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Bad vid bryggorna i Kristineberg medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt
bryggbad vid Hornsbergs Strand
2. Stadsdelsnämnden överlämnar till exploateringsnämnden förslag om att anlägga
en nedsänkt sjövattenbassäng vid Hornsbergs Strand för vidare utredning
3. I övrigt besvara medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden om att inrätta ett allmänt
bad vid bryggorna vid Kristinebergs Strand.
Förvaltningens bedömning är att Hornsbergs Strand har bättre förutsättningar för
ett allmänt bryggbad än Kristinebergs Strand. Beslut om att inrätta ett nytt
bryggbad kan fattas tidigast inför badsäsongen år 2014 under förutsättning att
vattenprover visar på god vattenkvalitet under två säsonger, att det konstaterats att
inget läckage av farliga ämnen sker samt att säkerheten enligt Stockholms Hamn
AB är god. Förvaltningen föreslår även att stadsdelsnämnden överlämnar till
exploateringsnämnden förslag om att inrätta ett bassängbad vid Hornsbergs Strand
för vidare utredning.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden om att inrätta ett allmänt
bad vid bryggorna vid Kristinebergs strand. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 17 maj 2011 att ärendet skulle beredas. Medborgarförslaget
bifogas. Bilaga 1.
Beskrivning av nuläget
Vid förlängningen av Kristinebergs strandpark längs Kristineberg Strand har inom
stadsutvecklingsprojektet Västra Kungsholmen en bred träbygga anlagts intill den
nya restaurangbyggnaden Piren. Bryggan har försetts med räddningsstegar, vilka
påminner om badstegar. Här råder idag badförbud eftersom enligt allmänna
ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (18 §) är bad förbjudet inom
Stockholms hamnområde. I princip innefattar det alla Stockholms stränder. Se
karta bilaga 2.
Badförbudet gäller inte vid friluftsbad som anordnats av kommunen samt 10 meter
ut från de strandlinjer som markerats på de kartor som är bilagda
ordningsföreskrifterna. Se kartor bilaga 3. För Kungsholmen innebär det således
att några stränder i Fredhäll och vid Norr Mälarstrand är undantagna från
badförbud, men att bad sker på egen risk. Någon provtagning på vattenkvaliteten
utförs inte. På Kungsholmen/Essingeöarna finns idag fyra friluftsbad (strand- och
bryggbad).
Cirka 200 meter nordost om den aktuella bryggan i medborgarförslaget, ungefär
vid slutet av Elersvägen, finns enligt Stockholm Vatten AB ett bräddavlopp med
utlopp i Ulsundasjön och det föreligger därför en risk att orenat spillvatten släpps
ut i Ulvsundasjön vid kraftiga regn. Hur ett antal bräddavlopp från andra delar av
sjön skulle kunna påverka vattnets kvalitet har inte undersökts. Man vet också att
relativt mycket orenat dagvatten leds till Ulvsundasjön. Vid upprättandet av
detaljplan för Kristinebergs strandpark (år 2006) bedömdes att bad inom området
inte var lämpligt med tanke på den befintliga kombinationsledningens utlopp i
Ulvsundasjön.
Gällande krav för nytt strand/bryggbad
Stadsdelsnämnden/förvaltningen är verksamhetsutövare för badplatserna inom
stadsdelsområdet. Initiativ till att starta ett nytt strand- eller bryggbad ligger hos
stadsdelsnämnden/förvaltningen. En förutsättning för ett bad är att vattenkvaliteten
är god och skyldighet föreligger därför att av miljöförvaltningen beställa
provtagning som ska utföras under två badsäsonger. Bedömningen grundar sig på
bakteriehalter av e. coli och intestinal enterokocker. För s.k. EU-bad, som innebär
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över 200 badande i genomsnitt per dag, krävs också en bedömning av den
långsiktiga badvattenkvaliteten.
Eftersom stranden ligger inom Stockholms hamnområde ska också Stockholms
Hamn AB yttra sig angående säkerheten. Yttrandet utgör beslutsunderlag för ett
nytt bad.
