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Trafikkontoret 

Program för Mariatorget 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet ställde sig positivt till program för Mariatorget med 
nedanstående synpunkter.  
 

Ärendet  
Programmet för Mariatorgets upprustning har tagits fram på 
uppdrag av Trafikkontoret. Handlingen ska fungera som ett 
underlag inför de beslut som ska fattas ifråga om parkens 
disposition, växtmaterial, vistelseytor mm. Sommaren 2021 
genomfördes en medborgardialog där alla som ville kunde tycka till 
om parken idag och vad man önskade framöver. Dialogen 
sammanfattades i ett dokument som sedan legat till grund för det 
fortsatta programarbetet. 
 
Skönhetsrådet anser att anslaget – att i första hand göra en 
grundläggande upprustning av parken är rätt. Parkens gräs- och 
grusytor liksom träd, buskar och planteringar bör därför prioriteras 
med inriktning på att Mariatorget även fortsättningsvis ska vara en 
representant för Stockholms äldre parker. Rådet ställer sig således 
positivt till att parkens grundläggande struktur i huvudsak bibehålls. 
En förändring som föreslås är att de två sidoordnade, grusade 
ytorna, med parkbänkar längs den östra allén tas bort och ersätts av 
gräsytor med några sittplatser i form av solstolar. Dess ytor har 
tillkommit relativt sett till parkens historia och rådet anser att den 
föreslagna åtgärden stärker och gör det centrala parkrummet mer 
tydligt. I södra delen av parken föreslås en förändring som syftar till 
att skapa en tydligare entré mot Sankt Paulsgatan. Den ”nya 
rundeln” innebär till hälften en återgång till hur parken såg ut före 
1956. Rådet förstår ansatsen att skapa en bättre koppling till 
lekplatsen, men är ändå inte helt övertygat om detta grepp och 
finner det halvt.   
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I underlaget lyfts att de nuvarande sittplatserna i parken döljer 
blomsterrabatterna. I denna del föreslås nya bänkar i princip framför 
just rabatterna vilket således går emot den grundläggande idén om 
att blomsterprakten inte bör vara skymd. Förslaget löser inte heller 
problemet med det informella stråket i parkens sydöstra del. De två 
skulpturerna ”Snöklockan” och ”Tjusningen” får nya placeringar. 
Den förstnämnda får en centralplats i rundelns mitt medan den 
andra får en sidoordnad plats. Idag har de båda skulpturerna en mer 
jämbördig placering på var sin sida av mittgången vilket rådet anser 
vara ett lämpligare sätt att hantera de två konstverken som då 
”pratar” med varandra. 
 
I parkens norra del föreslås en ändring av gränssnittet mellan 
Hornsgatan och parken i form av ändrad markbeläggning. Rådet 
ställer sig positivt till att en större del av ytan grusas och därmed 
blir en del av parken. Vidare ställer sig rådet positivt till ambitionen 
att kioskerna ska kunna få en öppnare karaktär mot parken och att 
uteserveringarna snarare vänds mot parkrummet än mot gatan vilket 
skulle tillföra mer folkliv. Likaså stöder rådet ambitionen att städa 
upp i den för närvarande trånga och övermöblerade entréplatsen. 
Enligt rådet bör trafikkontoret se över platsen och rensa bort 
onödiga funktioner och tillägg så som reklampelare, 
uppställningsplatser för elsparkcyklar mm. Det är också rådets 
uppfattning att staden bör ha en tydligare policy för hur kiosker och 
eventuella inhägnader utformas och hålls efter i stadens stads- och 
parkrum. Likaså hur torghandeln utformas, hur stora ytor som får 
ianspråktas – och inte minst – att regler efterföljs. Rådet ser också 
gärna att sopsuganläggningen, som placerats i parkens nordvästra 
hörn, på sikt tas bort då nyttan av den tycks vara högst begränsad.  
 
Ett tydligt önskemål i medborgardialogen var fler sittplatser i 
parken. I det föreliggande programmet har därför fler sittplatser 
tillkommit, främst i form av långsoffor. Dessa föreslås vid entrén 
mot Hornsgatan, i det centrala fontänrummet med skulpturen Tors 
fiske samt vid nya rundeln i parkens söndra del. Som tidigare 
anförts ställer sig rådet tveksamt till långsoffor som skymmer 
rabatter med blomsterflor. I fontänrummet och vid entrén mot 
Hornsgatan skulle sådana kunna fungera. Förutsättningen är dock, 
enligt rådet, att det går att finna en konstruktion med en utformning 
av högkvalitet som samtidigt går lätt att underhålla.       
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