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Stora Essingens strandstråk – godkännande av program och
genomförande
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner programmet och genomförandet av
upprustningen av Stora Essingens strandstråk.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i
genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.
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Sammanfattning
Upprustningen av Stora Essingens strandstråk är ett av stadsdelens prioriterade
parkprojekt som har beviljats centrala investeringsmedel.
De huvudsakliga målen med en upprustning av de strandnära parkstråken är
förbättrad tillgänglighet och orienterbarhet samt förhöjd attraktivitet och ökad
känsla av trygghet. Åtgärderna som planeras ska leda till trivsammare parker och
stråk längs stränderna på Stora Essingen och fler nöjda parkbesökare.
Under sommaren 2012 inleddes arbetet med att ta fram ett program för
upprustning av Stora Essingens strandnära parker och stråk. Under arbetets gång
har dialog hållits i två omgångar. Programmet har efter genomförd dialog
reviderats och en grovkalkyl för genomförandet har tagits fram.
Genomförandet av upprustningen planeras att starta under andra halvan av 2013
för att sedan pågå till och med 2015. Budget för genomförandet har beräknats till
omkring 11 miljoner. För att kunna genomföra programmets åtgärder i sin helhet
krävs tillskott i form av tillgänglighetsmedel.
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Bakgrund
I den gällande parkplanen för Kungsholmen anges behov av åtgärder i Stora
Essingens strandnära parker och stråk. De angivna åtgärderna varierar från plats
till plats och innefattar varierande behov av upprustning. Därför tas nu ett samlat
grepp över Stora Essingens strandstråk i ett program för upprustning.
De huvudsakliga målen med en upprustning av de strandnära parkstråken är
förbättrad tillgänglighet och orienterbarhet samt förhöjd attraktivitet och ökad
känsla av trygghet. Åtgärderna som planeras ska leda till trivsammare parker och
stråk längs stränderna på Stora Essingen och fler nöjda parkbesökare. Projektet
ska även ge bättre förutsättningar för de stora träden på Stora Essingen, i
synnerhet ekar, i och med att sly gallras ut längs med stränderna.
Ärendet
Upprustningen av Stora Essingens strandstråk är ett av stadsdelens prioriterade
parkprojekt som har beviljats centrala investeringsmedel. Ett program har tagits
fram för att precisera de kommande årens åtgärder.
Programarbetet inleddes sommaren 2012 med framtagande av en projektplan samt
med inventeringar längs Stora Essingens stränder. Ett antal punkter att särskilt
arbeta vidare med identifierades, en behovsanalys togs fram liksom ett förslag till
programinnehåll och inriktning.
Dialog och parksamråd

Under september 2012 hölls en tidig dialog med allmänheten kring förslagets
programinnehåll. Förslaget kommunicerades då via hemsidan samt via affischer
och anslag. Synpunkter kunde lämnas in via e-post eller telefon under drygt en
månad. En eftermiddag i början av september fanns förvaltningen också på plats i
Vängåvans parklek för att berätta om förslaget till programinnehåll, ta emot
synpunkter och svara på frågor. Förvaltningen deltog även på ett möte organiserat
av Stora Essingens hembygdsförening. Mötet anordnades med anledning av den
kommande upprustningen.
I dialogen och det tidiga arbetet med programmet uppmärksammades att två
parker; Broparken samt Oxhålsbadet är i behov av mer omfattande åtgärder.
Därutöver upptäcktes behov av mindre åtgärder, så som förbättrad belysning och
gallring av vegetation samt åtgärder för bättre tillgänglighet och orienterbarhet,
längs hela strandlinjen.
I början av 2013 hölls parksamråd. Allmänheten, berörda förvaltningar samt
Trafikverket uppmanades då att komma in med synpunkter på ett framtaget förslag
till program. Särskilda utskick av handlingen gjordes till de medborgare som
deltagit i höstens tidiga dialog, därutöver fanns programförslaget på hemsidan och
att hämta i receptionen på Stadsdelsförvaltningen. Den 28 januari anordnade
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förvaltningen öppet hus på biblioteket på Stora Essingen och 30-talet deltagare
kom för att disktera förslaget och ställa frågor. Under hela samrådstiden, fyra
veckor, fanns också möjlighet att komma in med synpunkter via e-post och
telefon. Intresset kring det framtagna programförslaget var stort och många
synpunkter kom in. Efter samrådstidens utgång har allmänhetens synpunkter
sammanställts och publicerats på hemsidan. Sammanställningen bifogas (bilaga
2).
Flertalet av de inkomna synpunkterna var positiva och många Essingebor ser fram
emot upprustningen av strandstråken. Förslaget kring Broparken var dock den del
av programmet det som engagerade flest. Framförallt gällde synpunkterna
förslaget om att ta bort det fria hundrastningsområdet och ersätta det med en
hundrastgård. Programmet har efter samrådstiden reviderats och förslaget är att
tillsvidare behålla hundrastningsområdet, dock ska utvärdering göras i takt med att
parken utvecklas. Beslutet kan komma att omprövas om det visar sig svårt att
förena en utvecklad park för alla, med löst springande hundar.
Programmets upplägg och målbild

