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Tillgänglig väg från Västerbron ner till Rålis svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till
Rålambshovsparken från Västerbron inkom till Kungsholmens
stadsdelsnämnd i november 2015 och överlämnades till
förvaltningen för beredning i december 2015.
Förslagsställaren föreslår att en smidigare väg, anpassad för cykel,
barnvagnar och rullstolsburna tillskapas mellan Västerbronedfarten
och Rålambshovsparken.
Förvaltningen håller med om att det är en stor brist att man idag inte
kan ta sig ner till Rålis från Västerbronedfarten om man har
barnvagn eller är rullstolsburen. En ramplösning ner i parken utreds
därför i samband med det arbete som görs kring breddning av den
befintliga gång- och cykelbanan ner från Västerbron. Under 2016
planeras också den befintliga trappan från Västerboplan att byggas
om och förses med barnvagnsramp. Att cykla genom parken är dock
förbjudet enligt de lokala ordningsföreskrifterna, cyklister hänvisas
fortsättningsvis till de cykelbanor som löper runt parken.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att tillskapa en entré tillgänglig för cykel,
barnvagnar och rullstolsburna från Västerbron ner till Rålis inkom
till Kungsholmens stadsdelsnämnd i november 2015.
Stadsdelsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 17 december
2015 att ärendet skulle lämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att det idag inte finns något smidigt sätt att
med cykel, barnvagn eller rullstol kunna ta sig från
Västerbronedfarten/Västerbroplan ner till Rålambshovsparken.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det är en stor brist
att man idag inte kan ta sig ner till Rålis från Västerbronedfarten om
man har barnvagn eller är rullstolsburen. Möjligheten att bygga en
ramp från den befintliga trappan ner i parken har tidigare utretts
men blev allt för komplicerad och kostsam för att kunna
genomföras. Nu har dock denna idé åter tagits upp och en något
mindre lösning med en ramp utreds åter i samband med det arbete
som görs kring breddning av den befintliga gång- och cykelbanan
ner från Västerbron. En sådan ramp skulle då kunna anläggas något
längre ner, i anslutning till skateanläggningen, och möjliggöra för
både barnvagnar och rullstolsburna att ta sig ner i parken. Detta
arbete leds av trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen deltar,
något beslut om genomförandet är dock ännu inte fattat.
Under 2015 har en åtgärdsplan för Rålambshovsparken tagits fram
som innefattar flertalet åtgärder för ökad tillgänglighet och
attraktivitet i parken. I denna plan föreslås bland annat att den
befintliga trappan som idag finns från Västerbroplan ner i parken
byggs om och förses med barnvagnsramp. Beslut om åtgärdsplanen
väntas av stadsdelsnämnden i februari 2016 och ombyggnation av
trappan planeras till hösten 2016.
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Att lättare kunna ta sig ner i Rålis som cyklist är inget som särskilt
kommer att beaktas eftersom cykling i stadens parker är förbjudet
enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Att leda sin cykel genom
parken är dock givetvis tillåtet och förvaltningen ser att möjligheten
att som gående ta med sin cykel kommer att förenklas då
barnvagnsramp byggs i den befintliga trappan från Västerbroplan.
Cyklister hänvisas fortsättningsvis till de cykelbanor som löper runt
parken.
Bilaga
Medborgarförslaget.
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