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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att förbättra belysningen i
Rålambshovsparken inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
april 2015.
Belysningen i Rålambshovsparken har under de senaste två åren
successivt förstärkts och senast har en särskild trygghetsbelysning
installerats. Den består av master med strålkastare och är installerad
i området runt amfiteatern, i anslutning till några större träd på
parkens öppna gräsyta i öster samt vid utegymmet. Det är
trafiknämnden genom trafikkontoret som ansvarar för parkens
belysning och förbättringarna har gjorts i samråd med lokal polis,
trygghetsrådet och parkmiljöavdelningen.
Gällande Smedsuddsvägen kommer ny belysning att installeras
längs med vägen under hösten. Gångvägen närmast Riddarfjärden
kommer dock att förbli obelyst, då vyerna över vattnet är viktiga att
kunna ta del av utan bländande belysning.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
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stockholm.se

Förvaltningen håller med om att belysningen under lilla Västerbron
kan förbättras. Även området kring gångvägen längst upp och längs
med Västerbronedfarten bör ses över gällande trygghetshöjande
åtgärder. Detta kommer att studeras i den genomförandeplan som
under 2015 tas fram för Rålambshovsparken.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att förbättra belysningen i
Rålambshovsparken inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
april 2015. Stadsdelsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 21
maj 2015 att ärendet skulle lämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att Rålambshovsparken har för lite
belysning. Att det längs flera parkvägar, längs med vattnet och vid
utegymmet helt saknas belysning samt att belysningen är mycket
svag under viadukten vid lilla Västerbron. Vidare beskrivs att
många undviker dessa mörka områden på grund av upplevd
otrygghet och att frågan därför bör tas på största allvar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker vara
attraktiva, tillgängliga och trygga och utvecklas till en gemensam
resurs för allt fler invånare.
Belysningen i Rålambshovsparken har under de senaste två åren
successivt förbättrats och byggts ut för att stärka känslan av
trygghet i parken. Under det gångna året har samtliga parkarmaturer
bytts ut mot nya och en särskild trygghetsbelysning har installerats
runt om i parken. Det är trafiknämnden genom trafikkontoret som
ansvarar för parkens belysning och förbättringarna har gjorts i
samråd med lokal polis, trygghetsrådet och parkmiljöavdelningen.
Den särskilda trygghetsbelysningen består av master med
strålkastare, denna belysning kompletterar den vanliga
parkbelysningen och är installerad i området runt amfiteatern, i
anslutning till några större träd på parkens öppna gräsyta i öster
samt vid utegymmet. Samtliga belysningsmaster har driftsatts under
våren men en okulär besiktning samt en slutriktning av strålkastarna
ska göras i september. Strålkastarna är inställda på att till vardags
lysa med omkring 20 procent av sin kapacitet, vilket ungefär
motsvarar ljusflödet från en vanlig parkarmatur. Det kommer dock
att vara möjligt att vid behov och särskilda händelser tända upp
mastbelysningen till 100 procent av till exempel polisen. Denna
särskilda styrning av belysningen kommer att driftsättas under
hösten då programmeringen är genomförd.
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Gällande Smedsuddsvägen så kommer ny belysning att installeras
längs med vägen under hösten. De mindre pollare med infälld
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belysning som nu står längs vägen har inte visat sig driftsäkra och
har inte heller gett tillräckligt mycket ljus på vägbanan. Nya stolpar
och armaturer på en höjd av fyra meter kommer istället att
installeras. Gångvägen närmast Riddarfjärden kommer dock att
förbli obelyst, då vyerna över vattnet är viktiga att kunna ta del av
utan bländande belysning.
Förvaltningen är medveten om att det finns fåtalet gångvägar i
Rålambshovsparken som idag helt saknar belysning men anser att
det finns tillräckligt många alternativa och upplysta gångvägar för
att parken ändå ska upplevas trygg och säker. Förvaltningen håller
med om att belysningen under lilla Västerbron är något svag och att
den kan bli bättre, framförallt kring den nya ytan för nybörjarskate
och kickbike. Även området kring gångvägen längst upp och längs
med Västerbronedfarten bör ses över gällande trygghetshöjande
åtgärder. Detta kommer att studeras i den genomförandeplan som
under 2015 tas fram för Rålambshovsparken.
Bilaga
Medborgarförslaget
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Medborgarförslag om mer belysning i Rålambshovsparken.
Dnr 1.2.4.-170-2015
Rubrik: Lys upp Rålambshovsparken
Förslag:
Rålambshovsparken är ett stort område med alldeles för lite belysning.
Flera stigar i parken som flitigt används som såväl gång som löpväg
saknar helt belysning. Inte heller nere vid vattnet eller vid utegymmet
finns det belysning. Under viadukten är belysningen mycket svag.
Parken och området runt omkring vid vattnet är platser som många
undviker p.g.a. otryggheten.
Vi i Ung Vänster Kungsholmen engagerar oss i den lokala frågan att
försöka göra Rålambshovsparken till en säkrare plats, där belysningen
spelar en stor roll.
Det är en viktig fråga som bör tas på största allvar. Vi önskar mer
belysning i parken!

Inkom 2015-04-27 21:34:28
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