Diagonalen, vy mot Hamntorget
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Vy fråndiagonalen, i riktning mot hamntorget. Till höger
i bild ses del av badhustornet och del av badhustorget.
diagonalen blir en viktig och tydlig del av Södermalms
gatunät med möjlighet till ett rikt gatuliv. Vid stråket inns
entréer till exempelvis eriksdalsbadet, Clarion hotell och
handeln i Åkernkvarteret. diagonalen blir ett rörelse- och
vistelsestråk, ett stråk där gående och cyklister prioriteras.
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Nya kvarter med varierat innehåll
Kv Åkern Västra

Kv Åkern Östra

Badhustornet

På Clarion Hotell Stockholm passerar mellan 500 000 och 600 000
människor varje år för at äta, konferera och/eller övernata. Kvarteret Åkern förlängs söderut och möjlighet ges ill en utbyggnad av
hotellet.

Den östra delen av kvarteret Åkern förlängs mot söder för at ge
plats för nya bostäder och lokaler av olika slag. En publik passage
öppnas upp genom kvarteret från Ringvägen ned ill Diagonalen.
Det blir en atrakiv sekvens av livfulla gårdar med olika karaktär
och innehåll. Här ges plats för service, restauranger och en utökad
handel, och entréer ill bostäder och kontor. Passagen utmynnar i
Diagonalen och Torget under bron, et urbant torg, unikt i sit slag,
med plats för marknad, event och sport.

Vid Badhustorget, i anslutning ill Badhusets entré, byggs bostäder
i en ca 22 våningar hög byggnad. Byggnaden avskärmas mot bullret
från Johanneshovsbron och öppnar sig mot väst och parken. Tornets fot bildar torgets ösfasad och har et utmärkt läge för kaféer
och restauranger med utblickar över parken.

Vid parken och koloniträdgårdarna skapas plats för at bygga
bostäder som vänder sig mot grönskan och vatnet. At blanda
bostäder med hotell i samma kvarter ger hotellgäster och boende
illgång ill restauranger, puls och akiviteter. Fler mötesplatser
längs Badhusbron och mot Badhustorget skapas och husens bottenvåningar bidrar ill levande gaturum.

Byggnadsvolymerna uformas för at minimera buller i lägenheterna, genom at de ytre husen skärmar kvarterets inre delar från
störande traik. En stor del av de nya byggnaderna kan därmed användas för bostäder. Et höghus i kvarterets sydöstra hörn markerar
brofästet och accentuerar Södermalms stadsfront mot Söder.
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Skansbrogatan
Vy från Skansbron norrut, i riktning mot Södermalm. Skansbrogatan bildar kanske den viktigaste kopplingen inom Söderstaden genom att
bli en kontinuerlig stadsgata mellan Södermalm
respektive Sjöstaden och Gullmarsplan. den har
breddade cykelbanor och trottoarer, och kantas
av ny bebyggelse med entréer och lokaler i
bottenvåningarna.Skanstullsbron ses till vänster i
bilden.
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badhusbron
fika

diagonalen

Cykla
plaska i vattenlek.
fika i solen
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utsikt. Njuta
av blomster
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Sitta och hänga.
Vila

Sitta och hänga.
Vila. fika i solen
umgås.
Sitta och spana

Styla med kickbike eller skateboard
Titta på konst.
event och aktiviteter.
fascineras över ljud och ljus
Klättra och hoppa. Gymma
och spänna musklerna

fika. uteserveringar i solen
evenemang och vila

Cykelbana
folkliv, umgänge

BADHUSTORGET
badhustorget
(vändzon buss)

aktivitetsstråk:
träd, konst,
gym, möblering,
uteservering

Gångfartsgata:
angöring,
kör- & gångyta

busshållplats

TORGET UNDER BRON
Åkernpassagen
(till tunnelbana)

HAmNTORGET

Badhustorget

Torget under bron

Hamntorget

I Badhustorget möts stadsliv och grönska. Badhustorget uformas
som en sammanhängande torgyta i mötet mellan Diagonalen och
Badhusstråket. Den fungerar som entréplats ill Eriksdalsbadet men
också som en plats för vistelse och evenemang. Här inns grönska,
sitplatser, möjlighet ill sol, relekion, iaktagelse och lek och med
utblickar mot parken och vatnet. Angöringstraiken på Diagonalen
kan vända här (buss- och bil).

Torget under bron ligger centralt i stadsdelen och fungerar som
en akiv urban park, unik i sit slag, starkt präglad av vägbroarnas
valv och betongkonstrukioner. Platsen uformas som et torg med
plats för vistelse, sport, samling, marknad och event. Terrasser inns
på olika nivåer för urban sport och lek som hopp, gym och skate.
Under broarna inns möjlighet för interakiv konst, illfälliga installaioner (ljud + ljus) och kortvariga event under tak. Torget blir en
unik plats i stadsdelen med lexibilitet för olika användningar.

Hamntorget vid vatnet är en av huvudentéerna ill området och
det är här Diagonalen har sin början. Hamntorget förslås uformas som en välkomnande yta i vardagen med trädplanteringar,
möjlighet ill uteserveringar, sitplatser i soligt läge och möjlighet ill
mindre evenemang. Torget uformas med hamn- och kajkaraktär.
Nivåskillnader tas upp av terasser och ramper.
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Torget under bron
Vy över Torget under bron mot nordväst och
diagonalen. brovalvet syns till höger i bild. det
här är en aktiv plats där många olika saker
kan äga rum, sportaktiviteter, konsthändelser, marknader, konserter och lek. marken är
terasserad och rymmer både grönska och
hårdgjorda ytor. härifrån kan man ta buss
eller röra sig i Åkernpassagen till Skanstulls
tunnelbanestatation.
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Så skapas en stadsdel i samspel med naturen
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Sammanhängande parkrum från Ringvägen till vattnet och längs
stranden gör att staden möter vattnet. Det gröna ger liv åt stadsrummen.
Eriksdalslunden levererar ekosystemtjänster som tas till vara och
utvecklas.
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Staden möter vattnet

