresidens. Djurgården redovisas här 
som del av slottets omfattande domäner som sträckte 
sig norr om staden ända fram till Brunnsviken. 
På 1780-talet fick den kungliga hovintendenten
och arkitekten Fredrik Magnus Piper (1746–1824) i
uppdrag av kungen att göra en del förändringar i
parken. Arbetena omfattade även Djurgården som fick 
karaktär av landskapspark.

Karlberg i kunglig ägo
Solna Socken, Karlberg nr1, ägomätning 1708
Källa: Lantmäteriet

1792 förlades kadettskolan för armén och flottan till 
Karlbergs slott. I samband med detta uppfördes nya 
flygelbyggnaderna på vardera sidan om slottet ritade av 
C.C. Gjörvell. De två fristående sjöflyglarna söder om 
slottet revs. Idén med en stor yttre borggård mot sjön 
bevarades men anläggningens utformning och skala 
förändrades dramatiskt. Observera den gröna förplat-
sen till slottet.
I början av 1790-talet uppfördes även Neptunii tempel 
(kallas senare för Dianas tempel) på en upphöjd terrass 
mitt i slottsträdgården och placerat så att det vänder sig 
bort från slottet. 

Kartan visar den inhägnade Djurgården väster om 
barockträdgården med placeringen av det f.d. jakt-
templet Dianeberg (se markering med pilen). Templet 
har här en placering i förlängningen av den öst-västliga 
axeln som utgår från stora dammens norra kant. Kar-
tan visar även en öppen yta i Djurgården mellan denna 
axelns västra avslutning och jakttemplet, som tyder på 
ett samband och möjligen en direkt visuell relation. 
Templets läge syns även på flera illustrationer ur Suecia 
Antiqua et Hodierna (se sidorna 5-6). Templet Diane-
berg var i slutet av 1700-talet mycket förfallet och revs 
1787.
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Stambanan möter Karlsbergs Slott 
Topografiska kartan, 1861
Källa: Stockholms stadsarkiv.
Kartan visar situationen efter att stambanan drogs fram 
över Karlberg 1863. Den skär av slottparkens nordöstra 
del inklusive den stora dammen. Djurgården (eller 
Pampas) visas här som ett i stort sett öppet landskap.
Den första bron över Karlbergs kanal finns på plats.

Karlbergs slott 
Topografiska Corpsens karta, 1856
Källa: Stockholms stadsarkiv.
Kartan visar situationen några år före byggandet 
av stambanan och visar tydligt landskapets 
topografi. Flera byggnader har uppförts väster om 
barockträdgården. 
Slottets yttre borggård är nu till största delen hårdgjord/
grusad.

Lindhagenplanen 
Generalplan för Stockholm  1866
Källa: Stockholms stadsarkiv.
Lindhagenplanen var en generalplan för Stockholm 
med förslag till gatureglering framtagen 1866 under 
ledning av juristen och politikern Albert Lindhagen. 
Trots att endast delar genomfördes fick planen stor 
betydelse för Stockholms omdaning under det sena 
1800-talet.
Bilden visar stambanans sträckning och ett förslag hur 
Karlberg skulle kunna knytas till både Kungsholmen 
och Norrmalm som samkomponerade stadsdelar. Den 
första bron över Karlbergs kanal presenteras som en 
länk i den tänkta kompositionen.
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Karlbergs Slott 
Stockholm med omgivningar 1934
Källa: Stockholms stadsarkiv.
Kartan visar en övergripande uppdelning i tre 
områden: barockträdgården med mest parkskog, det 
öppna Pampas-landskapet samt en skogsbevuxen del 
i väster.

Karlbergs Slott idag
Ortofoto 2015
Källa: Stockholms stadsarkiv
Dagens situation med Essingeleden, utökat spårområde och 
Klarastrandsleden. Karlbergsområdet är nu omringat av 
trafikleder i tre av fyra väderstreck. Pampas areal begränsas 
till den delen som ligger innanför Essingeleden. 
1952 byggdes en ny bro över Karlbergs kanal som ersatte 
den första bron. Den nya bron - Ekelundsbron - har breddats 
i senare tid.

Karlbergs Slott
Ekonomiska kartan 1951
Källa: Lantmäteriet
Kartan visar situationen inför tillkomsten av 
Essingeleden under 1960-talet. Bebyggelse har bl.a. 
tillkommit söder och även sydöst om Dianas kulle. 
Pampas utgörs av ett större sammanhängande ängs/
betesområde med spridda träd.
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Historiska flygbilder 
Vänster: Foto från luftballong på 600 meters höjd år 1898. 
Foto: Oscar Halldin. Källa: Stockholms Stadsmuseum. 
Ovan: Flygbild över Karlbergs slott, 1922. Källa: Nordiska 
museet.
Fotot till vänster har tagits från luftballong på 600 meters höjd år 1898. 
Tvärs över bilden löper stambanan, som på 1860-talet drogs genom 
Karlbergsparken. Flera passager över och under järnvägen förbinder 
parken österut med staden. Den stora dammen är redan igenlagd 
(1893) och orangeriet har rivits (1896). Både gamla ridhuset (revs 
1910) och trädgårdsmästerbostället (revs 1916) finns kvar. Mellan 
slottsbebyggelsen och stambanan finns en bergshöjd kvar som senare 
kommer att sprängas bort i samband med stambanans utvidgning och 
byggandet av Klarastrandsleden. I bildens övre del syns Krigsskolans 
övningsfält Pampas med olika förbindelsestråk, bl.a. kring och mot 
Dianas kulle. På Dianas kulle syns några öppna ytor som kan tyda på 
tidigare användning eller bebyggelse. Inom Pampas syns även ridbana 
och skjutbana. Över Karlbergs kanal sträcker sig gamla Karlbergsbron. 

Foto ovan visar situationen nästan 25 år senare. Flera av de tidigare 
nämnda husen är nu rivna och spårområdet har utökats avsevärt. Öster 
om stambanan har Vasastadens bebyggelsefront tillkommit.
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Sammanfattning av spår från tidigare epoker

1 Kyrkgången
2 Arrestantgången
3 Slottsgången
4 Ugglas allé
5 Södra tväraxeln
6 Mittersta tväraxeln 
7 Norra tväraxeln
8 Ekelundsvägen
9 Karlbergs slottsväg
10 Fd Karlbergs bro
11 Ekelunds bro
12 Gångstråk utmed gräns byggnadsminne
13 Dianas kulle
14 Pampas/fotbollsplan

Vägsträckningar tillkomna före ca 1700

Vägsträckningar tillkomna ca 1700-1800

Vägsträckningar tillkomna ca 1800-1900

Vägsträckningar tillkomna ca 1900-1950

Vägsträckningar tillkomna efter ca 1950

Streckade linjer markerar tidigare vägsträckningar
som inte längre existerar

Ålder på gång- och vägsträckningar (för bebyggelse se sidor 26-27)

1

14
12

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

13
7

1

10

11

8

2

6

1

34

5

5

9

12
13

14

10a

Översiktlig karta med ett urval av historiska landskapliga samband och spår

1. Bevarade öppna delar av Pampasslätten, från 1800-talet.
2. Dianas kulle och omgivande skogsbryn. 1600-talet, delar av brynet har tillkommit under senare epoker.
3. Skogsbryn, synligt på 1805-kartan samt på flera senare kartor.
4. Skogsbryn, synligt på 1934-kartan men troligen äldre.
5. Skogsbryn västra delen, synligt på flygbild från 1898.
6. Kyrkgången. Bevarat fragment av barockaxel från 1600-talet. Markerade ursprungligen barockträdgårdens övergång mot barockparkens djurgård.
7. Arrestantgången. Bevarat fragment av barockaxel fr 1600-talet. 1856-kartan (och 1898 flygbild) visar ett f.d. samband norrut mot Tomtebodaskolan.
8. Slottsgången. Bevarat fragment av barockaxel från 1600-talet. Avslutning mot norr fick en ny gestaltning under 1960-talet (se under nr. 13).
9. Ugglas allé. Bevarat fragment av barockaxel från 1600-talet. Avslutning mot norr fick en ny gestaltning under 1960-talet (se under nr. 13).
10. Barockträdgårdens södra tväraxel från 1600-talet. Samband med södra Pampas-slätten genom olika epoker, visas bl.a. tydligt på 1856-kartan. 
11. Barockträdgårdens mittersta tväraxel, bevarat fragment från 1600-talet med möjligt samband med Dianas kulle (se förklaring till 1702-kartan).
12. Barockträdgårdens norra tväraxel, bevarad fragment från 1600-talet. Samband mot väster med Fyrverkarhuset (018), sent 1700-tal.
13. Barockträdgårdens norra avslutning, gestaltning från slutet av 1960-talet, genomfördes i samband med byggandet av Essingeleden. 
14. Bevarade äldre stödmurar (endast markerat inom programområdets västra del) som troligen härstammar från 1940-talet.
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2.3 Verksamhetsbeskrivning

Militärhögskolan
De flesta byggnader och terrängdelar används av 
Militärhögskolan (MHS K). Den huvudsakliga 
användningen är för Försvarsmaktens officersutbildning. 
Följande byggnader används för själva utbildningen: 
• Slottet (001), smedsvalvet (004), gamla stallet 

(008), gymnastiksalen (014), gamla mässen (015), 
Fältskären (054) och skjuthallen (098). 

Följande byggnader änvänds för skolans administration: 
• Bagarvalvet (005), lärarhuset (007), fatburen (026) 

och Nydal (096). 
Skolans förläggning är placerad i:
• Östra- och västra slottsflyglarna (002, 003), 

hovmästarboställen (027, 028, 029) och Rukebo 
(041).

För övrigt använder skolan 2 förråd (103, 104).

Utbildning/uppsittning till häst bedrivs vid ett tillfälle 
per år och hästarna är då på plats.

Övrig användning
• Försvarsmaktens logistik (FMLOG) förser 

Försvarsmaktens förband, skolor och centra 
med logistik och stöd. Följande byggnader 
används: serviceförråd (055), kallförråd (057) och 
militärrestaurangen/kadettmäss (040).

• Parkvillan (016) används av Lokalplaneringsenhet 
Mitt (Lple Mitt) som är Försvarsmaktens 
beställarorganisation. 

• En mindre del av Fältskären (054) samt 
värmecentralen (039) och garaget vid västra 
entrén (052) används av Fortifikationsverket som 
företräder staten som ägare av försvarsfastigheter. 

• Inom området finns även flera entreprenörer som 
upphandlats för lokalvård, restaurangverksamhet 
och säkerhet.

• Fotbollsklubben AIK arrenderar fotbollsplanen 
på Pampasområdet. Försvarsmakten får använda 
planen då det inte är träning där.

3

2

1 Karta över användning (Garnisonsplan 2012)
2 Administrationsbyggnad Nydal (096)
3 Utbildningsbyggnad Fältskären (054)
4 Garage (052) vid västra entrén41
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formella slottsparken och den västra delens mer fria 
landskapspark. 

Det nya planerade elevhemmet kommer att uppföras 
i Pampas nordvästra del. Detta medför att den låga 
västra vallen försvinner och att en bebyggelsefront 
skapas på gränsen mellan skogsområdet och Pampas.

Dianas kulle
Dianas kulle är den markanta skogsklädda höjden 
väst-sydväst om Pampas och direkt norr om västra 
entrézonen. Kullen fungerar från olika håll som ett 
blickfång i landskapet. På kullens södra och östra 
slänter finns värdefulla ekbestånd.

Entrézon väster
Området angörs idag västerifrån från Ekelundsbron 
via Karlbergs slottsväg. Garage (052) är den byggnad 
som besökare som kommer västerifrån först ser. På 
en höjd ligger Gula baracken (045). I området finns 
flera hårdgjorda ytor för uppställning och parkering. 
Ytornas placering och riktning kan härledas till tidigare 
byggnader i området. Området upplevs som otydligt 
och har en karaktär av baksida trots sin viktiga funktion 
som entré till militärhögskolan Karlberg.

Skogsområdet
I väster mot Essingeleden är parken av mer naturlik 
karaktär. I lägre partier mellan höjdkullarna finns 
skjuthall (098), serviceförråd (055), kallförråd (057) 
och Fältskären (054) placerade. Alla har en placering 
som på olika sätt förhåller sig till de omgivande 
kullarnas riktningar. En hinderbana finns i den norra 
delens lågparti och avgränsas av en låg vall från de 
mer centrala delarna av parken. De perifera delarna 
utgörs av blandskog som avgränsas av en vägbank med 
bullerplank mot Essingeleden. 

