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Förslag till beslut
1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorens förslag
till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Trafik- och renhållningsnämnden förklarar beslutet omedelbart
justerat.
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Sammanfattning
Trafik- och renhållningsnämnden och andra nämnder såsom
stadsbyggnads- och exploateringsnämnden har fått ett ärende på
remiss angående inrättande av allmänt bad vid bryggorna vid
Kristinebergs och Hornsbergs Strand. Remisstiden sträcker sig
till den 14 mars 2014, Trafik- och renhållningsnämnden har fått
förlängd remisstid till den 20 mars 2014.
Trafikkontoret
Stadsmiljö
Fleminggatan 4
Box 8311
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Växel 08-508 272 00
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Kontoret bejakar en utveckling med fler allmänna bad i staden
men vid Kristinebergs strand och/eller Hornsbergs strand
bedömer kontoret att en sådan utveckling inte är önskvärd. Det
kommer att bli problematiskt att göra de tillägg som behövs för
att kraven för allmän badplats ska uppfyllas. Om stranden ändå
görs till allmänt bad ryms inte kostnader för detta inom kontorets
budget.
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Bakgrund
Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarade vid sitt sammanträde 25
augusti 2011 ett medborgarförslag om att inrätta ett allmänt bad
vid bryggorna vid Kristinebergs Strand. Nämnden beslutade bl.a.
att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda
förutsättningarna för ett nytt bryggbad vid Kristinebergs och/eller
Hornsbergs Strand.
Stadsdelsförvaltningen redogjorde i ett tjänsteutlåtande daterat
2013-11-05 för sin utredning. I utredningen ser förvaltningen att
ärendet gärna utreds vidare då miljön vid Kristinebergs och
Hornsbergs Strand markant skiljer sig från stadens andra
badplatser och provtagning av vattenkvaliteten endast gjorts
under en och en halv säsong. Förvaltningen föreslog därför att
stadsdelsnämnden skulle hemställa hos kommunfullmäktige om
vidare utredning.

Ärendets beredning
Samråd
Samråd har hållits internt inom kontoret samt med
landskapsarkitekt vid exploateringskontoret som var
projektledare för projekten Kristinebergs Strand och Hornsbergs
Strand.
Vid Rådet för funktionshinderfrågors möte den 27 januari
presenterades remissen och synpunkter samlades in.

Trafikkontorets synpunkter
Beskrivning av platsen
Hornsbergs Strandpark har blivit uppmärksammad för sin
landskapsarkitektur. Bland annat belönades parken 2012 med
Sienapriset, ett årligt svenskt pris för bästa offentliga miljö som
delas ut av intresseorganisationen Sveriges Arkitekter. Parken
beskrevs i motiveringen med ord som ”den byggda strandparken
driven till sin spets”, ”den är inte natur, den är inte kaj, den är
sig själv” och ”ett välkommet nytillskott i en lång svit av
Stockholmska strandpromenader”.
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Utmed aktuell sträcka längs Kristinebergs och Hornsbergs Strand
är det parkmark närmast vattnet. Stranden är utformad med
bryggor, kajparterr och strandpromenad. De stegar som idag leder
ned i vattnet är räddningsstegar utifall någon skulle falla i vattnet
och behöva ta sig upp. Parkerna är tillgänglighetsanpassade men
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någon tillgänglighetsanpassad koppling från gångväg, gräsyta
med mera till vattenkant saknas eftersom stränderna inte anlagts
med badperspektiv. Stränderna ligger inom Stockholms
hamnområde vilket innebär att där idag råder badförbud enligt de
allmänna ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun (18 §).
Längs vattenkanten mellan Elersvägen och Lindhagensgatan
finns en sträcka med utskjutande träbryggor. Denna plats finner
kontoret olämplig som badplats då bryggorna ligger högt ovan
vattennivån och då kylvatten från en fabrik släpps ut inom
området. Det bör utredas om det går att göra platsen mindre
tillgänglig för bad. Exploateringskontoret undersöker
möjligheterna att vid bryggorna anlägga en mindre småbåtshamn.
Utveckling till badplats
För att en badplats skall kunna fungera som allmän badplats
krävs att vattenkvaliteten säkerställs, att dykare utför bottensyn
och att badområdet skiljs av genom bojar och linor i vattnet.
Utöver det behöver badplatsen förses med
livräddningsutrustning, dusch, toalett och extra skräpkorgar.
Kontoret bejakar en utveckling med fler allmänna bad i staden
men vid Kristinebergs strand och/eller Hornsbergs strand
bedömer kontoret att en sådan utveckling inte är önskvärd.
Kristinebergs och Hornsbergs strand är färdigutvecklade
anläggningar där den sistnämnda, med sina brygganläggningar,
speciella växtval och slingrande strandpromenad, är prisbelönt.
Det kommer att bli problematiskt att göra de tillägg som behövs
för att uppfylla kraven för allmän badplats.
Dusch och toalett finns idag i anslutning till Kristinebergs strand.
I Hornsbergs strandpark finns dusch men ingen toalett. Kontoret
ser ogärna att strandparken kompletteras med toalett utifrån ovan
nämnda argument. Om stranden ändå görs till allmänt bad ryms
inte dessa kostnader, exempelvis ny toalett, nya trappor och
räcken för tillgänglighet, inom kontorets budget.
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Den lilla elipsen ringar in Kungsholms strand, den stora elipsen visar
Hornsbergs strand. Lila prickar visar duschar i området, rosa prick
visar offentlig toalett.

Om Kristinebergs och Hornsbergs strand likväl görs till allmänt
bad är det viktigt att en fördjupad utredning genomförs för att
avgöra vilka sträckor längs stranden som är lämpliga att ingå i en
allmän badplats samt hur dessa skall utformas på bästa sätt
utifrån de nya förutsättningarna.
Det bör säkerställas:
 Att alla tillägg görs med stor respekt för befintlig park och
kaj.
 Att god tillgänglighet säkerställs hela vägen ned till
vattnet. Det bör även utredas om det går att anlägga en
hiss ned i vattnet för funktionshindrade.
 Att badområdet tydligt skiljs av med bojar och linor i
vattnet eftersom det aktuella området är klassat som
hamnområde.
 Att placeringen av toalett eller toaletter görs på sådant sätt
att man undviker konflikter med gående och cyklister vid
drift och underhåll.

Bilaga
Bilaga 1. Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och
Hornsbergs Strand.
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