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Kungsholmens stadsdelsnämnd

Inrättande av en ny fickpark vid Piperska trappan på
Pipersgatan.
Förslag till beslut
Nämnden tillstyrker att 1,1 miljon kronor av parkinvesteringsmedlen
används för att inrätta en ”fickpark” vid Piperska trappan på Pipersgatan.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Vid Piperska trappan vid Pipersgatan finns en liten asfalterad yta om 350
kvm som idag upplåts till bilparkering med sju platser. I den här delen av
Kungsholmen är staden tät och innehåller få gröna platser. Oaser för
avkoppling och lek är därför mycket värdefulla inslag i den täta
stadsstrukturen.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har för år 2006 tilldelats sammanlagt 4,2
mnkr för investeringar i parker inom stadsdelsområdet. Av dessa medel är
0,8 mnkr avsatta till två av kommunfullmäktige beslutade projekt, medan 3,4
mnkr kan disponeras fritt av nämnden. Nämnden beslutade i samband med
verksamhetsplan för 2006 om en inriktning för investeringarna och att
samma delegationsgränser som i övrigt gäller skall gälla också
parkinvesteringar.
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Förvaltningen föreslår att 1,1 mnkr används för att inrätta Pipers fickpark.
Trafikkontoret kommer att delfinansiera projektet genom upprustning av
trappan samt anläggningen av en ny gångbana mellan Pipersgatan 14 och 16
till en kostnad av cirka 400 000 kronor. Parkeringsplatserna som tas bort
ersätts med fyra nya längs gatan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom enheten Gemensam Service
Bakgrund
Stockholms innerstad har en tät bebyggelsestruktur med många hårdgjorda
ytor. Staden förtätas kontinuerligt i och med en allt större efterfrågan på
centralt belägna bostäder. Obebyggd mark är sällsynt och gröna ytorna kan
hamna i farozonen för presumtiv ny bebyggelse. Samtidigt vill vi behålla en
grönskande stad och värna om en god och hälsosam stadsmiljö.
På Kungsholmen finns en liten men likväl värdefull yta om ca 350 kvm
inkilad mellan Pipersgatan 14 och 16, idag kallad Piperska Trappan.
Den asfalterade ytan används idag uteslutande för bilparkering. På denna del
av Kungsholmen återfinns lite parkytor för både boende och skolbarn. Små
gröna oaser för avkoppling och lek är mycket värdefulla inslag i den täta
stadsstrukturen. Möjligheten för både äldre, barn och alla med nedsatt
rörelseförmåga att kunna ta sig ut till ett närliggande parkrum är en
ovärderlig kvalitet.
Förvaltningens förslag
Parkförslaget
Den hårdgjorda parkeringsytan omvandlas till fickpark, en yta för
avkoppling och lek med inslag av grönska, att nyttjas av boende, skolbarn
och besökare. Utmed Pipersgatan byggs en ny stödmur med sittmöjligheter
både inåt parken och längs trottoaren för fotgängare. Ett stort vackert
vårdträd, exempelvis en magnolia, planteras i platsens soligaste hörn och
ger välbehövlig skugga för lekande barn. Längs fasaderna åt söder och öster
planteras perenner och klätterväxter för att öka grönskan i parken.
Stockholm Vatten och Fortum har anläggningar i bergrummet som måste nås
för underhåll. Även räddningsfordon måste kunna köra för in vid olyckor.
Markbeläggningen måste därför bli hårdgjord; sten eller betongplattor.
Infarten markeras med en grind.
I närheten av vårdträdet finns plats för någon lekskulptur eller dylikt.
Förvaltningen planerar att i samarbete med barnen i området ta fram
föreslag. Finansieringen för detta ingår inte förslaget.
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Synpunkter
I Kungsholmens friskola på Pipersgatan 18 finns 100 barn från förskoleklass
till klass 5. För utevistelse under raster är de hänvisade att gå till
Rådhusparken, Polishusparken och Landstingsparken och måste då följas av
lärare.
De boende i de kringliggande fastigheterna skulle få en trevlig parkutsikt
istället för parkeringsutsikt samt en liten grön oas utanför husknuten att
koppla av i.
Pipers Fickas läge gör den till en viktig länk mellan gröna ytor på
Kungsklippan, Piperska muren, Rådhusparken, Polishusparken och
Kronobergsparken. Inrättandet av parken skulle ge många positiva effekter:
- en grönskande yta tillkommer och ersätter en asfalterad trafikyta,
- en yta för både lek och ro kan nyttjas av boende, barn och besökare,
- trivsel och trygghet ökar genom ett belyst och inbjudande parkrum
avskild från trafik,
- luftkvaliteten kan förbättras genom ytteligare vegetation,
- dagvattnet kan omhändertas lokalt och belastar inte ledningssystem eller
reningsverk.
Trafikkontoret ansökte om medel från miljömiljarden för att genomföra
projektet att inrätta Pipers fickpark, men ansökan avslogs eftersom andra
projekt ansågs ha större miljöeffekt. Gatu- och fastighetskontoret/trafikkontoret har inte haft möjlighet att avsätta medel för att anlägga hela Pipers
fickpark, men avser att bekosta de delar som rör upprustningen av trappan
samt att anlägga den nya trottoaren mellan Pipersgatan 14-16. Inför miljömiljardsansökan samarbetade stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret med
Kungsholmens friskola. Trafikkontoret tog fram ett skissförslag efter de
synpunkter som framkommit. Stadsdelsförvaltningen har vidareutvecklat
förslaget.
Det är idag ytterst sällsynt att nya ytor med parkfunktion tillkommer i
Stockholms innerstad. Förvaltningens förslag innebär att en vacker och
hållbar anläggning med träd och grönska skapas; ett grönt offentligt
stadsrum för boende och besökare.
Ekonomiska konsekvenser
Budgeten för lokalt beslutade investeringar i parker är för i år så pass
tilltagen att investeringen är möjlig utan att andra nödvändiga investeringar
åsidosätts. För kommande år förväntas nämndens fria investeringsmedel
minska avsevärt. Förvaltningen menar därför att det är nu, år 2006, som det
är möjligt att genomföra detta projekt. Förvaltningen föreslår att 1,1 mnkr
används för att inrätta Pipers fickpark. Investeringen bedöms enbart
marginellt påverka de löpande driftkostnaderna.
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Dialog med medborgarna
Samrådsmöte med kringboende och övriga intresserade planeras hållas i maj
2006 samtidigt som projekteringen startar. Genomförande planeras ske under
hösten.
___________________

Bilagor
Skisser över hur ytan kan disponeras.