Rörelsestråk
Karlbergs slottsväg utgör ett viktigt kommunikations-
stråk för cykel- och gångtrafik mellan omkringliggande 
stadsdelar. Slottets yttre borggård och gräsbevuxna 
områden ner mot Karlbergssjön är uppskattade 
uppehållsytor. Inne i området rör man sig efter parkens 
gångsystem som framförallt består av nord-sydliga 
gångar i slottsparken som sammanlänkas i diagonala 
stråk ut mot Pampas och västra delen.

Entréer
Området har två huvudsakliga entréer. Från 
stockholmshållet kommer man via en gång- och 
cykelpassage som först går under järnvägen och sedan 
över Klarastrandsleden för att sedan leda vidare mot 
Karlbergs slottsväg. Här ansluter även ett gång- och 
cykelstråk från Solna. Mötet mellan innerstaden, 
vägområdena och slottsmiljön är här väldigt tvärt. Från 
Solna ankommer man via Karlbergs slottsväg till ett 
entréområde med grindar.

Värden:
• Attraktiv plats för verksamheterna.
• Slottsparken upplevs som en sammanhängande 

stadspark.
• Två olika delar (strikt slottspark och friare 

naturpark/campusområde) berikar upplevelsen.
• Den öppna platsens (Pampas) samlande funktion.
• Olika karaktär i mer privata och mer offentliga 

2.4 Helhet och struktur

Karlberg är till större delen tydligt avgränsat genom 
omgivande infrastruktur. I söder möter området 
Karlbergssjön. Kontakten med vattnet och landskapets 
styrande former har angett huvudriktningarna för 
Slottsparken. I stort kan parkområdet indelas i två 
olika delar.  En del i öster som omfattar den äldre 
barockparken av mer formell karaktär med stark 
koppling till de historiska slottsbyggnaderna och en 
del i väster som är friare i sin struktur med mer sentida 
bebyggelse i den del av parken som tidigare utgjorde 
djurgård. Parken kan indelas i ett antal delområden 
där indelningen framförallt utgår från historiska, 
karaktärsmässiga och funktionella aspekter.

Beskrivning av delområden

Byggnadsminnet/Slottsparken
Byggnadsminnet omfattar det centrala slottsområdet 
och de kvarstående delarna av den historiska 
barockträdgården. Trädgården utfördes med franska 
barockträdgårdar som förebild med tydliga axlar 
genom formklippta boskéer som kopplar ihop 
landskapet med slottsanläggningen. De tidigare 
boskeérna utgörs idag av uppvuxen lövskog av 
parkkaraktär. I slutet av 1700-talet fick parken inslag 
från den romantiska, engelska parkstilen. Dianas 
tempel är ett bevarat exempel på detta. Barockens 
rätlinjiga vägsystem överlevde dock det engelska 
parkmodet. Det har också varit styrande för parkens 
expansion västerut under senare tid. Bebyggelse som 
tillkommit under 1800-tal och 1900-tal har till stor del 
respekterat och förhållit sig till denna huvudstruktur.

Pampas
Väster om Slottsparken/Byggnadsminnet finns ett 
öppet nordsydlig landskapsrum med parkartade 
gräsytor, fotbollsplan och grusplan. Området 
definieras av Dianas kulle i väster och följer ett öppet 
landskapsrum norrut där det avgränsas av anlagda 
vallar. Vallarna är tätt bevuxna av träd och buskar 
(företrädesvis av hägg). Byggnaderna Nydal (096) och 
Rukebo (041) ligger invid Dianas kulle och vänder 
sig mot det öppna området. Pampas har under lång tid 
varit öppet och utgör en viktig övergång mellan den 

delar, slott-campus.
• Hög integration och sammanvävning mellan 

områdena.
• Yttre borggården som attraktiv framsida.
• Placeringen i staden. Strategiskt läge som stadspark 

mellan stenstaden och vattnet.
• Tillgängligt parkområde.
• Ursprunglig verksamhet i historisk miljö.
• Vissa delar av parken är lugna och stilla.

Brister
• Avgränsningen mot omgivningen är delvis brutal. 

Stora delar av Karlbergsområdet är påverkat av 
buller- och visuell störning.

• Vissa delar är otydligt planerade.
• Västra entréområdet är otydligt/bristfälligt.
• Bevakning av områdets värden har under vissa 

tider varit bristfällig.

Karta delområden. 1. Det historiska slottsområdet. 2. Övergång Slottspark-Pampas. 3. Pampas. 4. Dianas kulle. 5. Nytt entréområde. 
6. Bebyggelse norr om Dianas kulle. 7. Skogsområdet

Gestaltningsprogram Karlberg - 2017

2. Beskrivning och analys



14

2.5 Landskap och park

Geologi
Området är del av regionens sprickdalslandskap som 
består av en kombination av skogsklädda bergsryggar
och öppna låglänta partier och dalgångar. Efter senaste 
istidens slut för drygt 11 000 år sedan höjer sig 
berggrunden, för närvarande med cirka 5 mm per år. 
Istäcket har slipat ner bergstopparna, skapat moräner 
och lera. De lägre delarna inom planområdet består 
av siltig lera. Vissa delar av området ligger på utfylld 
mark.

Topografi
Landskapets geologi, topografi och landformer har 
i hög grad påverkat bebyggelsens och vägarnas 
placering. Planområdet ligger mellan ca 0-30 meter 
över havet (nollplanet) och utgör dels dalbotten och 
dels högre partier med berg. Slottet har en placering 
mellan den högre liggande slottsparken och sluttningen 
ner mot sjön och överbryggar höjdskillnaden genom 
en souterränglösning (se sektion). I områdets västra 
del ligger ett långsträckt nordsydligt dalstråk som 
kallas för Pampas. Dalstråket hade tidigare en 
fortsättning längre norrut. Framförallt Pampas-stråket 
ger landskapet en tydlig nordsydlig huvudriktning som 
återspeglas i slottsparkens och slottets orientering.

2

1 Sektion genom slottet som visar hur bebyggelsen följer
   topografin. Relationsritning från 1923 (Vårdprogram byggnader
   Karlberg, 2001).
2 Slottsparkens avslutning mot norr utmed Essingeleden.
3 Slänt och bullerplank i nordvästra delen.
4 Sikt på Dianas kulle från Karlsbergs slottsväg. 3

41
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Karta topografi (markhöjder) 
vid projektområdet.
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Park- och naturmiljöer

Östra delen
Den östra delen, som är statligt byggnadsminne, 
är ett sammanhängande naturparksområde som 
fortfarande påminner om den ursprungliga storslagna 
barockträdgården från 1600-talet. De stora 
trädplanteringarna mellan slottparkens axlar har med 
tiden utvecklats från boskéträdplantering till dagens 
glesa parkskog med trädskikt av storvuxna gamla 
lövträd. Det förekommer mest ek och lind med inslag 
av alm och lönn, men det finns även exemplar av 
bok, björk och ask. I buskskiktet förekommer bl.a. 
hassel och markskiktet har ängskaraktär. Utmed 
delar av gångstråken finns alléplanteringar. En rad av 
pyramidformad avenbok finns utmed yttre borggården.

Inom parkskogspartierna finns gräsytor i form av 
gläntor och några större öppna partier, bland annat vid 
bullervallen, vid Dianas tempel, kring slottet och vid 
strandzonen utmed Karlbergssjön.

Karta park- och naturmiljöer 

Öppen gräs- eller ängsmark

Parkskog

Blandskog

Transparent trädridå

Hällmark / Berg i dagen

Fristående stora träd

Trädrad

Asfalt

Grus eller singel
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Norrut avslutas slottsparken med en bullervall 
som tillkom omkring 1970 när ytterligare en del 
av slottsparken togs i anspråk av Essingeledens 
utbyggnad. Landskapsarkitekt Walter Bauer ansvarade 
för utformningen av bullervallen. I förlängningen av 
slottsparkens huvudaxel, Slottsgången, gestaltades 
vallen som en amfiteater.

Västra delen
Naturkaraktären är starkast inom västra delens 
höjdpartier. Där finns sluten eller gles skog med 
bl.a. tall, ek, sälg, asp och björk. Sydöstra delen av 
Dianakullen har en hög andel av äldre ekar. Vissa av de 
högst belägna delarna består av hällmarker med berg i 
dagen.

Pampas med sina sidostråk består mest av kortklippta 
gräsytor. Centralt ligger en fotbollsplan med 
kringliggande löparstråk. På några konstgjorda vallar 
dominerar häggbuskage. Inom Pampas södra del 
samt anslutande del utmed slottsområdet finns många 
fristående storvuxna träd på gräsytor, huvudsakligen 
ekar men också ask och lönn. Utmed Karlbergskanalen 
finns många pilträd med inslag av alm och ask.

Utmed Essingeleden finns en genomgående 
bullerskärm av cortenstål på en vall. Bullervallen 
utgörs av glesa naturlikande planteringar som ansluter 
till skogspartierna. 

1 Övergången mellan slottsparken och 
   Pampas södra del, sikt mot norr. Till höger 
   syns parkvillan (016).
2 Samma plats, sikt mot söder. Till vänster 
   Gamla mässen (016) och i bakgrunden 
   värmecentralen (039). 
3 Dianas kullens södra slänter med värdefullt 
   ekbestånd.
4 Vy mot västra bullervallen.
5 Vy mot söder över soldatplanen, tidigare 
   plats för den stora dammen (igenlagd 1896). 
   Till höger Ugglas allé och i fonden 
   smedsvalvet (004).

1

3

2

4 5
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Landskapsrum och utblickar

Landskapsrum
Stadens byggda strukturer i form av broar, ramper, 
bullervallar samt stenstadens högre eller högt 
placerade bebyggelse utgör Karlbergsområdets 
visuella inramning. Denna upplevs framförallt 
från södra och östra delen av området. Även vissa 
byggnader norr om Essingeleden är synliga inifrån 
området, bl.a. Tomtebodas postterminal (från Pampas), 
Tomtebodaskolan, Nackademins gymnasium och 
Karolinska Universitetssjukhusets nya bebyggelse.

Karlbergssjöns stora vattenrum söderut ansluter 
till slottets yttre borggård och skapar en distans 
mellan slottet och Kungsholmens bebyggelsefront. 
Vattenrummet inramas söderut av stora träd utmed 
strandlinjen i kombination med högre liggande 
skogspartier och bebyggelse.

Öppet park- eller landskapsrum

Rumsskapande skogsfront

Transparent vegetationsfront

Rumsskapande vägbankar och viadukt

Rumsskapande bebyggelsefront

Byggnad som utgör viktigt blickfång

Betydelsefull vy 
(nummer hänvisar till foto på s.19-21)

Betydelsefull siktlinje 
(nummer hänvisar till foto på s.19-21)

Betydelsefull sekvens

Karta landskapsrum och utblickar
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Områdets västra del utgjorde tidigare delar av den 
f.d. djurgården, ett inhägnat område som nyttjades 
som jaktpark under 1600- och 1700-talet. Även idag 
är kontrasten med slottsparken påtaglig. Den strikt 
gestaltade och tätbevuxna slottsparken står mot mer 
naturliga/organiska strukturen i den västra delen.

Det storskaliga öppna dalstråket Pampas, direkt 
väster om slottsparken, var ursprungligen mycket mer 
vidsträckt mot norr. I samband med Essingeledens 
utbyggnad har bullervallen tillkommit samt några 
inre vallar av fyllnadsmassor. Vallarna minskar 
Pampasslättens yta mot norr och bryter sambandet 
med sidodalstråket i väster. Pampas öppna yta har 
ytterligare krympt på grund av att östra delen utmed 
slottsparken har blivit mer trädbevuxen.
 
Bältet med fristående gamla träd i östra delen fungerar 
som en delvis transparent övergång mellan Pampas 
och slottsparken. Dalstråket ligger vid fotbollsplanen 
på ca +10 meter och stiger söderut till en något högre 
del – en ”tröskel” med höjd +13 meter, innan det 
sluttar ner mot militärrestaurangen och Karlbergssjöns 
strandzon. När restaurangen byggdes (1967) försvann 
den tydliga relationen som Pampas tidigare hade med 
Karlbergssjön.

