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Komplettering till ärendet Utredning av bryggbad
vid Kristinebergs- och Hornsbergs strand
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
kompletteringar i ärendet.
2. Stadsdelsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att
ändra bilaga 7 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
för Stockholms kommun så att Hornsbergs strand och
Kristinebergs strand undantas badförbudet.
3. Stadsdelsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att
förteckningen över alla officiella strandbad som är
uppräknade i 3 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun kompletteras med Kristinebergs
strand. Dessutom behöver 23 § allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun, som säger
att hund inte får medföras eller vistas på badplatser,
kompletteras så att föreslagen badplats vid Kristinebergs
strand omfattas av denna bestämmelse.
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stadsdelsdirektör
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Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
För att Kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut om bryggbad
vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand har
stadsdelsnämnden ombetts komplettera utredningen. Förvaltningen
bedömer att badförbudet kan upphävas längs Kristinebergs strand
och Hornsbergs strand. Förvaltningen förordar att en ny officiell
badplats inrättas vid Kristinebergs strand samt att bad tillåts på egen
risk utmed Hornsbergs strand.
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Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarade vid sitt sammanträde den
25 augusti 2011 ett medborgarförslag om att inrätta ett allmänt bad
vid bryggorna vid Kristinebergs strand. Nämnden beslutade bland
annat att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda
förutsättningarna för ett nytt bryggbad vid Hornsbergs strand
och/eller Kristinebergs strand. Nämnden framförde också att det är
önskvärt att i största möjliga mån göra Kungsholmens stränder
tillgängliga för bad, i synnerhet i närheten av högt exploaterade
bostadsområden.
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 28 november 2013
beslutades att hemställa hos Kommunfullmäktige om vidare
skyndsam utredning med inriktning att kunna inrätta godkända
bryggbad vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand.
Kommunstyrelsens stadsbyggnads- och idrottsrotel remitterade
ärendet under våren 2014 till följande remissinstanser:
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och
renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
idrottsnämnden, Stockholms hamnar, Saltsjön-Mälarens Båtförbund
samt Pampas Marina.
Ärendet
För att Kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut om bryggbad
vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand har
stadsdelsnämnden ombetts att komplettera ärendet med uppgifter
om säkerhetsåtgärder och finansiering samt hemställan om ändring
av bilaga 7 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har tagit del av remissvaren från
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och
renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
idrottsnämnden samt Stockholms hamnar. Under förutsättning att
säkerheten och vattenkvalitén säkerställs bedömer dessa
remissinstanser att badförbudet kan upphävas längs Kristinebergs
strand och Hornsbergs strand.
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Stadsbyggnadskontorets anser att bryggan intill restaurang Piren
kan upplevas som en rekreationsyta och är en funktionell
förlängning av Kristinebergs strandpark och de aktivitetsytor som
finns där. I Hornsbergs strand är den urbana karaktären tydligare
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och konflikten med flanörer troligen större. Därför förordar
stadsbyggnadskontoret Kristinebergs strand som lämplig för
officiell badplats framför Hornsbergs strand. Med bakgrund av
stadsbyggnadskontorets ställningstagande i ärendet förespråkar
förvaltningen att en ny officiell badplats inrättas vid Kristinebergs
strand samt att bad tillåts på egen risk utmed Hornsbergs strand,
enligt kartan nedan.
Säkerhets- och facilitetsåtgärder
Badplatsen ska tydligt markeras och inhägnas i vattnet med hjälp av
linor och bojar. Badvattendjupet ska anges vid badstegar och
bryggor. Vidare ska badplatsen förses med livräddningsutrustning.
Information till allmänheten ska finnas anslaget på badplatsen och
på stadens hemsida.
Allmän badplats kräver faciliteter som dusch och toalett. Vid
Kristinebergs strandpark finns en allmän toalett i anslutning till
förskolan och dusch finns vid plaskdammen. För att säkerställa
vattenkvaliteten ska badvattenprover och bottensyn genomföras
enligt gällande rutiner.

Svarta linjer anger var badförbudet föreslås upphävas. Officiell badplats föreslås
inrättas vid Kungsholms strand (vid träbryggan vid restaurang Piren). Kartbild
hämtad från stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande dnr 2013-21436.

Driftskostnader för stadsdelsnämnden
Driftskostnaden för ett officiellt bryggbad är ca 50 000 kr per år,
vilket ska inrymmas inom befintlig driftbudget.
Om antalet badande skulle överskrida 200 per dag får badet status
som EU-bad. Det innebär större krav. Bl.a. måste en
”badvattenprofil” upprättas. Detta görs av miljöförvaltningen på
uppdrag av nämnden, och innebär en engångskostnad om 50 000 kr.
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Förvaltningen bedömer att det är möjligt att kunna inrymma ett
tillkommande bad inom befintlig driftbudget, men inte två, och
anser att Kristinebergs strand är mest lämplig av de två alternativen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer till
Kommunfullmäktige att ändra bilaga 7 i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun så att Kristinebergs
strand och Hornsbergs strand undantas badförbudet. Vidare föreslår
förvaltningen att stadsdelsnämnden hemställer till
Kommunfullmäktige att förteckningen över alla officiella strandbad
som är uppräknade i 3 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun kompletteras med Kristinebergs strand.
Dessutom behöver 23 § allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Stockholms kommun, som säger att hund inte får medföras eller
vistas på badplatser, kompletteras så att Kristinebergs strand
omfattas av denna bestämmelse.
Bilagor
Stadsdelsförvaltningens tidigare tjänsteutlåtande Utredning av
bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand (med tillhörande
bilagor).
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