Utlåtande 2015:27 RI (Dnr 328-1835/2013)

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun (Kristinebergs strand och
Hornsbergs strand undantas från badförbud)
Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd om utredning av
bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Bilaga 7 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms
kommun ändras så att Kristinebergs strand och Hornsbergs strand
undantas från badförbud i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.
2. Förteckning över officiella strandbad enligt § 3 i allmänna lokala
ordningsföreskrifter kompletteras med Kristinebergs strandbad, enligt
bilaga 3 till utlåtandet.
3. Allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 23, kompletteras så att
föreslagen badplats vid Kristinebergs strand omfattas av bestämmelse
om att hund inte får medföras eller vistas på badplatser, i enlighet med
bilaga 4 till utlåtandet.
4. Beslutet anmäls till länsstyrelsen.
5. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens anslagstavla
tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.
6. Beslutet gäller från kungörandet.
7. Kungsholmens stadsdelsnämnds investeringsutgifter ska rymmas inom
nämndens investeringsbudget för stadsmiljöinvesteringar.
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Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Kungsholmens stadsdelsnämnd har utfört en utredning av bryggbad vid
Kristinebergs och Hornsbergs Strand. Den 28 november 2013 beslutade
Kungsholmens stadsdelsnämnd att hemställa hos kommunfullmäktige om
vidare skyndsam utredning med inriktning att kunna inrätta godkända
bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand redan sommaren 2014.
Efter ett remissförfarande och kompletteringar från Kungsholmens
stadsdelsnämnd föreslås att badförbudet hävs för avgränsade områden i
Kristinebergs strand och Hornsbergs strand, samt att ett officiellt strandbad
inrättas för Kristinebergs strand. Vidare införs ett hundförbud på badplatsen
vid Kristinebergs strand.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Hamn AB, Saltsjön-Mälarens
Båtförbund samt Pampas Marina AB.
Saltsjön-Mälarens Båtförbund har inget att erinra. Pampas Marina AB har
inte inkommit med något svar.
Stadsledningskontoret anser att beskrivningen av den planerade badplatsen
vid Kristinebergs strand svarar upp mot merparten av kontorets tidigare
synpunkter på kompletteringar kring planerna för badplatsen, men konstaterar
att stadsdelsnämnden inte berört eventuella investeringsutgifter i ärendet.
Stadsledningskontoret vidhåller sin tidigare synpunkt att eventuella
investeringsutgifter vid inrättande av strandbad vid Kristinebergs strandpark
ska rymmas inom stadsdelsnämndens ordinarie investeringsram.
Exploateringsnämnden har inga invändningar mot att ett bryggbad enligt
remissen anordnas, utan menar att inrättandet av ett allmänt bad kan komma
att öka säkerheten för de badande.
Idrottsnämnden bedömer att det föreslagna badets placering inte kommer
att påverka den under nämndens ansvarsområde närliggande båtklubben
negativt, utan ser utsättning av bojar och säkerhetslinor som positiv.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot inrättandet av
badplatser, men påpekar att det är viktigt att de verksamheter som ligger i
närheten har god egenkontroll så att vattnet inte förorenas.
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Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker inrättandet av en allmän badplats vid
Kristinebergs Strand, men anser inte att Hornsbergs Strand är lämplig som
officiell badplats och föreslår att bad på denna plats kan tillåtas under
förutsättning att det sker på egen risk.
Trafik- och renhållningsnämnden bedömer att det kommer att bli
problematiskt att göra de tillägg som behövs för att uppfylla kraven för allmän
badplats då Kristinebergs och Hornsbergs strand är färdigutvecklade
anläggningar där den sistnämnda, med sina brygganläggningar, speciella
växtval och slingrande strandpromenad, är prisbelönt.
Stockholms Hamn AB anser att badbryggor skulle kunna upprättas på vissa
platser i området, förutsatt att området för bad tydligt markeras och inhängas i
vattnet.
Beredning efter komplettering
Ärendet har efter Kungsholmens stadsdelsnämnds komplettering remitterats
till stadsledningskonoret.
Stadsledningskontoret anser att merparten av de frågor som ställdes i det
tidigare remissyttrandet är besvarade efter Kungsholmens stadsdelsnämnds
kompletteringar. Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att bad ska tillåtas
”på egen risk” vid Hornsbergs strand. I mars 2015 har nya förutsättningar
blivit kända då Länsstyrelsen i Stockholm avser ansöka om begränsning i
rätten att utnyttja vattenområdet i Ulvsundasjön vid Hornsbergs strand.
Stadsledningskontoret konstaterar att om Länsstyrelsen beslutar enligt sitt
förslag så kan badförbudet vid Hornsbergs strand upphävas.
Stadsledningskontoret konstaterar därmed att det nu är möjligt att upphäva
badförbudet också vid Hornsbergs strand, men anser att Stockholms Hamn
AB:s synpunkter bör beaktas.
Mina synpunkter
Nordvästra Kungsholmen har gått igenom en stor förändring under senare år;
från ett dött industriområde till en levande stadsdel med tusentals nya bostäder,
kontor och restauranger. En av områdets främsta styrkor är dess närhet till
vatten. Strandparken i Hornsberg har blivit tilldelad Sienapriset av Sveriges
arkitekter för hur staden skapat ett bra möte mellan stad och vatten. När staden
förtätas är det av stor vikt att det skapas tillgängliga offentliga miljöer där det
är möjligt för stockholmare och våra besökare att vistas utan att det kostar
pengar. De offentliga miljöer som skapats längst med vattnet har blivit mycket
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populära och under de varma sommardagarna besöks området av tusentals
människor som motionerar, solar och äter picknick. Parken har inte bara blivit
en plats för boende i området utan lockar även till sig besökare från hela
Stockholm. Trots att det råder badförbud längst med kajerna och strandparken
är det många som badar där under sommarmånaderna. I och med att det råder
badförbud och att det finns en hel del båttrafik i området riskeras säkerheten
för de badande. Det har särskilt funnits problem med vattenskoteråkare som
åker runt i närheten av de badande.