Dianas kulle utgör en viktig komponent i den 
historiska parkanläggningen ur flera aspekter, dels 
som avgränsning av det öppna parkrummet, dels som 
visuell målpunkt från barockparken, samt som ett 
fristående och kraftfullt landskapselement med en ny 
riktning i förhållande till barockparken. Huvuddelen av 
de moderna tilläggen i parkens västra del orienterar sig 
efter kullens riktningar. 

Siktlinjer och utblickar
Det finns en del betydelsefulla siktrelationer inom 
området. Slottbyggnaderna utgör ett tydligt blickfång: 
detta utgör en viktig del av stadsbilden från stora delar 
av Kungsholmen till och med St. Eriksbron och även 
från Rörstrandsgatan i Vasastaden.

Inom slottsparken finns fyra av de fem ursprungliga 
raka nord-sydliga axlarna kvar: Kyrkgången, 
Arrestantgången, Slottsgången och Ugglas allé längst 

4

1

Obs: illustrationsnummer hänvisar även till kartan 
”landskapsrum och utblickar” på sidan 18.

1 Vy 1: över södra Pampas mot norr. 
2 Siktlinje 2: från norra slottsområdet mot Vasastaden.
3 Vy 3: södra Pampas mot söder, restaurang-
   byggnadens lägre höjd tillåter sikt mot Kungsholmen.
4 Siktlinje 4: utmed Kyrkgången mot Karlbergssjön.
5 Vy 5: från Ekelundssbron mot Dianas kulle.

2

3

5
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österut. Gångvägarna är inramade av alléträd eller av 
parkskogens stora träd. Framförallt sikten mot slottet 
från Slottsgången är markant. De två tvärgångarna är 
delvis bevarade. Siktrelationer västerut mot Pampas har 
tidigare funnits men är svåra att återfinna idag.

En betydelsefull sekvens upplevs längs Karlbergs
Slottsväg. Miljön vid Fatburen (026) och 
hovmästarbostället (027-029) upplevs som en 
entréport till slottsområdet då husens placering ger en 
avsmalning av gaturummet.

Parkmark
Med parkmark menas grönytor med mer intensiv 
skötsel jämfört med naturmark. Historiskt har 
denna koncentrerats till det centrala slottsområdet 
som tidigare haft betydande inslag av bland annat 
formskurna boskéer, terrasser och dammar. Parkmarken 
dominerar inom slottsområdet. I västra delen utanför 
byggnadsminnet förekommer parkmark företrädesvis 
runt Pampas och invid byggnader. Parkmarken består 
av kortklippta gräsytor, ängsmark, buskplanteringar 
och parkskog.

Värden:
• Kontrasten mellan de strikt gestaltade linjära 

barockaxlarna mot de mer naturlikt slingrande 
gångstråken i västra delen är en viktig karaktär som 
berättar om områdets kulturhistoria.

• Det finns en variation i öppna och slutna delar.
• Framträdande skogsbryn gör landskapsstrukturen 

avläsbar.
• Äldre karaktärskapande träd finns kvar från tiden 

innan Karlberg blev militärt.
• Från flertal platser upplevs en visuell kontakt med 

Karlbergssjön.
• Senare tillkommen bebyggelse inom västra delen 

förhåller sig till landskapet. Ett bra exempel är 
militärrestaurangen: dess låga höjd och horisontella 
orientering underordnar sig Pampas visuella 
relation med Kungsholmen söderut.

• Från Pampas finns i dagsläget en siktrelation 
norrut mot Tomtebodaskolan (klocktornet), som 
tidigare hade en direkt koppling med slottsparkens 

Kyrkgång.
• Parkmarken ansluter ofta till husfasaderna och 

skapar inom campusområdet en karaktär av "hus i 
park".

Brister:
• Den visuella relationen och sambandet mellan 

slottsparken och Pampas/västra delen är bristfällig.
• Områdets västra del saknar en tydligt 

strukturerande helhetsidé.
• Det fysiska sambandet mellan slottsparkens 

tväraxlar och Pampas har försvunnit till stor del. 
Ett exempel är hur Dianas kulle tidigare kopplats 
via sekvenser av rum till barockparken som visas 
på äldre kartor.

• Dianas kulle upplevs i dagsläget inte som en 
sammanhängande del av dagens parkanläggning. 
Länkande gångstråk och målpunkt saknas. Dianas 
kulle har en bristfällig koppling till området.

• Den tillkomna kringliggande infrastrukturen har 
med tiden minskat området drastiskt. De senaste 
tillkomna vallarna med fyllnadsmassor har 
ytterligare minskat och fragmenterat Pampas öppna 
landskapsrum.

• Den visuella relationen med Karlbergssjön skulle 
kunna vara starkare. Kontakten mellan  Pampas 
och sjön saknas i dagsläget.

• En tydlig idé saknas om hur Pampas kan avslutas 
mot norr. Bullervallen i kombination med 
Tomtebodas postterminal är i dagsläget Pampas 
dominanta blickfång.

• Vegetationen vid gångstråken mellan vallarna i 
Pampas norra del upplevs som väldigt tät.

• Ytan med stora träd väster om restaurangen (040) 
upplevs som en baksida p.g.a. angöringsytor och 
parkering. 

2

1

3

Obs: illustrationsnummer hänvisar även till kartan 
”landskapsrum och utblickar” på sidan 18.

1 Vy 6: från norra Pampas mot söder, med Dianas 
   kulle och Nydal (096) i fonden.
2 Vy 7: mot norra Pampas.
3 Vy 8: mot höghusen på Kungsholmen från 
   sydvästra Pampas.
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3

2

1

Obs: illustrationsnummer hänvisar 
även till kartan ”landskapsrum och 
utblickar” på sidan 18.

1 Siktlinje 9: från södra Pampas 
   mot Tomtebodas postterminal.
2 Siktlinje 10: mot höghus på 
   Kungsholmen.
3 Vy 11: från yttre borggården mot 
   Kungsholmen.

1

2

1 Stora träd väster om 
   restaurangen (040).
2 Gula barackens (045) läge i 
   brynzonen (med stora ekar) 
   av Dianas kulle.
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2.6 Markbehandling

Områdets markmaterial består av en blandning av 
asfalt och grus eller grovt singel (se karta utemiljöer). 
Asfalt förekommer vid vägar, angöringsytor och några 
mindre uppställningsytor. Grus eller grovt singel 
används till de större parkeringsytorna, den yttre 
borggården, hinderbanan, samt till områdets gångstråk. 

Generellt präglas området av en enkelhet i materialval 
och detaljeringsgrad, med få särskiljande markmaterial. 
Asfalt förekommer främst i en yttre zon som är mest 
trafikerad. Grus dominerar längre in i parken. Även 
större sammanhängande öppna (parkerings)ytor är 
grusade. Några undantag finns: inre borggården är 
belagd med kullersten och på yttre borggården finns 
mindre ytor med storgatsten t.ex. vid entréerna. 
Gatstenen höjer utemiljöns detaljeringsgrad.
 
Värden:
• Grusade ytor anknyter till områdets kulturhistoria 

och bidrar till områdets parkkaraktär. 
• Avsaknad av kantsten/kantstråk skapar en 

parkmässighet och gör att vägarna smälter in i 
naturparken.

• Området kännetecknas av väl underhållna och 
funktionella ytor.

Brister:
• Markytorna ger på vissa platser ett ganska slitet 

och mångskiftat intryck.
• Asfalt (och även betongsten), som lämpar 

sig mindre bra i de kulturhistorisk värdefulla 
miljöerna, förekommer inom delar av 
slottsområdet. 

• På vissa ställen finns improviserade åtgärder t.ex. 
trafikhinder, som ger ett mindre omhändertaget 
intryck.

• Markbehandlingen vid västra entrén är i delar 
bristfällig och saknar den omsorg som platsen 
borde ha.

• Mötet mellan parkmiljö och byggnader saknar i 
vissa delar en genomtänkt gestaltning. 

21

1 Grusat gångstråk inom skogsområdet.
2 Yttre borggården med singel och storgatsten.
3 Större grusyta öster om Ugglas allé.
4 Större asfaltyta vid bebyggelse norr om Dianas kulle.
5 Markbehandling vid skjuthall (till vänster, 98) och serviceförråd (55)

4

3

5
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2.7 Trafikfrågor

Försvarsmakten har vid olika tillfällen behov av att 
kunna stänga av Karlbergsområdet. Idag sker detta 
genom den befintliga vaktstyrkan som hindrar tillträde 
vid områdets angöringszoner.

All fordonstrafik till Karlberg kommer in via 
Ekelundsbron/Ekelundsvägen. Då inpasseringen vid 
fordonsgrinden och vägbom är för trång uppstår köer 
samtidigt som cyklister och fotgängare ska passera. 
Vägbommens funktion vid västra entrén är att reglera 
trafiken inne på slottsområdet. Asfalterade vägar och 
uppställningsytor förekommer inom områdets södra 
delar, närmast entrén. Inom områdets norra parkdelar 
finns endast grusade gångar som i princip är körbara 
för t ex servicefordon. Det finns även smalare grusade 
stigar som endast lämpar sig för fotgängare.

Vid östra sidan finns körgrind mot Pampaslänken som 
endast används i undantagsfall. En komplicerad och 
trång förbindelse leder gång- och cykeltrafiken först 
under spårområdet in i Karlbergstunneln och sedan 
via bro över Klarastrandsleden mot Karlberg. Risk 
för konfliktsituationer finns mellan fotgängare och 
cyklister. Gång- och cykelstråket från Tomteboda i 
norr, parallellt med Pampaslänken, ansluter till östra 
entrén. 
Ett regionalt cykelstråk från Solna passerar under 
Ekelundsbron och framför slottet och ansluter till 
Rörstrandsgatan i Vasastan.

Parkeringsplatser (total ca 300 st.) finns spridda i 
området och ligger oftast i anslutning till byggnaderna. 
Områdets största parkeringsyta finns i områdets östra 
del närmast Pampaslänken. En stor grusad parkering 
och uppställningsplats för bussar och lastbilar finns 
strax norr om Ekelundsbron (kommer att försvinna i 
samband med att Solna stad kommer att exploatera sin 
mark). Fyra parkeringsplatser för buss eller lastbil finns 
invid byggnad 57. 

Värden:
• Karlbergsområdet är lätt tillgängligt för 

promenader och motion.
• Området är lätt att nå med kollektivtrafik.

Brister:
• Området behöver tydligare avgränsas för att 

bemöta ett ökat behov av att kunna stängas av.
• Västra entrén vid Ekelundsbron är bristfällig, både 

funktionellt och utformningsmässigt.
• Trafiksäkerheten på Karlbergs slottsväg är 

bristfällig på grund av att fordonstrafik kombineras 
cyklister och fotgångare på den ganska smala 
vägen. 

• Entrén från öster, utanför Fortifikationsverkets 
område, har en komplicerad lösning med tunnel 
och lång bro som medför risksituationer.

• Anvisning för allmänhetens tillgänglighet kan vara 
tydligare.

Trafikstruktur (ur Garnisonsplanen 2012)

1 Regionalt cykelstråk med 
   passage under Ekelundsbron.
2 Karlbergs slottsväg vid 
   restaurangen (040), sikt mot öster.
3 Östra entrén: anslutning gång- 
   och cykelstråk mot Karlberg, 
   sikt mot norr.

1

3

2
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2.8 Byggnader

Historisk bakgrund

Området etableras
Huvudbyggnaden började uppföras 1636. Den fick 
sin nuvarande form 1670 när Jean de la Vallée ritade 
omfattande utbyggnader och ändringar och även 
utförde en generalplan för anläggningen. Jean de la 
Vallée var i hög grad  inspirerad av Palladio, något som 
präglar många av slottets element. Slottet integrerades 
med parken genom souterränglösningar, terrasser och 
parterrer. Anläggningen var en av de mest imponerande 
i sin tid med franska förebilder och ett uttryck för 
adelns maktställning i landet. 1688 övergick slottet i 
kunglig ägo och en mer än 100-årig epok som lustslott 
och sommarslott inleddes.

