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Vintersport på Södermalm
Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén
m.fl. (L), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C)
och Leif Kroon (KD)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar förslaget att anlägga en
skridskobana på Riddarholmen till Statens Fastighetsverk.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Kenneth Kempendahl
avdelningschef

Sammanfattning
2018-10-25 gav Södermalms stadsdelsnämnd
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av Filip
Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén m.fl. (L), Anna-Klara Müntzing
m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD) om
vintersport på Södermalm.
I skrivelsen ges stadsdelsförvaltningen i uppdrag att inventera vad
det finns för möjlighet att anlägga skidspår och möjligheten att åka
skridskor, bland annat på Riddarholmen. Vidare ges förvaltningen i
uppdrag att inventera möjligheten att anlägga en freestylepark för
snowboard och skidor, exempelvis i Tantolunden.
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Enligt förvaltningen finns möjlighet att anlägga skidspår i
Drakenbergsparken samt i Tengdahlsparken när det finns naturlig
snö i tillräcklig omfattning. Möjliga nya platser för skridskoåkning
finns i kvarteret Rosendal när den nya parken anlagts samt på
Slottsbacken. Enligt förvaltningen innebär anläggandet av en
freestylepark stor risk för att befintliga gräsmattor kommer till
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skada. Vidare finns problem med att ordna en säker avgränsning av
anläggningen.
Bakgrund
2018-10-25 gav Södermalms stadsdelsnämnd
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av Filip
Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén m.fl. (L), Anna-Klara Müntzing
m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD) om
vintersport på Södermalm.
Skrivelsen bifogas som bilaga.
Ärendet
I skrivelsen framförs att Södermalm är en stadsdel där många
sportar och rör på sig, både under sommaren och på vintern. Staden
har anlagt flera utegym och stadsdelens parker och promenadstråk
är populära både för promenad, löpning och cykling.
I skrivelsen ges stadsdelsförvaltningen i uppdrag att inventera vad
det finns för möjlighet att anlägga skidspår och möjligheten att åka
skridskor i stadsdelen. Skrivelsens författare vill bland annat se över
möjligheten att åka skridskor på Riddarholmen där det enligt
uppgift tidigare funnits en skridskobana.
Vidare ges förvaltningen i uppdrag att inventera möjligheten att
anlägga en freestylepark för snowboard och skidor vid en lämplig
sluttning, exempelvis i Tantolunden invid trapporna ned från
Hornstull. Anläggningen kan enligt skrivelsens författare
exempelvis utgöras av räcken, boxar och hopp som anpassas till
lutningen och som placeras utifrån aktuella säkerhetsaspekter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och ungdomsrådet den 14 januari och i rådet för
funktionshindersfrågor den 15 januari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på det stora intresse som
finns att utöva diverse vintersporter på de vintersportanläggningar
som idag finns i stadsdelsområdets parker.
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Nedan redovisas förvaltningens synpunkter och förslag gällande
skrivelsens önskemål om att en inventering görs av möjliga platser
för skidspår, skridskoåkning samt anläggande av en freestylepark i
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exempelvis Tantolunden.
Skidspår
Stadsdelsförvaltningen har vid ett tidigare tillfälle utrett frågan om
det är möjligt att anlägga skidspår i Tantolunden och i
Vitabergsparken med anledning av en skrivelse av Anders
Göransson m.fl. (S) från 2011-03-24. Förvaltningen konstaterade då
att det råder dåliga förutsättningar att anlägga skidspår i dessa
parker då det är svårt att åstadkomma sammanhängande skidspår,
ett förhållande som enligt förvaltningen fortfarande råder. I ärendet
föreslog förvaltningen däremot att ett skidspår på försök skulle
anläggas på Årstaviken under vintersäsongen 2011/2012 under
förutsättning att isen var tillräckligt bärkraftig, vilket också blev
stadsdelsnämndens beslut. På grund av de då rådande
väderförhållandena kunde spåret på Årstaviken dock aldrig
anläggas.
Utifrån ett uppdrag från stadsdelsnämnden 2013-11-28 anlade
stadsdelsförvaltningen på prov ett skidspår i Drakenbergsparken
under vintersäsongen 2013/2014 med hjälp av idrottsförvaltningen.
Försöket visade sig tyvärr ge negativa konsekvenser i form av
skadade gräsytor i samband med borttagandet av upplagda
snömassor efter skidsäsongen.
Med hänvisning till ovanstående anser förvaltningen att en
framkomliga väg att anlägga skidspår i stadsdelsområdets parker,
utan att skada gräsytorna, är att genomföra spårning när det finns
naturlig snö i tillräcklig omfattning. Enligt förvaltningens
bedömning är detta möjligt i Drakenbergsparken, på ytan vid
bangolfen där försöket genomfördes 2013/2014, samt i
Tengdahlsparken. Spårlängden på dessa platser skulle kunna uppgå
till cirka 300 meter på respektive plats. Förvaltningen uppskattar
kostnaden för spårning till mellan 100 000 och 150 000 kronor per
säsong.
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Skridskobanor
För närvarande finns nio naturisbanor i stadsdelsområdet parker
som spolas då temperaturen understiger minus fem grader under en
veckas tid. Förvaltningen kan inte identifiera ytterligare ytor i
stadsdelsområdets parker som idag skulle kunna spolas till
naturisbanor. Däremot kan ytan för den nya vattenleken i kvarteret
Rosendal Mindre användas som naturisbana när den nya parken
färdigställts i slutet av 2019. Förvaltningen ska också i samarbete
med trafikkontoret utreda möjligheten att spola en naturisbana på
boulebanan på Slottsbacken.
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Att tillföra Riddarholmen en skridskobana, vilket föreslås i
skrivelsen, skulle enligt vad förvaltningen anser vara ett välkommet
tillskott till stadsdelsområdet och för staden som helhet. Förslaget
att anlägga en skridskobana måste dock hanteras av Statens
Fastighetsverk som äger och förvaltar Riddarholmen.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden överlämnar detta
förslag till Statens Fastighetsverk för vidare hantering.
Feestylepark
Stadsdelsförvaltningen har tittat närmare på förutsättningarna att
anlägga en enklare freestylepark i Tantolunden, invid befintlig
pulkabacke nedanför kvarteret Filen. Eftersom en freestylepark
måste byggas upp av tätt packad snö kommer det innebära stor risk
för att befintliga gräsmattor kommer till skada. Vidare ser
förvaltningen problem med att finna en säker avgränsning av
anläggningen eftersom den kommer att ligga i ett område med
många förbipasserande. Förvaltningen kan för närvarande inte
identifiera någon annan lämplig plats för en freestyleanläggning
inom stadsdelsområdets parker och grönområden. Kostnaden att
anlägga en enklare freestyleanläggning, med ett hopp, uppskattas
till minst 50 000 kronor och driftskostnaden till cirka 20 000 kronor
per månad.
Bilaga
Skrivelse om vintersport på Södermalm från Filip Solsjö m.fl. (M),
Anne-Lie Elfvén m.fl. (L), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP),
Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
_________________
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