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§ 7 Rålambshovsparken –
Gestaltningsprogram för dagvatten- och
skyfallshantering
Godkännande av program och genomförande
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner programmet.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget
för projektet.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2018, dnr 1.1.-155-2018.
Ett gestaltningsprogram har tagits fram med åtgärder som på
olika sätt ska leda, rena, fördröja och kontrollera regnvatten i
parken. En kombination av lösningar föreslås för att kunna
hantera regn med olika typ av intensitet. Så mycket vatten som
möjligt ska kunna tas om hand utan att för stora ingrepp
behöver göras. Lösningarna placeras i huvudsak i parkens
nordvästra del där de bedöms göra störst nytta, och där de
påverkar parkens övriga funktioner minst.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Maria Johansson m.fl. (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt ett förslag från Liberalerna. Kristin Jacobsson (C)
instämde i förslaget i form av ersättaryttrande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Johansson m.fl. (L) reserverade sig mot beslutet med
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hänvisning till sitt förslag. Kristin Jacobsson (C) instämde i
reservationen i form av ersättaryttrande.
1.
2.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till
beslut.
Att i övrigt anföra följande.

Alla som har varit i Rålambshovsparken under eller efter
ett regnfall vet att parken lätt översvämmas. Ofta får
man hoppa över pölarna och inte sällan lervälling också.
Det är positivt att staden och stadsdelen nu har kartlagt
och föreslår åtgärder för att förbättra dagvatten- och
skyfallshanteringen i parken, utan att allt för stor
åverkan görs på parken som kan upplevas som negativa
av de många kungsholmsbor och stockholmare som ofta
hänger i parken. Platsen ska vara en plats för alla
stockholmare, små som stora. För de som vill
spontanidrotta eller ha picknick, eller bara sitta ner på en
bänk och kanske luta ögonen på lite konst. Det är bra att
parken så långt som möjligt ska fortsätta vara en plats
för stockholmarna även efter gestaltningsprogrammet är
genomfört.
I åtgärdsprogrammet framkommer ett antal
åtgärdsförslag som riktar sig till stadens unga, lekfulla
vuxna, till de som gillar bollsport och åker skateboard.
Det är bra, men det som saknas är målgruppen äldre. Det
hade varit önskvärt om ett äldreperspektiv tydligare hade
funnits med. Idag saknas i stor utsträckning parkbänkar
och sittplatser som äldre kan sitta på runt om i parken.
Är man äldre kan det för vissa vara svårt att sätta sig på
en filt i parken, med resultatet att man kanske hellre
stannar hemma. Oavsett det nu föreslagna
gestaltningsprogrammet behöver parken nå fler
målgrupper, inte minst gruppen äldre.
Vi hade gärna också sett att konst hade fått ett större
utrymme i det nya gestaltningsprogrammet, även om det
inte är det primära syftet med dagvatten- och
skyfallshanteringen.
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