3.
Avsnitet beskriver den grönblå strukturen i samspel med det byggda.
Idag är parken och strandpromenaden välbesökta och många stockholmare nytjar promenadstråken, grönytorna och utegymmet.
Området används dock inte fullt ut på grund av t. ex. inhägnader,
brist på kopplingar, en splitrad park samt at delar av området
nytjas för sådant som skulle kunna placeras på annan plats, t.ex.
parkering.
Fler parker
Nya gröna stadsrum och parker föreslås. Två torg och en park
skapar en grönare miljö kring broarna än vad som inns där idag.
En park vid strandpromenaden förbätrar möjligheten ill rekreaion vid vatnet och stärker promenadvägen som vikigt stråk
på Södermalm. Med en utvecklad strand- och kajpromenad vid
Skanstull binds östra och västra Södermalm ihop från Danvikstull ill
Hornstull.
Eriksdalslunden blir en central och tillgänglig stadspark
Eriksdalslunden utvecklas och föreslås få bätre kopplingar och blir
illsammans med Årstaviken et ännu starkare komplement ill det
hekiska stadslivet vid Götgatan och Ringvägen. Parkens olika delar
föreslås på sikt kopplas ihop och et sammanhängande parkrum
skapas, från Ringvägen i norr ill Årstavikens stränder i söder. En ny

eriksdalslunden. perspektivet visar en möjlig lösning för ett sammanhängande parkrum där industrispåret är överbyggt.
Nya ramper, trappor, terassser och gröna ytor skapas.

ramp eller stråk kopplar Eriksdalslundens norra del via badet ill det
nya Badhustorget.
Parksigarna i Eriksdalslunden vävs ihop genom at landskapet
läks samman över spårdiket. Det beintliga spårområdet kan tas i
anspråk för olika verksamheter som ill exempel skidtunnelanläggning, odling eller plats för kultur. Möjligheten ill intunnling av
spårområdet för at skapa en skidtunnelanläggning har studerats
på en översiktlig nivå. Vidare studier kommer at behövas för at se
om det är en möjlig användning av det före deta järnvägsspåret.

Ovanpå spåret, alternaivt tunneltaket, anläggs nya parkfunkioner
med grönska, gångvägar, stadsodling och lek. Den beintliga tunnelmynningen har et kulturhistoriskt värde och bör kunna bevaras
som en atrakion och t.ex. nytjas ill kläterväg.
Anslutningen mot parkens västra del förstärks med nya trappor och
gångvägar. I parken inns alltjämt plats för koloniloter men också
nya möjligheter för rörelse och vila, i sol eller skugga. Mot badet
i söder skapas gröna solterrasser som kan användas året runt för
picknick, träning eller lek.

breddat gång- och cykelstråk

bef. parkstråk
bef. Kolonilotter
Ramp
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aktivitetsyta vid tunnelmynning (klätterväg)
Ny parkdel på tunneltak med odling
Trappa
Solterrasser
balkong med utsikt (park yta)
entre till bad och omklädningsrum
In & utlastning
breddad ramp eventuellt med grönska

Öppet landskap:
event, festiva-ler,
marknad mm

båtuppställning
(event sommartid)

utegym
Tränings redskap

HAmNTORGET
med nya sittplatser

Café
Lekplats, miniparkour
spontanidrott Solbryggor

STRANDPARKEN
grönyta för solbad och lek.

Nyiken Gul
Café restaurang

Trappa & Sittgradänger
båthållplats

SlUSSPARKEN
Terrasserad park med
grönska.
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platser för rörelse och vila, fånga solen eller svalkas
Badhusbron breddas
Badhusbron utvecklas ill et stadsstråk ner ill Badhustorget och
fortsäter sedan ända ner ill vatnet. Stråket breddas för gång- och
cykeltraiken men också för at ge plats för vistelse. Längs dess östra
sida kantas stråket av byggnader med akiva botenvåningar med
plats för lokaler t.ex. utekaféer mot parken och etermiddagssolen.
Strand- och kajpromenaden får två nya parker
Årstavikens strandpromenad föreslås stärkas genom två nya parker,
Strandparken och Slussparken. Strandparken blir en öppen park
för solbad och picknick med en lekpark inill vatenbrynet. För at
åstadkomma deta justeras båtklubben ÅSS uppläggningsytor för
båtar i läge. Ytan norr om beintlig gång- och cykelväg föreslås öka
och ytan söder om vägen minska. Et nyt klubbhus uppförs längre
västerut. Förslaget innebär at båtklubbens yta behöver minskas
med ca 700 kvm av dagens 6500 kvm. Restaurang Skrovet föreslås
vara kvar i sit nuvarande läge vid stranden. Solbryggor föreslås
anläggas ut i Årstaviken.
Under broarna skapas nya akiva platser med möjlighet at anordna
musik-, teater- och idrotsevenemang och andra publika event.
Slussparken ligger i Åkernpassagens förlängning från Ringvägen via

Terrassering för att sitta i solen.
exempel Tuvanparken, Stockholm

Slussparksgatan nere vid vatnet. En terrasserad park byggs upp
med grönska och sitmöjligheter i sol och skugga. Bropelare och
utblickar skapar en urban plats som är unik.
Tillgängligheten mellan kajpromenaden öster om broarna och
strandpromenaden väster om broarna utvecklas också med en
bredare och genare väg förbi båtklubben EMBK och slussområdet.
Strandpromenaden ger plats för rörelse, avkoppling och lek. Platser
för akiviteter och uteserveringar blir nya målpunkter längs vatnet
och kan successivt utvecklas ill en sommarstockholmsk kafédesinaion.

Tennisen i parken
Hellas Tennis har funnits på platsen sedan 1960-talet. Klubbens
beintliga tennistält behöver ersätas inom en snar framid. Klubben
önskar en ny permanent hall inom nuvarande område. Platsen
ligger inom område för strandskydd men i programmet föreslås at
permanent bebyggelse prövas för at ge Hellas Tennis en möjlighet
at innas kvar i området.

