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Bakgrund 

Stadsdelen Östermalm och det närliggande området runt Östra Station håller på att förtätas med 
en blandning av bostäder och centrumverksamheter. Omkring 160 hushåll har redan tillkommit och 
ytterligare runt 340 hushåll planeras att byggas inom de närmsta åren. Totalt innebär det en förväntad 
befolkningsökning om över tusen personer. Samtidigt är tillgången på park- och lekmiljöer begränsad. 
Den ökade befolkningsmängden kommer leda till en mer intensiv använding de ytor som finns. Dessa 
behöver därför förberedas på högre slitage och tillföras funktioner som gör att de fungerar för fler 
människor. Rosendalsparken och Djupbäcksängarna kommer att utvecklas i ett gemensamt projekt 
med stöd från Boverket i form av Grönare städer-bidrag. Parkernas olika storlek, topografi och läge i 
förhållande till omgivande bebyggelse gör dem lämpliga för olika typer av funktioner. Tillsammans kan 
de komplettera varandra och erbjuda ett brett utbud av parkkvaliteter i stadsdelen. 

3D-visualisering över kv. Mården. Den 
gröna ytan markerar Rosendalsparken, 
den blå AB Bostadens nya bostadshus 
och den rosa Förskolan Rosendal. 

Djupbäcken kommer upp från 
kulverten och rinner genom 
Djupbäcksängarna fram till Svingen. 

Rosendalsparken
Rosendalsparken upptar 0,25 ha och är en så kallad närområdespark, vilket 
innebär att den främst är till för de som bor inom 250 meter från parken. 
Närområdesparker utgör en mötesplats där de som bor i området kan träffas 
och integreras, och fyller därmed en viktig funktion i fråga om social hållbarhet. 
Närområdesparker är även viktiga för att tillgodose barns behov av rörelse och ska 
enligt kommunens riktlinjer bland annat erbjuda lek för barn i åldrarna 0-9 år. 

I samband med detaljplaneläggningen och den efterföljande exploateringen inom 
kvarteret Mården försvann den grusplan som tidigare fanns här och en del av 
parkytan mot Östermalmsgatan/Järnvägsgatan överläts till en ny förskola med sex 
avdelningar. Grusplanen var ishockeyklubben Björklövens hemmaplan på 40-talet 
och hade därför kulturhistorisk betydelse som den plats där stadens hockeylag 
”föddes”. Fram till att exploateringen inleddes användes den fortfarande frekvent 
året runt för spontanidrott och som mötesplats för närboende. I detaljplanen 
fastställdes därför att grusplanen ska återskapas och fortsätta spolas vintertid, 
samt att den ska fungera som en ”flexzon” som ska kunna delas mellan parkens 
besökare och förskolan. Det innebär att ytan ska vara öppen och tillgänglig för 
allmänheten under dagtid och den utgör alltså inte en del av förskolegården. För 
att den ska kunna fungera som en extra resurs för förskolan krävs dock att den är 
omgärdad av ett staket för att underlätta för pedagogerna att hålla ihop gruppen 
med barn. 

Djupbäcksängarna
Djupbäcksängarna utgörs av ett 2 ha stort, långsmalt parkstråk med trädbevuxna 
bullervallar som löper mellan Östermalmsgatan och järnvägsspåret/Blå vägen. 
Parken delas upp av gång- och cykelbanor som går in i en tunnel under trafikleden 
och binder samman stadsdelen med Fridhem. Stråket anlades ursprungligen för 
att skärma av Östermalm mot trafikleden, både visuellt och bullermässigt, men det 
används idag även för promenader, lek och rekreation året runt vilket märks bland 
annat på upptrampade stigar. Gestaltnings- och skötselnivån är dock förhållandevis 
låg och det finns varken gångvägar, belysning eller parkmöbler. I den sista delen 
av Djupbäcksängarna kommer Djubäcken upp i dagen, vilket tillsammans med 
bullervallarna mot Östermalmsgatan skapar en unik, avskärmad plats med 
vattendraget i fokus. Bäcken har sitt inlopp i I20-området och går ner i kulvert före 
och efter Hagaparken, via Djupbäcksängarna och vidare till Djupbäcksterrasserna 
där den har sitt utlopp i Umeälven. Djupbäcksängarna ingår därmed som en länk 
i en sammanhängande blågrön struktur som sträcker sig från I20-området ner till 
älvslandskapet. Parken är också sammanlänkad med Stengärdan på andra sidan 
vägen, varifrån det är lätt att ta sig vidare bort till Stadsliden eller Hamrinsberget. 

