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Förvaltningens förslag till beslut
1. Skrivelsen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Skrivelsen överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för kännedom.
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Sammanfattning
Charlotte Schenholm (FP) i Kungsholmens stadsdelsnämnd har inkommit med en
skrivelse om bättre belysning Kungsholmen runt. Stadsdelsnämnden beslutade på
sammanträde den 18 december 2012 att skrivelsen skulle överlämnas till
stadsdelsförvaltningen för beredning. I skrivelsen önskas att förvaltningen
återkommer med en analys av möjligheterna till belysning av den idag ej upplysta
sträckan över klipporna från Kristinebergs strand till Fredhällsparken.
Trafikkontoret har det övergripande ansvaret för all offentlig belysningen och står
för underhåll av befintlig belysning samt investerar i ny belysning. Trafikkontoret
planerar att utmed Fredhällsklipporna testa att anlägga solcellsdriven belysning.
Om det försöket blir lyckat anser förvaltningen att liknande belysning borde
anläggas även utmed klipporna i Kristineberg. Enligt beslut i stadsdelsnämnden
avser förvaltningen att under 2013 genomföra en medborgardialog om området
under och kring Tranebergsbron. I den processen kommer belysningen ses över.
Efter genomförd dialog kan beslut tas om en eventuell framtida parkförnyelse på
platsen.
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Bakgrund
Charlotte Schenholm (FP) i Kungsholmens stadsdelsnämnd har inkommit med en
skrivelse om bättre belysning Kungsholmen runt. Stadsdelsnämnden beslutade på
sammanträde den 18 december 2012 att skrivelsen skulle överlämnas till
stadsdelsförvaltningen för beredning.
Ärendet
Enligt skrivelsen är stråket runt Kungsholmen uppskattat och väl använt av
tusentals Kungsholmsbor och andra stockholmare och besökare. Kungsholmens
parker ska vara trevliga, trivsamma, trygga och tillgängliga och i skrivelsen
efterfrågas god belysning på hela sträckan Kungsholmen runt. I skrivelsen önskas
att förvaltningen återkommer med en analys av möjligheterna till belysning av den
idag ej upplysta sträckan över klipporna från Kristinebergs strand till
Fredhällsparken.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden i samråd med
trafikkontorets belysningsansvarig för Kungsholmens stadsdelsområde.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I enlighet med nämndens verksamhetsmål om att medborgare, besökare och
företag upplever att parker och grönområden är välskötta, attraktiva och
tillgängliga samt att Kungsholmen är ett tryggt stadsdelsområde, anser
förvaltningen att det är viktigt att Kungsholmens parker har en god belysning.
Trafikkontoret har det övergripande ansvaret för all offentlig belysning och står för
underhåll av befintlig belysning samt investerar i ny belysning. Däremot har
stadsdelsförvaltningarna ett ansvar att framföra brister och behov till trafikkontoret
samt att i stadsdelsförvaltningens parkupprustningsprojekt investera i
belysningsförbättringar. Enligt nämndens verksamhetsplan ska förvaltningen
tillsammans med trafikkontoret arbeta med belysningsprogram för parker, under
2013 är Rålambshovsparken prioriterad.
Enligt trafikkontoret är framkomlighet ett kriterium för att belysning ska anläggas.
Entreprenörens arbetsfordon måste kunna komma fram till belysningsstolparna för
drift och underhåll. Detta medför att det inte är möjligt att anlägga vanlig
parkbelysning på delar av sträckan längs klipporna i Kristineberg och Fredhäll.
Däremot planerar trafikkontoret att utmed Fredhällsklipporna testa att anlägga
solcellsdriven belysning, som inte kräver att kablar läggs i marken. Om det
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försöket blir lyckat anser förvaltningen att liknande belysning borde anläggas även
utmed klipporna i Kristineberg.
Enligt beslut i stadsdelsnämnden avser förvaltningen att under 2013 genomföra en
medborgardialog om området under och kring Tranebergsbron. Syftet med
dialogen är att få en heltäckande bild av hur platsen används idag och hur
närboende och besökare tycker att den kan utvecklas. I den processen kommer
belysningen ses över. Efter genomförd dialog kan beslut tas om en eventuell
framtida parkförnyelse på platsen.
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