Militärhögskolan
Gustav III planerade före sin död 1792 att inrätta en 
krigsakademi. Den blivande kungens förmyndare, 
hertig Karl, kom att genomföra planerna på det som 
idag är krigsakademin på Karlberg. Anläggningen 
anpassades då för detta nya ändamål. Flyglarna 
mot sjön från 1670 revs. Den yttre borggården 
eller förplatsen framför slottet breddades genom att 
nya storskaliga flyglar uppfördes öster och väster 
om huvudbyggnaden med logement och kantiner 
för kadetterna. Förplatsen inramades med de så 
kallade valvflyglarna i öster och väster i vinkel mot 
slottsbyggnaden och de nya flyglarna. Ytterligare 
befintliga byggnader gavs nya funktioner. 
I och med anläggningens nya inriktning påbörjades en 
förfallsperiod för slottsparken. De nya slottsflyglarna 
grep in i framträdande delar av parkanläggningen och 
någon ny färdig helhet tycks inte ha etablerats som 
ersättning.

Fortsatt utveckling av krigsakademin och 
begynnande urbansisering 1800-1900 talet
Exercishallen 014, sedermera gymnastikbyggnaden, 
uppfördes 1867 och kan jämföras med exempelvis 
Torpeddepartementet på Skeppsholmen. Byggnadens 
arkitektur anknyter i fasadutformning, material 
och kulör till 1700-talsanläggningen, men har som 

volym en ny tids skala och proportioner. Några år 
dessförinnan, 1863, drogs stambanan fram över delar 
av slottsparken och den successiva beskärning som 
utmynnat i dagens kringskurna situation för slottet 
inleddes.

Första delen av 1900-talet, 1900-1949
Som en konsekvens av utökad officersutbildning 
under 1:a världskriget uppfördes en matsalsbyggnad 
(gamla mässen 015), med matsalar i två våningar. 
Arkitekt var Erik Josephson, känd för många verk 
med militär anknytning. Precis som Exercishallen 
är matsalsbyggnaden placerad i zonen väster om 
barockparken och i dess riktningssystem. Även 
matsalsbyggnadens nationalromantiska arkitektur 
anspelar på slottsanläggningen där dess brutna 
takform finns på bland annat en av Carl Hårleman 
utformad stallbyggnad. Även material och kulör har 
slottanläggningens kännemärke.
Från slutet av perioden finns en funktionalistisk 
garagebyggnad bevarad, byggnad 052, vid 
slottsområdets nuvarande västra infart. Byggnaden 
är en rest av en gruppering med förråds- och 
verkstadsbyggnader som etablerades innan den 
nuvarande trafikföringen kom till stånd i och med 
Ekelundsbron. Den har ett slags militärteknisk 
utformning och dito färgsättning, men passar in i 
området genom sin takform och enkelhet.  

1950-79 Omorganisation av skolan och omfattande 
byggverksamhet
Andra världskriget innebar uppförande av tillfälliga 
byggnader för att klara verksamheten. Mot slutet av 
femtiotalet riktades kritik mot de sanitära förhållandena 
på Karlberg. 1963 omorganiserades utbildningen 
och ett flertal byggnader uppfördes. De planerades 
på Fortifikationsförvaltningens arkitektkontor men 
utfördes slutligen av arkitekten Per Persson som hade 
ett flertal konsultuppdrag åt verket i olika delar av 
landet. 1967 stod den nya matsalsbyggnaden färdig 
och var för sin tid påkostad. Den byggdes med yttre 
och inre tegelmur och mellanliggande isolering. 
Inredning och konst specialutformades. Walter Bauer 
utförde landskapsplanering kring huset. Arkitekturen 
är lågmäld och anknyter i kulör och material till 
slottsanläggningen men har samtidigt en stark 
tidsprägel. En intention var att bibehålla öppenheten 
i Pampasområdet och detta medförde en låg byggnad 

med en framskjuten placering mot vattnet. På samma 
vis och i samma arkitektoniska anda tillfördes 
under sextiotalet panncentralen som tillbyggnad av 
exercishuset och logementsbyggnaden Rukebo (041). 

1980-nutid
Försvarets sjukvårdshögskola flyttades 1987 från 
Lilla Frösunda i Solna till Karlberg och inrymdes i 
Fältskären (054) norr om Dianas kulle. Byggnaderna är 
tidstypiska för 80-talet men kanske de minst följsamma 
mot arkitekturen i sin helhet på området. Fasaderna 
är utförda av rosafärgad betongsten och taken med 
påtagliga språng är avtäckta med svart korrugerad plåt. 
Till perioden hör även en samlingssal, tillbyggd till 
panncentralen (014). Elevbostäderna Nydal (096) från 
sent åttiotal – placerade i förlängningen av Rukebo 
och med samma intention vad gäller skogsbryn och 
terräng, representerar en mer följsam utformning av 
tidlös karaktär. Byggnaden är det sista mer betydande 
byggnadstillskottet inom Karlbergsområdet.   

Bebyggelseanalys

Karlbergs slott fick sin form, inspirerad av fransk 
barock på 1670-talet. Slottsbyggnaden var då 
anläggningens självklara centrum i den storslagna 
slottsparken. Anläggningen hade efter färdigställandet 
liksom i dag en sjögård mot söder. Den kantades av två 
flyglar i slottets nord-sydliga huvudriktning, men dessa 
var mindre och stod närmre varandra och formade ett 
intimare rum än dagens förplats mot vattnet. Slottets 
öst-västliga axel markerades inte som i dag av flyglarna 
utan i stället av trädgårdar i byggnadens tväraxel mot 
öster och väster där slottet utgjorde fond. 

I och med militärhögskolans etablerande 1792 
betonades den östvästliga axeln snarare av den nu 
större sjögården. Sjögården har sedan dess nästan 
karaktär av ett torg eller öppen kaserngård. Denna 
inramas av östra och västra flygeln samt av östra 
och västra valvflyglarna uppförda ungefär samtidigt 

Slottsmiljön
Bebyggelse
  runt 
    Pampas

Entrézonen

Bebyggelse
norr om
Dianas kulle

Inom Karlbergs område kan olika bebyggelsegrupper urskiljas avseende historik och placering
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i mitten av 1790-talet. Sjögårdens betydelse 
har förstärkts i förhållande till slottsbyggnaden. 
Förändringen tydliggörs av att den tidigare 
framskjutande barocktrappan samtidigt ändrades till 
dagens indragna trappa som lämnar platsen framför 
slottet fri. Slottsbyggnaden ligger också i liv med med 
de stora flyglarna och tonas på så vis ner. 

Ny bebyggelse kom efter hand att etableras relativt fritt 
på den baksida som nu uppstått utanför det inramade 
rummet. De nya volymerna kom dock att följa de 
redan givna riktningrna. Parken var inte längre ett 
huvudnummer utan snarare även den ett slags baksida. 

Ännu på uppmätningen 1862 syns den nya ordningen 
ungefär som den upprättats vid skolans bildande. 1866 
tillfördes gymnastikbyggnaden. 1910 revs ett äldre 
murat och putsat ridhus i anläggningens östra del och 
ersattes året därpå med ytterligare en träbyggnad. 1915 
tillkom parkvillan och året därpå matsalsbyggnaden 
– bägge fritt placerade i kanten av barockparken. 
Byggnadsgruppen var nu både relativt heterogen i 
utformning och även allt mer fritt formerad i plan. 

Under 1940-talet tillkom ett flertal förråd och 
verkstadsbyggnader i anslutning till nuvarande västra 
entrén. Idag återstår endast byggnad 52.

Nästa större expansion är under 1960-talet, kanske 
som konsekvens av det kalla kriget. Man väljer nu att 
expandera utanför byggnadsminnet vars upprättande 
år 1935 kan ha resulterat i en ny planeringsinriktning 
i och med att slottets närhet inte längre var byggbar 
mark. Framför allt är det logementsbyggnaden Rukebo 
och restaurangbyggnaden som tillförs år 1967 men 
även den äldre delen av panncentralen (093) året därpå 
och gula baracken (045) några år senare. 
Restaurangbyggnaden ansluts till den befintliga 
byggnadsgruppen vid Hovmästarbostället. Rukebo 
inramar genom sin belägenhet vid Dianas kulle 
ett nord-sydligt parkrum som i öster kantas av 
panncentralen och matsalsbyggnaden. Härigenom 
uppstår ett slags campusområde med öppna ytor 
inramade av byggnader. 

Ytterligare 20 år senare sker en ny expansion. Man 
väljer då att ge en avskild grupp byggnader norr om 

Dianas kulle, Fältskären med flera, ett yttre som skiljer 
dem från tidigare byggnadsetapper. Byggnadsgruppen 
karaktäriseras av sin råare behandling, oputsad 
betongsten, och av sina markerade taksprång. 
Byggnadsgruppen lägger sig på distans från det som 
upplevs som Karlbergs campus. När Nydal uppförs 
fåtalet år senare anpassas emellertid dess utsida till 
Rukebo. Genom sitt läge i Rukebos förlängning 
tillhör Nydal snarast 1960-talets campusliknande 
byggnadsgrupp.

Värden:
• 1600- och 1700-talsanläggningens förfinade 

och representativa arkitektur gör den 
byggnadshistoriskt unik och utgör en permanent 
kvalitet i dess del av området. 

• Byggnader och barockpark samspelar på ett 
unikt vis, utformat av dåtidens främsta experter. 
Anläggningen har dessutom numera sin självklara 
plats i stadsbilden.

• Områdets västra del har en för sin tid 
typisk karaktär som väl fungerar ihop med 
slottsanläggningen. 

• Det västra området formulerar sitt eget förhållande 
till vattnet och landskapet genom en slags 
sammansmältning av djurgårdens naturvärden och 
skolans campusprinciper. 

• Helhetens många olika tidsuttryck samverkar i 
form och skala.

• 1960-talets tillägg är tydliga och välgjorda 
tidsuttryck. Anpassningen till landskapet är i delar 
väl utförd.

Brister:
• 1800-talets del, Exercishallen, har tillbyggts i 

etapper och tappat sin arkitektoniska stringens.
• Viss bebyggelse i Karlbergsområdets västra 

del upplevs som otydlig vad gäller struktur och 
helhetsidé.

1 Slottsområdet sett från Kungsholmen.
2 Gymnastikbyggnadens (014) östra fasad, sikt mot söder.

1

2
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1912

1940

1968

Karta - byggnaders ålder 
Färgerna på kartan representerar bebyggelseepoker och 
motsvarar färgerna i tabellen på sidan 26. 

1916

ca

ca

ca
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2.9 Belysning

Vissa delar av området har en konventionell och 
funktionell belysning, t.ex. vid västra entrén, Fältskären 
och fotbollsplanen. Det gäller även för trafikstråk, 
angörings- och parkeringsytor. Ett flertal huvudtyper 
av armaturer förekommer, med stolpar i olika höjd. Det 
finns även en variation i utförande. De olika typerna är 
också ofta placerade med otydlig koppling till karaktär 
och plats.

Vid Pampas förekommer olika typer av belysning som 
i delar är anpassade till miljön. 

Även vid slottet förekommer en blandning. På den yttre 
borggården finns mellanhöga stolpar med armaturer 
som är specialritade för Karlberg av slottsarkitekt Jan 
Cassel. Utmed den närliggande Karlsbergs slottsväg 
finns en mer konventionell belysning som står i stark 
kontrast mot denna. I slottsparken närmast slottet finns 
lägre stolpar med klassisk armatur.

Ett antal byggnader har fasadmonterade äldre armaturer 

för att lysa upp de närliggande ytorna och entréer.

Slottsparken och naturpartierna har en mer gles 
belysning.

Värden:
• Bra att det finns en variation av mer eller mindre 

belysta delar inom området.
• Belysningen närmast slottsbebyggelsen har en väl 

anpassad skala och utformning.
• Utmed Pampas finns en ansats till enhetlig 

belysning med anpassad skala och utformning. 

Brister:
• Inom området finns en för stor variation av stolpar 

och armaturer på bekostnad av enhetligheten. 
Dessutom medför blandningen en mindre effektiv 
skötsel/drift.

• Belysningen är inte alltid anpassad till de olika 
karaktärerna inom området. Vissa stolpar/armaturer 
vid Pampas och vid slottsparken är överstora.

• Det saknas principer för val av sorter och placering 
av belysning. 