Att tillåta bad vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand är ett viktigt
steg mot att ytterligare utveckla området och att göra det säkrare för de
badande. Jag välkomnar den hemställan som stadsdelsnämnden har kommit in
med efter det medborgarförslag som skickats till Kungsholmens
stadsdelsnämnd. Därför föreslår jag att badförbudet hävs för avgränsade
områden i Kristinebergs strand och Hornsbergs strand, samt ett officiellt
strandbad inrättas för Kristinerbergs strand. En förutsättning för bad i
Hornsberg är att länsstyrelsen beslutar om förbud mot trafik på vatten vid
berörda badplatser.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Kartillustration upphävande badförbud avseende Kristinebergs strand
3. § 3 allmänna lokala ordningsföreskrifter inklusive föreslagen ändring.
4. Kartillustration badområde och hundförbudsområde.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Bilaga 7 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms
kommun ändras så att Kristinebergs strand och Hornsbergs strand
undantas från badförbud i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.
2. Förteckning över officiella strandbad enligt § 3 i allmänna lokala
ordningsföreskrifter kompletteras med Kristinebergs strandbad, enligt
bilaga 3 till utlåtandet.
3. Allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 23, kompletteras så att
föreslagen badplats vid Kristinebergs strand omfattas av bestämmelse
om att hund inte får medföras eller vistas på badplatser, i enlighet med
bilaga 4 till utlåtandet.
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4. Beslutet anmäls till länsstyrelsen.
5. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens anslagstavla
tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.
6. Beslutet gäller från kungörandet.
7. Kungsholmens stadsdelsnämnds investeringsutgifter ska rymmas inom
nämndens investeringsbudget för stadsmiljöinvesteringar.

Stockholm den 18 mars 2015
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning
Ärendet
Kungsholmens stadsdelsnämnd har utfört en utredning av bryggbad vid
Kristinebergs och Hornsbergs Strand. Den 28 november 2013 beslutade
Kungsholmens stadsdelsnämnd att hemställa hos kommunfullmäktige om
vidare skyndsam utredning med inriktning att kunna inrätta godkända
bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand redan sommaren 2014.
Kungsholmens stadsdelsnämnd ombads komplettera utredningen, varefter
nämnden bedömer att badförbudet kan upphävas längs Kristinebergs strand
och Hornsbergs strand. Nämnden förordar att en ny officiell badplats inrättas
vid Kristinebergs strand samt att bad tillåts på egen risk utmed Hornsbergs
strand. Vid sammanträde den 26 maj 2014 beslöt Kungsholmens
stadsdelsnämnd hemställa till kommunfullmäktige att ändra bilaga 7 i de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun så att
Hornsbergs strand och Kristinebergs strand undantas badförbudet.
Stadsledningskontoret har därefter lämnat en nytt remissyttrande i juni
2014, där det framgår att ytterligare behov av kompletteringar av ärendet
krävdes. Framför allt rådde tveksamheter kring bad vid Hornsbergs strand och
det krävdes även kompletterande nämndbeslut om kartillustration för att
verkställa ändring i de lokala ordningsföreskrifterna.
I mars 2015 har Länsstyrelsen i Stockholm ansökt om begränsning i rätten
att utnyttja vattenområden i Ulvsundasjön vid Hornsbergs strand. Ett sådant
beslut innebär att badförbudet vid Hornsbergs strand kan upphävas, varför
också en ändring kan ske i de lokala ordningsföreskrifterna.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har den 5 mars 2015 inkommit med
reviderat kartmaterial till stadsledningskontoret, bilaga 2 och 4 till utlåtandet.
Dessa planeras att behandlas i nämnd den 26 mars 2015.
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 28
november 2013 att
1. Godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om vidare
skyndsam utredning med inriktning att kunna inrätta godkända
bryggbad redan sommaren 2014.
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Den ökande befolkningen i nordvästra Kungsholmen lever sedan flera år i en
omgivning som präglas av byggarbetsplatser. Redan sedan tidigare somrar har
bryggan vid Kristinebergs strand använts flitigt för bad trots gällande förbud
och i somras badades det friskt även vid Hornsbergs strand. Det är angeläget
att de båda bryggbaden snarast godkänns och utrustas på ett sätt som ökar
säkerheten för de badande.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5
november 2013 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen kan se både för- och nackdelar med att inrätta ett officiellt bad vid
Kristinebergs Strand och/eller Hornsbergs strand. Under sommaren 2013 har det visat
sig att bryggorna trots badförbud har använts för bad och genom att göra baden
officiella ökar säkerheten för de som badar trots badförbud. Genom att göra baden
officiella inbjuder man å andra sidan fler att bada, vilket i grunden är positivt då
Stockholms invånare och besökare får fler möjligheter till rekreation och nöje genom
bad.
Kristinebergs Strand och Hornsbergs Strand skiljer sig emellertid avsevärt från de
flesta badplatser som finns inom Stockholms stad. De ligger i en mycket urbaniserad
miljö i direkt anslutning till restauranger och barer. Det finns till skillnad från ett
strandbad ingen möjlighet att gå ut i vattnet ifrån stranden och bottna, utan vattnet blir
djupt direkt. I samband med alkoholintag och att många människor samlas runt
bryggorna på kvällstid kan förvaltningen se en säkerhetsrisk i detta.
Enligt miljöförvaltningen kan bad tillåtas på båda platserna, men det är viktigt att
de verksamheter som ligger i närheten av baden har god egenkontroll så att vattnet inte
förorenas.
Miljöförvaltningen har utfört vattenprover under 2012 och 2013. Provtagningen för
2012 kom dock igång sent, därför kunde endast tre provtagningar göras, normalt tas
sex prover per säsong. Under 2013 hade Hornsbergs Strand och Kristinebergs strand
dåliga provresultat i början av sommaren, vilket berodde på en överfylld fettavskiljare
hos en av restaurangerna i närheten, som gjorde att avloppsvatten från restaurangen
rann ut i viken och kontaminerade vattnet på badplatserna. Detta är ett exempel på de
speciella utmaningar det innebär att ha ett strandbad i en urbaniserad miljö med många
verksamheter. Det visar också på vikten av god egenkontroll hos de närliggande
verksamheterna.
