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Förslag till beslut
Som svar på motionen godkänna detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Motionären föreslår att uppdra åt stadsträdgårdsmästaren att
utveckla idéerna kring vertikala parker i Stockholm samt att låta
utreda möjligheterna att upprätta en vertikal park i city, t ex på
Kulturhusets baksida eller annan lämplig gavel nära Sergels torg.
Kulturförvaltningen anser att gröna och nyskapande initiativ med
internationella förebilder kan tillföra innerstaden mervärden. Det
är viktigt med höga konstnärliga ambitioner och kulturhistoriska
utgångspunkter i sådan gestaltning liksom urval av byggnad.
Förvaltningen samverkar gärna med övriga aktörer i nyskapande
initiativ som det föreslagna.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Stadsmuseet i Stockholm
Kulturmiljöenheten
Box 15025
Telefon 08-508 31 600
stockholm.se

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Tjänsteutlåtande
Dnr 4.1/2859/2013
SSA Dnr 1.6-9903/13
Sida 2 (3)

Underlag för beslut
Motion (2013:51) angående möjligheterna att anlägga en vertikal
park i city. Oppositionsborgarråd Tomas Rudin (s) 2013-06-10.

UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Kommunstyrelsen, Stadsbyggnads- och idrottsroteln, har
remitterat rubricerat ärende till Kulturförvaltningen för svar
senast 31 oktober 2013.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Stadsmuseets kulturmiljöenhet. I beredningen har Stadsmuseet varit i kontakt med kulturförvaltningens
kulturstrategiska stab. Stadsarkivet ställer sig bakom remissvaret.

Bakgrund och syfte
Oppositionsborgarråd Tomas Rudin (s) har inkommit med en
motion rörande möjligheterna att anlägga en vertikal park i city.
Rudin förklarar vertikal park som en park på höjden, tex utmed
en husgavel. Rudin önskar att Stockholm stad skapar utrymme
för vertikal park i city, i motionen framhåller Rudin särskilt
moderna stadsrum såsom Sergels torg och Brunkebergstorg. En
vertikal park på dessa platser menar Rudin, skulle skänka grönska
och liv till platser som kan upplevas kalla och gråa. Förutom att
förslaget innebär en försköning i stadsrummet, ser Rudin det som
möjlighet för staden med dess långa trädgårdsmästarkunskap, att
inspirera och möjliggöra ny trädgårdsteknik även för privata
fastighetsägare. Rudin föreslår följande:
- Att uppdra åt stadsträdgårdsmästaren att utveckla
idéerna kring vertikala parker i Stockholm i syfte att
förgröna de annars gråa och kalla ytor som präglar vissa
delar av vår innerstad.
- Att låta utreda möjligheterna att upprätta en vertikal park
i city, t ex på Kulturhusets baksida eller annan lämplig
gavel nära Sergels torg.
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Förvaltningens synpunkter
Stockholm är en stad rikt sammansatt av skilda miljöer och
funktioner. Bebyggelse och parker vittnar om dåtida stadsplanering och nutida stadsutveckling. Parkanläggandet har en
lång tradition i Stockholm och det är också en viktig resurs för
hälsa och klimat.
Kulturförvaltningen anser att gröna och nyskapande initiativ med
internationella förebilder kan tillföra innerstaden mervärden. Det
är viktigt med höga konstnärliga ambitioner i sådan gestaltning
liksom att insiktsfullt pröva tillägget med hänsyn till byggnadens
och närmiljöns arkitektoniska och kulturhistoriska värden.
För det internationellt välkända Kulturhuset, som motionen
nämner som möjlig plats för vertikal park, är de släta omålade
betongfasaderna ett av byggnadens starka signum. En ”grön
växtvägg” kan innebära att det blir svårare att utläsa byggnadens
karaktär och tidsmässiga uttryck liksom dess samkomponering
med omgivningen. Detta förhållningssätt kan gälla även för
annan modernistisk bebyggelse med stora kulturhistoriska
värden. En grön växtvägg kan även innebära tekniska ingrepp
och materialskador på en byggnad. Vertikala parker bör därför
prövas från fall till fall och i synnerhet i nybebyggelse. Viktigt är
att den grönskande växtväggen kan skötas ändamålsenligt, så att
den vertikala parken blir till en prydnad och tillgång i
stadsrummet. Förvaltningen samverkar gärna med övriga aktörer
i nyskapande initiativ som de föreslagna.

Bilaga
Motion angående möjligheterna att anlägga en vertikal park i
city. Oppositionsborgarråd Tomas Rudin (s) 2013-06-10.
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