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Sammanfattning
I en motion föreslår Tomas Rudin (S) att möjligheterna undersöks att etablera en
ny gästhamn för fritidsbåtar nära Stadshuset utmed Norr Mälarstrand. Det skulle
innebära en modern marina med restauranger, caféer, scen, badplats och publika
bryggor.
Förvaltningen anser att en gästhamn för fritidsbåtar är positivt för turistnäringen i
Stockholm. Men den föreslagna platsen nära Stadshuset är ingen lämplig plats för
en båthamn. Av säkerhetsskäl är det inte lämpligt att anlägga en badplats i ett
hamnområde med risk att bli påkörd av båtar. Längs den aktuella kajen finns
dessutom både dagvatten- och bräddutlopp. Andra säkerhetsaspekter är att vågor
ofta slår hårt mot Norr Mälarstrands kajer, vilket innebär en fara för badande men
också gör det svårt för mindre båtar att lägga till och skapar problem för bryggor.
Det förefaller orealistiskt att upplåta bryggorna för fritidsbåtar vintertid med tanke
på isbildning som kan skada båtarna. Förvaltningen anser också att det är viktigt
att bevara den unika strandlinjen. En båthamn och restaurangbyggnader skulle
skymma den. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl. a. Kungsholmens stadsdelsnämnd
med anledning av en motion från Tomas Rudin (S) om att bygga en gästhamn vid
Norr Mälarstrand. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
17 januari 2011. Motionen bifogas.
Ärendet
Sammanfattning av motionen
Motionären föreslår att möjligheterna undersöks att etablera en ny gästhamn för
fritidsbåtar nära Stadshuset utmed Norr Mälarstrand. Det skulle innebära en
modern marina med restauranger, caféer, scen, badplats och publika bryggor.
Anläggningen ska kunna hållas öppen större delen av året och bryggorna upplåtas
till långliggande gäster även under vinterhalvåret. Gästhamnen bör innehålla
modern teknik t.ex. septiksystem och miljöstationer för fritidsbåtar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden. Synpunkter har
inhämtats från miljöförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att en gästhamn för fritidsbåtar är positivt för turistnäringen i
Stockholm. Men den föreslagna platsen nära Stadshuset är ingen lämplig plats för
en båthamn. Även om den nya gästhamnen skulle bli miljöanpassad finns risk för
ökade utsläpp från båtarna i Mälarens vatten och som påverkar vattenkvaliteten.
Av säkerhetsskäl är det inte lämpligt att anlägga en badplats i ett hamnområde med
risk att bli påkörd av båtar. Längs den aktuella kajen finns dessutom både
dagvatten- och bräddutlopp.
Andra säkerhetsaspekter är att vågor ofta slår hårt mot Norr Mälarstrands kajer,
vilket innebär en fara för badande men också gör det svårt för mindre båtar att
lägga till och skapar problem för bryggor. Det förefaller orealistiskt att upplåta
bryggorna för fritidsbåtar vintertid med tanke på isbildning som kan skada
båtarna. Förvaltningen anser också att det är viktigt att bevara den unika
strandlinjen. En båthamn och restaurangbyggnader skulle skymma den.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
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