Rosendalsparken före ombyggnaden. 

Mot bullerplanket uppstår ett varmt 
och skyddat solläge.
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www.umea.se/rosendalsparken

Rosendalsparken och Djupbäcksängarna ska byggas om. Dina synpunkter och idéer är ett viktigt 
underlag för oss när vi utvecklar parkerna. Svara på vår webbenkät eller kom och träffa oss på plats i 
Rosendalsparken nedanstående datum och tid. 

Välkommen!

Torsdag 13 juni, kl. 14-18
Tyck till om 

din park!

Hur vill du använda parkerna 
på Östermalm?

Dialog om Rosendalsparken och Djupbäcksängarna

Medborgardialog
Under sommaren 2019 genomfördes en medborgardialog med syfte att samla 
in kunskap och erfarenheter om hur parkområdena används idag och vilka 
önskemål och krav de närboende har. Begreppet ”medborgare” används här i 
bred bemärkelse och inkluderar de som bor, verkar, lever i eller har en relation till 
platsen. Medborgardialoger anordnas av kommunen i frågor som är påverkbara 
och gällde i det här fallet vilka funktioner parkerna på Östermalm bör ha. 
Medborgardialogen ingick även som ett test i projektet Prata plats, som syftade 
till att hitta nya former för att på ett så inkluderande sätt som möjligt föra dialog 
om Umeås utveckling. Prata plats resulterade bland annat i en mobilanpassad 
3D-karta med dialogfunktioner i Cityplanner Online och detta verktyg användes 
istället för en sedvanlig webbenkät. Utöver webbdialogen hölls även ett fysiskt 
dialogmöte i parken. Resultatet av dialogen kommer fungera som ett viktigt 
kunskapsunderlag när parkprojektet tas vidare in i nästa fas. 

Dialog i parken
Den fysiska dialogen anordandes en vardagseftermiddag på byggarbetsplatsen i 
den del som ska bli Rosendalsparken. Annonsering inför dialogtillfället skedde i 
form av affischering i trapphusen i omgivande bostadskvarter några dagar innan. 
Omkring 30 personer deltog varav ungefär hälften fyllde i utskrivna kopior av 
frågeformuläret på plats. Deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor, ta del av 
informationsmaterial och dela med sig av sina egna synpunkter och erfarenheter 
muntligt. Dessa noterades och har vävts in i resultatsammanställningen. 

Dialog på webben
Det digitala dialogverktyget nåddes via parkens webbisda och fanns både i en 
mobilanpassad version samt i form av en mer processorkrävande 3D-karta, båda 
med integrerat frågeformulär. 3D-kartan fanns även tillgänglig för allmänheten på 
en stor touchskärm i Kommunhörnan på Väven en vecka i juni. Det gjordes också 
ett uskick till hushållen närmast parkerna med inbjudan om att delta i dialogen. 

Affischen som användes för att 
annonsera inför dialogtillfället i parken.

Skärmklipp från dialogverktyget Cityplanner Online. I förgrunden syns Djupbäcksängarna och till höger i bild Rosendalsparken/kv. Mården. 
Uppe till vänster syns planerade byggnader runt Östra station. 3D-modellen visade både befintliga och tillkommande byggnadsvolymer 
samt marktopografi. Bilden gick att vrida runt i 360°-vyer på utmarkerade punkter. I kartan fanns även möjlighet att klicka upp 
informationsrutor med förklaring i text. Frågeformuläret nåddes via ett enkelt klick på symbolen med pratbubblor uppe i högra hörnet. 
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Resultat
Resultatet av dialogen är till största delen baserat på de svar som kom in via 
frågeformuläret men även de diskussioner som fördes vid dialogtillfället i parken. 
En tolkning av de synpunkter som kom in under detaljplaneskedet har också vägts 
in i resultatet. Totalt deltog omkring 194 respondenter i dialogen, varav 158 inkom 
via det digitala dialogverktyget. Av dessa var fem personer i åldersgruppen 0-18 
år. Övriga deltagare var jämnt fördelade över åldersgrupperna 18-40 år, 40-65 år 
samt 65+. Samtliga uppgav att de var bosatta på Öst på stan. 