Programmet som är framtaget består av tre delar; Strandstråket, Broparken samt
Oxhålsbadet.

Strandstråket

Programmets första del behandlar det sammanhängande stråket kring ön. Här finns
beskrivningar av vilka åtgärder som behövs för att förbättra orienterbarheten och
tillgängligheten samt för att ge ökad känsla av trygghet i de strandnära
parkstråken.
Broparken

I programmets andra del beskrivs en varsam aktivering Broparken, som ligger på
öns östra sida. Huvuddragen i förslaget är att parkytorna längs vattnet renoveras,
att utsikten mot Riddarfjärden förbättras och att nya ytor för konst och fria
aktiviteter tillskapas och lyfts fram.
Oxhålsbadet

Programmets sista del beskriver en utveckling av Oxhålsbadet på öns västra sida.
Här ligger fokus på att förbättra och höja kapaciteten på den populära badplatsen.
Större bryggor föreslås för att kunna erbjuda fler solplatser och bättre
badmöjligheter. På sikt föreslås att en gångväg genom båtklubben öppnas upp så
att en mer sammanhängande strandpromenad förbi badet skapas.
Genomförande och budget

Genomförandet av upprustningen planeras till 2013-2015. Nedan beskrivs åtgärder
år för år.
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2013

Projektering för Oxhålsbadet samt Broparken ska genomföras, utöver det planeras
genomförande av de gallrings- och tillgänglighetsåtgärder som programmet
beskriver runt strandlinjen. Budget för 2013 är 2.5 miljoner. Eftersom delar av
Vängåvans upprustning också ska rymmas inom budgetramen kommer
förvaltningen att ansöka om särskilda investeringsmedel för ökad tillgänglighet för
att kunna genomföra åtgärderna.
2014

Under året planeras upprustningen av Oxhålsbadet att genomföras, Projektets
föreslagna budgetram för 2014 är 1 miljon, denna måste höjas till 3.5 miljoner för
att förnyelsen av Oxhålsbadet ska kunna genomföras i den omfattning som
beskrivs i programmet.
2015

Broparkens förnyelse samt ny belysning längs Essinge strandstig planeras till
2015. Projektets förslagna budgetram för 2015 är 1.5 miljoner, denna måste höjas
för att föreslagna åtgärder ska kunna genomföras i sin helhet.
Förvaltningen lämnat in investeringsönskemål till trafikkontoret om utökade
medel 2014 och 2015. Slutligt besked om 2014-års centrala investeringsmedel ges
i stadens budget i oktober 2013. För 2015 kommer ansökan om medel att göras
igen i februari 2014, för ett slutligt besked i november samma år.
Budget för ett genomförande av programmet i sin helhet beräknas till omkring 11
miljoner. Programmet för Stora Essingens strandstråk inkluderar en stor del av
Stora Essingens sammanlagda parkyta. Några större investeringar i parkerna på ön
har inte gjort på många år och behovet av upprustning är därmed stort.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelnämnden godkänner programmet och ett
genomförande av upprustningen av Stora Essingens strandstråk i enlighet med
detta tjänsteutlåtande och bifogad programhandling. Förvaltningen föreslår vidare
att nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i projektets
genomförandeskede inom ramen för den budget för projektet som beslutas av
kommunfullmäktige.
Bilagor
1. Program för upprustning av Stora Essingens strandstråk.
2. Sammanfattning av inkomna synpunkter under parksamråd.