Föreningslivet i parken kommer fortsat vara vikigt för parkens
användning och trygghet. Hammarby Slussområdet kommer även
fortsätningsvis at vara inhägnat av säkerhetskäl då Slussen är en del
av en internaionell farled.
I takt med at stadens befolkning ökar och parken och stränderna
blir mer nytjade av besökare, kommer vissa omdisponeringar at
behövas för at allmänhetens parkliv ska kunna samsas på et bra
sät med föreningarnas behov av ytor. För verksamheter invid vatnet
och föreningar kommer justeringar av stängsel, ytor, marknivåer at
behöva göras för at området ska kunna nytjas på et bra sät.

höjdskilllnader &
gröna trappor

Njuta av solen, vattenkontakt, umgås
- hornsbergs strand , Stockholm

Illustration ny tennis hall

plats under broar brovaktarparken , Stockholm

plats vid vattnet Norr mälarstrand , Stockholm
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Slussparken.
Vy från pakens södra del
mot Slussparksgatan. Terrasser tar
upp nivåskillnader och skapar olika
platser i sol och skugga.
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Naturens ekosystemtjänster berikar staden
Eriksdalslunden levererar ekosystemtjänster som berikar Södermalms stadsliv. Dessa ska tas ill vara och utvecklas.
Området har en rik biologisk mångfald
Eriksdalslunden har en rik biologisk mångfald där leråldriga trädbestånd utvecklas och den naturliga fröbanken i markens matjord
tas illvara. Koloni- och stadsodling i Södra Skanstull har stora
sociala värden men också ekologiska. Variaionen av frukt, grönsaker och blommande växter är betydande för Södermalms artrikedom
och för pollinerande insekters överlevnad i området. Variaionen i
sig är en vikig komponent i Södra Skanstull för at skapa et robust
ekosystem som samverkar med staden.
Parkens vegetaion skapar vind- och bullerskyddade miljöer. Det
bidrar ill et jämnare mikroklimat i hela stadsdelen genom at kyla
luten varma dagar. Parkens och gatornas träd och täta buskage har
en viss iltrerande efekt på lutpariklar som fastnar på löv och våta
ytor.
Även de nya byggnadernas gårds- och takmiljöer skapar
förutsätningar at utveckla områdets ekosystemtjänster som ska
tas illvara på motsvarande sät som för parken.

Iniltrationskapacitet nyttjas där det är möjligt
I Eriksdalslunden och Årstavikens dalgång är vaten i alla dess
former synliga i staden och skapar renande kretslopp samidigt som
det visuellt och ekologiskt berikar stadsmiljön. Markens naturliga iniltraionskapacitet nytjas, där det är möjligt, för rening av
dagvaten. Den genomsläppliga naturjorden och slybevuxna slänter
fördröjer efekivt kratiga skyfall och renar dagvaten från några av
stadsdelens gator och bebyggelse. Vissa grönytor kan används som
lokala upplagsplatser för snö (med eller utan kapacitet at lokalt
omhänderta förorenat smältvaten). Principen för dagvatenhanteringen i den täta delen av stadsdelen är at nederbörd som faller
eller smälter på allmän plats leds via ränndalar från de hårdgjorda
ytorna ill planteringsytor och vatenstråk. Rening och fördröjning
av dagvatnet sker då genom at pariklar fastnar i jordmaterialet.
Vid Diagonalen är gatan delvis underbyggd vilket kompenseras med
större fördröjningsmagasin.

De kulturella ekosystemtjänsterna i Skanstull har de
största värdena
I framiden blir det lätare at ta sig ut i parken via de centrala
stadsstråken i parkens kanter. Genom at vuxna och barn i staden
lätare kan vistas i dalgångens natur kan större förståelse för naturens värde och dess funkioner skapas. Det är också de kulturella
ekosystemtjänsterna i Skanstull som har de största värdena i ekonomiska termer. Alla ekosystemtjänster inns i princip i hela området
för naturen är utbredd och variaionsrik. Parkområdet är och kommer bli populärt för boende och besökare från hela Stockholm.
Inom den nya stadsdelen, mellan Ringvägen och Hammarbyslussen,
skapas nya grön stadsrum som är tystare och med bätre lut än
miljön kring broarna idag.
Parkens och stadsbygdens utbredning kan uppfatas som en veckad
eller likig stadsfront från Årstavikens dalgång. Det beskriver på sät
och vis hur stadsdelen samspelar med naturen, vatnet, topograin
och grönskan för at ta illvara naturvärden, skapa parkentréer där
det vardagliga stadslivet inns och för at göra stadskopplingar över
vatnet där det är möjligt.
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Strandparken
Vy över Strandparken från sydväst.
platsen närmst vattnet får vistelse och
lekmöjligheter. här kan man uppehålla
sig en stund . de nya bryggora ger alla
tillträde till vattnet med möjlighet att
doppa fötterna.
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Stadsbyggnadsprinciper
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Stadsbyggnadsprinciperna tydliggör hur nya byggnader, gator, torg,
platser och parker ska förhålla sig till platsen och sin omgivning.
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Bebyggelsekaraktärer i landskapet
Den nya bebyggelsen förhåller sig till broarna

En ny årsring av kvartersstad norr om Diagonalen

Den nya bebyggelsen sorteras huvudsakligen i två karaktärer
beroende på hur de förhåller sig ill högbroarna. Bebyggelsen norr
om brofästena, det vill säga norr om Diagonalen, är av typen med
gårdskringbyggda kvarter och blir en ny årsring med kvartersstad på
Södermalm. Bebyggelsen söder om brofästena, det vill säga söder
om Diagonalen, består av solitära byggnader utan innergårdar.
Bebyggelsen ansluter därmed ill innerstadens byggnadssät med
kvartersstad där det är möjligt och lämpligt medan de fristående
byggnadsvolymerna möter de speciella förutsätningarna i brolandskapet.

Bebyggelsen utgör en ny årsring kvartersstad på Södermalm, alltså
kvarter med byggnader i gatuliv och gröna, tysta innergårdar.
Stockholms beintliga innerstadsbebyggelse är i huvudsak uppförd i
relaivt jämn höjd på 5-7 våningar. Södra Skanstulls nya bebyggelse
ska i första hand följa den igenkännbara innerstadsskalan.