2

1 Belysningsstolpar vid västra entrézonen som upplevs 
   dominera området. 
2 Stolpe och armatur i slottsparkens historiska miljö. 
   Färgval på stolpe utan anknytning till slottsmiljön. 
3 Modern stolpe med glaskupolarmatur vid gymnastik-
   byggnaden (014). Saknar koppling till den historiska  
   miljön.
4 Belysning utmed Karlbergs slottsväg av standardtyp, ej 
   anpassad efter den historiska miljön.
5 Belysning på yttre borggården utformad av Jan Kassel. 
   Bra exempel på belysning som förhåller sig till slottets 
   strama arkitektur.
6 Överdimensionerad belysning längs gångstråk i 
   skogsområdet. 
7 Tidstypisk stolpe med glaskupolarmatur utmed södra 
   Pampas i 60-talsmiljö.

1

5

3

4 6 7
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2.10 Skyltning

Det finns en enhetlig skyltning mot områdets målpunkter. 
Vid entréerna finns informationsskyltar med en 
beskrivning av området. För övrigt är skyltningen ganska 
sparsam.

Inom området finns generellt några olika kategorier 
av skyltar. Översiktsskyltar, informationsskyltar och 
vägvisande skyltar samt husskyltar som anger benämning 
på hus. Det finns en karlbergsstandard med dämpade 
gröna och bruna kulörer ibland åtföljt av Karlbergs 
vapen. För enstaka hus och byggnader, framför allt i 
västra delen finns en större olikhet i skyltning, både vad 
gäller placering och sort. Vissa hus saknar skyltning. 

Vid vissa byggnader markeras entréerna av grupper med 
flaggor.

Värden:
• Det finns ett system med orienteringsskyltar som 

är väl anpassade till den kulturhistoriska värdefulla 
miljön

• Vid entréerna finns information om området.
• Området har en måttlig mängd skyltar.
• De utplacerade flaggorna ger en tydlig signal, 

betonar vissa entréer och husens funktion, bl.a. vid 
slottet och vid Fältskären.

Brister:
• Vid västra entrén finns en stor mängd skyltar med 

olika utseende och information som ger ett rörigt 
intryck.

• Orienteringsskylt saknas på vissa platser.
• Det saknas ett samordnat skyltprogram.

1 Skyltning mot områdets målpunkter. Tydlig och anpassad 
   efter områdets karaktär.
2 Skylt med information om en plats natur- och kulturhistoria 
   utförd med Karlbergs emblem och färgsättning.
3 Vägtrafikskyltning med besökstidsinformation vid västra 
   entrén. Placering och innehåll gör den något svårläst.
4 Informationsskylt vid västra entrén med orienteringskarta. 

1 2

3 4
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2.11 Staket och stängsel

Staket och stängsel
Området är omslutet av olika typer av stängsel eller 
staket. Vid entréerna, både den västra och den östra, 
förekommer funktionella stängsel bestående av enkla 
stolpar, stängselnät och taggtrådar. Grindarna består 
av svetsade och varmförzinkade stålprofiler. Entrén 
västerifrån mot slottet markeras av en bom över 
Karlbergs slottsväg. Skyddsräcken är placerade utmed 
Karlbergs slottsväg.

Utmed slottsparkens östra gräns mot Pampaslänken 
finns ett staket av trä med sockel och stolpar av 
natursten. 

Västra gränsen av byggnadsminnet markeras med 
blåfärgat staket, som troligtvis uppfördes första gången 
i samband med bete någon gång under 30-talet. Ett 
liknande staket finns även på några andra platser, 
ibland med grå färgsättning.

Värden:
• Vid slottsparkens östra avgränsning, mot 

Pampaslänken och Klarastrandsleden, finns ett 
staket som är väl anpassad till den kulturhistorisk 
värdefulla miljön.

• Även det enkla staketet av trä som förekommer på 
olika platser inom slottsområdet har en utformning 
som passar väl i anslutning till slottsmiljön.

• Bullerplank utmed Essingeleden har hög kvalitet.

Brister:
• Staketet utmed västra gränsen av slottsparken 

markerar gränsen för byggnadsminnet men har inte 
någon anknytning till parkkaraktär eller landskap. 
Den dominanta ljusblåa färgsättningen kan 
ifrågasättas. 

• Entrézonens stängsel, skyddsräcken m.m. medför 
ett rörigt och ovärdigt intryck. I stället skulle 
det behövas mer gedigna material för att ge 
dignitet åt platsen och områdets funktion och 
höga kulturhistoriska värden. Vid östra entrén har 
stängslet fått en något värdigare mörkgrön kulör.

1 2 3

4 5

6

1 Bullerplank utmed Essingeleden. Väl fungerande modern 
   komplettering.
2 Trästaket med sockel och stolpar av natursten utmed
   slottsparkens östra gräns. Rustik avgränsning som är 
   anpassad efter den historiska miljön.
3 Gråmålat trästaket mellan gamla stallet (008) och
   smedsvalvet (004). Bra exempel på väl avvägd avgränsning 
   i färg och typ.
4 Blåmålat trästaket som markerar byggnadsminnets gräns. 
   Färgen saknar koppling till slottsområdets sammanhang   
   och blir för dominerande.
5 Enklare stängsel kring slottsparkens tennisbana stör 
   helhetsintrycket.
6 Stängsel, grind och bom vid västra entrén bidrar till ett rörigt 
   intryck.
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2.12 Möblering

Parksoffor finns i begränsad omfattning och framförallt 
kring slottsbyggnaderna. 
• På yttre borggården och vid stranden finns en 

parksoffa av modell liknande Byarums klassiska 
parksoffa ”Lessebo”. 

• Ytterligare några soffmodeller förekommer. 
• Möbleringen inom slottsparken är knapp. 

Historiska bilder visar dock att det har funnits 
bänkar utmed gångstråken i början av 1900-talet.

• Inom västra delen av området finns några enstaka 
parksoffor, bl.a. vid Fältskären (054).

Övrig utrustning finns i begränsad omfattning och 
utspridd i form av skärmtak, cykelställ, soptunnor, 
askfat m.m. Några planteringsurnor med historisk 
anknytning finns kvar. Traditionellt ställdes större lådor 
med orangeriväxter upp på centrala platser. I dagsläget 
finns mindre planteringskärl vid till exempel entréer.

Värden:
• De befintliga parksofforna med särskilt 

Karlbergsutförande kring slottet fungerar bra i den 
historiska miljön.

• Cykelskärmtakens utformning uttrycker en enkel 
funktionalitet som lämpar sig bra för västra delen 
av Karlbergsområdet.

Brister:
• Det finns ett flertal olika modeller av parksoffor 

med otydlig koppling till parken.
• Övrig utrustning har för stor variation i utseende.

1 Exempel på bänkar utan ryggstöd på båda sidor av Slottsgången 
   (källa: Krigsarkivet).
2 Karlbergsspecifika parksoffor på yttre borggården i trä och med 
   svartmålade detaljer.
3 Karlbergssoffa utmed strandzonen.
4 Diverse möblering intill slottsbyggnaden som ger ett rörigt intryck.
5 Planteringsurna och skärmtak vid Nydal (byggnad 096).
6 Cykelställ vid restaurangen (byggnad 040) av tillfällig typ och med 
   placering i vägen för gångstråk.
7 Skärmtak och cykelställ samt övrig möblering med olika karaktär 
   vid Fältskären (byggnad 054). 
8 Diverse utrustning på Pampas väster om fotbollsplanen som ger 
   ett oordnat intryck.

4
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3

7 8

Gestaltningsprogram Karlberg - 2017

2. Beskrivning och analys



32

Strategierna i detta gestaltningsprogram behandlar 
strukturella förändringar och principer för ny 
bebyggelse, bevarandet av värdefulla miljöer och 
mer detaljerad utformning av utvalda områden för att 
utveckla Karlbergsområdet.

Helhet
Karlberg utgör ett unikt område i utkanten av 
Solna men nära centrala Stockholm och med stora 
upplevelsevärden och historisk dignitet som kunglig 
slottspark och militärhögskola. De olika epoker som 
präglat området har gjort avtryck och det är ett värde 
att det fortfarande går att avläsa de olika delarnas 
särpräglade karaktär. En grundläggande skillnad utgör 
barockparkens strikta, ortogonala och linjära struktur 
relativt den västra delens mer fritt utformade del. Det 
finns historiska belägg för att delarna har haft tydliga 
samband både ur funktionella, estetiska och visuella 
aspekter. En stor del av Karlbergsområdet har utgjort  
en helhetskomposition. Över tid har denna minskat i 
betydelse och är idag mindre tydligt avläsbar. Området 
bör utvecklas som en sammansatt helhet där skillnader 
mellan olika delar förtydligas samtidigt som viktiga 
samband förstärks. Detta görs med utgångspunkt i de 
olika historiska lager och bebyggelsekaraktärer som 
finns i området från öster till väster; från den historiska 
barockparken över Pampas och Dianas kulle till ett mer 
samtida möte med ny stadsfront i väster.

Landskap
• Utveckla de typiska karaktärer och skillnader som 

finns inom Karlbergsområdet från den renodlade 
linjärt uppbyggda barockmiljön till delar med 
friare utformning och byggnadsplacering i västra 
delen.

• Skapa tydligare kopplingar mellan de olika 
delområdena och till viktiga målpunkter, entréer 
och närliggande vattenområden.

• Utveckla gränsområden med bullervallar och 
bullerskärmar efter principer som ansluter till det 
specifika parkområdets karaktär.

Bebyggelsens riktningar 
och placeringar 
förhåller sig primärt
till barockepoken.

Riktningar och 
placeringar  förhåller 
sig till primärt till 
landskapets lokala 
förutsättningar.

Karta som visar övergripande struktur / helhet. 1. Det historiska slottsområdet. 2. Övergång slottspark-Pampas. 3. Pampas, med 
två olika rumsbildningar markerade. 4. Dianas kulle. 5. Nytt entréområde. 6. Bebyggelse norr om Dianas kulle. 7. Skogsområdet

1
3

4

2

5

6

7

Norra 
Pampas

Södra 
Pampas
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Bebyggelsestruktur
• Placera byggnader med utgångspunkt i områdets 

helhet och struktur och som förstärker och 
förtydligar samband och kopplingar.

• Inom slottsområdet bör bebyggelsens riktningar 
och placeringar förhålla sig till barockepoken. 

• Inom programområdets västra delar bör 
bebyggelsens riktningar och placeringar förhålla 
sig mer efter landskapets lokala förutsättningar.

• I västra delen (delområden 5, 6 och 7) kan en högre 
grad av självständighet i utformning tillåtas.

• Bebyggelse i entrézonen bör ha en tydlighet, i 
dignitet med slottsparksområdet.

• Solitära mindre tillägg kan ha en helt egen karaktär.

Trafik
• Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik bör 

förbättras.
• Koncentrera fordonstrafik längs områdets 

södra delar. Minska fordonstrafik i närheten av 
slottsanläggningen.

• Placera parkering och utforma parkeringsytor med 
utgångspunkt i parkens struktur och karaktär.

• Förtydliga viktiga gång-, cykel- och motionsstråk.

Entré
• Förstärk entrén och entréområdet i väster för 

att förtydliga områdets kvaliteter och skapa en 
gräns mot omgivande stadsfront som samtidigt 
annonserar området utåt. En mer avläsbar gräns 
och entré utåt skapar även bättre möjligheter till 
utveckling inne i parkområdet. 

1 2

3

4

Exempel på bebyggelseplaceringar, jämför med kartan på sidan 24.

1 Exempel på bebyggelseplacering i enlighet med barockepoken: 
från vänster till höger lärarhuset (007), gamla stallet (008), 
smedsvalvet (004).
2 Även Fatburen (026) har en placering och riktning som hänger ihop 
med slottets.
3 Rukebo (till vänster, 041) och Nydal (096) har en placering som 
förhåller sig till landskapets lokala förutsättningar, i detta fall Dianas 
kulle.
4 Liknande gäller för Fältskären (054), placerad utmed norra kanten 
av Dianas kulle. 
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Karlbergssjön. Stråket förstärks genom en entrézon 
i väster där man möter ett tydligt entrémotiv med ny 
bebyggelse. Sambandet till Kungsholmen förstärks 
genom att bron föreslås utformas tydligare som 
promenadstråk med utökade gångytor och bättre 
samband till gångstråken längs kanalen. Interna 
rörelsestråk inne i parken utvecklas för promenader och 
motion. 

