Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Bilaga 1 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

Nämndens underlag till budget 2018 och kommande år
Investeringsplan
Utgifter (mnkr)
T o m 2016

Prognos
2017
(1)

Plan 2018
(2)

Plan 2019
(3)

Plan 2020
(4)

Plan 2021
(5)

Plan 2022
(6)

Plan 2023
(7)

Plan 2024
till
projektslut
(8)

Stadsmiljöprojekt
Norr Mälarstrand
Rålambshovsparken
Signalparken
Spårvägsparken
Polishusparken
Småparker i Fredhäll
Investeringar enligt fördelningsnyckel

1,1
1,5

2,0
1,0

2

7,0

Summa stadsmiljöprojekt

4,6

4,0
1,5
0,3
1,0

(se not 9)

4,6

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

16,2

13,0

13,7

14,2

6,2

3,0

3,0

3,0

16,7

17,2

9,2

16,2

ifylls ej

ifylls ej

T o m 2016

Prognos
2017
(1)

Utgifter (mnkr)

1,0
2,0
4,0
1,0
6,2

Summa inventarier och maskiner

Totalt uppbunden investeringsplan
BUDGET 2017-2020 ENL BUDGET 2016

3,0
1,5
3,0

13,0

Plan 2018
(2)

Plan 2019
(3)

Plan 2020
(4)

Plan 2021
(5)

ifylls ej

ifylls ej

ifylls ej

Plan 2022
(6)

Plan 2023
(7)

Plan 2024
till
projektslut
(8)

Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)

Summa planerade stadsmiljöprojekt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.
Prognos 2017
2-5. Nämndens underlag för budget 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.
6-8. Nämndens plan för 2022 och framåt
9.

Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2017 samt årsredovisning 2016

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som
bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

0,0

0,0

0,0

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens sdf
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel:08 508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

1

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Norr mälarstrands parkstråk

Adress:

Norr mälarstrand 36-80

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Norr mälarstrand är ett av det centrala Stockholms viktigaste park- och kommunikationsstråk. Det är
ett av de finaste exemplen på Stockholmsskolan som på 1940-50 talen var ett stilbildande ideal för
skapandet av parkmiljöer och som även uppmärksammats internationellt. Det är nu tio år sedan den
senaste upprustningen av stråket gjordes och den höga användningen och slitaget innebär att
strandpromenaden nu åter behöver rustas upp. Delar som är i behov av åtgärder är strandskoningar,
gångvägens sträckning och beläggning, lekplatsen, sittplatser, belysning och föryngring av stråkets
vegatation. En trädinventering utfördes 2013. Under 2015 togs ett fram program för upprustning och
under 2016 utfördes en detaljprojektering. Upprustningen inleddes hösten 2017 och planeras att
utföras etappvis med fortsättning under 2018 och 2019. För 2017 beviljades projektet extra medel ur
stadens budget för klimatinvesteringar. Ytterligare medel har sökts för 2018.

Mål och syfte med projektet
Att bevara och utveckla Norr Mälarstrand som ett levande och vackert parkstråk och som ett av våra
främsta exempel på den s.k. Stockholmsskolan samt värna möjligheten till vattenkontakt och höja
lekvärdet i parken. Parkstråket ska tåla dagens höga användning och det ska säkras långsiktigt
genom i delar höjd marknivå och med renoverade strandskoningar för att motverka pågående
erosion.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

x

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:
Under 2015-2016 breddades cykelstråket utmed Norr Mälarstrand. Förnyelsen har påverkat
parkstråket i några delar. Samordningsvinster har gjorts mellan projekten. För 2017 beviljades
projektet 3,0 mnkr ur stadens budget för investeringar för klimatåtgärder. För 2018 har ytterligare 2,0
mnkr sökts till projektet.

Drift- och underhållskonsekvenser
Upprustningen ska vara långsiktigt hållbar och bidra till att underlätta drift- och underhållsåtgärder.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2017* Beslutat 2018
3,1

4

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
10,1

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-50809245

Prioritering:

2

Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Signalparken

Adress:

Wennerbergsgatan 7, Marieberg

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge
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Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Signalparken är en mindre kvarterlekplats i Marieberg i behov av förnyelse. Lekplatsens förnyelse
fanns tidigare med i exploateringsplanerna för Marieberg, men då dessa planer nu ligger på is finns
behov av att istället lägga parkinvesteringsmedel på en förnyelse av lekplatsen. Lekutrustning,
fallskydd och sarger är i dåligt skick och lekplatsen behöver kompletteras för att även locka äldre
barn i området. Växtligheten behöver delvis bytas ut och förnyas. Dialog med allmänheten och ett
upprustningprogram tas fram under 2018 och ska ligga till grund för genomförandet. Mdel ansöks
2019: 2 milj och 2012: 3 milj

Mål och syfte med projektet
Förhöjd attraktivitet och hållbarhet
Förbättrad tillgänglighet
Ökat lekvärde för större barn

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

Trappor/Murar

Räcken/staket

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Lösningarna ska vara långsiktigt kostnadseffektiva och hållbara samt rationalisera drift- och
underhåll.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2017* Beslutat 2018
0

0,3

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
5,3

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

3

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Rålambshovsparken

Adress:
Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Under 2018 påbörjas arbetet med förbättrad dagvatten- och skyfallshantering i parken. Ett
gestaltningsprogram beslutas av stadsdelsnämnden i mars 2018 och under hösten 2018 planeras
genomförandet av en första etapp. Klimatinvesteringsmedel har ansökts 2018 för genomförandet av
den första etappen. I dagsläget finns ingen möjlighet att söka klimatinvesteringar även 2019 och
därmed behövs tillskott med parkinvesteringsmedel för att kunna forstätta genomförandet 2019.
Utöver detta finns behov av fortsatta reinvesteringsåtgärder ifrom av renovering av gräsytor,
förnyelse av vegetation, byte av möbler och renovering av parkvägar. Allt i enliget med framtaget
åtgärdsprogram. Medel ansöks 2019: 2.5 milj, 2020: 1 milj, 2021: 1 milj