KVaRTeRSSTad
LameLLhuSbebYGGeLSe
huS I paRK

Solitärer mellan broarna
Bebyggelsen mellan broarna har inga egna gårdsrum och är därför
i huvudsak inte bostäder. De vänder sig visserligen mot omgivande
lokalgator men beinner sig i et stadslandskap dominerat av högbroarna. Därför uformas bebyggelsen här som solitärt skulpterade
byggnader som förhåller sig både ill den låga stadsnivån och ill
högbroarna.

NY ÅRSRING
KVaRTeRSSTad

SOLITÄReR
SmÅSKaLIGT

hammaRbYSJÖ
KaJeR

ÅSTRaVIKeN
STRÄNdeR

bebyggelsen har olika karaktärer. färgfälten visar hur staden
växer söderut i form av kvartersstrukturnärmast beinlig
innestadsstruktur för att sedan övergå till solitärer i landskapet och
närmast slussen småskalig bebyggelse.

Den nya bebyggelsen och den storskaliga infrastrukturen samspelar
här. Höjden på den nya solitära bebyggelsen följer innerstadens
takhöjder men fasaderna kan vara utan särskild våningsindelning
och därmed ha et mer skallöst utryck.
Småskaligt och inte så tillrättalagt längs strandpromenaden och under broarna.
Längs Årstavikens stränder och under Skanstulls broar inns alltjämt
plats för verksamheter som inte är så illrätalagda och förutsägbara. Bebyggelsen är småskalig och kan ibland ha en mer illfällig
karaktär. Här värnas rymden under broarna och därigenom kontrasten mellan storskalig infrastruktur och småskalig bebyggelse som
följer landskapets nivåer.
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Stadsbild - byggnad och stadsfront

en tät och blandad stadsdel

Höga hus som solitära landmärken

Bebyggelsens fasader bildar entrérum och stadsfront

En blandad stadsdel - mångfald av funktioner

Tre höga byggnader, varav Folksamskrapan är en, reser sig ur innerstadens 5-7-våningskvarter. Det är vikigt at de högre byggnaderna
inte uppfatas som en grupp utan som solitärer. Det görs genom
placeringen men också genom olika höjd, utryck och riktning av de
höga husen. I stadssilhueten från Gullmarsplan ska de tre byggnaderna stå på et bestämt avstånd ifrån varandra. Upplevelsen av
höga hus som portmoiv på platsen ska undvikas.

En stor del av den nya bebyggelsen är synlig från broarna och från
många olika platser i dalgången. Fasader och tak bildar entré ill Södermalm och Söderstaden. Bebyggelsen i Södra Skanstull bildar en
ny stadsfront mot et större stads- och landskapsrum förutom at
samspela med stadsdelens lokala gator, parken och brolandskapet.
Det kräveren särskild omsorg och högsta arkitektoniska kvalitet. Tak
som blir synliga från högbroarna ska uformas som en femte och
synlig fasad på motsvarande sät som Eriksdalsbadets vågformade
tak.

Den nya bebyggelsen ska bidra ill at skapa en levande stadsdel
med blandat innehåll. Det innebär at verksamheter som det inns
brist av eller som saknas idag ska prioriteras som t.ex. bostäder,
handel, service och kultur. All typ av idrot, rörelse och lek är en
vikig del av blandningen för at utveckla Skanstull som en bad- och
idrotsdesinaion.

De nya höga byggnaderna ska placeras så at de inte skymmer
vikiga landmärken som Folksams högbyggnad, Åhlénstornet och
Globen. Det är inte minst vikigt set från söder som är en vikig
entréväg ill Södermalm och varifrån de höga byggnaderna syns
tydligt. Åkernkvarterets högre byggnad, Åkertornet är placerad i
kvarteret dvs indragen från Götgatans förlängning så at Globen är
väl synlig.

Blandningen av verksamheter ska inte bara rymmas i stadsdelen
som helhet utan även inom varje kvarter och längs kvarterens bottenvåningar. På så sät skapas en rik och varierad miljö för dom som
promenerar. Tätheten, skalan och intensiteten gör stadsdelen ill en
del av innerstaden.
Läget kring broarna och den blandning av ofentliga, permanenta
och illfälliga verksamheter som utvecklats här lämpar sig också för
illfällig arkitektur. Tillfällig arkitektur kan vara illfälliga byggnader
med idsbegränsade bygglov som inhyser ill exempel utställningar,
popupakiviteter eller serveringar. Det bidrar ill en varierad och
upplevelserik stadsdel över rum och id.
Skola och förskola
Förslaget innebär ca 750 lägenheter. Förskolebehovet föreslås lösas
genoma at förskolor integreras i de nya kvarteren.
Tullgårdsskolan och Eriksdalsskolan planerar at bygga ut sina
verksamheter.

Skasntullsbron. Vy mot Skanstull från Gullmarsplan

Vy i Götgatan mot dess förlängning söderut i
Skanstullsbron med Globen i fonden
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det offentliga rummet, gator och stadsrum
Stråk och platser med olika karaktärer ska stödja en mångfald av användningsområden
Nya torg, gator och parker skapas. De ofentliga rummen har olika
förutsätningar som ska tas illvara och resultera i platser med olika
karaktärer. Det kan gälla platsernas rumsliga avgränsning, växtlighet, möblering och markens och belysningens uformning.
De ofentliga rummen ska bidra ill en rik och varierad upplevelse
för den som rör sig igenom stadsdelen men också fungera som
mötesplatser för boende, verksamma och besökare. Platserna ska
vara lexibla så at de kan stödja många olika användningar, planerade akiviteter och illfälliga evenemang.

Diagonalen - ska ges ett samlat gestaltningsgrepp

Gående och cyklister prioriteras

Diagonalen är det centrala stadslivsstråket med många entréer, och
med handel, service, kaféer och restauranger. Diagonalen uformas
främst för gående och cyklister men också för angöring ill verksamheter och bostäder. Inlastningar och parkering sker i garage under
Diagonalen.

Gående och cyklister prioriteras och et nät av gång- och cykelstråk
i området kopplar samman områdets olika platser. Cykelbanorna
separeras från gående och biltraiken. Genom cykelstråket på
Diagonalen skapas gen passage mellan Skansbron och Ringvägen
och därmed avlastas korsningen vid Ringvägen/Götgatan. Cykelparkeringen placeras i goda lägen inom kvarteren men också vid
olika atrakionspunkter.