4.1 Helhet och struktur

Karlbergsområdet är beläget i ett av stadens mest 
expansiva områden. Det är betydelsefullt att bevara 
områdets särart i en omgivande stadsbygd som blir 
allt tätare och högre. Karlbergs lägre skala, dess 
unika innehåll och gröna parkkaraktär är viktig i 
den förtätade staden. De med tiden mer otydliga 
parkkvaliteterna behöver förstärkas. Upplevelsen 
av området som en helhet behöver förbättras med 
en tydligare ram utåt och en mer sammanhängande 
parkstruktur inåt. Ny tillkommande bebyggelse kan 
tillföra och förstärka Karlbergsområdets värden. De 
enskilda byggnadernas unika utformning och placering 
ska respekteras och ses i sitt sammanhang inom sin 
bebyggelsegrupp och i relation till parkkaraktären. 
Ny bebyggelse bör medvetet inordnas och förhålla 
sig till detta. Entrézonen i väster definieras som en 
ny port till området och viktig länk mot den förtätade 
stadsmiljön vid västra Kungsholmen och den planerade 
förtätningen av Huvudsta. En ny entréutformning i 
väster bör förtydliga gränsen mellan parkområdet och 
omkringliggande stadsrum (se vidare under avsnitt 
5.1).
Verktygen för att åstadkomma en god helhetsmiljö 
är att samordna både de historiska och moderna 
parkmotiven som varit tongivande för parkens 
utformning och som skapar den varierade miljön.

Delområden

1 Barockparken
Byggnadsminnet har de största bevarandevärdena. 
Byggnaderna i sig och slottsparken utgör en unik 
helhetsmiljö. Barockparken ska fortsatt utvecklas i 
enlighet med gällande vårdprogram. 
Barockparken bevaras och utvecklas med målet 
att förtydliga de viktiga karaktärsdragen från 
uppbyggnadsepoken under barocken fram till 
tillkomsten av militärhögskolan. Moderna tillägg, 
exempelvis av Walter Bauer, behöver beläggas 
och beskrivas för att klargöra avsikter vad gäller 
övergången mot vägområdena.

2 Övergångszon barockpark-Pampas
Brynzonen mot Pampas bör utvecklas med 
karaktärsfulla brynträd och ökad genomsiktlighet 
i viktiga blickpunkter. Delområdet är del av 
byggnadsminnet och ska därför följa gällande 
vårdprogram.

3 Pampas
Väster om slottsparken ligger Pampas som ett öppet 
dalstråk som bevaras och utvecklas som ett viktigt 
komplementärt motiv till den mer strikta slottsparken. 
De modernare byggnadskompletteringar som gjorts 
i gränszoner till Pampas har tydliga referenser och 
förhållningssätt till slottsparken men präglas av andra 
tiders uttryck. 

3a Södra Pampas
Det öppna parkrummet bevaras. Gränser utvecklas 
för att förstärka parkkaraktären. De vita husen från 
modernismen har en tydlig placering med koppling 
till slottsområdets bebyggelse och skapar ett öppet 
campusrum som utgör en viktig central mötesplats 
i området som bör förstärkas och utvecklas. Husen 
mot Dianas kulle är placerade i skogsbrynet som hus 
i park och exponerade mot det öppna parkrummet. 
Mellanrummen mellan husen skapar kopplingar 
mellan kullen och omgivande parkområde. Den 
låga matsalsbyggnaden bevarar utblicken inifrån 
Pampas och ut mot Kungsholmens gröna sluttning. 
Dessa principer är viktiga utgångspunkter vid fortsatt 
planering av området.

3b Norra Pampas
Den norra vallen kan utvecklas med tilläggsplantering 
av träd som visuell avgränsning mot postterminalen 
vid Tomteboda. Vallarna upplevs som avvikande 
element i parken. De skapar baksidor och branta slänter 
som bryter mot landskapets sammanhang. Vallarnas 
tillkomst och motiv som rumsskapande element eller 
bullervallar behöver klarläggas.
Det nya planerade elevhemmet uppförs där bullervallen 
i väster är placerad. Byggnaden skapar en ny gräns 
mot Pampas. Delar av bullervallen försvinner delvis 
som en följd av detta. Placeringen i nordväst mot 
skogsområdet och i anslutning till Fältskären (054), gör 
att det principiellt bör förhålla sig till dessa karaktärer. 
Det innebär en nedtonad färgskala som skiljer sig 
från slottsområdets och campusbebyggelsens vita och 

strikta volymer. Mötet med det öppna Pampasområdet 
bör utvecklas. Gavlarnas möte med det öppna 
parkrummet och gårdarnas utformning förslås vara mer 
nedtonat. 

4 Dianas kulle
Dianas kulle integreras tydligare till parken som helhet 
genom förtydligande av gångstråk, framgallring av 
visuella samband och en mer medveten planering 
för att framhäva kullens brynzoner som parkmotiv. 
Detta gäller särskilt i söder mot det nya entréområdet. 
Kullens högsta punkt bör undersökas i vilken mån 
den har fungerat som riktningsgivare för visuella 
samband i parkområdet och vilken roll den kan ha i en 
framtida parkstruktur, exempelvis som koppling mot 
Kungsholmen.

5 Västra entréområdet
Entrézonen utvecklas som ny port till området med en 
varierad sekvens av ny bebyggelse och parkmotiv.

6 Bebyggelse norr om Dianas kulle
Området utgörs av bebyggelse av mer sluten karaktär. 
Hårdgjorda ytor och uppställningsytor kan utvecklas 
och omfördelas för att bättre tillgodose tillgänglighet, 
gångstråk och parkkvaliteter som en länk mellan 
Pampas, västra skogen och entrézonen.

7 Skogsområdet
Väster om Pampas övergår det öppna landskapet 
i kuperad skogsmark där naturkaraktären är 
dominerande. Det större sammanhängande 
skogsområdet i väster bibehåller sin skogskaraktär. 
Gränsområdet mot bullervallarna utvecklas med större 
variation av buskar, träd och öppna ytor som minskar 
den visuella dominansen från trafikledens bullervallar.
Öppna stråk kan med fördel bevaras. Skogsbryn som 
definierar öppna stråk kan förtydligas genom gallring.

Rörelsestråk

Karlbergs slottsväg utgör ett viktigt stråk som 
sammanlänkar Solna med Kungsholmen och Vasastan. 
Stråket är som tydligast i zonen framför slottet och 
som även utgör huvudsaklig målpunkt med generösa 
öppna ytor mellan slottsbyggnaderna och ner mot 
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Karta delområden: sju zoner med olika egenskaper och 
förutsättningar.

1.   Barockparken
2.   Övergången barockpark-Pampas
3.   Pampas
4    Dianas kulle
5.   Västra entréområdet
6.   Bebyggelse norr om Dianas kulle
7.   Skogsområdet
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Norra 
Pampas

Södra 
Pampas

1 Flygbild av centrala Karlberg med bl.a. 
   entréområdet och Pampas.
2 Karlbergs slottsväg, sikt mot väster.
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4.2 Landskap och park

Landskapsvärden och parkvärden bör ses som 
en helhet. Den striktare, ortogonala och linjära 
barockparken utgör en kraftfull komposition 
som sammanlänkar Karlbergssjön med 
sprickdalslandskapet, på ett sätt som tillför en tydligt 
gestaltad dimension. Delarna utanför barockparken 
har utvecklats över tid, med mer eller mindre tydliga 
kopplingar till barockparkens struktur. Sentida tillägg 
har dock gjorts med avsteg från och otydligare 
förhållningssätt till den historiska parken. Den östra 
och äldre delen har även en skillnad i finmaskighet 
jämfört med den större skalan i väster. Variationen 
och skillnaderna mellan de olika delarna har över åren 
blivit mer diffus. De olika områdenas karaktär och 
typ förtydligas och utvecklas. Närliggande exempel 
på principer för hur olika historiska karaktärer kan 
samkomponeras inom en park kan vara stöd för 
utformningen. Drottningholmsparken är en möjlig 
sådan referens.

Områdets landskapliga kvaliteter förstärks genom 
följande riktlinjer
• Förstärk generellt parkkaraktären i västra delen. 
• Bevara och utveckla viktiga fondmotiv av 

betydelse för upplevelsen av parkmiljön, 
exempelvis Pampas avslutning i norr och söder. 
Synliggör ekbevuxna sluttningar på Dianas kulle 
och solitära träd och skogspartier mellan Pampas 
och byggnadsminnet.

• Skapa variation och rytm mellan byggnader och 
park.

• Utveckla stråk och målpunkter.
• Tydliggör Dianas kulle som ett betydelsefullt 

landskapselement i parken som helhet, t.ex. genom 
att ansluta gångstråk, skapa tydligare samband och 
utveckla delar som är exponerade mot Pampas och 
entréområdet i väster.

• Skapa sekvenser av blickpunkter och samband som 
kan sammanföra parkens olika delar. Tre tväraxlar 
från barockparken kan utvecklas. Slottsaxeln, 
Dianas axel och Kruthusaxeln. Använd även dessa 
sammanlänkande stråk inom området vid planering 
för ny bebyggelse.

• Förbättra sjökontakten mellan Pampas och 

Karlbergssjön.

Områdets parkkvaliteter förtydligas genom följande 
riktlinjer:
• Markera strategiska platser, skillnader och 

samband. 
• Utveckla slottsområdets historiska karaktär med 

barockaxlar, gångar och planterade träd. 
• Friställ pilar mot Karlbergskanalen. Ersätt dåliga 

träd med nya.
• Gallra sly.
• Avgränsa parkeringsytor med gröna häckar.
• Minimera asfaltsytor.
• Arbeta med olika grad av öppenhet och slutenhet 

i skogsområdet. Förtäta med nya planteringar. 
Förstärk öppna stråk med klippta ytor.

• Använd solitära träd, trädgrupper, trädridåer och 
skogsbryn som en tydlig del av parkgestaltningen. 
Betona stråk punkter, platser och samband. Låt 
gamla träd framträda tydligare i parken.

• Respektera brynzonen vid placering av ny 
bebyggelse t.ex. vid Dianas kulle.

• Ta fram en strategi för trädplantering och skötsel 
för parken som helhet. Ersätt skadade träd. 
Värdefulla skadade träd behöver insats från 
arborist.

• Stärk campuskaraktären genom komplettering av 
t.ex. sittplatser.

• Bevara och integrera gamla stenmurar vid 
utvecklingen av parkområdet

Detaljnivå
• I sydöstra sluttningen på Dianas kulle finns en 

naturlig slänt som historiskt varit en väg upp till 
kullens topp. Denna bör hållas öppen och anslutas 
till angränsande bebyggelse och parkdelar. 

• För att markera betydelsen av Dianas kulle i 
parkområdet kan en strategisk punkt markeras 
på höjden med en platsbildning med bänkar eller 
någon enklare byggnad. 

• Dianas kulles södra del som vetter mot 
Kungsholmen kan göras mer tillgänglig med 
anslutande parkstråk mot entréområdet och 
Karlbergskanalen.

2

1

4

3

5

1 Drottningholm är ett exempel spå hur olika parkstilar 
   kan samkoponeras. Kartan visar barockparken och den   
   engelska parken. Även på Karlberg kan en 
   samkomposition  stärka sambandet mellan olika 
   delar. Generalplan för Drottningholms park, Piper, 1797.
2 Öppning mellan Rukebo (041, till vänster) och Nydal (096)
   som möjliggör sikt mot bakomliggande skogsbryn.
3 Karlbergskanalen, utsikt mot öster. 
4 Sikt mot skogsbrynet mellan Nydal (096) och Fältskären 
   (054).
5 Äldre stenmur inom västra entréområdet.
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4.3 Markbehandling

Markmaterialen inom området varierar efter 
användning och funktion. Huvudkaraktären med stora 
grusade ytor och gångar är viktig att bevara och även 
utveckla i Karlbergsområdets östra del. Detta förhöjer 
det allmänna intrycket av historisk parkmiljö och ökar 
orienterbarheten.