Officiella strandbad får sin kvalitet bedömt utifrån resultat som baseras på fyra års
provtagning. Då Hornsbergs Strand och Kristinebergs Strand endast haft provtagning
under två år och dessutom inte är officiella strandbad har baden inte kunnat bedömas
enligt de officiella kriterierna.
För att inrätta ett officiellt strandbad krävs förutom godkänd vattenkvalitet att
Stockholms Hamn AB kan konstatera att säkerheten för de badande är tillräcklig.
Då miljön vid Kristinebergs Strand och Hornsbergs strand skiljer sig markant från
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stadens andra badplatser och provtagning endast hunnit utföras under en och en halv
säsong ser förvaltningen gärna att ärendet utreds ytterligare, med officiella remissvar
från berörda förvaltningar såsom Stockholms Hamn AB och miljöförvaltningen.
Stadsdelsnämnden har emellertid inte befogenhet att remittera ärenden till andra
nämnder för utredning.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden hemställer hos
kommunfullmäktige om vidare utredning, för en eventuell ändring av de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna, så att Kristinebergs Strand och Hornsbergs Strand
undantas badförbud i hamnområdet.
Nedsänkt sjövattenbassäng
Vid stadsdelsnämndens möte 25 augusti 2011 beslutades också att överlämna förslag
om att anlägga en nedsänkt sjövattenbassäng vid Hornsbergs Strand till exploateringsnämnden för vidare utredning. I förvaltningens tjänsteutlåtande framfördes följande:
Vattnet är djupt längs hela stranden och det krävs simkunnighet. Förvaltningen
föreslår att exploateringsnämnden utreder om det är möjligt att anlägga en nedsänkt
bassäng för att undvika sjöbottenkontakt. Exempel på en sådan finns bl.a. i
hamnområdet i Köpenhamn och på förslag i Motala Ström i Norrköping. I planeringen
måste då beaktas att driftkostnaderna blir högre än för ett vanligt bryggbad.
Investerings- och driftansvaret bör därför förläggas centralt i staden och därmed inte
falla inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Då stadsdelsnämnden inte kan ge en annan nämnd ett formellt uppdrag har frågan
om sjövattenbassäng inte utretts vidare av exploateringskontoret. Förvaltningen anser
att frågan om nedsänkt sjövattenbassäng bör behandlas inom ramen för
kommunstyrelsens vidare utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs
Strand.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Hamn AB, Saltsjön-Mälarens
Båtförbund samt Pampas Marina AB.
Saltsjön-Mälarens Båtförbund har inget att erinra. Pampas Marina AB har
inte inkommit med något svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2014 har i
huvudsak följande lydelse.
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I Vision 2030 uttrycks att Stockholm är en enastående stad på vattnet. Närheten till
vatten är starkt bidragande till Stockholms attraktivitet, och möjligheten att bada i
innerstaden är en av de kvaliteter som gör staden unik.
I Stockholms stad finns idag 30 officiella strandbad. Av dessa har 18 strandbaden
över 200 badande per dag i genomsnitt och klassas därför som EU-strandbad.
Det är i huvudsak stadsdelsnämnderna som ansvarar för badens drift och skötsel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden övervakar vattenkvaliteten vid baden genom att ta
bakterieprover och mäta vattentemperaturen.
Enligt stadens vattenprogram 2006-2015 ska befintliga strandbad underhållas och
ha en god vattenkvalitet, och önskemål om nya strandbad ska beaktas.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har hemställt till kommunfullmäktige en begäran
om vidare utredning av inrättande av bryggbad vid Kristinebergs- och/eller
Hornsbergs strand.
Stadsledningskontoret anser en utredning till viss del kan anses vara genomförd i
och med den remiss som skett av ärendet till berörda nämnder och styrelser.
Bad sker redan idag vid platsen. Badförbudsskyltar finns, men räddningsstegarna
är av en typ som kan lätt kan misstolkas som badstegar.
Badförbudet i Stockholms hamnområde finns främst av säkerhetsskäl, på grund av
anlöpande båtar. På senare år har också vattenscootrar blivit ett allt större
sjösäkerhetsproblem, inte minst utmed de aktuella kajerna.
Stockholms Hamn AB gör i sitt remissyttrande bedömningen att bad skulle kunna
tillåtas på vissa platser längs de aktuella kajerna, förutsatt att områdena för bad tydligt
markeras och inhägnas i vattnet. Stockholms Hamn AB har på karta föreslagit hur
dessa områden skulle kunna avgränsas.
Exploateringsnämnden har i sitt remissvar angett att de inte har några invändningar
mot att bryggbad enligt remissen anordnas. Exploateringsnämnden bifogar också en
karta som utpekar samma strandlinjer som Stockholms Hamn AB.
Några frågor som återstår att utreda mer i detalj är:
- Utformning av inhägnad i vattnet
- Bottenförhållanden. I synnerhet med tanke på den byggaktivitet som skett i
området kan det finnas uppstickande föremål på botten som kan utgöra en
risk.
- Toaletter. Att döma av remissvaren skulle det troligen handla om tillfälliga
toaletter.
- Avfallshantering
- Livräddningsutrustning
- Säkerställande av vattenkvalitet. Fortsatta mätningar, kartering av eventuella
utsläppskällor och säkerställande av egenkontroll för verksamheter i området
- Investerings- och driftkostnader
I dagsläget finns inte finansiering av inrättande av ett nytt officiellt bad i området i
nämndernas investerings- och driftbudgetar för 2014. Om en inrättande av bad på
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någon av de föreslagna platserna anses prioriterat bedömer stadsledningskontoret
emellertid att investeringskostnaden kan rymmas inom ordinarie investeringsram,
förutsatt att kostnaden inte överstiger genomsnittet för inrättande av strandbad de
senaste åren. Vidare kommer stadsdelsnämnden att ansvara för driftkostnaderna för
badet/baden.
