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Medborgarförslag om badbryggor vid
Norr mälarstrand och Rålambshovsparken
Förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Två medborgarförslag inkom till Kungsholmens
stadsdelsförvaltning i juni och juli 2020. Förslagsställarna önskar att
badbryggor anläggs i anslutning till Rålambshovsparken och Norr
mälarstrand.
Norr mälarstrand har höga kulturhistoriska värden som grönt
promenadstråk vars strandkant är slitage- och erosionskänslig.
Stråket är även viktigt ur biologisk synpunkt. Förvaltningen
bedömer att slitaget kommer öka om bad uppmuntras här och att de
viktiga värdena äventyras.
Även Rålambshovsparkens strandremsa bedöms vara slitagekänslig,
samtidigt mynnar ett breddavlopp för dagvatten ut här.
Förvaltningen bedömer därför inte att badbryggor är lämpliga på
någon av platserna.
Bakgrund
I juni och juli 2020 inkom det två medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd med önskan om att badbryggor
anläggs vid Norr mälarstrand. Ett av förslagen vill även ha
badbrygga vid Rålambshovsparken. Stadsdelsnämnden beslutade på
sitt sammanträde den 27 augusti att överlämna medborgarförslagen
till förvaltningen för beredning.
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Ärendets beredning
Förslagsställarna önskar att badbryggor anläggs i anslutning till
Norr mälarstrand respektive Norr mälarstrand och
Rålambshovsparken.
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Ärendet
Ärendena har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden
samt pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor
Synpunkter och förslag
Verksamhetsmål
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens
parker utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här
ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande park som är tillgänglig, trygg och välskött. Enligt
nämndens verksamhetsplan arbetar också förvaltningen med att
skapa aktiviteter i parkerna som gör att de att de kan användas av
flera olika målgrupper.
Jämställdhetsanalys
Att ge goda möjligheter till bad längs Kungsholmens och
Essingeöarnas stränder riktar sig till både pojkar, flickor, män och
kvinnor. I en forskningsrapport från 2012 som tagits fram av
idrottsförvaltningen i samarbete med Stockholms universitet anges
att det är en jämn könsfördelning när det gäller nyttjande av
utomhusbad.
En rad undersökningar visar att det finns ett starkt samband mellan
fysisk aktivitet och hälsa. Det är därför angeläget att försöka
stimulera i första hand barn och ungdom men även vuxna till ökad
fysisk aktivitet.
Medborgarförslagen
Kungsholmen är en stadsdel med förhållandevis goda
badmöjligheter, här finns fem offentliga bad. Den som vill ta sig ett
dopp i Mälaren kan göra det vid Smedsuddsbadet,
Fredhällsklipporna och Hornsbergs strand. Vid Oxhålsbadet på
Stora Essingen eller i Primusparken på Lilla Essingen.
Smedsuddsbadet fick en upprustning under 2019.
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Stadsdelsförvaltningens ambition är att möjligheten till bad ska öka
på Kungsholmen. Förvaltningen utförde på nämndens begäran en
utredning år 2018 med dnr. 1.1.505-2018 om badmöjligheter utmed
Kungsholmens och Essingeöarnas stränder. Utredningen avråder
från bad utmed Norr mälarstrand men har haft som följd att
förvaltningen hemställt till kommunstyrelsen om att häva
badförbudet utmed en sträcka på södra delen av Lilla Essingen.
I stadsutvecklingsprojektet Ångtvätten verkar förvaltningen även
för att exploateringskontoret utreder möjligheten att upphäva
badförbudet på hela eller delar av strandsträckan inom området.
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Avsikten med detta är att det ska vara möjligt att bada där men utan
att en officiell badplats inrättas. Förvaltningen verkar också för att
det befintliga badområdet vid Hornsbergs strand ska utökas.
Norr mälarstrand och Rålambshovsparken är däremot inte lämpliga
för bad enligt förvaltningen.
Norr mälarstrand är i första hand ett promenadstråk med stora
kulturhistoriska värden och som är mycket omtalat och uppskattat.
Stråket är utformat för att återspegla olika typer av Mälardalens
natur vilka man återfinner i delar utmed parkremsan. Utmed
promenaden finns olika tillägg som ger de olika delarna identitet
och karaktär. Såsom lekplatsen, de tre bryggorna, bågbron,
Mälarpaviljongen med flera.
Strandkanten är uppbyggd av stora naturstenar som bildar en så
kallad strandskoning, vilken bidrar till en stiliserad naturkaraktär. I
kanten och bland stenarna växer gräs och olika strandväxter som
både hjälper till att stabilisera kanten och förstärka intrycket av
natur. I vattenbrynet bland strandväxterna vistas änder och sothöns
och i det grunda, solbelysta vattnet finns småfisk.
När stråket rustades 2017-2019 var det bitvis mycket slitet och en
stor del av strandremsans vegetation var nedtrampad och
strandkanten i behov av förstärkning. Strandkanten är känslig
eftersom den är uppbyggd av lösa stenar som ej fogats samman med
bruk. Förvaltningen håller den under uppsikt och gör återkommande
justeringar och reparationer.
En av förvaltningens ambitioner vid upprustningen var att försiktigt
leda flanörerna till att röra sig mer på gångvägen än tidigare för att
minska slitaget och möjliggöra ett grönare möte med vattnet. Norr
mälarstrand beskrivs som en viktig grön koppling i Parkplan
Kungsholmen 2018. Förvaltningen beviljades klimatinvesteringsmedel för att förstärka strandskoningen och den biologiska
mångfalden i parken i samband med upprustningen.
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Badbryggor skulle säkert vara populära bland många men det skulle
också riskera att påverka de beskrivna gröna och kulturhistoriska
värdena negativt. Bryggorna kan signalera att det går bra att bada
utmed stranden och därmed locka dit badgäster. Slitaget skulle då
öka på strandvegetationen och strandskoningen samt störa fåglar
och fisk. Badandet skulle därför kunna inverka negativt på stråkets
huvudsyften som är promenad, vila och picknick och grön biologisk
korridor.
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I Rålambshovsparkens möte med vattnet är förutsättningarna
liknande de vid Norr mälarstrand. Även här är strandkanten anlagd
och uppbyggd av stenar, om än av större dimensioner och
förvaltningen anser att bad bör undvikas här. Samtidigt mynnar ett
breddavlopp för dagvatten ut här vilket medför att smutsigt vatten
och skräp kan släppas ut och spolas utmed stranden av
Riddarfjärdens vågor.
Förvaltningen bedömer därför att det inte är lämpligt att anlägga
badbryggor varken utmed Norr mälarstrands promenadstråk eller
vid Rålambshovsparken och föreslår att förslagsställarna badar vid
det närbelägna Smedsuddsbadet eller något av de andra baden på
Kungsholmen.

Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslagen
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