Befintliga körytor och gångstråk i asfalt är kopplade 
till entrépunkterna och viktiga stråk mellan slottet och 
campusområdet. Asfaltsytorna bibehålls där det är 
nödvändigt ur funktionssynpunkt. Omfattningen bör 
ses över. Man bör sträva efter att minska asfaltsytor 
till förmån för grus, gatsten eller gräs för att förstärka 
parkkaraktären.

Markbehandlingen runt slottet utgörs av en 
kombination av grus och gatsten som är enkel och 
rustik. Gatstenen ingår som markör vid entréer, 
ränndalar och platser. Detta bör vara vägledande för 
övrig markbeläggning.

Karlbergs slottsvägs sträckning vid slottet har idag 
asfaltbeläggning. Det bör utredas om asfalten i 
samband med slottsmiljön kan bytas ut mot ett mer 
passande material, t.ex. smågatsten. För att öka 
tillgängligheten kan översidan på stenen bearbetas till 
en jämnare yta än den råkilade.

4.4 Trafikfrågor

Den grenade trafikstrukturen som minimerar 
rundkörning för den lokala trafiken i området bibehålls. 
Utanför denna struktur kommer i största möjliga 
utsträckning endast gångtrafik att prioriteras. 

Området ska vid behov på ett effektivt sätt kunna 
stängas av från all obehörig trafik. Avstängningen 
sker genom reglering med bommar och kontroll av 
vakt vid strategiska punkter. Viktiga punkter och 
stråk vid entréerna bör utformas för att underlätta 
och effektivisera avstängning. Vad som gäller vid 
begränsning av tillgängligheten bör anvisas tydligt.

Ökad gång och cykeltrafik längs Karlbergs slottsväg 
kräver en tydligare anvisning för hur trafiken 
sorteras. Trottoaren har för trångt mått för att 
rymma gångtrafikanter och bör utökas i bredd. Då 
gångtrafikanter rör sig över hela körbanan kan gränsen 
mellan trottoar och körbana markeras med pollare vid 
viktiga punkter för att styra promenadströmmar mer. 
Cykeltrafik kan fortsatt samsas med biltrafik i denna 
låga hastighet.

Ny entrézon i väster kommer att behöva samordnas 
med Solnas krav på ny vägdragning under 
Essingeleden.  Befintlig väg bibehålls som intern gata 
till serviceförrådet och annan bebyggelse i den delen av 
området. De parallella körytorna behöver då åtskiljas 
av staket. 

Parkeringsytor bör generellt anordnas genom 
småskaliga lösningar, välintegrerad i parkmiljön. 
Parkeringar är inte lämpliga i slottsparken.

1 Karlbergs slottsväg med asfaltbeläggning.
2 Exempel på markbeläggning med smågatsten.
3 Exempel på markbeläggning med storgatsten och 
   granithällar.
4 Grusarmering kan vara ett lämpligt altrnativ till asfalt utanför 
   slottsparken när stabilare grusläggning behövs för t.ex. 
   cykelbanor eller körbanor. Det finns även försänkta lösningar 
   som är helt osynliga. 

1

2

3

4
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4.5 Byggnader

Byggnadsstrukturen i området har utvecklats efter olika 
styrande principer. Dessa är viktiga att förhålla sig till i 
den fortsatta utvecklingen av området. 

Byggnaderna inom byggnadsminnet med 
barockanläggningen som kärna är tydligt uppbyggda 
som en hierarki av längor och flyglar som följer den 
ortogonala huvudstrukturen. Senare tillägg utgör 
fortsättning på detta tema men har lösgjort sig från 
slottets gruppering.

I Karlbergsområdets västra del, vid Pampas, har 
bebyggelsen campuskaraktär. Flertalet av byggnaderna 
är här mer fritt placerade i motsats till den ortogonala 
strukturen inom byggnadsminnet. Men flertalet 
byggnader kan ses som lösgjorda enheter från slottets 
gruppering.

Bebyggelsen norr om Dianas kulle utgör ytterligare 
ett tema. Denna byggnadsgrupp är mer inordnad i 
terrängen och har organiska kulörer som sammanför 
den snarare med landskapet än med den historiska 
bebyggelsen. 

Som huvudregel bör gälla att ny bebyggelse inom 
Karlbergsområdet infogar sig i områdets starkaste 
tema: solitära enkla volymer som anknyter till slottets 
flyglar och fritt placerade längor i kulör och material. 
I den historiska bebyggelsens närhet bör följsamhet i 
material och detaljering råda även om ett självständigt 
tiduttryck till viss del bör eftersträvas. 

I slottsmiljöns periferi kan tillkommande byggnader ha 
en högre grad av självständighet i form och detalj eller 
till och med utföras med närmast abstrakta ytor med 
helt nutida byggsystem. 

Utöver huvudregeln bör nämnas två ytterligare 
grundteman för ny bebyggelse: 
• Det helt solitära tillägget. Mindre tillägg, både i 

områdets historiska del och i övrigt, kan liksom 
sommarstallet (108) ha en helt egen karaktär. 

• Anpassning till terrängförhållandena och 
landskapet i stället för till tidigare bebyggelse. 
En exempel är Fältskären (054). Särskilt i 
Karlbergsområdets västra del är den här typen 
av byggnader som helt eller delvis döljer sig i 
landskapet tänkbara.

1

2 3

4 5

1 Lösgjorda enkla volymer som anknyter till
   slottets flyglar. Från vänster till höger lärarhuset 
   (004), gamla stallet (008) och Smedsvalvet (004).
2 Slottets östra flygel, Kadettflygeln (002).
3 Ensamstående enkla volymer, Rukebo (041) och
   Nydal (096).
4 Inordning efter terrängförhållanden, Fältskären
   (054).
5 Solitärt tillägg, sommarstallet (108).
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4.6 Belysning

Belysningen ska förbättra orienteringen inom området 
och förstärka viktiga stråk och punkter i parken.

Belysningen kan stärka slottsmiljön och slottsparken 
ytterligare. Inom den historiska barockparken bör 
belysningen dock vara återhållsam. För belysning 
nära slottsmiljön och i barockparken bör en modell 
användas av liknande typ som befintlig armatur ritad av 
Jan Cassel.
Byggnaderna bör  generellt inte fasadbelysas, men kan 
belysas med fasadarmaturer vid viktiga punkter. 

Belysningsarmatur som är överdimensionerad, har 
omotiverad utformning eller placering bör bytas ut. 
Belysningsarmaturer ska utformas så att de anpassas 
efter de olika områdeskaraktärerna. Generellt bör de ha 
en ren geometri och saklig formgivning. 

Parkområdets viktiga stråk bör ges 
orienteringsbelysning av lägre typ som leder mot 
upplysta målpunkter. 

Belysningens betydelse omfattning och utförande bör 
utvecklas i ett särskilt belysningsprogram. I detta kan 
en översyn göras för hur belysningen kan anpassas till 
områdenas olika karaktär. 

4.7 Skyltning

En enhetlighet för skyltar är att föredra. Det befintliga 
skyltsystemet bör utvecklas för att även omfatta 
campusområdets moderna byggnader. För ökad 
orienterbarhet kan samordning och komplettering med 
skyltar för husnummer och verksamheter tillkomma 
så vida detta är lämpligt utifrån verksamheten. Då 
området rymmer en mängd intressant information 
både för besökare och verksamma i området bör även 
informationsskyltar kunna komplettera skyltbeståndet 
vid exempelvis entréområdena och centralt i 
campusområdet. Antalet skyltar som förtydligar vad 
som gäller avseende öppenhet och tillgänglighet för 
allmänheten bör utökas.

En tydlig och informativ skyltning av området förbättrar 
orienterbarheten inom området. Skyltningen bör vara 
konsekvent utformad, tydlig och enkel. 

Ett mer sammanhängande program för skyltar bör tas 
fram med utgångspunkt i det som används inom delar 
av området. Följande kategorier av skyltar föreslås ingå:

Översiktsskyltar
Översiktskyltar vid huvudentréer som visar området 
som helhet. 

Informationsskyltar
Skyltar som berättar om specifika platser inom området.

Entréskyltar på byggnader
Namn på byggnad och verksamhet.

Skylt för husnummer
Generell och enhetlig numrering av byggnader.

Vägskyltar
Skyltar som fungerar som vägvisare inom området.

1

2

3

1

2

3 4

1 Pollare ERCO modell
   panorama.
2 Atelier Lyktan, modell 
   Stockholm.
3 och 4 Medelhög stolpe, 
   Zero, modell Link.
5 Belysning anpassad till 
   slottsmiljön. Gestaltning:
   arkitekt Jan Cassel.

1 Exempel på
   informationsskyltar
2-3 Exempel på 
   entréskylt till byggnad5
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4.8 Staket och stängsel

Vid västra entrén bör särskild omsorg ägnas åt 
utformning och placering av nytt stängsel. Befintligt 
standardstängsel ger ett för enkelt intryck. 

Ett palissadstängsel kan vara ett lämpligt alternativ, 
som även kan uttrycka en viss dignitet med tanke på 
slottsområdets karaktär. Det är tillverkat av liggande 
och stående fyrkantiga stålprofiler som svetsats i 
sektioner och som kombineras med stolpar som 
förankras i marken. Möjliga alternativ är smidesstaket 
eller staket av trä.

Nytt stängsel bör placeras med viss distans från 
vägkanten. En placering i gräsyta medför viss dignitet. 
Placering direkt i gräset kan dock medföra problem 
med gräsklippning och därför ge ett stökigt intryck. 
En möjlig lösning är då att placera stängslet på en 
sockel. Även en kombination med plantering av häck 
är möjlig.

Stängsel och staket skall ha en tillträdesbegränsade 
funktion så att området vid behov kan stängas av. 
Det skall också kunna ges en sådan höjd att tillträde 
försvåras.

Stängslet bör målas med färg som inordnar sig i 
parkkaraktären, t.ex. mörkgrön.

Staketet av trä som markerar byggnadsminnets 
områdesgräns bör få en mer nedtonad kulör, t.ex. den 
som förekommer vid gamla stallet (008), då staketets 
placering saknar historisk hävd.

3

1

1 Referensbild: palissadstängsel
2 Referensbild: palissadstängsel i Hagaparken 
3 Referensbild: smidesstaket

2
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4.9 Möblering

Möbleringen i området föreslås följa en tydligare 
strategi.  Karlbergsområdet som helhet vinner på att 
använda ett fåtal sorter som placeras i utvalda lägen. 
I slottets närområde och längs Karlbergssjön används 
idag och sedan längre tid en bänk av typ ”Lessebo” 
(Byarums bruk). Generellt bör man utgå från denna 
typ och komplettera med varianter i parkområdet. 
En indelning bör ske i två olika möbleringsområden; 
det historiska slottsområdet och det mer samtida 
campusområdet i västra delen. Områdena har olika 
förutsättningar och karaktär som kan förtydligas i 
möbleringen av olika platser.  Särskild hänsyn bör 
tas till den historiska barockparken där placering och 
karaktär är betydelsefullt för helhetsupplevelsen. 
Generellt bör färgsättningen av ståldetaljer på 
möblerna utföras i samma färg - ofta svart - som 
stuprör, staket, beslag m.m.

Parksoffor
En modell av parksoffa bör användas genom hela 
området där den befintliga parksoffan som finns på 
yttre borggården och i strandzonen är utgångspunkt. 
En lämplig modell som ansluter till denna är Byarums 
parksoffa ”Lessebo”. En enhetlig lösning med 
svartmålat stål för alla möbler i parken skapar ett 
tydligare sammanhang. Den enklare "Lessebo"- bänken 
kan med fördel användas i den historiska parken norr 
om slottsbebyggelsen. Den enkla bänken förstärker 
barockparkens strama motiv.

Papperskorg
Bör vara en enda modell för hela området som passar 
ihop med övrig möblering och med möjligheten att 
integrera askkopp, exempelviss Byarums papperskorg.
Kulören bör vara svart.

Skärmtak
För eventuella nya skärmtak för cyklar bör de 
befintliga vara vägledande. En lämplig modell kan 
exempelvis vara Veksø ”Libitum” eller ”Lobby”. Även 
cykelställ bör vara av en enkel modell, exempelvis 
Veksø ”Noah”.
Färg på stålstomme och detaljer bör vara svart.