Samma frågebatteri och svarsalternativ användes till båda parkerna: 
• Hur använder du parken på sommaren? (svar i fritext)
• Hur använder du parken på vintern? (svar i fritext)
• Vad tycker du saknas i parken? (6 kryssalternativ)
• Tycker du något annat saknas eller har du några andra synpunkter eller 

funderingar kring parken? (svar i fritext)

Rosendalsparken
Högt efterfrågat var en isbana/bollplan, och dialogen bekräftade därmed det som 
kom fram redan under detaljplaneskedet, det vill säga att grusplanen stod för 
parkens huvudsakliga funktion och att det är vad de boende på Östermalm vill 
använda den till även fortsättningsvis. Isbanan bidrar till liv och rörelse i parken 
vintertid och det skulle kunna tillföras fler funktioner för att förbättra vistelsen, 
både för de som åker skridskor och för de som tittar på. I dialogen framkom 
önskemål om fler sittplatser för olika ändamål: fika, grilla, se och betrakta, 
hänga och mötas, och inte minst för att kunna snöra på sig skridskor. Något som 
många önskade var ”öppna gräsytor” för flexibel användning och möjlighet att 
spela kubb, sola, fri rörelse och lek. En stor del av deltagarna framhöll behovet 
av lekutrustning för äldre barn, från 5 år men även 12 år och uppåt, som det 
viktigaste som behöver tillföras till parken. 

Utöver de angivna kryssalternativen så var det ett antal saker som återkom som 
önskemål hos flera medborgare: 

• Grillplats och eldkorgar vintertid
• Vatten, t.ex. en markfontän som barnen kan leka i 
• Önskemål om mycket träd, grönska och växtlighet, ”en ombonad grön plats”
• Utegym, klättervägg och parkourutrustning
• Förstärkt vinterlek, t.ex. i form av en isborg eller isrutschkana

För att möta efterfrågan på mer 
vattenkontakt kan Djupbäcken 
möjligen tas upp ur kulverten i den 
norra delen av Djupbäcksängarna. 

Utdrag ur frågeformuläret. 

I och med exploateringen försvann den 
återvinningsstation som tidigare låg i 
Rosendalsparken (ovan). Ett flertal av 
deltagarna framhöll behovet av en ny 
placering i området eftersom det nu är 
långt till närmaste återvinning för de 
som saknar möjlighet till källsortering 
på tomten. En plats som föreslogs var 
till höger om viadukten till Fridhem, i 
den del av Djupbäcksängarna som är 
mest trafikstörd och används minst 
(nedan). 
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Djupbäcksängarna
Av de färdiga kryssalternativen var det ”sittplatser” samt ”öppna gräsytor” 
som fick flest röster. Detta för att stödja de aktiviteter som redan tar plats i 
Djupbäcksängarna, som promenader, solbad och fikautflykter. På en tredje 
plats kom önskemål om bättre pulkabackar. Idag nyttjas bullervallarna under 
vintern som pulkabackar. De är däremot inte helt ändamålsenliga för detta, vilket 
framgick av ett flertal förbättringsförslag så som: ta bort träd som står i backen 
och dra om gång- och cykelbanan för att förlänga åksträckan. Det påtalades 
även att det saknas en trottoar på den östra sidan av Östermalmsgatan vilket 
skapar en otrygg trafiksituation och begränsar tillgängligheten till parken. Många 
hade önskemål om aktiviteter och funktioner för hundar, som till exempel fast 
agilityutrustning, inhägnad rastgård och hundlatriner. Flera respondenter uppgav 
att Djupbäcksängarna i första hand används av hundägare, framförallt under 
sommarhalvåret, men även av dagmammor i området som tar med sig mellis ut i 
parken och ägnar sig åt naturpedagogik på sommaren och snölek på vintern. Ökad 
kontakt med bäcken i form av fler broar, vistelseplatser och gångstigar längs med 
den samt en fortsättning av stråket på baksidan av Katolska kyrkan och fram till 
Svingen framhölls av flera som en viktig prioritering. Utöver dessa punkter visade 
dialogen på en stark vilja att stärka upp parkens ekologiska funktioner med hjälp av 
till exempel ängsytor, bihotell och fågelholkar, liksom önskan om mer växtlighet.