Mål och syfte med projektet
En hållbar och attraktiv park för alla Stockholmare.
Fördröja, rena och leda dagvatten på ett mångfunktionellt sätt
Ökad kapacitet för omhändertagande av dagvatten och skyfall

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar

Räcken/staket

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2017* Beslutat 2018
2,5

1,5

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
8,5

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens sdf
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:

4

Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Polishusparken

Adress:

Norra Agnegatan 33

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge
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Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

När Polishuset byggdes 1903 -1911 anlades en typisk parkanläggning med en dekorerad förplats
och slingrande gångar riktade mot huvudentrén. Grupper av barr- och lövträd planterades
tillsammans med rika buskage av blommande buskar. På 1990-talet utvidgades parken genom att
Agnegatan gjordes om till gågata och inordnades i parken genom den stängdes av för biltrafik
samtidigt som gräsytor och ligusterhäckar anlades i gatans mitt. Utmed gatan finns en nedfart till ett
underjordiskt garage samt ett glashus som nedgång till garaget. I den gamla parken finns fortfarande
en rik variation av träd- och buskarter trots att flera av träden och buskarna har försvunnit under åren
som gått. Parken är på många sätt vacker och uppskattad, men upprustningsbehov finns framför allt
gällande vegetationen. Parkens struktur behöver förtydligas vilket exempelvis återplantering av
pelarträd kan bidra till. Sedan parken anlades har stora delar av de ursprungliga buskagen
konkurrerats ut av bland annat fläder. Parkträden behöver inventeras och stämmas av mot historien.

En trädplan behöver tas fram som planerar för en trädsuccession. Perennplanteringarna behöver
också förnyas och de häckomgärdade gräsytorna i Norra Agnegatan utvecklas. Framtagande av
program och proj planeras att utföras med nycklade medel under 2019. För upprustingen söks 3
mnkr 2020 och 1 mnkr 2021.

Mål och syfte med projektet
Målet med upprustningen är att förstärka parkens karaktär som historisk park och förtydliga dess
struktur samt införa en återväxt bland parkens träd och buskar.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Upprustningen ska bidra till att underlätta drift och underhållsåtgärderna i parken.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2017* Beslutat 2018

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
4

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens sdf
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Småparker i Kristineberg

Adress:

Ola Hanssonsgatan - Love Almqvists väg

5

X

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Parkytorna i denna delen av Kristineberg har stora behov av att rustas upp. Det gäller gångvägar,
trappor och vegetation. Här finns exempelvis sittplatser som vuxit igen och i de två raderna av rönnar
som planterats utmed Ola Hanssonsgatan har ett flertal exemplar dött och tagits bort. Planen är att
med nycklade medel ta fram ett program för upprustning under 2019 och att utföra upprustningen
under 2020 och 2021. För 2020 söks 1 mnkr och för 2021 söks 2 mnkr.

Mål och syfte med projektet

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

x

Trappor/Murar

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Upprustningen ska underlätta drift- och underhåll av parkytorna.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2017* Beslutat 2018

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
3

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

6

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Mariebergsparken

Adress:

Wivalliusgatan 11-23

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Parkstråkets förnyelse fanns tidigare med i exploateringsplanerna för Marieberg, men då dessa
planer nu ligger på is finns behov av att istället lägga parkinvesteringsmedel på en förnyelse.
Strandskoningen är i behov av översyn liksom naturstensterrasser och planteringar. Möjligheten att
utveckla mindre lek- och aktivitetsytor längs stråket behöver undersökas. Ett program för
parkstråkets förnyesel behöver tas fram innan arbeten påbörjas. Medel ansöks 2021: 2 milj med
planerad fortsättning efterföljande år.

Mål och syfte med projektet
Ett attraktivt och trivsamt strandstråk med bibehållen karaktär.
Upprustning av strandskoning, murar och terrasser.
Förnyad vegetation
Tillägg med mindre lek- och /eller aktivitetsplats

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

x

x

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Lösningarna ska vara långsiktigt kostnadseffektiva och hållbara samt rationalisera drift- och
underhåll.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2017* Beslutat 2018
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
7

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Handläggare SDF:

Namn: My Peensalu

Tel: 08-508 09 245

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

7

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Broparken, Stora Essingen

Adress:

Essinge strandstig, Stora Essingen 1:87, 1

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Ett samlat grepp över Stora Essingens strandnära parker och stråk har tagits i ett program för
upprustning som beslutades av stadsdelsnämnden i mars 2013.Sedan dess har programmets alla
delar genomförts utom den del som rör Broparken. Omprioriteringar i budget har varit nödvändiga att
göra men en förnyelse av parken är fotfarande aktuellt. En omprövning av vissa delar av det tidigare
förnyelseförslaget kan vara nödvändigt att göra. Medel ansöks 2021: 1 milj, med fortsatt
genomförande efterföljande år.

Mål och syfte med projektet
Målet att varsamt aktivera platsen och lyfta fram de kvalitéer som finns där i enlighet med
programmets intentioner.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar

Räcken/staket

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Lösningen ska vara långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar samt rationalisera drift- och underhåll.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2017* Beslutat 2018
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
5

