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Sammanfattning
Idrottsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda ett förslag från Alexander Ojanne (S) om att anlägga en temporär isbana
på Stortorget i Gamla stan inför vintersäsongen 2020/2021, med anledning av att årets julmarknad är inställd på grund av den pågående
pandemin.
Idrottsförvaltningen har tittat på de ekonomiska, administrativa
samt tekniska förutsättningarna för att genomföra projektet. Idrottsförvaltningen har även samrått med trafikkontoret.
Förvaltningen anser att det finns ett flertal hinder för att genomföra
projektet inför kommande säsong. Dessa innefattar tidsmässiga
aspekter, behov av utredningar, tekniska förutsättningar samt ekonomi. Förvaltningen anser att det är möjligt att utreda projektidén
inför framtida säsonger, men att projektet i så fall bör hanteras av
trafikkontoret som rår över marken.
Idrottsförvaltningen
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 Stockholm
Växel 08-508 27 700
Start.stockholm

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår förslaget inför säsong
2020/2021.
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Bakgrund.
Det har historiskt funnits isbanor i Gamla stan dels på Slottsbacken
och senare en begränsad period på Stortorget. På Stortorget var det
en spolad bana och förslaget om en isbana på platsen har ibland
dykt upp i diskussion om platsen, dock har Stortorget upplåtits åt
julmarknad sedan många år.
Ärendet
Idrottsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda ett förslag från Alexander Ojanne (S) om att anlägga en temporär isbana
på Stortorget i Gamla stan som ersättning för den julmarknad som i
år är inställd på grund av pandemin.
Syftet med projektet skulle vara att nyttja platsen till en förmodat
populär aktivitet och som målpunkt, då julmarknaden som brukar
vara här i år är inställd på grund av pandemin. Isbanan skulle inrikta
sig mot allmänhetens åkning
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planeringsenheten i samråd med administrativa avdelningen - ekonomienheten samt avdelningen för
idrottsverksamhet - idrott utomhus. Avstämning har även skett med
trafikkontoret.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är en positiv idé med många kvaliteter
som skulle komma allmänheten till godo. Dock ser förvaltningen
även ett flertal hinder för projektet. Konsekvenserna av den
pågående pandemin är denna säsong det kanske mest vägande
skälet till att förvaltningen inte ser det lägligt att återskapa en ispist i
Gamla stan med den risk för folksamling och trängsel det troligt
skulle medföra. Den erfarenhet vi har i staden av isbanor är att de är
väldigt attraktiva och drar till sig stora mängder människor och
skapar trängsel.
För att möjliggöra projektet skulle ett antal åtgärder behöva ske, och
förvaltningen ser att ur tidsaspekt är det inte möjligt att projektet utreds vidare och genomförs till säsongen 2020/2021.
Projektet skulle dock kunna utredas till säsong 2021/2022, även om
ett flertal hinder utöver tidsaspekten skulle finnas kvar. Vidare
planerar trafikkontoret i nuläget för en upplåtelse åt julmarknaden
igen säsong 2021/2022, vilket talar emot en utredning av ispist inför
säsong 2021/2022.

Tjänsteutlåtande
Dnr 08.01.01/2020/3035
Sida 3 (4)

Följande hinder för att projektet skulle genomföras till säsong
2020/2021 har identifierats av förvaltningen:
•

Marken på Stortorget förvaltas av trafiknämnden, vilket innebär att idrottsförvaltningen inte har rådighet över platsen.
En eventuell fortsättning på projektet bör därför hanteras av
trafikkontoret.

•

Utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU, skulle en
längre tid behövas för att göra en upphandling av eventuell
extern aktör till projektet.

•

Platsen Stortorget i Gamla stan är detaljplanelagd. I detaljplanen finns angivet att den ingår i ett kulturhistoriskt reservat. Detta innebär att särskilda utredningar kring den kulturhistoriska påverkan skulle behöva göras inför ett eventuellt
genomförande.
Förvaltningen bedömer även att möjligheten att kunna genomföra nödvändiga konstruktioner och de tekniska installationer kring el, vatten och avlopp som skulle behövas för
en modern ispistanläggning, sannolikt skulle begränsas med
hänsyn tagen till den kulturhistoriskt känsliga miljön. Förvaltningen har haft kontakt i frågan med trafikkontoret som
delar denna bedömning.

•

Tidsramen är för snäv för att möjliggöra genomförandet av
de utredningar med mera som behövs för ett projekt av
denna art inom den känsliga kulturmiljön som Gamla stan
utgör.

•

Skötseln av en ispist kräver stora maskiner som behöver förvaras vid sidan av banan i container när de inte används, vilket inte smälter in i den känsliga kulturmiljön. Alternativet
vore att flera gånger dagligen köra en ispistmaskin längre
sträckor genom Gamla stans känsliga miljö.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga budgetmedel finns avsatta för en isbana inom nämndens driftoch investeringsbudget 2020. Att inrymma tillkommande investeringar och driftkostnader i 2021 års budget skulle innebära att andra
behov skulle behöva prioriteras bort.
Måluppfyllelse
Förslaget skulle tillgodose vissa av nämndens mål, exempelvis möjligheten till rörelse utomhus för allmänheten. Dock är föreslagen
plats begränsad i storlek. Då en ispist sannolikt skulle samla större
grupper av människor, skulle de rådande restriktionerna behöva följas.
Vidare skulle en temporär anläggning på denna plats innebära en
ekonomisk och driftsmässig insats som kan anses tveksam ur målet
om att effektivt utnyttja de resurser som står till nämndens förfogande.
Miljökonsekvenser
En miljökonsekvensbeskrivning skulle sannolikt behöva utföras om
det beslutas att gå vidare med projektet.
Tillgänglighet
En ispist som vänder sig till allmänheten bör utformas så den är tillgänglig för alla, vilket skulle kunna innebära ytterligare behov av
konstruktioner i form av till exempel ramp, bänk, rullstolsplats etc.
Detta skulle behöva utredas vidare om staden går vidare med förslaget.
Jämställdhetsanalys
Ur jämställdhetsperspektiv är förslaget fördelaktigt då skridskoåkning är populärt oberoende av kön, och ispisten skulle vända sig till
allmänheten.
Konsekvenser för barn
Ur barnperspektiv är förslaget fördelaktigt då skridskoåkning är en
populär aktivitet hos barn och ungdomar. En barnkonsekvensanalys,
BKA, skulle behöva göras om projektförslaget ska genomföras.
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