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En sommarfontän nära det internationella vattenmiljöpriset.
Skrivelse från Mats Rosén och Björn Nyström (kd)
FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets
utlåtande som svar på Mats Roséns och Björn Nyströms skrivelse.

Olle Zetterberg
Göran Gahm

SAMMANFATTNING

Fontäner är ett trevligt inslag i stadsmiljön som uppskattas särskild varma
somrar. Fontäner är även den typ av anläggningar som är de mest
resurskrävande i stadens parker och på torgen och den korta driftperioden
på 3-4 månader årligen gör att priset per driftmånad blir högt i förhållande
till den vanligtvis stora investeringen, kostnaderna för uppstart, tillsyn och
nedstängning för vinter samt för vatten och energi.
Med tanke på att det är stadsdelsförvaltningarna som står för driftkostnaden
av alla vattenanläggningar som inte är konstverk, är det endast mycket högt
prioriterade vattenanläggningar som kan hållas igång och oftast endast så
länge den befintliga tekniken är felfri. Staden hinner idag inte att åtgärda
havererade anläggningar i samma takt som de åldras.
Med hänsyn till att den föreslagna platsen ändå har höga
upplevelsekvalitéer genom sitt naturliga möte med Riddarfjärden, kan
kontoret inte bedöma förslaget som högt prioriterat.
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Fontänen som vid tidigare tillfällen har funnits ute på Riddarfjärden har
tillkommit genom sponsring men utrustningen är inte permanent tillgänglig
och vissa delar inte längre användningsbara.. Kontoret har prövat
möjligheten om denna fontän kan igångsattes under en kortare period i
samband med utdelningen av Vattenpriset. Stockholm Vatten AB och
Flyght-pumpar som tidigare har bekostat ett sådant arrangemang har ej
förklarat sig beredda att fortsätta sponsringen.

UTLÅTANDE

Bakgrund
Mats Rosén och Björn Nyström vill pröva förslaget att anordna en mer
permanent fontän i eller vid Riddarfjärden och Stadshuset, för att i samband
med det internationella Vattenmiljöpriset förstärka betydelsen av tillgång till
rent vatten och sambandet med Stockholms prisutdelning.
Analys
Fontäner är ett trevligt inslag i stadsmiljön som uppskattas särskilt varma
somrar. Fontäner är även den typ av anläggningar som är de mest
resurskrävande i stadens parker och på torgen och den korta driftperioden
på 3-4 månader årligen gör att priset per driftmånad blir högt i förhållande
till den vanligtvis höga investeringen, kostnaderna för uppstart, tillsyn och
nedstängning för vinter samt för vatten och energi.
Med tanke på att det är stadsdelsförvaltningarna som står för driftkostnaden
av alla vattenanläggningar som inte är konstverk, är det endast mycket högt
prioriterade vattenanläggningar som kan hållas igång och oftast endast så
länge den befintliga tekniken är felfri. Staden hinner idag inte att åtgärda
havererade anläggningar i samma takt som de åldras. Medel saknas.
Med hänsyn till att den föreslagna platsen, Klara Mälarstrand, ändå har
höga upplevelsekvalitéer genom sitt naturliga möte med Riddarfjärden och
en strålande vy, kan kontoret inte bedöma förslaget som högt prioriterat.
Den stora fontän som tidigare år har funnits ute på Riddarfjärden i samband
med Va ttenfestivalen, har tillkommit genom sponsring men utrustningen är
inte permanent tillgänglig, eftersom pumparna utgör reservutrustning för
gruvindustrien. Möjligheten att denna fontän igångsätts under en kortare
period i samband med utdelningen av Vattenpriset, med hjälp av fortsatt
sponsring har prövats av förvaltningen. Stockholm Vatten AB och
pumpleverantören Flyght som tidigare har visat ett visst intresse för att åter
bekosta ett sådant arrangemang, har ej lämnat något positivt besked.
Ett iordningställande av en liknande fontän i kontorets regi skulle innebära
en nyinvestering på ca 1mnkr.
Stockholms hamn har med säkerhet synpunkter på en permanent anläggning
men inte formulerat dessa än i samband med detta ärende.
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Samråd
Sdf Norrmalm
Konstrådet
Skönhetsrådet
Stockholm Vatten AB
Stockholms Hamn
Flyght pumpar
Kontorets förslag/synpunkter
Kontoret anser ej att kunna prioritera en vattenanläggning på Riddarfjärden
eller Stadshuskajen i kommunal regi.
Kontoret föreslår att fortsatta överläggningar förs med de tidigare
sponsorerna om finansiering av den stora Riddarfjärdsfontänen under
perioden för det årliga Stockholms Vattensymposium och utdelningen av
Vattenpriset och att detta utlåtande i övrigt åberopas som svar på den
inkomna skrivelsen.
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