Senast nya officiella strandbad inrättades i staden var år 2009-2010. Då skedde det
till följd av en uttalad ambition från kommunfullmäktige att öka antalet badplatser och
efter att berörda nämnder och styrelser engagerats för att ta fram underlag och röja
undan eventuella hinder för inrättande av nya funktionella badplatser. Av nio
föreslagna platser bedömdes sex vara lämpliga utifrån badvattenkvalitet. I stadens
budget för 2009 avsattes investeringsmedel om 30,0 mnkr i central medelsreserv där
stadens nämnder kunde ansöka om medel för åtgärder inom ramen för stadens
vattenprogram, bland annat för inrättande av nya bad.
Stadsledningskontoret har inget att anföra om huruvida bad bör tillåtas vid de
föreslagna platserna men kan konstatera att utifrån synpunkterna i övriga remissvar ter
sig Kristinebergs strand vara en mer lämplig plats för inrättande av bad än Hornsbergs
strand, ur såväl säkerhets- som gestaltnings- och i förlängningen kostnadsperspektiv.
Stadsledningskontoret påpekar också att om fler än 200 badande per dag förväntas
vid baden ska de klassas som EU-strandbad. Bedömningen av badvattenkvaliteten ska
då baseras på fyra års mätningar. Det är inte genomfört i det aktuella fallet.
Stadsledningskontoret förordar att ett större grepp tas kring frågan om inrättande
av nya strand-/bryggbad, inte minst för att ge grund till en bedömning av hur
prioriterat ett inrättande av officiellt bad vid just Kristinebergs och/eller Hornsbergs
strand är i förhållande till andra platser i staden. Detta har tidigare gjorts inom ramen
för vattenprogrammet.
Stadsledningskontoret ser positivt på fortsatt utredning, men konstaterar att
finansiering av nya bad får hanteras inom ansvarig nämnds budget, då inga särskilda
medel i dagsläget anslagits för detta. Det är därför upp till ansvarig nämnd att
prioritera detta inom den ordinarie budgeten. Inrättande av nya strandbad och liknande
åtgärder har tidigare genomförts både via exploateringsnämnden och via
stadsdelsnämnderna. Mot bakgrund av att det inte finns särskilda medel eller något
särskilt uttalat i detta fall anser stadsledningskontoret att projektägande nämnd är
initierande nämnd.
Stadsledningskontoret kan konstatera att så kallade solbryggor blivit ett allt mer
vanligt och uppskattat inslag i stadsbilden. De senaste åren har solbryggor upprättats,
utöver vid Nordvästra Kungsholmen, exempelvis vid Årstadal och vid Ropsten.
Tydliga riktlinjer för utformningen av och skyltning kring denna typ av bryggor bör
tas fram, för att förhindra att solbryggorna misstolkas som att kommunen tillåter och
uppmuntrar till bad från dessa.
Stadsledningskontoret påpekar också att förutsatt att Stockholms Hamn AB
upphäver badförbudet måste stadsdelsnämnden vända sig till kommunfullmäktige
igen, med hemställan om ändring av bilaga 7 i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun, innan bad är tillåtet på platsen.
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Exploateringsnämnden
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2014 att
godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Åke Askensten m.fl. (MP), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), bilaga 1.
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2014 har i
huvudsak följande lydelse.
Exploateringskontoret har inga invändningar mot att bryggbad enligt remissen
anordnas. Området är välbesökt och har senaste sommaren varit välutnyttjat som bad.
Ett allmänt bad ökar säkerheten för de badande genom att ett vattenområde kommer att
avgränsas.
Kontoret förordar att bryggbad anordnas längs de sträckor som markerats på karta
nedan. Föreslagna sträckor är planlagda för parkändamål. För Kristinebergs strand
gäller detaljplan Dp 2005-12643-54 med en genomförandetid till 2023 och för
Hornsbergs strand gäller detaljplan Dp 2000-05724-54 med en genomförandetid till
2021. Ingen planändring för ändrad användning pågår inom området.
På kajparterren har Stockholms hamn anordnat plats för tillfällig förtöjning av
större båtar. Samråd ska ske med Stockholms hamn vid avgränsning av bryggbadet
längs Hornsbergs strandpark. Det gäller även avgränsning mot Karlbergs kanal p.g.a.
båttrafik.
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Föreslagen sträcka för bryggbad – röd linje. Allmän toalett – blå prick. Dusch – gul
prick
Bryggan/kajen mellan Lindhagensgatan/Elersvägen är idrottsförvaltningen intresserad
av att anordna förtöjning av småbåtar.
Allmän badplats innebär bl.a. att allmänna toaletter ska finnas. Vid Kristinebergs
strand finns en allmän toalett inrymd i parklekens byggnad. Längs Hornsbergs
strandpark finns ingen allmän toalett uppförd. På kajparterren är förberett för en
mindre kioskbyggnad, men det finns inget avlopp framdraget. Det är tekniskt o
ekonomiskt inte rimligt att göra det heller. Exploateringskontoret anser att det inte är
lämpligt att uppföra allmän toalett i strandparken. Stadsdelen får därför ställa ut
tillfälliga toaletter inför varje säsong. På längre sikt kan trafikkontoret utreda om det
går att placera en friliggande allmän toalett på gatumark.
Exploateringskontoret anser att det är olämpligt med en nedsänkt sjövattenbassäng
i det här området. Den genomförda utfyllnaden av Ulvsundasjön och byggandet av ny
strandlinje är genomtänkt och färdigplanerad. Exploateringsprojekteten Kojan och
Kristinebergs strandpark är i princip avslutade och det finns ingen budget för en sådan
anläggning.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari 2014 att som
yttrande över remissen hänvisa till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014 har i
huvudsak följande lydelse.
Idrottsförvaltningen har granskat remissen utifrån nämndens uppdrag att ansvara för
fritidsbåtsfrågor i staden. Då den båtklubb som finns i närområdet inte bedöms bli
påverkad av ett bad har förvaltningen inget att erinra mot någon av platserna. Tvärt
emot kan det vara positivt ur säkerhetssynpunkt då personer redan i dag badar på de
båda platserna, och med ett anordnat bad tillkommer även bojar och säkerhetslinor
som tydligt märker ut badet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 mars
2014 följande.