Gatans förbindande roll mellan Hamntorget och Ringvägen och
dess orienterande roll i stadsdelen ska tas illvara och understrykas
med et samlat gestaltningsgrepp. Det kan innebära at Diagonalen
har et eget och lät igenkännligt golvmönster. Det kan innebära at
belysning, grönska och formgivning av stödmurar, växtbäddar och
bänkar är konsekvent gestaltat i hela dess sträckning.
En samlad gestaltning gör Diagonalen lät igenkännbar i hela dess
sträckning, trots de många broarna som korsar över den. Det gör
dess orienterande roll ännu starkare. Diagonalen kan rät uformad
bli et illskot ill hela stadsdelens idenitet.
Diagonalen har en gångzon på 4 meter och en möbleringszon på
4 meter vilket ger plats för grönska, konst och olika akiviteter och
atrakioner. På ytan för blandtraik, ca 10 meter bred, så kallad
shared space, samsas gående, bilar och bussar på de gåendes
villkor.
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Gatusektioner
Stadslivetslänk - Skansbrogatan.

skiljeremsa

Östra och västra Södermalm kopplas samman
- Diagonalen

gångbana

körbar yta

angöring

skiljeremsa

cykelbana

grönska+möblering

Stadsliv möjliggörs längs det gröna - Badhusbron.

gångbana
mur

gångbana

cykelbana

grönska+möblering

gångbana

förgårdsmark

uteservering
aktiv stråk
aktiv stråk
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Smart parkering
Genom at samförlägga många olika verksamheters parkeringsbehov ill sammanhängande parkeringsgarage kan parkeringsplatserna samnytjas och därmed minskar behovet yterligare.
Det är främst arbetsplatsparkering som reduceras ill förmån för
kollekivtraik, gång, cykel och bilpooler. Et större garage, 230280 p-platser föreslås, under Diagonalen för besöksparkering ill
verksamheterna i området (handel, kontor, idrot) men också för
boende i området. Ca 200 bilplatser antas långsikigt innas kvar i
den nuvarande parkeringsanläggningen i kv Åkern 16.

parkeringsgarage i byggnad / under mark
Infart garage

Smart angöring och inlastning
Nuvarande verksamheters parkeringsbehov för bil i området minskas genom et akivt arbete för at simulera ill resval där generös
cykelparkering, atrakiva stadsmiljöer, resepolicys med hållbar
inriktning, bilpooler, lånecyklar mm ingår.
Väster om Skansbron bedöms det nya och gamla parkeringsbehovet
bli ca 400 bilplatser. Även inom kvarteret Katsan inns möjlighet
ill garage. I kvarteret Tullgården och kvarteret Åkern Östra inns
beintliga garage som avses behållas.
Följande parkeringstal för bil föreslås:
Bostäder: 4 bilplatser/1000 m2
Kontor: 2 bilplatser/1000 m2
Idrot: Ca 75 % av beintliga sportparkeringar
Hotell: 6 % av rummen
Kultur/nöje/mat: 2 bilplatser/1000 m2
Handel: 4 bilplatser/1000m2

Angöring ill byggnaderna sker via entréer mot gatorna. Undantagsvis sker den illgängliga angöringen via entré från parkeringsgarage
(kv Åkern Östra). En samordnad inlastning ill Eriksdalsbadet och kv
Åkern skapas via det nya garaget under Diagonalen. Deta minskar
traikbelastningen på Ringvägen och tunnelkopplingen där kv Åkern
Västra har inlastning idag. In- och ufart ordnas vid Triangelparken,
på samma ställe som parkeringsgaragets anslutning. Nuvarande
sträckning för lastangöring ill badet behålls men byggs över och
blir et invändigt lasfar. Lasfaret angör även nuvarande lastgård i
kv Åkern 16. Även återvinning och returhantering hanteras i lastgårdarna. Mindre verksamheter som inte förbinds ill lasfaret ges
möjlighet ill godsangöring i gatunätet.
Tillgänglig målpunkt
ej tillgänglig målpunkt, angöring ordnas från annan nivå
eller sekundär entré.
enstaka angöring via GC - väg
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parken, gröna stadsrum, tak, gårdar och fasader
Årstavikens böljande grönska möter vattnet som strand

Gröna parker, torg och stråk

Gröna tak, gårdar och fasader

Utvecklingen av parker och strandpromenad uformas med naturlig
karaktär som följer landskapets förutsätningar.

Området kring broarna domineras idag ill stora delar av hårdgjorda
ytor. Broarna och traiken bidrar ill känslan av en tuf miljö. At
illföra grönska är vikigt både för at förbätra stadsmiljön och för
at få vikiga miljövinster.

Hammarby sjö möter vattnet med hårdgjorda kajer.

Större gator och torg ska trädplanteras. Diagonalen är ill stora
delar underbyggt med garage. För at åstadkomma grönska behöver
terrassbjälklaget ges et djup som medger träd och annan vegetaion.

Kvarterens gårdar och tak är en del av områdets grönstruktur. Det
nya Skanstull är tätbebyggt. Inom kvarteren möjliggörs endast
mindre gårdar alternaivt tak som vistelseytor. Gårdar och tak ska
uformas som högt kvalitaiva gröna miljöer och möjliggöra goda
vistelseytor för bostäder och arbetsplatser.

Utvecklingen av platser och ofentliga rum mot Hammarby sjö görs
på et stadsmässigt sät. Platserna uformas som stadsrum omgivna
av byggnader och entréer. Kompleteringar anknyter ill den hårdgjorda kajmiljöns gatustenar, murar och pollare.

Två nya parker skapas, Strandparken och Slussenparken. Platserna
ges olika karaktär och ska förses med grönska och trädplanteringar.
I området inns en tradiion av stadsodling som kan utvecklas och få
nya platser i området.

Gårdars terrassbjälklag görs med illräckligt djup för at bära träd
och annan vegetaion. Grönska kan även illföras gata och gård
genom växtbeklädda fasader.

