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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att förlänga träbryggan vid
Fredhällsklipporna inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i juli
2017 och överlämnades till förvaltningen för beredning.
Förslagsställaren föreslår att träbryggan vid Fredhällsklippor strax
väster om Fredhällsbron förlängs till Fredhällsbadet för att
möjliggöra löpning och promenader längs med vattnet runt hela
Kungsholmen.
Fredhällsklipporna används flitigt som sol- och badplatser och
förvaltningen anser att det är viktigt att bevara möjligheten till nära
vattenkontakt och bad längs med klipporna. Det är även angeläget
att bevara den naturliga strandlinjen för att gynna den biologiska
mångfalden. Att kunna röra sig och uppleva Kungsholmens stränder
både i klippterräng, naturmark och intill vattnet är också en unik
kvalité att slå vakt om. Därmed anser förvaltningen inte att en
förlängning av träbryggan vid Fredhällsklipporna är lämplig att
genomföra. Förvaltningen föreslår dock att en vandring längs
promenaden genomförs tillsammans med representanter från
Kungsholmens pensionärsråd och funktionshinderråd för att utreda
om det finns förbättringar att göra avseende tillgängligheten längs
de befintliga bryggorna och stigarna.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att förlänga träbryggan vid
Fredhällsklipporna inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i juli
2017. Ärendet överlämnades till förvaltningen för beredning i
september 2017.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att träbryggan vid Fredhällsklipporna,
strax väster om Fredhällsbron, förlängs till Fredhällsbadet för att
möjliggöra löpning och promenader längs med vattnet runt hela
Kungsholmen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I Kungsholmens nya parkplan, som antogs av stadsdelsnämnden i
juni 2017, framhävs vikten av att värna om Kungsholmens gröna
struktur och mötet med vattnet. Stränderna har stor betydelse för
Kungsholmens gröna karaktär, för friluftslivet och för den
biologiska mångfalden. Möjligheten att röra sig utmed vattnet är
viktig att värna och utveckla och idag finns möjligheten att gå längs
med stränderna runt hela Kungsholmen.
Fredhällsklipporna har stora natur- och upplevelsevärden och
används bland annat för bad, promenad, löpning, picknick och
vattenkontakt. Gångsystemet vid och över klipporna består av stigar
och trappor, förutom väster om Fredhällsbron där gångvägen utgörs
av en träbrygga. Under sommaren 2017 har åtgärder utförts utmed
Fredhällsklipporna i avseende att förbättra de befintliga stigarna,
trapporna och handledarna på platsen.
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Del av den befintliga träbryggan väster om Mariebergsbron.
Del
av
den

naturliga klippstranden. Den direkta kontakten med vattnet skulle här gå förlorad
med en förlängning av bryggpromenaden.

Sol- och badklippor, i naturmiljö
Promenad via
stigar och trappor
Bryggpromend

Fredhällsklipporna används flitigt som sol- och badplatser och
förvaltningen anser att det är viktigt att bevara möjligheten till nära
vattenkontakt och bad längs med klipporna. Det är även angeläget
att bevara den naturliga strandlinjen för att gynna den biologiska
mångfalden. Att kunna röra sig och uppleva Kungsholmens stränder
både i klippterräng, naturmark och intill vattnet är en unik och
viktig kvalité att värna och slå vakt om. Därmed anser förvaltningen
inte att en förlängning av träbryggan vid Fredhällsklipporna är
lämplig att genomföra. Förvaltningen föreslår dock att en vandring
längs promenaden genomförs tillsammans med representanter från
Kungsholmens pensionärsråd och funktionshinderråd för att utreda
om det finns ytterligare förbättringar att göra avseende
tillgängligheten längs de befintliga bryggorna och stigarna.
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Bilaga
Medborgarförslaget
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