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Sammanfattning 

I februari 2018 kom det in ett medborgarförslag om att bygga en 

trappstig som förlängning på en redan befintlig trappa, mellan 

Essingeringen och Essingekroken på Stora Essingen.  

 

Enligt nämndens verksamhetsmål ska parker- och grönområden 

vara tillgängliga och förvaltningen arbetar systematiskt och utifrån 

budget med att genomföra tillgänglighetshöjande åtgärder. Under 

vintern 2018 har platsbesök med särskilt fokus på 

tillgänglighetsåtgärder genomförts bland annat på Stora Essingen. 

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att en 

komplettering av trappan behövs. Förvaltningen avser att bygga ett 

förlängt ledräcke samt ett antal djupare trappsteg med grusad yta, en 

så kallad åsnestig, som komplettering till den befintliga trappan. 

Åtgärderna planeras till 2018. 
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Bakgrund 

I februari 2017 kom det in ett medborgarförslag till Kungsholmens 

stadsdelsnämnd som handlar om att bygga en trappstig som 

förlängning på en redan befintlig trappa, mellan Essingeringen och 

Essingekroken på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden beslutade vid 

sitt sammanträde den 15 mars 2018 att överlämna förslaget till 

förvaltningen för beredning.  

 

 
Aktuell plats markerad med blå ring.  

Ärendet 

I medborgarförslaget beskrivs att det från Essingeringens början går 

en flitigt använd ”genväg” ner till Essingekroken. Genvägen anges 

som den naturliga gångvägen mellan södra 

strandstigen/Essingekroken och Essingetorget/busshållplatsen. 

Vägen börjar med ett hål i stenmuren och en ordentlig stentrappa, 

men efter trappan följer tio meter upptrampad stig. 

Under och efter regn blir stigen mycket lerig och hal, samma sak då 

det är snö eller när höstlöven fallit. Förslaget är att bygga en enkel 

trappstig med grusfyllda steg, som redan finns på flera andra ställen 

på ön. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden. . 

Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2018-04-12, i 

pensionärsrådet 2018-04-16 och i rådet för funktionshinderfrågor 

2018-04-12. Synpunkter framgår av protokollen. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Enligt nämndens verksamhetsmål ska parker och grönområden vara 

tillgängliga och förvaltningen arbetar systematiskt och utifrån 

budget med att genomföra tillgänglighetshöjande åtgärder.  I 

samband med arbetet med Kungsholmens parkplan, som antogs 

under 2017, gjordes en tillgänglighetsinventering av parkerna inom 
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stadsdelsområdet där behovet av åtgärder i varje park har listas. 

Under vintern 2018 har kompletterande platsbesök också 

genomförts, bland annat på Stora Essingen. Behovet av en 

komplettering av den befintliga trappan mellan Essingeringen och 

Essingekroken uppmärksammades på ett av dessa platsbesök.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på befintlig trappa ner mot Essingeringen.  

Jämställdhetsanalys 

Eftersom ärendet berör kvinnor och män samt flickor och pojkar är 

jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras. 

 

Enligt nämndens verksamhetsplan ska parker- och grönområden 

möjliggöra ett jämställt nyttjande. Genom att förbättra trappor i 

parker- och naturmark ges ökade möjligheten att ta del av de 

gemensamma parkmiljöerna och det bidrar till förbättrade 

möjligheter till promenader och hälsofrämjande aktiviteter. En 

förbättrad tillgänglighet i form av ökad access, är något som gynnar 

både flickor och pojkar, kvinnor och män. 
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Slutsats 

Förvaltningen delar förslagsställares uppfattning om att en 

komplettering av trappan behövs. Förvaltningen avser att bygga ett 

förlängt ledräcke samt ett antal djupare trappsteg med grusad yta, en 

så kallad åsnestig, som komplettering till den befintliga trappan. 

Åtgärderna planeras till 2018. 

Bilagor 

Medborgarförslaget 


