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Ett grönt vattenrum
DET ÄR EN LIVSTID mellan första och sista bilden och ännu är 
Pålsundet sig likt. Men inte helt utan möda. Om det varit upp 
till stadens politiker och förvaltningar så hade vi haft både 
lastbilsväg på Långholmssidan - och en stålspontad trädlös strand 
på Södermalmssidan. 

Sådant gör ingen glad och hur vi ska bevara den unika miljön 
borde inte vara beroende av enskilda entusiaster, utan vara 
reglerat i stadsplanen. 
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Ensidiga stadsplaner
DET SOM SAKNAS i befintliga stadsplaner är en samlad 
beskrivning av värdet av att båda sidor av vattenrummet 
samverkar. Föreskrifter som tar fasta på det som kännetecknar 
rummet, en dubbelsidig naturlig strandbrink med väl etablerad 
vegetation som tillsammans med bryggor och båtar skapar den 
unika miljön. 

Målsättningen är att naturen och den småskaliga farleden får 
ett skydd i en sådan plan, men också att den miljöskapande 
verksamheten, småbåtshamnen och föreningslivets bryggor blir 
erkända som en betydelsefull del av det unika stadsrummet.   

 

 
Den idag gällande planen för 
Pålsundsparken och Söder Mälarstrand 
från 1987, beskriver en småbåtshamn 
i en parkmiljö men planen från 1945 
som bestämmer över Långholmssidan 
av sundet tar inte samma hänsyn till 
att gestaltningen av sundets båda sidor 
samverkar.    

 
Heleneborgs båtklubb arbetar för att 
påverka stan till att ta ett samlat grepp 
över gamla stadsplaner. I en ny detaljplan 
bör man skydda den unika marinmiljön 
på båda sidor av Pålsundet och även 
Långholmskanalen. 
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HELENEBORGS BÅTKLUBB VY MOT RIDDARFJÄRDEN 

UTVECKLAT VERKSAMHET
Nya väl utformade, tillgängliga förtöjningsplatser längs 
Söder Mälarstrand stör inte utsikten mot Riddarfjärden och 
Riddarholmens stadssiluett. Här kan föreningen utveckla 
sin verksamhet med plats för såväl medlemmars båtar som 
tillfälliga strandhugg och gäster samt stimulans till samarbe-
tet med stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet i form av 
seglarkurser och motivation till aktiv och sund användning av 
Stockholms unika fjärdar och vattenmiljö.   

Vy från befintlig gång- och cykelväg med ramp till vattennära träbrygga

Pålsundet marinpark
STADEN MELLAN BROARNA är värd en marinpark. Pålsundet och 
Långholmskanalen erbjuder fantastiska förutsättningar för att 
skapa ett sådant område. En park som skyddar naturvärden men 
också ger utrymme för vattenanknutna aktiviteter som kan ske i 
närkontakt med föreningslivets vård av en kulturhistorisk miljö 
och marinhistoriskt intressanta farkoster.  

Ett led i detta arbete är en återuppbyggnad av den så kallade Långa bryggan på Söder Mälarstrand öster om 
Pålsundsbron. Heleneborgs båtklubb har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret, Idrottsförvaltningen och 
Södermalms stadsdelsnämnd för att förklara betydelsen av att en sådan brygga. Den kan stödja och utveckla 
ungdomsverksamhet i regi av till exempel Södermalms sjöscoutkår. En verksamhet som Heleneborgs båtklubb 
sedan ett antal år stödjer genom att upplåta segelbåtar och klubbhus.

AIX ARKITEKTER AB  HUDIKSVALLSGATAN 8  113 30 STOCKHOLM  
TEL +46 8 690 29 00  INFO@AIX.SE  WWW.AIX.SE  ORG. NR 556319-2086

FÖRSLAG TILL NY FLYTBRYGGA 
I SUNDET ÖSTER OM PÅLSUNDSBRON

HELENEBORGS BÅTKLUBB 

AIX ARKITEKTER 
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HELENEBORGS BÅTKLUBB HISTORIA

ÖSTRA BRYGGAN VID PÅLSUNDSBRON
Under större del av 1900-talet fanns det en offentlig tillgänglig brygga på den östra sida av 
Pålsundsbron längs med Söder Mälarstrand. Som alternativ till den allt mer trafikerade vägen 
kunde man på en lägre brygga i trä ta sig fram som gående nära vattnet och de förtöjda bå-
tarna.

Förutom att tillgodose Heleneborgs båtklubbs behov av förtöjningsplatser återskapar den nya 
offentliga bryggan kontakten mellan det aktiva föreningslivet, Söders invånare och besökande 
flanörer. En ny brygga kompletterar det idag tätt trafikerade gång- och cykelstråket med till-
gängliga platser närmare vattnet. En social kontaktyta där intresse, kunskaper och synpunkter 
på sjöliv och användning av Stockholms vattenrum kan utvecklas.

Båtbryggan vid Pålsundets södra sida vid tiden före nuvarande betongramp 
för gång och cykeltrafik

Kontakt mellan flanörer och båtfolk Utsnitt från planritning av tänkt båtbrygga vid Pålsundsbron, 1985

Söder Mälarstrand från Långholmen, 1937Mälarvarvet och Pålsundets östra brygga, omkring 1920
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FÖRSLAG TILL NY FLYTBRYGGA, SITUATIONSPLAN - SKALA 1:1000

HELENEBORGS BÅTKLUBB SITUATIONSPLAN
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HELENEBORGS BÅTKLUBB SEKTION GENOM PÅLSUNDET

SEKTION A-A - SKALA 1:300
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MÄLARVARVET RIDDARFJÄRDEN NY FLYTBRYGGA
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HELENEBORGS BÅTKLUBB SEKTION FLYTBRYGGA 

SEKTION - SKALA 1:100
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BEFINTLIG BETONGRAMP 

FÖR GÅNG OCH CYKELTRAFIK

KOMPLETTERANDE 

FLYTBRYGGA I TRÄ

PÅLSUNDET

KAN UTNYTTJAS FÖR  
FÖRVARING AV T EX KAJAKER 
OCH SEGELJOLLAR. SMÅ 
ENKLA VÄDERSKYDD KAN 
SKAPA BARRIÄR MOT  
SAMORDNAD BIL-OCH  
CYKELTRAFIK PÅ SÖDER 
MÄLARSTRAND.

Du kan läsa mer HBK:s och föreningslivets arbete att utveckla en 
marinpark på palsundet.com. 

 
Hemsidan innehåller en namninsamling med möjlighet att signera under uppropet ”Var rädd om Pålsundet”. Med sitt 
namn uttrycker man sitt stöd för att miljön på platsen ska utvecklas på ett för många olika verksamheter konstruktivt sätt.   

UTVECKLAD VERKSAMHET 
Nya väl utformade, tillgängliga 
förtöjningsplatser längs Söder Mälar-
strand stör inte utsikten mot 
Riddarfjärden och Riddarholmens 
stadssiluett. Här kan föreningen 
utveckla sin verksamhet med plats för 
såväl medlemmars båtar som tillfälliga 
strandhugg och gäster samt stimulans 
till samarbetet med stadsdelens barn- 
och ungdomsverksamhet i form av 
seglarkurser och motivation till aktiv och 
sund användning av Stockholms unika 
fjärdar och vattenmiljö.