1. att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen,
2. att översända förvaltningens tjänsteutlåtande och nämndens beslut till
kommunstyrelsen, samt
3. att justera paragrafen omedelbart.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2014 har i huvudsak
följande lydelse.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för alla stadens strandbad.
Tillsynen utövas genom att miljöförvaltningen i samband med badvattenprovtagningen
inspekterar badplatsen inför badsäsongen, vid provtagningstillfällena och genom att
bedöma resultaten av badvattenproverna. Vid brister eller kontinuerligt dåliga
badvattenprover ställer nämnden krav på att verksamhetsutövare gör utredningar och
vidtar ändamålsenliga och rimliga åtgärder.
En förutsättning för att etablera ett bad är att vattenkvaliteten uppfyller villkoren
som ställs i lagstiftningen. Ett officiellt strandbad måste uppfylla vissa grundläggande
krav som finns i EU-direktiven om kvaliteten på badvatten (2006/7/EG) och i Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14). Badvattnet
ska vara tjänligt ur hygienisk synpunkt, vilket bedöms utifrån bakteriella vattenprover
som tas under två badsäsonger. Man analyserar förekomsten av tarmbakterierna E.coli
och intestinala enterokocker som indikerar fekal förorening av vattnet.
Det ska finnas livräddningsutrustning, ett visst antal toaletter beroende av antalet
besökande, och informationsskyltar på stranden. Avfallshanteringen ska också vara
sådan att ingen olägenhet uppkommer.
En pumpstation som ägs och underhålls av Stockholm Vatten AB är placerad i
närheten av Kristinebergs Strand. Vid kraftig nederbörd kan det hända att dagvatten
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kommer att breddas ut direkt i Ulvsundasjön. Ett annat scenario är att pumpstationen
havererar och slutar fungera så som den gjorde i början av sommaren 2013. Då
pumpades avloppsvatten direkt ut i sjön och gav dåliga provresultat vid
badvattenprovtagningen. Efter det att problemen i pumpstationen åtgärdats visade
provtagningen vid dessa stränder bättre resultat. Enlig information från Stockholm
Vatten AB är pumpstationen ombyggd och renoverad under 2008 och utrustad med
automatiskt larm.
I närheten av dessa stränder finns också andra verksamheter som kan ses som
potentiella föroreningskällor som kan påverka badvattenkvaliteten negativt. En av
dessa verksamheter är Pampas Marina som ligger mittemot Hornsbergs Strand och i
närheten av Kristinebergs Strand ligger en båtklubb.
Enligt miljöförvaltningens bedömning kan bad tillåtas på dessa platser, men det är
viktigt att de verksamheter som ligger i närheten av baden har god egenkontroll så
vattnet inte förorenas.
Badplatserna skiljer sig från andra strandbad genom att vattnet inte blir djup
stegvis utan väldigt djup direkt. För att öka säkerheten för de badande bör
vattenområde där baden ska ske tydligt avgränsas med bojar och andra märken.
Badvattendjupet ska vara angivet vid badstegar och bryggor.
Vattenområdet runt Hornsbergs Strand och Kristinebergs Strand ligger enligt de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna inom hamnområdet. Om Stockholms Hamn
AB upphäver badförbudet för dessa bad behöver stadsdelsnämnden vända sig till
Kommunfullmäktige med hemställan om ändring av bilaga 7 i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun, som innehåller de badplatser som är
undantagna från förbudet.
Om officiella bad anordnas vid Kristinebergs Strand och Hornsbergs Strand
behöver förteckningen över alla officiella strandbad som är uppräknade i 3 § allmänna
lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun kompletteras med dessa bad.
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 och Hornsbergs strand omfattas av denna bestämmelse. Det
åligger Kungsholmens stadsdelsnämnd att i så fall göra en hemställan till
Kommunfullmäktige angående detta.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 mars 2014
följande.
1. att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.
2. att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att vidare utreda möjligheterna till
officiell badplats utmed Hornsbergs Strandpark.
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3. att därutöver anföra
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till möjligheterna att öka
tillgängligheten till bad för stadens invånare. Vi instämmer med
stadsbyggnadskontoret om att en officiell badplats strax norr om
Kristinebergs Strandpark skulle kunna fungera som ett naturligt
samband med parken och utgöra ett tillskott i området.
Vi anser dessutom att ett officiellt bad utmed Hornsbergs Strandpark
bör kunna tillåtas på motsvarande sätt.
4. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2014 har i
huvudsak följande lydelse.
Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en ”Utredning av
bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand” för yttrande senast den 14 mars
2014.
Bakgrunden är ett medborgarförslag om att inrätta ett allmänt strandbad vid
Kristinebergs Strand. Det behandlades av Kungsholmens stadsdelsnämnd som den 25
augusti 2011 beslutade att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda
förutsättningarna för ett nytt bryggbad vid Hornsbergs strand och/eller Kristinebergs
Strand. Nämnden har också uttalat det är önskvärt att i största möjliga mån göra
Kungsholmens stränder tillgängliga för bad, i synnerhet i närheten av högt
exploaterade bostadsområden.
Stadsdelsnämnden har i november 2013 redovisat uppdraget och hemställt om att
kommunstyrelsen remitterar ärendet för vidare utredning. Förutom till
stadsbyggnadsnämnden har ärendet remitterats till bland andra de övriga tekniska
nämnderna och till Stockholms Hamnar.
Vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2011 beslutades också att
överlämna ett förslag om att anlägga en nedsänkt sjövattenbassäng vid Hornsbergs
Strand till exploateringsnämnden för vidare utredning. Motivet till en nedsänkt
bassäng utan sjöbottenkontakt är att få en bassäng som inte kräver simkunnighet.
Dagens situation
Stockholm har 30 officiella strandbad, vilket innebär att de ska ha godkänd
vattenkvalité och vara utrustade med dusch, toalett, livräddningsutrustning och extra
skräpkorgar. Driftskostnaden för ett officiellt brygg bad är ca 50 tusen kronor per år
och det är stadsdelsnämnden som sköter driften medan miljö- och
hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet.