Slutsats
En av de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån dialogresultatet är att isbanan 
i Rosendalsparken är en grundbult i den sociala sammanhållningen i stadsdelen, 
och att det därför är av yttersta vikt att den fortsätter att fungera som tidigare. 
Det framgår också tydligt att det föreligger ett behov av lekredskap för äldre barn 
som kan komplettera det utbud som finns på bostadsgårdarna respektive inne 
på förskolegården. Eftersom Rosendal är en närområdespark så är dess funktion 
främst en grön, ombonad mötesplats för närboende och fokus på barn i åldrarna 
0-9 år. Då Rosendalsparken är liten till ytan kan det vara svårt att även inrymma 
aktiviteter i form av lekutrustning för äldre barn. 

Vad gäller Djupbäcksängarna är det funktionen på vintern som är allra viktigast. 
Det är angeläget att pulkabackarna förbättras och att det tillförs belysning och 
andra generella tillgänglighetsåtgärder som möjliggör en högre nyttjandegrad över 
hela året. Parken saknar idag tillgängliga vistelseytor och i dialogen var det många 
som framhöll behovet av sittplatser samt gångstigar längst med bäcken. Genom 
att tillföra dessa kvalitéer och funktioner skulle många av dagens aktiviteter som 
tar plats på Djupbäcksängarna stödjas, så som promenader, solbad och picknick.

Fri lek förekommer över hela parken: 
på de öppna ytorna, på kullarna, i 
buskarna, i och runt träden. Barnen 
lyfter särskilt fram bollpilarna som 
en mysig lekmiljö där de klättrar, 
upplever grönska och leker under 
kronorna. Miljön ger utrymme för 
kreativa lekar som simulerar barnens 
fantasi. Vid utvecklingen av parken är 
viktigt att behålla öppna ytor för den 
spontana och aktiva leken. Parkens 
rumslighet kan utvecklas för att skapa 
intima lekmiljöer för de lugna lekarna. 
Ett förslag gällde att återskapa den 
kornellplantering med en brokig 
sammansättning av arter som tidigare 
fanns i Djupbäcksängarna. 

Bullervallarna används flitigt vintertid 
som pulkabackar. Det finns dock risk 
för att man åker ut på både gång- 
och cykelvägen liksom bilvägen. En 
kommentar belyste även att det 
förekommer att vassa isblock trycks 
ut i slutet av backen i samband med 
snöröjning av Östermalmsgatan, 
vilket medför en säkerhetsrisk för 
pulkaåkarna. Det saknas en trottoar 
mellan bilvägen och parken vilket 
ger en otrygg trafiksituation och 
begränsar tillgängligheten till parken. 

Bland förslagen som kom in nämndes 
en grillplats för att öka funktionen och 
attraktiviteten vintertid. Parkmöbler, 
gångstigar och belysning saknas helt i 
parken och efterfrågas av många. 



Gator och parker
Besöksadress: Skolgatan 31 A

Telefon växel: 090-16 10 00
www.umea.se/rosendalsparken

Kommentarer om Rosendalsparken: 

”Jag har stora förhoppningar om att parken kommer att bli fin.”

”Kommer vilja använda för aktiviteter tillsammans med vänner när de kommer på besök, som ett 
komplement till vår trånga lägenhet.”

”Jag önskar någon öppen gräsyta men även vackra planteringar, träd och blommor, sittplatser i skugga 
och någonstans där småfåglar kunde vistas, t.ex. bada, en fontän vore jättefint.”

Kommentarer om Djupbäcksängarna:

”Djupbäcksängarna är en av de finaste parkanläggningar vi har i Umeå med sina kullar, sina öppna 
dagvattendiken av olika form och djup, sina täta dungar av olika trädsorter, skilda från varandra av 
spännande lite mystiska gröna stråk, lockande att undersöka vart de leder. Så här ska en park vara!”

”Önskar en riktig äng med inhemska blommor och örter som främjar den biologiska mångfalden. Mycket 
viktigt även för barn att få uppleva natur mitt i stan med alla sinnen.”

”Jag använder parken året om. Jag strövar i dess områden på båda sidor om järnvägen. Jag leker med 
min hund i parken, träffar mina hundvänner där. Glädjer mig åt alla barn och familjer som leker och fikar 

där.”

”Vi använder Djupbäcksängarna som utflyktsmål med barnen, vi har picknick och de leker i bäcken.  
Promenerar runt och tittar på träd och leker.”

”Besöker ängarna med min hund och tillsammans med andra hundägare. Jag kan gå dit bara för att 
sitta och sola en stund och har gärna med mig fika. Träffar andra boenden här, det är en plats att lära 

känna varandra.”

”Stans bästa pulkabacke. Krockrisk med cykelbanan dock.”


