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Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Remiss av motion (2017:38) om att etablera fler
bryggbad i Stockholm
Bakgrund
Stockholms Hamn AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade motion, och
synpunkter ska vara inlämnade 2017-11-03 till Stockholm Stadshus AB. Motionen är
ursprungligen remitterad från Finansroteln.
Johan Nilsson (M) har skrivit motionen som föreslår att ge berörda nämnder iuppdrag
att utreda platser för möjliga etableringar av fler bryggbadi Stockholm.
Motionen i sin helhet återfinns som bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Stockholm Hamn AB:s synpunkter
Stockholm är en stad på vatten med fantastiska möjligheter för rekreation längs kajer och
strandlinjer för såväl Stockholmare som besökare. Tillgången till badplatser i centrala
delar av staden ökar Stockholms attraktivitet och är något som bör bevaras och utvecklas.
Inom hamnområdet råder dock ett allmänt badförbud som är upprättat ur sjösäkerhetssynpunkt.IKFS (2017:05), 185 anges att bad är förbjudet inom hamnområdet samti
närheten av markerade kablar. Badförbudet inom hamnområdet gäller dock inte vid
friluftsbad som anordnats av kommunen samt 10 meter ut från ett antal strandlinjer som
finns utpekade.
Önskvärt är att ett eventuellt inrättande av nya bryggbad tar hänsyn till det allmänna
badförbudet och således inryms inom 10 meter från de utpekade strandlinjerna. Dock
måste nya bryggbad bedömas utifrån säkerheten vid badplatsen och den trafik som
bedrivs i området.Ivissa fall är strandlinjerna belägnai anslutning till allmän farled. Ett
exempel är att under ombyggnaden av Karl-Johanslussen är enda vägen iniMälareni
Stockholm via Hammarbyslussen, vilket innebär ökad trafik i Arstaviken.
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Vidare finns idag anlagda bryggor som fungerar som bad (t.ex. Marievik) men som inte är
ett av kommunen upprättat bad, och därmed strider mot det allmänna badförbudet inom
hamnområdet. Dessa bryggor bör ses över för att öka tydligheten gentemot allmänheten.

Förslag
Styrelsen föreslås besluta
att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Stockholm den 11 september 2017
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