Genomförande
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Genomförandet av Södra Skanstull kommer att ske etappvis
under lera år framåt och drivas av Stockholms stad i samverkan
med lera aktörer. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur olika
genomförandefrågor bidrar till att förverkliga programförslaget.

Fastighetsägarförhållanden
Programområdet omfatar et antal fasigheter där Eriksdalsbadet
1 och Södermalm 5:2 och 5:17 ägs av Stockholms stad. Privatägda
fasigheter inom området är bland annat Åkern 16 och 17, Tullgården 2, Katsan 1 och Ryska Smällen 1 som i olika grad berörs av
programförslaget medan kv Metspöet och Kroken inte alls berörs.
Därutöver inns lera arrendatorer och andra nytjanderätshavare
inom området.
En stegvis och samordnad utbyggnad i etapper
Skanstullsområdet är komplext med stora nivåskillnader. Programmet innebär omfatande förändringar av infrastrukturen med nyt
gatunät och överdäckning av beintliga ramper mellan Skansbrogatan och Ringvägen/ Söderledstunneln. När programmet godkänts
kommer det at ligga ill grund för en detaljplaneläggning i lera
etapper.
En planering för etappernas indelning i id och geograisk avgränsning har påbörjats. Den planerade intunnlingen av de beintliga
traikramperna genomförs för at ny bebyggelse ska kunna anläggas
ovanpå dessa. Traiken på ramperna måste då stängas av under
1,5-2 år och fordonstraiken hänvisas ill andra på- och avfarter.
Den påbörjade ombyggnaden av Slussen på norra sidan av Södermalm kommer at vara styrande för när intunnlingen kan påbörjas
etersom traikavstängning av ramperna inte kan ske förrän vissa av
åtgärderna inom Slussenprojektet är avslutade. För lera beintliga
byggnader och anläggningar inom området med gällande detaljplaner och bygglov som stämmer med programmets intenioner
behövs ingen ny planläggning. Det är vikigt at verksamheter och
anlägningar kan fungera under hela processen. Deta gäller bland
annat Eriksdalsbadet, Clarion Hotell, Åhlenskvarteret med sin park-

eringsanläggning samt kontorsbyggnader inom Folksamkvarteret,
kv Katsan (White-huset) och kv Ryska Smällen.
När boende och verksamheter börjar lyta in i den framida stadsdelen ska de kunna uppleva området som en trygg stadsmiljö, även
om byggnadsarbeten pågår i närområdet. Det är vikigt at det då
inns trygga gång- och cykelvägar ill och från skola, kommunikaioner och annan samhällsservice. Samordning mellan beintliga
och framida aktörer kommer vara en förutsätning för genomförandet.
Tidplan
Arbetet med den första detaljplanen bedöms kunna starta idigast
2017. Genomförandet bör kunna påbörjas under 2019. Omvandlingen av Skanstullsområdet planeras pågå i 7-8 år och vara klar
idigast 2026/27.
markanvisningar
Staden äger en stor del av marken i området och avser at anvisa
mark ill olika byggherrar för uppförande av den nya bebyggelsen.
Markanvisningar ska göras i enlighet med stadens markanvisningspolicy med programmet som grund, baserat på stadens riktlinjer
och stadsbyggnadsprinciper. Ambiionen är at inom området
skapa en variaion av uformning och bebyggelsetyper.
Ekonomi
Stadens utgiter för investeringar i allmänna platser inansieras
via exploateringsnämndens budget. Stadens intäkter från försäljn-

ing och tomträtsupplåtelse av mark ska balansera utgiterna för
projektet. Byggnaion på kvartersmark inansieras av respekive
byggherre. I enlighet med stadens mål planeras 1 % av stadens
investerade medel avsätas ill konst på allmän plats i samarbete
med Stockholm konst.
Traik och parkering
Nya gator och stråk ska byggas för at öka illgängligheten i området
mellan kajnivån och Skansbrons nivå. Diagonalen kommer at binda
samman Östgötagatans förlängning med rampen mot Ringvägen i
väster. Busstraik med busshållplats anläggs centralt inom området.
Gång- och cykelvägar utökas och kopplas samman. Hammarby
Slussväg byggs om för förbätrad illgänglighet med minskad lutning
och kompleteras med gång- och cykelbanor.
Bilparkering föreslås huvudsakligen anläggas i et gemensamt
garage under gatu- och parkmark. Deta innebär möjlighet at
etablera bilpooler och at samnytja parkeringsplatser mellan olika
verksamheter som bostäder, kontor, handel och idrot. Parkering
inom området på gatu- och parkmark minimeras.
Störningar och transporter under byggtiden
En så omfatande förändring som föreslås i programmet innebär
allid påverkan på omgivningen. Under byggiden kommer staden
at arbeta för at störningar som omledning av traik och begränsad
framkomlighet minimeras så långt det är möjligt. Et raionellt och
efekivt genomförande är nödvändigt. För at byggtransporter
inom området ska minska kommer möjligheten ill samordning av
byggvaruleveranser och omhändertagande av schaktmassor at
utredas. Byggtraiken kommer i första hand at hänvisas ill Skansbrogatan för vidare transport söderut på Nynäsvägen.
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Förutsättningar och konsekvenser stadsstruktur
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Ett lertal utredningar har tagits fram för att belysa programförslagets konsekvenser.
Konsekvenserna beskrivs kortfattat i kommande kapitel men inns att läsa i sin
helhet i dokument på stadens hemsida. Kapitlet om stadsstruktur innehåller förutom
konsekvenserna för kulturmiljön även konsekvenserna för grönsamband och
parktillgång. Stadsbyggnadskontoret bedömer att programmets genomförande som
helhet inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller
MB att en miljöbedömning behöver göras.
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behovsbedömning

