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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att göra det
möjligt att med barnvagn ta sig från och till Brännkyrkagatan
genom Bysistäppan, det vill säga tillgängliggöra trappan från
Brännkyrkagatan.
Stadsdelsförvaltningen har undersökt möjligheten att anlägga en
barnvagnsramp i denna trappa. Det visar sig dock att trappan är för
smal för att få plats med en sådan ramp.
Förvaltningen anser att det vore önskvärt att kunna tillgodose
medborgarförslagets önskemål men kan inte se att det går att
genomföra.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att göra det
möjligt att med barnvagn ta sig från och till Brännkyrkagatan
genom Bysistäppan, det vill säga tillgängliggöra trappan från
Brännkyrkagatan.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 12 juni 2014 att
ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.
Medborgarförslaget tar upp att det är ett problem att det inte går att
ta sig genom Bysistäppan med barnvagn från Brännkyrkagatan.
Från Brännkyrkagatan leder en trappa utan barnvagnsramp ner till
parken. Enligt förslagsställaren måste man nu ta en omväg för att
komma till mataffären, busshållplatsen och Bysistorget, då man har
barnvagn.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen har varit på plats och undersökt möjligheten
att anlägga en barnvagnsramp i stentrappan mellan
Brännkyrkagatan och Bysistäppan.
Vid kontroll visade det sig att trappan är så pass smal att det inte går
att få plats med en barnvagnsramp i den. Trappans bredd uppgår till
1,40 meter, alternativt 1,60 meter om en befintlig träspaljé på muren
på ena sidan av trappan skulle tas bort. Enligt Stockholms stads
Tekniska handbok, som innehåller regler för byggande på offentlig
mark, ska det i en trappa med barnvagnsramp finnas utrymme för
den övriga gångdelen att ha en fri bredd på minst 1,60 meter.
Trappan har alltså redan utan ramp en minimal bredd.
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För att kunna få en tillgänglig trappa med barnvagnsramp mellan
Brännkyrkagatan och Bysistäppan skulle den befintliga trappan
behöva rivas och en ny bredare trappa byggas. Detta är dock
knappast realistiskt eftersom en ny stentrappa är mycket kostsam att
anlägga. Kostnaden kan beräknas till mellan 0,5-1,0 mnkr och
anläggandet av en avsevärt bredare trappa skulle även medföra
betydliga ingrepp och gestaltningsmässiga konsekvenser i
parkmiljön. Den befintliga trappan renoverades också häromåret till
en kostnad av cirka 400 000 kr.
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Förvaltningen anser att önskemålet i medborgarförslaget är mycket
relevant och att det vore önskvärt att kunna tillgodose det, men kan
inte se att det går att genomföra annat än till orimligt höga
kostnader och med avsevärda konsekvenser för parkgestaltningen.

Bilaga
Medborgarförslaget
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