Planteringsurna
Historiska urnor i Karlbergsområdet bör vara kvar. Nya 
planteringsurnor kan vara större eller mindre beroende 
på placering och områdeskaraktär. 
Modernare varianter av soptunnor och planteringskärl 
kan användas i karlbergsområdets västra del invid 
moderna byggnader. En enda modell bör användas 
för hela området, exempelvis Karl XL från Byarum. 
Kulören bör vara svart.

5

1 2

1 Byarums parksoffa ”Lessebo”, svartlackerad.
2 Byarums parkbänk "Lessebo".
3 Byarums papperskorg.
4 Byarums planteringsurna “Karl XL” (www.byarumsbruk.se).
5 Veksø skärmtak ”Lobby” med cykelställ ”Noah” (www.vekso.com).

3 4
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5.1 Entréområdet
Västra entréområdets östra del utgörs av hårdjorda 
ytor för uppställning och parkering. Området utgör 
huvudentré för att angöra Karlbergsområdet med bil 
och transporter. Platsen är präglad av att historiskt 
sett vara en perifer del av karlbergsområdet. Den nya 
placeringen av bron för biltrafik från 1960-talet och 
avstängningen av biltrafik från öst har gjort att platsen 
ökat i betydelse för Karlberg. Utformningen är idag 
bristfällig.

Entréområdet har identifierats som en viktig punkt i 
behov av ett tydligare entrémotiv. Dels för att fungera 
bättre som mottagningspunkt till Karlberg och dels för 
att förstärka park- och campusområdet genom en bättre 
avgränsning mot Karlbergs slottsväg. Området ligger i 
anslutning till Kungsholmens täta innerstad men har en 
helt annan prägel med lägre och glesare bebyggelse.

Övergripande principer för utveckling av området:

• Området länkas starkare till campusområdet och 
slottsområdet genom tydliga stråk.

• Bebyggelse placeras längs Karlbergs slottsväg som 
en sekvens av nya byggnader och parkmotiv.

• En platsbildning i förlängningen av bron över till 
Kungsholmen som markerar entrépunkten. Det 
skapar en starkare och tydligare koppling mellan 
staden och parkområdet. 

• Förstärkning av kopplingen till Dianas kulle
• Ny bebyggelse hålls låg ca 3-4 våningar. I vissa 

delar är upp till 5-6 våningar möjliga.
• Ny bebyggelse samordnas med ny byggnad för 

JM:s huvudkontor.
• Ekelundsbron är överdimensionerad och anpassad 

för intensiv vägtrafik. Förbättringar för gång- och 
cykeltrafikanter kan ske genom bredare gång- och 
cykelstråk och  tydligare av- och påfartszoner.

Platsbildning

Parkstråk

Samband

Ny byggvolym

Bef bebyggelse

Brynzon

Principmodell för utveckling av 
entréområdet

Volymstudie entréområdet som visar 
hur entréområdet kan utvecklas efter 
principmodellen (se illustrationen ovan) 
och Solna kommuns planer för ny 
gatusträckning. Nya huskroppar skapar 
tydliga platsbildningar och parkrum som 
länkar samman området med omgivande 
stadsbebyggelse och Dianas kulle. 
Fyra nya byggnader är illustrerade på 
Karlbergsområdet. Ett större atriumhus 
närmast bron (A). Två lameller öster 
om detta (B och C) samt ett triangulärt 
atriumhus längs ny gata västerut (D). 
Byggnad E är JM:s planerade nya byggnad i 
området. Bedömd tillkommande BTA: 17 400 
kvm (Hus A: 8000 kvm, hus B: 3000 kvm, 
hus C: 1400 kvm och hus D:5000 kvm).

D                               E                                              A                                C                B
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5.2 Bullervallar
Bullervallar har uppförts i områdets yttre gräns mot Es-
singeleden. Vissa delar har uppförts med en gestaltning-
sidé medan andra har brister i relationen till parkmiljön. 

En viktig strategi är att tydligare integrera bullervallar-
na så att de tillför värden till Karlbergsområdet. Buller-
vallarna finns i områdets yttre gräns och utgör på så sätt 
fondmotiv från flera blickpunkter i parken.

Gränszoner utmed bullervallarna utformas på delområ-
denas villkor, exempelvis med olika grad av öppenhet 

och slutenhet.
• Bullervall längs skogsområdet utförs med sluten 

skogskaraktär, i anslutning till öppna landskapsrum 
utvecklas mer ängskaraktär.

• Bullervall utmed norra Pampas kan med fördel 
ges en tydligare parkkaraktär. Ett lämpligt koncept 
behöver utvecklas där upplevelsen av bullervall 
underordnas parken som helhet.

• Bullervall inom östra delen utvecklas i relation till 
barockparken. Eventuella ändringar måste utredas 
i ett tidigt skede enligt de specifika ansökningskrav 
som gäller i dialog med Riksantikvarieämbetet då 
det ligger inom område som omfattas av det stat-
liga byggnadsminnet.1

2 1

2

1 Norra Pampas, sikt mot norr.
   Avslutande bullervallzon mot 
   Essingeleden.
2 Skogsområdet, bullervall vid
   öppen yta.

1 Entréområdet, sikt mot väster
2 Entréområdet, sikt från Karlbergs slottsväg mot väster.
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5.3 Pampas
Pampas utgörs av det öppna område som löper ge-
nom karlbergsområdets mittersta del. Det har utgjorts 
av öppen ängsmark eller betesmark sedan mitten av 
1800-talet. Pampas är uppdelat i två olika delar (se 
även kapitel 3). 
 
Övergripande strategi:
• Pampas ska fortsatt vara en öppen plats, som ger 

förståelse och upplevelse av karlbergsområdet som 
helhet, och kontrasterar mot barockparken och 
skogsområdet. 

• Pampas kan utvecklas till en central och samlande 
mötesplats för hela campusområdet. En aktivi-
tetsyta som är flexibel och kan användas för olika 
aktiviteter, både för verksamma inom området och 
för besökare.

• Det nya elevhemmet samordnas med Pampas och 
uppförs som "hus i park", utan egna trädgårdsan-
läggningar eller stora hårdgjorda ytor, för att inte 
ytterligare inskränka på det öppna området.

• Söderut bör viktiga utblickar mot Kungsholmen 
bevaras (se även avsnitt 2.5).

• Den sammanhållna öppna grönytan bibehålls. 
Fotbollsplanen kan vara kvar fast det är viktigt att 
eventuell utrustning hålls låg. Belysningsmaster 
som inte används bör tas bort. 

• Grusplanen föreslås vara en multifuktionell yta för 
uppställning, alternativt överföras till gräsyta.

Pampas norra avslutning mot Tomteboda behöver ges 
en tydligare gestaltad parkkaraktär. Ett lämpligt kon-
cept behöver utvecklas där upplevelsen av bullervallen 
inordnas i ett tydligare parkmotiv. Detaljerade förslag 
för detta bör tas fram. Tre möjliga principer för hur 
detta kan göras föreslås:
1. Ta bort den inre låga bullervallen (mot Pampas) 

och förstärk den yttre (mot Essingeleden) med fler 
högre träd som visuell avgränsning (exempelvis 
poppel, ek, lind). 

2. Terrassera den inre bullervallen i nivåer och kom-
plettera med plantering av högre träd (exempelvis 
poppel, ek, lind).

3. Behåll den inre bullervallen men komplettera med 
fler högre träd (exempelvis poppel, ek, lind).

5.4 Riktlinjer för tillkom-
mande bebyggelse
Strategin för tillkommande bebyggelse utgår från 
Karlberg som helhet. Viktiga aspekter är då att 
respektera slottsanläggningen och dess relation 
till Karlbergssjön, landskapet och omgivande 
parkområden. Pampas hålls öppet som ett samlat 
öppet parkrum som även kan fungera som en naturlig 
övergång mellan de olika tidsepokerna och parkens 
olika karaktärer. Principiellt placeras ny bebyggelse 
väster om detta område. Karlbergsområdets västra 
entré utvecklas med ett tydligare gränssnitt där ny 
bebyggelse och parkmotiv varieras. Fem områden 
har identifierats som möjliga för ny bebyggelse. 
Generellt gäller det områden i västra delen med mer 
begränsade värden för karlsbergsområdet som helhet 
och en högre tålighet för nya byggnadsvolymer där 
det är möjligt att stärka kvaliteter genom byggnaders 
placering, utformning och karaktär. En mindre yta 
inom det statliga byggnadsminnet är möjlig för 
komplettering. Där är de park- och byggnadsvärden 
mycket höga och byggnader bör strikt underordnas 

befintlig historisk bebyggelse. Inom ramen för detta 
bedöms det motiverat att göra förändringar som kan 
ge den historiska parken en mer kvalitativ inramning 
som exempelvis minskat buller,  visuell avgränsning 
av omgivande trafikkonstruktioner och en utökning av 
parkytor. Tillstånd måste sökas för alla förändringar 
inom byggnadsminnets skyddsområde.

1. Entréområde i väster
Nytt entrémotiv och port till karlsbergsområdet. Ny 
bebyggelse samordnas med en sekvens av parkrum 
längs Karlbergs slottsväg. Se vidare principer för 
strategin under 5.1.

2. Påbyggnad befintliga byggnader
Utökning av befintliga byggnader genom på- 
eller tillbyggnad. Anpassning bör göras så att 
kommunikationsstråk blir tydligare och ansluter bättre 
till omgivande parkmark inklusive Dianas kulle. 

3. Skogsområde i väster
Del av karlbergsområdet som kan ses som mer separat 
del som tidigare ej varit bebyggd i större utsträckning. 
Området har generellt lägre värden ur parksynpunkt. 
Det perifera läget medför större frihet vid placering och 

Strategi: möjliga områden för tillkommande bebyggelse

Principer för utveckling av Pampas.

A. Norra avslutningen mot Tomteboda
B. Det nya elevhemmet
C. Fotbollsplanen
D. Grusplanen
E. Utblickar mot Kungsholmen
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utformning av ny bebyggelse. Övergången mot Pampas 
bör studeras noggrant. Det nya planerade elevhemmet 
kommer att uppföras där bullervallen i väster är 
placerad och skapar en ny gräns mot Pampas. 
Det nya elevhemmet samordnas med Pampas 
och uppförs som "hus i park", utan egna 
trädgårdsanläggningar eller stora hårdgjorda ytor, för 
att inte ytterligare inskränka på det öppna området.

4. Militärrestaurangen
Byggnaden är medvetet inlagd som en låg volym för 
att vidmakthålla visuella samband mellan Pampas 
och Kungsholmen. Byggnaden har dock brister i 
sin funktionalitet och kan utvecklas eller förnyas. 
Ny byggnad bör ej bli för dominant. Mötet med 
Karlbergs slottsväg kan bli bättre med exempelvis 
en souterrängvåning som möter vägen och 
Karlbergskanalen. Byggnaden kan inordnas i en ny 
sekvens av entrébyggnader längs Karlbergs slottsväg.

5. F.d. ridhuset
Platsen utgörs av idag av en grusad parkeringsyta som 
är exponerad mot trafikområdet österut, men det finns 
historiska motiv för en byggnad på platsen. Här fanns 
fram till 1910 ett murat ridhus, uppfört 1796, som 
låg i den ursprungliga trädgårdsdammens södra fond. 
1910 uppfördes istället ett ridhus i trä som även det 
sedermera revs. En ny byggnadsvolym skulle stärka 
avgränsningen av slottets östra gårdsbildningar och 
minska bullret. Grusytan kan gestaltas mer som en 
parkyta för att förstärka parkkvaliteterna i området. 
Eventuell ny bebyggelse kräver tillstånd från 
Riksantikvarieämbetet. Samråd med RAÄ bör ske på 
ett tidigt skede för att utreda om förändringen över 
huvud taget är möjlig.

1 Flygbild över Karlbergs slott 1922 med ridhuset av trä.(källa: Nordiska museet) Se även historisk flygbild sidan 9.
2 Karlberg i början av 1900-talet med det murade ridhuset i trädgårdsdammens fond .(källa: Militärhögskolans arkiv)
3 Situationsplan Karlberg 1923, detalj som bland annat visar ridhuset av trä. (källa: KrA, KS, Förvaltningsavdelning J 9:1)
4 Uppmätningsritning från 1799 avseende det murade ridhuset. (källa: KrA, KS, Förvaltningsavdelningen)
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