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Kronbergsstranden drar en 
strimma i havet
Kronbergsstranden reser sig i den sydvästra delen av Degerö centrum 
på oljehamnens plats. Om femton år kommer här att bo tiotusen 
invånare. Havet, skärgården, de mäktiga klipporna, naturen och 
herrgårdarna med sina parker omger den kommande stadsdelen. 

Utsikt över Sveaborg och Skatudden 
I Kronbergsfjärdens landskapsrum med 
de traditionella urbana komponenter-
na: centrum, Brunnsparken, Sveaborg, 
Brändö och Hertonässtranden represen-
terar Kronbergsstranden 2000-talet. Olje-
hamnen och industriområdet som tidiga-
re varit stängt för allmänheten kommer 
nu att bli en modern stadsdel med boen-
de och fritidsområden. Man kommer att 
ha vida vyer över fjärden mot centrum 
och fyrtornets lyktsken på Sveaborg. 

Utgångspunkten för planeringen i det-
ta havsnära område är utsikten, de gamla 
herrgårdsområdena och den långa, om-
växlande strandlinjen. När kajerna och ol-
jecylindrarna tas i ny användning kom-
mer de bilda en länk till den nuvarande 
miljön.

Skär, kajer, parker och herrgårdar
Man kan känna närheten till havet överallt 
i Kronbergsstranden. Stranden med sin 

varierande strandlinje är på några minu-
ters gångavstånd och den är många kilo-
meter lång. I närheten fi nns både kultur-
historiskt värdefulla herrgårdar och den 
vackra nyländska kustnaturen.  

Naturen och grönområdena kommer 
att spela en viktig roll i den nya stads-
miljön.  Avsikten är att skapa 2010-talets 
nya stadsdel på sin holme. På området 
byggs ett mångsidigt och havsnära re-
kreations- och fritidsområde för både in-
vånarna och turister. Kronbergsstranden 
erbjuder strand- och båtliv, fi ske, kultur 
och motion endast ett stenkast från cent-
rum med spårvagns- och vattenbussför-
bindelse. Kronbergsstranden kommer att 
erbjuda ett lockande alternativ till Rönn-
skär och Sveaborg som besöks av stora 
turistmassor.

Stadsboende på 2010-talet 
Kronbergsstranden planeras bli en mång-
sidig boendemiljö med övervägande fl er-
våningshus och småhus. Det kommer att 
fi nnas en bred palett med olika slags fl er-
våningshus, terasshus, stadsvillor och 
andra låga hus för fl ere hushåll. De kom-
mer att erbjuda olika boendemiljöer och 
bostadsalternativ. De första områdena 
kommer att påbörjas år 2011. 

Borgströmsbackens kvarter byggs 
som små enklaver mellan höga klippor. 
Längs Hundholmsvägen kommer fl ervå-
ningshusen att byggas längs gatan. An-

Beräknad tidpunkt för inledning av 
byggverksamheten

Gunillaberget och Hålvik 2011

Borgströmsbacken 2012

Silverdalen 2012

Håkansviken 2013

Kronberget 2014

Hundholmen 2015

Stansviksmalmen 2017

Håkansvikens strandpromenad

Klippstränder på Långholmen och Kråkholmen

Den gamla ekallén leder till Stansvik gård



talet våningar varierar från tre till sex. Gu-
nillaberget hör till Degerös ursprungliga 
kvartersstruktur och här är bostadskvar-
teren anpassade till den varierande klippi-
ga topografi n. De nya byggnaderna med 
3–5-våningar kommer att ligga nedanför 
de nuvarande bostadskvarteren.

På området kommer även småhus att 
byggas. Småhusområdet i Hålvik kom-
mer att byggas ut på vardera sidan av 
Silver gruvsvägen. I Silverdal byggs ett 
 bostadskvarter med övervägande hög-
hus, samt en skola och en idrottspark.

På en central plats på den nya Kron-
bergsstranden i Håkansvik byggs ett fl er-
våningshusdominerat bostadskvarter. 
Strandzonen kommer att byggas som en 
småskalig urban strand. De stadsanpas-
sade småhusen kommer att kanta strand-
promenaden med utsikt mot Svea borg. 
Innerst i viken fi nns torget, som kantas av 
restauranger och övrig service. Genom 
hela området från strand till strand leder 
en parkaxel. I centrum fi nns en skola, ett 
daghem, en lekpark, kommersiella tjäns-
ter och en bollhall.

I den södra delen av Kronberget 
byggs småskaliga kvarter med terrass-
hus i sluttningen. Byggnaderna får fl era 
våningar längre upp i sluttningen, vilket 
ger havsutsikt i alla lägenheter. På Hund-
holmarna som är avskilda från fastlandet 
med kanaler kommer småhusen och fl er-
våningshusen att byggas intill havet. Vis-
sa av tomterna kan ha egen strand. På 
stranden har man också reserverat ut-
rymme för fl ytande bostäder. Hundhol-
marnas sydvästra strand kommer att få 
en vallpark som är planerad att dämpa 
det stränga havsklimatet under höstar 
och vintrar. 

Gamla fi nländska trähusstäder har 
fungerat som förebild vid planeringen 
av Stansviksmalmen. Väster om Stans-
vik gård är kvarteren småskaliga med 
många trädgårdar.

Kronbergsstranden kommer att få 
egen basservice med grundskolor, dag-

hem och butiker. En del av de offentliga 
och privata tjänsterna, som kräver stör-
re befolkningsunderlag, fi nns tillgängliga 
i Degerö centrum. Byggandet av Kron-
bergsstranden kommer att stärka befolk-
ningsutvecklingen i Degerö, vilket ger en 
god grund för utvecklandet av offentliga 
och privata tjänster samt kollektivtrafi k 
inom området.

Målsättningen är att Kronbergsstran-
den är färdig i mitten av 2020-talet.

Med spårvagn, båt eller cykel
Den nuvarande trafi kförbindelsen från 
Kronbergsstranden via Hertonäs till cent-
rum är cirka tio kilometer lång. Den nya 
snabba spårvagnsförbindelsen längs 
bron på rutten Kronohagen–Tjärholmen–
Sumparn–Högholmen–Kronbergsstran-
den–Degerö kommer att föra hela De-
gerö närmare centrum. Broförbindel-
sen till staden lockar även att ta cykeln 
till jobbet. Kronbergsstrandens invånare 
kan ta spårvagnen både mot söder och 
mot öst. De många busslinjerna sköter 
om anslutningstrafi ken till Hertonäs met-
rostation. Därtill kommer vattentrafi kför-
bindelsen mellan Salutorget och Kron-
bergsstranden att framhäva närheten till 
havet i Kronbergsstranden och hela Hel-
singfors. Fordonstrafi kens förbindelse till 
Kronbergsstranden från Degeröhållet är 
den bulevardliknande Hundholmsvägen.

Kronbergsstranden i siffror

Bostadsvåningsyta 500 000 m²

Lokalvåningsyta 50 000 m²

Invånare 10 000

Arbetsplatser 700 –800

Kvarters- och trafi kområden 95 ha

Rekreations- och naturområden 106 ha

Byggverksamhet 2010 –2025

Kajerna kring Håkansviken
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