Kulturmiljöanalys
Konsekvenser

Stadsbyggnadskontoret bedömer at programmets genomförande
som helhet inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan
som åsytas i PBL (Plan- och bygglagen) eller MB (Miljöbalken) at
en miljöbedömning behöver göras.
Programförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Programförslaget bedöms inte strida mot andra kommunala eller
naionella riktlinjer, lagar eller förordningar. Programmet bedöms
inte heller medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller
människors hälsa.
Miljöförvaltningens bedömning är också at genomförandet av
planprogrammet inte kan antas utgöra en sådan påverkan på miljön
såsom avses i kapitel 5 i PBL eller kapitel 6 i MB at en fullständig
miljökonsekvens beskriving (MKB) behövs göras. Däremot pekar
miljöförvaltningen ut vikiga miljöfrågor at belysa i arbetet, bland
annat buller, lutkvalitet, markföroreningar och traikförhållanden.
Stadsmuseums bedömning är likaledes at en MKB inte är påkallad
för programarbetet. Programarbetet för Södra Skanstull kan dock
anses vara omfatande och berör en del av staden som innehåller
idslager från i stort set hela stadens historia. Området ligger
inom riksintresset Stockholms innerstad. Stadsmuseum har därför
önskat at en särskild kulturhistorisk konsekvensanalys görs. Tidigt i
programarbetet har därför en kultuhistorisk analys gjorts och varit
et akivt instrument vid uformingen av området.
Storstockholms brandförsvar (SSBF) bedömmer inte at det inom
området inns riskobjekt, såsom leder för farligt gods, bensinstaioner, som explicit behöver behandlas i planprogramet. SSBF har
inte heller ideniierat några andra riskobjekt vars risker behöver
utredas särskilt i planarbetet.

Planområdet ligger i kanten av den äldre stenstaden med
kvartersstruktur i de norra delarna av planområdet och med
solitära byggnader närmare vatnet.
Stadsväxten har i Skanstull lämnat tydliga årsringar. Planmönstret i
Bohus-, Östgöta-, Södermanna- och Götgatans är spår från1600talets starkt expansiva stad medan Ringvägen representerar det
sena 1800-talets stadsbyggande. Skanstullsbron och Folksamanläggningen, med dess relaion ill bakomliggande stadsfront representerar 1900-talets stadsbyggande och bebyggelseutveckling.
Koloniområdet norr om vatenverken, som staden anlade i början
av 1900-talet, är idag en del av värdekärnan Eriksdalslunden. Hammarbyslussen och Skansbron, med illhörande byggnader och kajer,
är spår från sjöfarts-, handels- och industristaden.
Bebyggelsen har en anpassning ill den ursprungliga topograin
genom at trappas mellan Ringvägen och Hammarby sjö. Skanstull
är en del av Södermalms siluet sedd från Södertörn och broarna
över Skanstull. Folksamhuset ingår i silueten illsammans med
kyrktorn, andra höga byggnader och et i övrigt sammanhållet
taklandskap. Bohusgatans norra sida bildar stenstadens ytre gräns;
en stadsfront.
Området ligger inom “Stockholms innerstad med Norra
Djurgården” som är av riksintresse för kulturmiljövården och omfatas av miljöbalkens skydd mot påtaglig skada på kulturmiljön
enligt kapitel 3:6 i miljöbalken. Den kulturhistoriska konsekvensanalysen listar områdets kulturmiljövärden uppdelade på betydelse
för riksintresset, kommunal betydelse samt betydelse för närmiljön.
Den följande beskrivningen fokuserar på Skanstulls betydelse för
riksintresset men nämner också värdena av kommunal betydelse.

Enligt konsekvensanalysen tar programförslaget som helhet stor
hänsyn ill områdets kulturvärden och bebyggelseilläggen har
placerats och uformats för at passa in i stads- och landskapsbilden. Stockholms riksintressanta särdrag behandlas med respekt
när bebyggelseilläggen ill övervägande del får en uformning
anpassad ill dessa, t.ex. ill stadens siluet och anpassningen ill naturen. Förändringarna förhåller sig varsamt även ill de lesta övriga
utryck för riksintresset.
De historiska utrycken som hänger samman med läget i stadens
utkant påverkas negaivt när gränsen för kvartersbebyggelse
förskjuts söderut. Den gamla bebyggelsegränsen ersäts av en
mindre samlad bebyggelsefront och extensivt använda företeelser
som industrispår och upplagsplatser försvinner. Förändringen är
omfatande, men dess negaiva påverkan bedöms inte så stor at
den bör förhindra en utbyggnad i området.
Även Folksamanläggningen påverkas negaivt av förslaget. Programförslaget kommer at minska tydligheten för anläggningens
historia, arkitektoniska formspråk och volymhanteringen inom
anläggningen. Sammanhanget med Skanstullsbron, som representerar samma modernisiska era, minskar när ny bebyggelse eller
påbyggnad skymmer anläggningens lägre delar.
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Om du vill veta mer inns bland annat följande rapporter att ladda ner;

Konsekvenser för kulturmiljön som riksintresse
Värden av riksintresse är bland annat 1600-talets starkt expansiva
stad, det sena 1800-talets stadsbyggande, 1900-talets stadsbyggande och bebyggelseutveckling, koloniområdet, sjörfarts-,
handels- och industristaden med hamnanläggningar från skilda
ider, anpassningen ill naturen och stenstadens ytre gräns.
Programområdet ger ingen påverkan på 1600-talets planmönster.
Programförslaget påverkar i liten mån 1800-talets stenstadsbebyggelse och gatustruktur. Förslaget bygger vidare på stenstadsskalan mot angränsande beintlig bebyggelse samt närmast beintliga och nya gator och skapar en naturlig fortsätning på stenstaden.
Avvikande höghus i stenstadskvarter innebär en liten negaiv påverkan för stenstadsskalan. Delningen av Folksamkvarteret innebär
istället en posiiv påverkan på stenstadskvarteren. Den nya gatan,
Diagonalen, utgör gräns mellan kvartersstad och mera upplöst
bebyggelsestruktur. Greppet är nyt men planmässigt anpassat
med en viss historisk förankring. En liten påverkan på riksintresset
bedöms ge upphov ill märkbara konsekvenser för deta utryck,
både posiiva och negaiva.
Av bebyggelse som representerar 1900-talets bebyggelseutveckling
påverkas Skanstullsbron ill viss del och Folksam ill större del.
Skanstullsbron påverkas inte fysiskt, men ny bebyggelse gör at
upplevelsen av bron minskar i landskapet och i närområdet.
Rumsligheten minskar under bron när byggnader uppförs under
och inill bron på en lägre nivå och när industrispårets dike täcks
över. Skanstullsbron blir inbyggd i stenstad och får begränsade
utblickar, vilket innebär en negaiv påverkan.
Folksamanläggningen påverkas negaivt av programförslaget då
delar av de senida illäggen ill anläggningen rivs och delar byggs

