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Rålambshovsparken. Redovisning av programarbete
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Förslag till beslut
Nämnden godkänner redovisningen samt inriktning för fortsatt upprustningsarbete.
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Sammanfattning
I december 2005 beslutade kommunfullmäktige i ett inriktningsärende att bl.a.
Rålambshovsparken ska upprustas. En total budget om 11,5 mnrk är avsatt för etappvis
upprustning under 2006-2010. Från 1 januari 2006 överfördes ansvaret för
parkinvesteringarna till stadsdelsnämnderna. Programarbetet för Rålambshovsparken
startade våren 2006 och har bedrivits i samarbete mellan markkontoret och
stadsdelsförvaltningen.
Rålambshovsparken är en av stadens mest besökta. En enkätundersökning genomfördes
under våren och 258 svar inkom. I maj inbjöds även till möte i parken och ”gåtur” med
guide för att fånga upp synpunkter och förslag till förbättringar. Det programförslag som
därefter har utarbetats har också redovisats för en referensgrupp av medborgare som
bildades under våren 2006. Referensgruppen var mycket positiv till förslaget och även till
den dialog och delaktighet i arbetet som de fått möjlighet till.
Programförslaget innehåller ett stort antal åtgärder och förbättringar, men innebär inga
ändringar i parkens grundstruktur. Målsättningen är att genomföra en kvalitetshöjande
upprustning av parken som stimulerar barn och ungdomar till lek och rörelse, som medför
rimliga skötselnivåer, och som förbättrar tillgängligheten och ökar tryggheten i parken.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom enheten gemensam service i samråd med exploateringskontoret
(tidigare markkontoret).

Bakgrund
Investeringar i parker och grönområden är sedan ett drygt år stadsdelsnämndernas ansvar.
Kommunfullmäktige fördelar medel för investeringar enligt två principer:
- större projekt med beslutad investeringsram
- smärre investeringsprojekt där stadsdelsnämnderna får en årsbudget
För de större projekten ska stadsdelsnämnderna anlita exploateringskontoret (tidigare
markkontoret) för projektering och planering.
Inriktningsbeslut angående Rålambshovsparkens upprustning togs första gången i
kommunfullmäktige i december 2005 för investeringar under 2006. En total budget har
tidigare uppskattats till 11,5 mnkr för etappvis upprustning under 2006-2010.
Programarbetet startade våren 2006 och har bedrivits i samarbete mellan
exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen.

Förvaltningens förslag
Medborgardialog
Inför starten av programarbetet genomfördes under våren 2006 en enkät som vändes sig
till boende i stadsdelen och till andra intressenter och brukare av parken.
Enkäten kunde besvaras via vår hemsida och fanns tillgänglig även i pappersform på en
mängd offentliga lokaler i området och i närheten av parken. 258 enkätsvar inkom varav
ca 190 via webben med en stor mängd synpunkter och många goda idéer.
Allmänheten bjöds även in till ”gåtur” runt parken med guide och protokoll för att fånga
upp allas synpunkter. Omkring 30 personer deltog i vandringen parken och ca 30 personer
ville också medverka i en referensgrupp för en fortsatt dialog när de olika förslagen tog
mer konkret form.
Återsamling i referensgruppen genomfördes under hösten och det framtagna förslaget
redovisades. Referensgruppen var mycket positiv till programförslaget och uttryckte
också sin uppskattning av den arbetsprocess som gjort det möjligt för dem att medverka
och vara delaktiga.
Förslaget
Det program som nu arbetats fram har vissa bärande mål:
- Åtgärderna skall ligga till grund för kommande detaljprojektering och etappvis
genomförande.
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Programmet utformas i ett långsiktigt perspektiv med respekt för grundarna
Osvald Almqvists och Erik Glemmes idéer om utformning av parken.
En kvalitetshöjande upprustning ska stimulera barn och ungdom till rörelse och
lek.
Arbetsprocessen ska engagera medborgarna i stadsdelsområdet till deltagande.
Upprustningen ska medföra rimliga skötselnivåer.
Tillgängligheten ska förbättras och tryggheten i parken öka.

Parkens inre delar innehåller främst två aktiviteter, en del där grillning och picnic
dominerar sommartid, och en andra del med idrottsaktiviteter och evenemang.
Fler tillskott av ytor för spontan idrott föreslås och dessa samlas i området kring och
under Lilla Västerbron.
Parkleken är en central funktion i parken och en av de mest populära målpunkterna.
En rad förbättringar föreslås.
Vegetationen gallras varsamt för att lyfta fram parkens ursprungsidé vad gäller rumslighet
och val av trädsorter.
Entréerna tydliggörs som ingång till parken med nya sittplatser, informationstavlor, större
sopkärl och en god belysning.
Gräsytorna föreslås få mer skötsel och bättre bevattningssystem.
Belysningsprogram för hela parken tas fram.
Smedsuddsvägens funktion och gestaltning utreds separat i syfte att minska biltrafik och
olaglig parkering på såväl gatan som gräsytor.

Ekonomiska förutsättningar
Under 2006 hade stadsdelsnämnden ett anslag för programarbete om 0,5 mnkr. Detta
anslag förbrukades. För 2007 har nämnden fått ett anslag om 1,0 mnkr i huvudsak avsett
för detaljprojektering. För kommande flerårsperiod finns härefter ytterligare 10 mnkr
avsatt för konkret upprustning.
Det programförslag som nu presenteras kommer att kunna genomföras i etapper under
åren 2007-2010. Den tidigt och grovt uppskattade kostnaden för upprustningen av parken
har sammanlagt bedömts till 11,5 mnkr. Tidigare upprustningar av motsvarande slag i
andra delar av staden har tenderat att bli mer kostsamma än vad som ursprungligen
beräknats. Förvaltningen vill därför redan nu varna för att hittills anvisade medel inte
kommer att räcka. En detaljerad projektering får utvisa om förvaltningens misstanke är
riktig. Då får avgöras om enskilda delar i upprustningen ska undantas eller om nämnden
ska ansöka om ytterligare medel för senare år.
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Följande prioritering föreslås för arbetet under 2007:
- Projektering av strandpartiet och Smedsuddsvägen genomförs under året.
- Tre picnicplatser med fasta grillplatser etableras.
- Åtgärder för bättre gräsytor genomförs med provetableringar på delar av den
öppna gräsytan för att se hur omfattande åtgärderna bör vara och hur skötseln ska
genomföras.
- Vissa mindre kostsamma arbeten som trädvård och röjning av vegetation och
eventuell nyplantering kan genomföras i den mån budgeten för året medger detta.
________________________

Bilagor
Program för upprustning, tidigare utsänt till nämnden, finns tillgängligt hos registrator
samt som pdf-fil på nämndens webplats, www.stockholm.se/kungsholmen