Förutom de officiella strandbaden är det tillåtet att bada vid vissa angivna ständer i
innerstaden, men där tillåts bad endast på egen risk. I princip råder det badförbud längs
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alla stränder i innerstaden eftersom de ingår i hamnområden. För Kristinebergs Strand
södra del (se bilagda karta nedan) gäller att det är ett strandparti där bad är tillåtet på
egen risk.
Miljöförvaltningen har tagit vattenprover som anger att bad kan tillåtas både vid
Kristinebergs Strand och vid Hornsbergs strand, en fler prover behöver tas för att få ett
säkrare beslutsunderlag.

Svart streck innebär att bad är tillåtet Kristinebergs Strand enligt tolkning av de
allmänna ordningsföreskrifterna.
Nedanför Kristinebergs Strandpark (kallat Hornsberg Strand i remissen) har inom
ramen för stadsutvecklingsprojektet Västra Kungsholmen anlagts en bred träbrygga
intill den nya restaurangbryggan Piren. Bryggan har försetts med räddningsstegar, men
här är det badförbud. Vattnet är djupt men det är vanligt med bad sommartid.
Stadsbyggnadskontorets synpunkter
Stadsbyggnadskontoret anser i likhet med Kungsholmens stadsdelsnämnd att ökad
tillgänglighet till bad är positivt för stadens invånare. Frågeställningen rymmer många
aspekter och remissen har skickats ut till flera fackförvaltningar som kan svara för sina
respektive sakområden. Stadsbyggnadskontoret tar därför enbart upp de aspekter som
faller inom ramen för nämndens kompetensområde.
Kontoret är angeläget om att precisera vilka områden som avses. Både begreppet
Hornsbergs respektive Kristinebergs Strand har en stor utbredning. Det som
stadsbyggnadskontoret här kallat Kristinebergs Strand är den strandremsa där
kommunfullmäktige tidigare beslutat att bad är tillåtet. (se karta ovan)
Med Hornsbergs Strand har kontoret tolkat stranden utanför Kristinebergs
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Strandpark och strax sydost om restaurangen Piren. Se nedanstående bild. Enligt
baskartan är detta också en del av Kristinebergs Strand, men har också benämnts som
Hornsbergs Strand.

Med svart linje anges område för ny föreslagen officiell badplats vid Kristinebergs
strandpark.
Stadsbyggnadskontoret anser att det finns mycket som talar för ett officiellt bad i detta
läge (se markering med svart streck) om övriga förutsättningar rörande vattenkvalité m
m är uppfyllda. Utrymmet kan lätt uppfattas som en rekreationsyta och blir därmed en
funktionell förlängning av den iordningställda parken med plaskdamm söder om
strandremsan.
Kontoret anser däremot inte att den del som är belägen nordväst om piren,
Hornsbergs Strand, är lämplig som officiell badplats. Där är den urbana karaktären
tydligare, de hårdgjorda ytorna större och konflikten med flanörer troligen större.
Denna del av strandparken är också mycket populär och det förekommer bad även från
detta strandparti. Kontoret föreslår därför att bad kan tillåtas utmed Hornsbergs Strand
under förutsättning att det sker på egen risk.
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker således en ny officiell badplats vid Kristinebergs
Strandpark samt att bad tillåts på egen risk utmed den nya strandparken (Hornsbergs
Strand).
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Läge för den föreslagna officiella badplatsen samt var bad bör kunna tillåtas på egen
risk.

Trafik- och renhållningsnämnden
Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20
mars 2014 följande.
1. Att delvis godkänna kontorets förslag till yttrande och ställa sig bakom
en fortsatt utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs
Strand.
2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna detta
utlåtande och kontorets förslag till yttrande till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
3. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att därutöver anföra
följande.
Stockholm utmärks av gröna och blåa inslag och är en av få storstäder i
världen där det är möjligt att bada mitt i staden. Kombinationen av
vattenaktiviteter med ett rikt stadsliv i stadens centrala delar, är en av
Stockholms fantastiska attraktiviteter som naturligtvis ska marknadsföras. Att
ge stockholmarna ökade badmöjligheter under varma sommardagar är positivt
och något som bör möjliggöras, där så är möjligt.
Det vore därför önskvärt att det görs en fördjupad utredning av bryggbad görs,
i enlighet med det som anförs i Trafikkontorets tjänsteutlåtande. Kristinebergs
och Hornsbergs strand nyttjades flitigt av stockholmarna under år 2013, trots
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badförbud. Det är därför viktigt att säkerhetsaspekten ses över för de badande.
Det är också av stor vikt att vattenkvaliteten säkerställs samt att den
prisbelönta strandpromenaden inte drabbas negativt av en framtida anläggning
av allmän badplats. Därtill behöver kostnadsansvaret ses över och erforderliga
medel bör erhållas för de kostnader som inrättande av ett allmänt bad
genererar.
4. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Reservation anfördes av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och
Malte Sigemalm m.fl. (S), bilaga 1.
Reservation anfördes av Tobias Johansson (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Göran Oljeqvist (KD), bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2014 har i huvudsak
följande lydelse.
Beskrivning av platsen
Hornsbergs Strandpark har blivit uppmärksammad för sin landskapsarkitektur. Bland
annat belönades parken 2012 med Sienapriset, ett årligt svenskt pris för bästa
offentliga miljö som delas ut av intresseorganisationen Sveriges Arkitekter. Parken
beskrevs i motiveringen med ord som ”den byggda strandparken driven till sin spets”,
”den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv” och ”ett välkommet nytillskott i en
lång svit av Stockholmska strandpromenader”.
Utmed aktuell sträcka längs Kristinebergs och Hornsbergs Strand är det parkmark
närmast vattnet. Stranden är utformad med bryggor, kajparterr och strandpromenad.
