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Sammanfattning
Bo Sundin och Sophia Granswed, båda (M), föreslår i en motion
(2016:81) till kommunfullmäktige att staden utvecklar Vanadislunden med omnejd. Parkens användande är begränsat och en
utveckling skapar potential för att öka attraktiviteten och
användandet, vilket också är överensstämmande med antagen
detaljplan för området.
Trafiknämnden har fått ärendet på remiss för yttrande.
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Kontoret anser att nuvarande arbetsform, med att i samverkan med
stadsdelen utveckla Vanadislunden, tar väl till vara på de behov
som finns för framtida anpassning och förändring av parken.

Remissen
Trafiknämnden har fått motion (2016:81) om utveckling av
Vanadisluden med omnejd på remiss från kommunstyrelsen.
Remisstiden sträcker sig till och med den 16 december 2016.
I motionen anförs i huvudsak följande:
Vanadislunden är en av Norrmalms gröna lungor som ligger högt
och därför bidrar med vacker utsikt över stadsdelen. Detta borde
innebära att den är ett mer populärt besöksmål än dagens
begränsade användning. En större potential finns för att utveckla
parkens attraktivitet vilket bör ge fler besök till platsen.
Platsen upplevs som otrygg när mörkret lagt sig och antalet
personer som rör sig i området är ytterst begränsat trots att
grönområden är väldigt uppskattade bland stockholmarna. Staden
bör vidta åtgärder för att förbättra belysningen och i övrigt förbättra
spontanidrottsmöjligheterna samt de sociala ytorna. De är relativt
små investeringar som ger stort mervärde för stockholmarna.
I övrigt bör Vanadisbadets kommande hyresgästsavtal omfatta att
utveckla kultur- och idrottsverksamhet på platsen, enligt
stadsbyggnadsnämndens nyligen antagna detaljplan. I övrigt bör
stadens driftupphandling av badet ställa krav på att utveckla den
publika verksamhet som restauranger, caféer och barer etc., vilket
kan stärka attraktiviteten och skapa mer liv och rörelse i området.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontorets anläggningsavdelning.
Trafikkontorets synpunkter
Stadens parker utgör en viktig plats där stockholmarna ska kunna
hitta utrymme för rörelse, rekreation och vila från stadens brus.
Kontoret arbetar därför med, och ofta i samverkan med stadsdelarna, att upprätthålla och utveckla parker och platser för att möta
detta behov.
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Vanadislundens huvudstråk genom parken har god belysning vilket
ska bidra till att miljön känns trygg att vistas i och man ska kunna
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bedöma om man vill ta en promenad genom parken. Mindre
gångvägar som inte snöröjs belyses inte vilket är den generella
principen i staden.
Varje tillkomande belysning bidrar ytterligare till miljöbelastning,
både ur energiaspekt och också skapandet av ströljus mot
natthimlen, varför tillkommande belysningsanläggningar måste
avvägas mot detta. Parken har under flera år utvecklats av
trafikkontoret och stadsdelsnämnden för att platsen ska kännas
attraktiv samt möta behov från boende och verksamma i området.
Bl.a. har vattenreservoaren fått fasadbelysning, parken Blåkråkan
och parkleken har fått ny utformning och belysning. Dessa insatser
har uppskattats från de boende i området.
Utvecklingen av parken har gjorts i nära samarbete mellan kontoret
och stadsdelen samt även i samråd med Stockholm vatten. Till
grund för arbetet ligger ett belysningsprogram där en övergripande
analys har gjorts för platsen. En förändrad användning, i form av
t.ex. mer ytor för spontanidrott och sociala aktiviteter, av Vanadislunden skulle komma att ställa nya krav på bl.a.
belysningsanläggningen.
Kontoret anser sammanfattningsvis att nuvarande samarbete med
stadsdelen kring parkens utveckling är väl fungerande och tar till
vara stockholmarnas önskemål och stadens föränderliga behov på
ett bra sätt.
Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden beslutar att som svar på
motionen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
samt förklarar beslutat omedelbart justerat.
Slut

Bilagor
1. Motion (2016:81) om utveckling av Vanadislunden med
omnejd.
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