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Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Remiss om utredning av bryggbad vid Kristinebergs
och Hornsbergs Strand
Bakgrund
Stockholm Hamn AB har 2014-01-07 tagit emot rubricerade remiss från Stockholms
Stadshus AB, som är en underremiss från Stadsbyggnads- och Idrottsroteln. Remissen ska
besvaras direkt till roteln senast 2014-03-14.
Stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att inrätta en ny allmän badplats, ett bryggbad, vid Hornsbergs strand och/eller
Kristinebergs strandpark. I det nya stadsutvecklingsprojektet Västra Kungsholmen finns
träbryggor i anslutning till bland annat restaurangverksamhet. Dessa används sommartid
som badplats, trots att badförbud gäller inom Stockholms hamnområde enligt de
allmänna ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (18§), förutom där kommunen
anordnat friluftsbad.
För att kunna inrätta en allmän badplats ställs krav på vattenkvaliteten, faciliteter såsom
toaletter och livräddningsutrustning samt att en bedömning avseende säkerheten gjorts.
Stadsdelsnämnden har ansvaret för drift- och underhåll för badplatserna inom
stadsdelsområdet.
Eftersom stranden ligger inom Stockholms Hamnområde har Stockholms Hamn AB
blivit ombedd att yttra sig angående säkerheten. Yttrandet kommer enligt
Stadsdelsförvaltningen utgöra beslutsunderlag för ett nytt bad.
Det remitterade tjänsteutlåtandet finns i sin helhet via denna länk:
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1733042

Stockholm Hamn AB:s synpunkter
Stockholms Hamnar har tagit del av ärendet och yttrar sig i detta tjänsteutlåtande över
lämpligheten att upprätta badbryggor vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand
utifrån ett sjöfarts- och säkerhetsperspektiv. Övrigt som behandlas i det remitterade
materialet, såsom vattenkvalitet, ligger utanför Stockholms Hamnars ansvarsområde
varför vi avstår från synpunkter kring detta.
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Kristineberg och Hornsberg omgärdas av Ulvsundasjön som idag främst trafikeras av
fritidsbåtar, större passagerarbåtar och i förekommande fall arbetsfartyg. En livlig
fritidsbåtstrafik går genom Karlbergskanalen som mynnar ut strax väster om det område
som avses för nya badplatser. Stockholms Hamnar bedömer att badbryggor skulle kunna
upprättas på vissa platser i området, förutsatt att området för bad tydligt markeras och
inhängas i vattnet.
Stockholms Hamnar ansvarar för driften av den befintliga kajen mellan Hornsbergs
strand och Kristinebergs strand. Kajen är robust och utrustad med vatten och el och är
därmed lämplig för rörlig sjötrafik såsom skärgårdstrafik och tillfälligt besökande yachter.
Då kajen ligger i nära anslutning till det expansiva bostadsområdet i Kristineberg är det en
utmärkt plats för en båthållplats som bland annat skulle kunna utnyttjas för
pendelbåtstrafik. Detta skulle generera regelbunden båttrafik till området. Mot bakgrund
av ovanstående bör ett utrymme omkring kajen reserveras för båttrafik och eventuella
bryggor och badplatser förläggas en bit ifrån kajen.
Vid Hornsbergs strand finns idag träbryggor för rekreation. Polisen i Stockholm har
uppmärksammat Stockholms Hamnar på att området kring Hornsbergs strand och
rekreationsbryggorna har varit utsatt för störande uppträdande av personer, och inte
sällan hela gäng, på vattenskotrar, vilket innebär en säkerhetsrisk för eventuella badande.
Därmed är det av stor vikt att området kring träbryggorna tydligt inhägnas för att
vattenskotrar inte ska kunna komma in till bryggorna.
Av bifogad karta framgår områden där badbryggor med avgränsningar, enligt Stockholms
Hamnars uppfattning, skulle kunna upprättas (bilaga 1).

Förslag
Styrelsen föreslås besluta
att

som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande

Stockholm den 18 februari 2014

Johan Castwall
VD

Henrik Cars
Chef Hamn och Trafik
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