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§4
Dagvattenutredning avseende Linnéplanteringen i
Humlegården
ÖST 2020/605

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner planering, utredning och
genomförande av dagvattenåtgärder samt upprustning av
perennplanteringen vid rundeln runt Linnéstatyn.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta
beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.
3. Stadsdelsnämnden godkänner delfinansieringsavtal mellan
Östermalms stadsdelsnämnd och Humlegården fastigheter AB samt
ger stadsdelsdirektören i uppdrag att underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Som följd av ett väntat varmare klimat beräknas andelen skyfall att
öka. Stockholms stad har deltagit i ett EU-forskningsprojekt; Clarity
där en simulering gjorts av ett så kallat 100-årsregn över hela
Stockholm. I simuleringen kan man se att stora mängder regnvatten
väntas passera genom Humlegården och rundeln kring Linnéstatyn.
Vattenmängderna bidrar till att stadsdelsförvaltningen har utrett
möjligheten att anlägga ett dagvattenmagasin under de grusytor som
omgärdar Linnéstatyn. Syftet är att snabbt kunna ta hand om och
fördröja regnvatten, framför allt från kraftiga regn och skyfall.
Målet är att hantera regnmängder inom Humlegården som vid
skyfall skulle rinna genom parken via Birger Jarlsgatan till
Norrmalms torg och Berzelii park och bidra till översvämningar där.
Arbetet sker i linje med den skyfallsstrategi som staden i nuläget
håller på att ta fram.
Linnéplanteringen är samtidigt i behov av upprustning och ett
programförslag har tagits fram under 2020. Förslaget planeras
utföras i samband med skyfallsåtgärderna. Nämnden har i sin
verksamhetsplan för 2020 sökt och beviljats 3,0 mnkr centrala
investeringsmedel för klimatinvesteringar för skyfallsutredning och
åtgärder i Humlegården. Dessa förbrukas sannolikt inte fullt ut
under 2020 då anläggning planeras först 2021.
Förvaltningen planerar att i verksamhetsplan 2021 söka ytterligare
centrala klimatinvesteringsmedel för anläggning av
dagvattenmagasin vid Linnérundeln, uppskattningsvis 6,5 mnkr.
Nämnden har i flerårsplan för parkinvesteringar 2021-2023 avsatt
1,5 mnkr centrala medel för Humlegården. Förvaltningen planerar
att avsätta dessa för upprustning av planteringen runt Linnéstatyn.
Totalbudget för projektet beräknas uppgå till 8,0 mnkr.
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Humlegårdens fastigheter AB har uttryckt önskemål om att bidra till
investeringar i parken. Ett förslag till delfinansieringsavtal har
därefter tagits fram som stödjer åtgärderna för dagvattenhantering.
Stadsdelsdirektören föreslås få i uppdrag att underteckna avtalet i
samband med detta tjänsteutlåtande godkänns. Avtalet sker i linje
med verksamhetsplanens förväntade resultat för nämndmål 2.1.1.
Stadsdelsnämnden har i sin verksamhetsplan för 2020 beslutat att
utreda och utföra dagvattenfördröjande åtgärder i Humlegården runt
Linnéstatyn. I samband med åtgärderna planeras en upprustning och
förnyelse av den stora perennplanteringen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilda uttalanden
Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP), Caroline Blomberg (C) och Stefan Swärd
(KD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Den blågröna majoriteten är stolta över att Humlegården kan rustas
i samarbete mellan kommun och näringsliv. Tillsammans med
Humlegården Fastigheter AB rustas Humlegården för att klara av
framtida skyfall bättre. Även perennrabatten vid Linnéstatyn
förnyas och syftet är att parken ska bli tryggare och trevligare.
Inom EU-projektet Clarity, där Stockholm är en av deltagarna, har
man kartlagt hur Stockholm kan komma att påverkas av ett så kallat
hundraårsregn. Kartläggningen visar att mycket stora
vattenmängder väntas rinna genom Humlegården, passera
Linnéstatyn och vidare ner till Stureplan och Birger Jarlsgatan.
För att minska risken för ett sådant scenario ska nu en rad åtgärder
genomföras. Ett dagvattenmagasin kommer att byggas under
Linnéplanteringen och angränsande grusytor för att fördröja
regnvatten och därigenom minska flödet genom parken.
Planteringen kommer i samband med detta att förnyas helt, få nya
växter samt göras tillgängligare. Arbetet ligger i linje med den
skyfallsstrategi som Stockholms stad nu håller på att ta fram.
Bakgrunden till samarbetet med Humlegården Fastigheter AB var
ett särskilt uppdrag från den grönblå majoriteten i årets
verksamhetsplan för nämnden där förvaltningen gavs i uppdrag att
se över möjligheterna till ett samarbete med näringslivet.
Östermalms stadsdelsnämnd har som mål att öka samverkan med
näringslivet i trygghets- och hållbarhetsfrågor. Vi vill med hjälp av
extern finansiering stärka våra gemensamma ytor i stadsdelen
ytterligare. Genom samarbetet med Humlegården Fastigheter AB
går Östermalms stadsdelsnämnd före i Stockholms stad när det
gäller möjligheten för näringslivet att vara med och bidra till
stadens utveckling.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/605-2 Dagvattenutredning avseende
Linnéplanteringen i Humlegården
 ÖST 2020/605-3 Bilaga Avtal Humlegården AB
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