De stegar som idag leder ned i vattnet är räddningsstegar utifall någon skulle falla i
vattnet och behöva ta sig upp. Parkerna är tillgänglighetsanpassade men någon
tillgänglighetsanpassad koppling från gångväg, gräsyta med mera till vattenkant
saknas eftersom stränderna inte anlagts med badperspektiv. Stränderna ligger inom
Stockholms hamnområde vilket innebär att där idag råder badförbud enligt de
allmänna ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun (18 §).
Längs vattenkanten mellan Elersvägen och Lindhagensgatan finns en sträcka med
utskjutande träbryggor. Denna plats finner kontoret olämplig som badplats då
bryggorna ligger högt ovan vattennivån och då kylvatten från en fabrik släpps ut inom
området. Det bör utredas om det går att göra platsen mindre tillgänglig för bad.
Exploateringskontoret undersöker möjligheterna att vid bryggorna anlägga en mindre
småbåtshamn.
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Utveckling till badplats
För att en badplats skall kunna fungera som allmän badplats krävs att vattenkvaliteten
säkerställs, att dykare utför bottensyn och att badområdet skiljs av genom bojar och
linor i vattnet. Utöver det behöver badplatsen förses med livräddningsutrustning,
dusch, toalett och extra skräpkorgar.
Kontoret bejakar en utveckling med fler allmänna bad i staden men vid
Kristinebergs strand och/eller Hornsbergs strand bedömer kontoret att en sådan
utveckling inte är önskvärd. Kristinebergs och Hornsbergs strand är färdigutvecklade
anläggningar där den sistnämnda, med sina brygganläggningar, speciella växtval och
slingrande strandpromenad, är prisbelönt. Det kommer att bli problematiskt att göra de
tillägg som behövs för att uppfylla kraven för allmän badplats.
Dusch och toalett finns idag i anslutning till Kristinebergs strand. I Hornsbergs
strandpark finns dusch men ingen toalett. Kontoret ser ogärna att strandparken
kompletteras med toalett utifrån ovan nämnda argument. Om stranden ändå görs till
allmänt bad ryms inte dessa kostnader, exempelvis ny toalett, nya trappor och räcken
för tillgänglighet, inom kontorets budget.

Den lilla elipsen ringar in Kungsholms strand, den stora elipsen visar Hornsbergs
strand. Lila prickar visar duschar i området, rosa prick visar offentlig toalett.
Om Kristinebergs och Hornsbergs strand likväl görs till allmänt bad är det viktigt att
en fördjupad utredning genomförs för att avgöra vilka sträckor längs stranden som är
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lämpliga att ingå i en allmän badplats samt hur dessa skall utformas på bästa sätt
utifrån de nya förutsättningarna.
Det bör säkerställas:
 Att alla tillägg görs med stor respekt för befintlig park och kaj.
 Att god tillgänglighet säkerställs hela vägen ned till vattnet. Det bör även
utredas om det går att anlägga en hiss ned i vattnet för funktionshindrade.
 Att badområdet tydligt skiljs av med bojar och linor i vattnet eftersom det
aktuella området är klassat som hamnområde.
 Att placeringen av toalett eller toaletter görs på sådant sätt att man undviker
konflikter med gående och cyklister vid drift och underhåll.

Stockholms Hamn AB
Stockholms Hamn AB:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den
6 mars 2014 att som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.
Stockholms Hamn AB:s tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2014 har i
huvudsak följande lydelse.
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.
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.
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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.

Beredning efter komplettering
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26
maj 2014 att
1. godkänna förvaltningens kompletteringar i ärendet,
2. att hemställa till kommunfullmäktige att ändra bilaga 7 i de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun så
att Hornsbergs strand och Kristinebergs strand undantas
badförbudet, samt
3. att hemställa 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.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 maj
2014 har i huvudsak följande lydelse.
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.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har tagit del av remissvaren från exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden samt Stockholms hamnar. Under
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förutsättning att säkerheten och vattenkvalitén säkerställs bedömer dessa
remissinstanser att badförbudet kan upphävas längs Kristinebergs strand och
Hornsbergs strand.
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 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.
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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.
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.

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2015 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret har inget att anföra om huruvida bad bör tillåtas vid de
föreslagna platserna men har konstaterat utifrån syn-punkterna i övriga remissvar att
Kristinebergs strand torde vara en mer lämplig plats för inrättande av bad än
Hornsbergs strand. Detta ur såväl säkerhets- som gestaltnings- och i förlängningen
ett kostnadsperspektiv. Nämnden beskriver att badplatsen vid Kristinebergs strand
tydligt ska markeras och inhägnas i vattnet med hjälp av linor och bojar,
badvattendjupet ska anges vid badstegar och bryggor och badplatsen ska förses med
livräddningsutrusning. Kravet på tillgång till toalett och dusch anses i ärendet
tillgodosett i och med en allmän toalett som finns i anslutning till förskolan vid
Kristinebergs strandpark och en dusch som finns vid plaskdammen i parken.
Nämnden anger att badvattenprover och bottensyn kommer att genomföras enligt
gällande rutiner för att säkerställa vattenkvaliteten.
Stadsledningskontoret anser att denna beskrivning av den planerade badplatsen
vid Kristinebergs strand svarar upp mot merparten av kontorets tidigare synpunkter
på kompletteringar kring planerna för badplatsen, bortsett från avfallshantering,
vilket är en fråga som stadsledningskontoret förutsätter att stadsdelsnämnden löser
om ett strandbad inrättas.
Stadledningskontoret poängterar liksom tidigare att om fler än 200 badande per
dag förväntas vid badet och det därmed klassas som EU-strandbad ska
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bedömningen av vattenkvaliteten baseras på fyra års mätningar. Det är inte
genomfört i det aktuella fallet.
I stadsledningskontorets tidigare remissyttrande fanns synpunkter kring de
ekonomiska förutsättningarna. Kungsholmens stadsdels-nämnds komplettering
anger att driftkostnaderna som beräknas till 50 000 kr/år ska rymmas inom
stadsdelsnämndens ordinarie bud-getram. Även en engångskostnad för upprättande
av badvattenprofil om 50 000 kr, vilket krävs om badet klassas som EU-strandbad,
ska enligt nämnden rymmas inom ordinarie budgetram.