Drift av strand/bryggbad
Som verksamhetsutövare har stadsdelsnämnden/förvaltningen det fulla ansvaret
för drift och underhåll av badplatserna inom stadsdelsområdet. Provtagning på
vattenkvaliteten ska utföras regelbundet under badsäsongen (juni-augusti) och en
bottensyn ska göras av dykare.
På badplatsen ska faciliteter som dusch och toalett finnas samt
livräddningsutrustning och extra skräpkorgar. Badområdet ska av säkerhetsskäl
avskiljas genom bojar och linor i vattnet. Vissa bryggor och badstegar kan behöva
tas in för vinterförvaring och underhåll, också för att skyddas ifrån att skadas av
sjöisen. I övrigt gäller allmän skötsel och renhållning av badplatsen samt
underhåll.
Information till allmänheten ska finnas anslaget på badplatsen och även på
förvaltningens webbplats.
Ärendet
I ärendet föreslås att bryggorna vid Kristinebergs strand blir badbryggor genom att
lägga ut linor och bojar ca 25 meter från strandkanten för att skydda de badande
från båttrafik samt installera nya badstegar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Trots att det råder badförbud och förbudsskyltar finns uppsatta vid bryggan
används den till bad. Troligtvis kommer även Hornsbergs Strand att locka till bad i
synnerhet som byggherrar marknadsför närhet till bad vid försäljning av de nya
lägenheterna. Förvaltningen tror därför att önskemål om en allmän badplats
kommer att öka när området är färdigbyggt. Förvaltningen föreslår därför att
vattenprover tas under sommaren 2012 och 2013 vid Hornsbergs Strand.
Kostnaden för detta är ca 10 tkr och ryms inom den ordinarie budgeten.
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Förvaltningens bedömning är att denna plats har bättre förutsättningar för ett
allmänt bryggbad än vid Kristinebergs Strand. Vid Hornsbergs Strand kommer det
att finnas grönytor för solbad och det finns bättre förutsättningar att avskilja badet
med bojar och linor från båttrafik. Platsen vid Kristinebergs Strand ligger däremot
inklämd mellan en trafikerad gata och en restaurang samt bedöms troligtvis ligga
för nära breddavloppet.
Förvaltningen vill dock uppmärksamma de problem som kvarstår även om
vattenkvaliteten skulle visa sig vara god. Bottensedimenten är med all sannolikhet
förorenade och vi vet inte idag om det läcker ut farliga ämnen i vattnet.
Provtagningen som miljöförvaltningen utför på vattenkvaliteten gäller endast
bakteriehalten vid provtagningspunkten. Förvaltningen finner det därför angeläget
att också innehållet i bottensedimenten undersöks och att en analys görs av
tänkbara hälsorisker på längre sikt.
Vattnet är djupt längs hela stranden och det krävs simkunnighet. Förvaltningen
föreslår att exploateringsnämnden utreder om det är möjligt att anlägga en
nedsänkt bassäng för att undvika sjöbottenkontakt. Exempel på en sådan finns
bl.a. i hamnområdet i Köpenhamn och på förslag i Motala Ström i Norrköping. I
planeringen måste då beaktas att driftkostnaderna blir högre än för ett vanligt
bryggbad. Investerings- och driftansvaret bör därför förläggas centralt i staden och
därmed inte falla inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Beslut om att inrätta ett nytt bryggbad kan fattas tidigast inför badsäsongen år
2014 under förutsättning att vattenproverna visar på god vattenkvalitet under två
säsonger, att det konstaterats att inget läckage av farliga ämnen sker samt att
säkerheten enligt Stockholms Hamn AB är god.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett bryggbad vid Hornsbergs Strand.
Förvaltningen föreslår vidare att stadsdelsnämnden beslutar att till
exploateringsnämnden överlämna förslaget om att anlägga en nedsänkt sjövattenbassäng vid Hornsbergs Strand för vidare utredning.
Bilagor
1. Medborgarförslag
2. Stockholms hamnområde (karta)
3. Bad tillåtet (kartor Kungsholmen)
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