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Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet )
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder
som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Rålambshovsparken – Anpassningar för bättre omhändertagande av skyfall, stärkta
ekosystemtjänster och mångfunktionella lösningar för dagvattenhantering.

Åtgärdens start- och slutdatum
Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

2017-04-01 till 2021-06-30

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
My Peensalu
my.peensalu@stockholm.se
08-508 09 245

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

16,200,000.00
5,300,000.00
7,484,000.00

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

4,503,334.00
4,212,666.00

(beviljat dec 2018, att nyttja fram till 2021)

(avser prognos för behov av klimatinvestering, kommunal, 2020-2021)

2017 beviljade 800 000 kr i klimatinvetseringar, av dessa användes 719 000 kr. 2018
beviljades 4 500 000 kr, av dessa användes 3 784 334 kr. I dec 2018 beviljades projektet
statligt stöd från Boverket. 50% av stödet har betalats ut och kommer att nyttjas för projektets
fortskridande under 2019. Några klimatinvesteringar kommer därmed inte att sökas 2019 men
planeras att sökas 2020-2021, för att kunna färdigställa projektet och uppnå kravet på
motfinansiering till det staliga stödet.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

I april 2018 beslutades det framtagna gestaltningsprogrammet för dagvatten- och
skyfallshantering av Kungshomens stadsdelsnämnd. Tjut och program finns tillgängligt på
Insyn. Där redovisas alla detaljer kring ärendet. Gestaltningsprogrammet finns även att ta del
av på Stockholm växer. https://vaxer.stockholm.se/ralambshovsparken. Under sommaren
2018 togs bygghandlingar för den första etappen "Skyfallsdammen" fram och bygget startade
i september 2018. Under våren 2019 färdigställs denna etapp. I och med Skyfallsdammens
färdigställande så står Rålis bättre rustad för riktigt kraftiga regn. Dammen är utformad som
en sänka med en asfalterad yta i botten, anpassad för spontanidrott. Ett tråg och ett svackdike
leder vatten och minskar risken för erosion. Vid regn större än 10-årsregn kommer spelplanen
att kunna översvämmas och fungera som fördröjningsyta. Vid något mindre intensiva regn
kommer krossmagasinet under spelplanen att fungera som fördröjningsmagasin och
infiltrationsbädd. Fördröjningskapaciteten för åtgärderna är beräknade till 150 m3. Den
kalkykerade kostnaden för byggnation av etapp 1 var 3 500 000 kr men det faktiska utfallet
beräknas bli något lägre. På grund av lägre produktionskostnad har projekteringen av de
kommande etapperna "Utloppet" och "Regnparken" kunnat starta under december.
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Eventuella avvikelser

Planerat färdigställande av Skyfallsdammen var hösten 2018, men på grund av förseningar
hos entreprenör kommer etappen att färdigställas och öppnas för allmänheten våren 2019.
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Övriga resultat eller effekter
I september skickades en ansökan in till Boverket, om bidrag för Grönare städ er. I december
beslutade Boverket att bevilja projektet i Rålambshovsparken 7 484 000 kr, att nyttja 20182021, med krav på motsvarande motfinansiering från Stockholms stad. 50% av bidraget
betalades ut i dec 2018 och detta planeras att användas under 2019 för att färdigställa
etappen Skyfallsdammen, genomföra etappen Utloppet, samt att ta fram bygghandlingar för
etappen Regnparken.
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