RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING
ADMINISTRATIONEN - KANSLIAVDELNINGEN

Handläggare: Håkan Serdén
Telefon: 08 - 508 01 114

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 300-186-2009
SID 1 (3)
2009-04-15
SDN 2009-04-23

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
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Genomförandeärende
Förslag till beslut
Nämnden godkänner att Edvard Griegsgången mellan Husby torg (Bergengatan)
och Jyllandsgatan rustas upp enligt förvaltningens förslag omfattande investeringsutgifter om totalt 7,8 mnkr att täckas av nämndens investeringsanslag.
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kanslichef

Sammanfattning
Tilldelning av medel för parkinvesteringar till varje nämnd görs av kommunfullmäktige utifrån ansökningar från stadsdelarna. Stadsdelsnämnderna ska efter programarbete och projektering fatta genomförandebeslut för varje projekt för sig.
Enligt den av nämnden i verksamhetsplanen för år 2009 antagna investeringsplanen ska under året en upprustning påbörjas av en del av det gångbanetorg – Edvard Griegsgången - som binder samman stadsdelarna Husby och Kista. I den av
trafikkontoret på kommunstyrelsens uppdrag upprättade flerårsplanen för stadens
parkinvesteringar m.m. under åren 2010-2012 ryms projektets fortsättning och
färdigställande. Upprustningen omfattar sträckan mellan Husby torg och Jyllandsgatan. Målet är att skapa ett inbjudande ”gångtorg” med ny belysning, nya sittplatser och nya träd. Särskild vikt kommer att läggas på trygghetskänsla och tillgänglighetsanpassning. Längs den starkt kuperade sträckningen kommer därför platser
för paus, vila och socialt umgänge att skapas. Efter avslutad projektering kan
kostnaderna för projektet beräknas till sammanlagt 9,3 mnkr. Kostnaden fördelas
på åren 2008-2011 med 0,7 mnkr, 3,9 mnkr, 4,5 mnkr respektive 0,2 mnkr. Av
totalkostnaden för genomförandet ryms 7,8 mnkr inom ram för nämndens investeringsbudget åren 2008-2011. Resterande belopp om 1,5 mnkr täcks av medel
för tillgänglighet och trädplantering som står till trafikkontorets förfogande. Ett
öppet samrådsmöte genomfördes den 25 februari 2009 med berörda invånare inbjudna, varvid inga invändningar framkom mot förslaget. Förvaltningen föreslår
att nämnden godkänner genomförandet och finansieringen av de redovisade åtgärderna.
Bilaga: Investeringsönskemål 2010-2012
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Bakgrund
Tilldelning av medel för parkinvesteringar till varje nämnd görs av kommunfullmäktige utifrån ansökningar från stadsdelarna. Stadsdelsnämnderna ska
efter programarbete och projektering fatta genomförandebeslut för varje projekt
för sig.
Enligt den av nämnden i verksamhetsplanen för år 2009 antagna investeringsplanen ska under året en upprustning påbörjas av en del av det gångbanetorg –
Edvard Griegsgången - som binder samman stadsdelarna Husby och Kista. I
den av trafikkontoret på kommunstyrelsens uppdrag upprättade flerårsplanen
för stadens parkinvesteringar m.m. under åren 2010-2012 ryms projektets fortsättning och färdigställande. Planering, förprojektering och projektering av
denna upprustning har pågått under åren 2006-2008.
Beskrivning av projektet
Edvard Griegsgången är en del av det längre sammanhållande bilfria gångstråk
som kopplar samman Akalla, Husby och Kista på norra Järvafältet. Det aktuella
projektet avser delen mellan Husby Torg (Bergengatan) och Jyllandsgatan. Tidigare har gångstråkets sträckning från Stenhagsskolan i Akalla till centrala
Husby åtgärdats. Gångstråket, som har karaktären av ett gångbanetorg, är
mycket flitigt använt för att från intilliggande bostadsområden nå närliggande
centra samt tunnelbaneentrér och busshållplatser. Torget har en avgörande betydelse för att binda samman de olika bostadsområdena och stadsdelarna längs
stråket. Känslan av trygghet måste ökas samtidigt som tillgängligheten behöver
förbättras. I detta arbete ska även berörda fastighetsägare längs den nu aktuella
delen av gångstråket medverka.
Gångtorget förstärks och förnyas i enlighet med fem teman; a) Husentréerna
görs mer socialt öppna (utförs av fastighetsägarna), b) Mötesplatser tillskapas i
utvalda lägen, c) Ett antal pauspunkter med sittmöjligheter tillförs, d) En ny
ljussättning skapar trygghet och variation, e) En mänskligare skala och karaktär
tillförs genom ett förnyat urval av material: Trä införs som material för att ge
en varmare och mer ombonad känsla. En tegelfris i svart tegel införs som fris
längs norra kanten. Kantstensblock av granit används som tema längs södra
kanten.
De biologiska värdena i det berörda området väntas inte bli påverkade negativt.
Insatser och kostnader för underhåll/skötsel ökar endast marginellt. Samtidigt
väntas skönhetsvärdet öka genom att den sterila betonginramade miljön
kompletteras med andra material och ges en mer varierad och inbjudande inramning. Fler mötesplatser och paus-/vilopunkter längs gångtorgets starkt kuperade sträckning samt förbättrad belysning ger också väsentligt förbättrad tillgänglighet samt möjlighet till ökad social samvaro och upplevd trygghet.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 3 (3)

Finansiering
Efter avslutad projektering kan kostnaderna för projektet beräknas till sammanlagt 9,3 mnkr. Kostnadsberäkningen har gjorts utifrån programhandlingarna och
innefattar projektering, projektledning, byggledning, besiktning och byggherreadministration. I denna kostnad ingår näven 15 procents påslag för oförutsedda
utgifter.
Kostnaden fördelas på åren 2008-2011 med 0,7 mnkr, 3,9 mnkr, 4,5 mnkr respektive 0,2 mnkr. De redovisade kostnaderna under år 2008 om 0,7 mnkr avser kostnader för projektering. Av totalkostnaden för genomförandet ryms 7,8
mnkr inom ram för nämndens investeringsbudget åren 2008-2011. Resterande
belopp om 1,5 mnkr täcks av medel för tillgänglighet och trädplantering som
står till trafikkontorets förfogande. De senare utgifterna blir aktuella under år
2010.
Samrådsmöte
Ett öppet samrådsmöte genomfördes den 25 februari 2009 med berörda invånare inbjudna, varvid inga invändningar framkom mot förslaget. Mötet hade, förutom närvarande tjänstemän, lockat närmare tio invånare.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att Edvard Griegsgången mellan
Husby torg (Bergengatan) och Jyllandsgatan rustas upp enligt förvaltningens
förslag omfattande investeringsutgifter om totalt 7,8 mnkr att täckas av nämndens investeringsanslag.
_________________________