Med ärendets ekonomiska klargöranden anser stadsledningskontoret att
kontorets tidigare frågor kring driftbudget är besvarade, men konstaterar att
stadsdelsnämnden inte berört eventuella investe-ringsutgifter i ärendet.
Stadsledningskontoret vidhåller sin tidigare synpunkt att eventuella
investeringsutgifter vid inrättande av strandbad vid Kristinebergs strandpark ska
rymmas inom stadsdels-nämndens ordinarie investeringsram.
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår också i sitt ärenden från maj 2014 att
staden ska tillåta ”bad på egen risk” vid Hornsbergs strand. Stadsledningskontoret
konstaterade då att detta förutsätter att Stockholms Hamn AB upphäver det
generella badförbudet i Stock-holms hamnområde för den aktuella strandlinjen.
I mars 2015 har nya förutsättningar blivit kända då Länsstyrelsen i Stockholm
avser ansöka om begränsning i rätten att utnyttja vatten-området i Ulvsundasjön vid
Hornsbergs strand. Stadsledningskon-toret konstaterar att om Länsstyrelsen beslutar
enligt sitt förslag så kan badförbudet vid Hornsbergs strand upphävas. I remissvar
stöd-jer bland annat Stockholms Hamn AB (Hamnen). I Llänsstyrelsens ansökan,
men har synpunkter på var utmed kajen förbudet bör för-läggas då ett utrymme
omkring kajen bör reserveras för båttrafik. Hamnen har till sitt yttrande bifogat en
karta som illustrerar var om-råden där badbryggor med avgränsningar enligt
Hamnens uppfatt-ning skulle kunna upprättas.
Stadsledningskontoret konstaterar därmed att det nu är möjligt att upphäva
badförbudet också vid Hornsbergs strand, men anser att Stockholms Hamn ABs
Hamnens synpunkter bör beaktas.
I ärendet har Kungsholmens stadsdelsnämnd också hemställt till
kommunfullmäktige om att 23 § allmänna lokala ordningsföreskrifter 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. Förvaltningen har i mars 2015 kompletterat med en karta
som bland annat innebär en precisering av område för hundförbud, vilken saknades
i ärendet från maj 2014. Stadsledningskontoret konstaterar att den föreslagna
ändringen i ordningsföreskrifterna om att upphäva badförbud enligt bifogad karta
längs Hornsbergs och Kristinebergs strand samt att inrätta ett bad på Kristinebergs
strand nu kan beslutas. Även hundförbud kan beslutas enligt bifogad karta.
Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om
ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna så att Kristine-bergs strand och
Hornsbergs strand undantas badförbud samt att
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förteckning över officiella strandbad enligt § 3 i allmänna lokala
ordningsföreskrifter kompletteras med strandbadet ”Kristinebergs strand”. Vidare
föreslås att kommunfullmäktiges beslutar att § 23 kompletteras så att föreslagen
badplats vid Kristinebergs strand om-fattas av bestämmelse om att hund inte får
medföras eller vistas på badplatser.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Exploateringsnämnden
Reservation anfördes av Åke Askensten m.fl. (MP) enligt följande.
En utredning bör skyndsamt tillsättas med syfte att kunna godkänna bryggbad vid
Kristinebergs strand och Hornsbergs strand. Vidare bör inom ramen för utredningen av
bryggbaden även frågan om en nedsänkt sjövattenbassäng beredas som inkluderar
finansiering av investeringen och driftkostnaderna.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl.
(S) enligt följande.
Vi ser positivt på möjligheterna att låta Kungsholmsbor och andra bada längs
stränderna i Hornsberg och Kristineberg. Båttrafiken längs dessa stränder är tidvis
intensiv, och för att skapa en trygg miljö för de badande bär det övervägas att använda
lysbojar för att avgränsa badområdet.

Trafik- och renhållningsnämnden
Reservation anfördes av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och
Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande.
Att nämnden beslutar att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut,
samt att därutöver anföra följande:
Vi tycket att förvaltningen är onödigt kritisk till att anlägga bad vid Kristinebergs och
Hornsbergs strand. Det faktum att områdena är populära bland stockholmarna och har
gott om badande sommartid redan i dag tyder på ett behov av bad i området. Ett
område med många boende och utan andra lämpliga bad i närheten.
Vidare skriver förvaltningen att det kräver stora förändringar för att kunna genomföra
ett organiserat bad. I dagsläget finns redan dusch och toalett vid Kristinebergs strand
medan det i Hornsbergs strand finns dusch och kommer att byggas en glasskiosk med
tillhörande toaletter under året. Om inte ett bad anläggs bör ändå badförbudet tas bort.
Övriga anpassningar bedömer vi som möjliga och om det görs med t.ex. flytbryggor
går det att ta bort dem den del av året då det inte är aktuellt med bad i Mälaren.

Särskilt uttalande gjordes av Tobias Johansson (V) enligt följande.
Att i huvudsak bifalla kontorets yttrande.
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Att nämnden tillkännager som sin mening att offentliga badplatser vid
Kristinebergs och Hornsbergs Strand bör inrättas under förutsättning att de hinder
och svårigheter som påtalas i tjänsteutlåtandet kan lösas.
Att i övrigt anföra följande:
Att Stockholmarna har tillgång till grönområden och har möjlighet till rekreation
såsom bad är mycket viktigt. Trots badförbud används Kristinebergs strand
och Hornsbergs strand för bad sommartid. Om de problem som omnämns i
tjänsteutlåtandet går att lösa bör de båda bryggbaden godkänns och utrustas på
ett sätt som ökar säkerheten för de badande.
Att istället anlägga småbåtshamn riskerar att istället avskärma allmänheten
från bryggor och vattenutsikt. Detta eftersom småbåtshamnar ofta inhägnas för
att bl.a. stävja brott. Vi tror därför att badplatser kan komma fler personer till
nytta än en ny småbåtshamn.

Ersättaryttrande gjordes av Göran Oljeqvist (KD) enligt följande.
Jag instämmer i beslut av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm
(FP) och Jonas Naddebo (C).
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