på. Anläggningens utbredning minskar fysiskt, funkionellt och
visuellt. Läsbarheten av de senaste 25 åren i Folksamanläggningens
utbyggnadshistoria försvinner. Föreslagen påbyggnad på det s.k. Dhuset påverkar den totala anpassningen ill ursprungsanläggningen
negaivt och anläggningens komposiion med nedtryckta lågdelar
som kontrasterar mot en skyskrapa förändras. Ny bebyggelse vid
Skansgatan/Bohusgatan påverkar sambandet mellan Folksamanläggningen och Skanstullsbron negaivt.
Koloniområdet påverkas inte fysiskt genom planprogrammet, istället illgängliggörs det ill viss del. När industrispåret överdäckas och
odlingarna återuppstår i en ny form läks landskapet och en del som
idigare var koloniområde återfås i ny skepnad. Den förbätrade
kontakten innebär en posiiv påverkan på koloniområdet. Den nya
bebyggelsen söder om Clarion Hotel har en trappande skala som
förhåller sig varsamt ill ljusinfallet i koloniområdet. Höghuset vid
Eriksdalsbadet kastar en skugga som under några immar under vår
och höst vandrar över begränsade delar av koloniområdet, påverkan bedöms dock bli liten.
Programförslaget har liten påverkan på upplevelsen av Hammarbyhamnen och Hammarbyslussen i och med at bebyggelseilläggen har dragits illbaka från kajerna. En varsam anpassning
av bebyggelsen ill topograin och det historiska sammanhanget
har gjorts och et omhändertagande av kajernas närområde sker i
programförslaget.
Förslaget innebär märkbara posiiva konsekvenser för sjöfarts- och
hamnanläggningarna i och med omhändertagandet av närområdet
vid kajer och genom at Skansbrogatan kommer ge en bätre koppling med staden.

at behålla huvudparten av områdets gröna delar samt området
närmast slussen fria från byggnader och at byggnadshöjderna
trappar ned mot dalgången. Deta bedöms ge märkbart posiiva
konsekvenser för utrycket.
Programförslaget förhåller sig väl mot alla förekommande landmärken samt tar hänsyn ill beintliga utsiktspunkter och siktlinjer.
Programförslaget skapar även nya siktlinjer mot vatnet och nya
allmänt illgängliga platser med utsikt över vaten och parkrum. I
och med den föreslagna innerstadsbebyggelsen längs Skanstullsbron närmast Götgatan på båda sidor förskjuts dock den fria
utblicken från bron söderut med et kvarter. Även längre söderut
begränsas utsikten något av de uppsickande friliggande byggnaderna söder om Diagonalen.
Kontrasten mellan Årstavikens gröna vatenrum och Hammarby
Sjöstads kajer bibehålls och vidareutvecklas genom illägg i den nya
strukturen. Den gröna karaktären och kontakten med vatnet stärks
genom utvecklad strandpark längs Årstaviken och nya gator inom
programområdet.
Konsekvenserna för riksintressets utryck bedöms bli märkbara,
såväl posiiva som negaiva i och med at siktlinjer inom området
både förbätras och försämras. Kontakten med vatnet bedöms
enbart förbätras och därigenom ge posiiva konsekvenser.
Utbyggnadsförslaget i sin helhet adderar en ny tydlig årsring
ill staden genom illägg av nuida bebyggelse vilket är posiivt.
Påverkan på Folksamanläggningen innebär istället at en årsring för
anläggningen försvinner då 1990-talets bebyggelseillägg rivs vilket
ger en negaiv påverkan.

Förslaget är anpassat ill den ursprungliga topograin, bl.a. genom
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Konsekvenser på kulturvärden av kommunal betydelse
Konsekvenserna för utrycket bedöms bli märkbart negaiva för
Folksamanläggningen men stora posiiva för utbyggnaden som
helhet.

Värden av riksintresse är bland annat 1600-talets starkt expansiva
stad, kommunalteknisk anläggning, rekreaionsmiljö med idrotsanläggningar, parker och lanörstråk och utsiktspunkter och blickfång.

Förslaget innebär en stor förändring mot idag när stenstadens
ytre gräns förskjuts. Dessutom påverkar spridda byggnader söder
om Diagonalen upplevelsen av fronten. Den nuvarande sammanhållna raka gränsen för den klassiska stenstaden försvinner och
ersäts med en ny sned, något mindre sammanhållen front norr om
Diagonalen vilket innebär en negaiv påverkan. Konsekvenserna för
utrycket bedöms således bli märkbart negaiva.

I programförslaget bevaras vatenverkets tre byggnader som
hamnar i delvis nya sammanhang. Byggnadernas ursprungliga
funkioner blir inte tydligare, men de ges en funkion i det nya
sammanhanget. Verkstadshuset Ryska smällen och pumphusets
omgivning ordnas ill en mer anlagd park/torgmiljö, vilket inte
skiljer sig stort från dagens situaion. Respektavstånd ill byggnaderna gör at de framstår som tydliga spår från en äldre id. Kontoret
under bron hamnar i et mer ordnat urbant sammanhang på en
gård, omgiven av nya byggnader. Det tappar sin idag historiska plats
vid Skansbrogatan, något som programförslaget delvis kompenserar
genom at öppna upp sikten in på gården. Då kontoret hamnar i
undanskymt läge bedöms programförslaget innebära en risk för
små negaiva konsekvenser för de kommunaltekniska byggnaderna,
men även potenial ill små posiiva konsekvenser för byggnaderna
då närmiljön rustas upp.

Förslaget har en anpassad stenstadsskala med två högre hus som
gör avtryck i silueten. De två höga husen bryter mot stenstadsskalan, men bygger vidare på det sedan 1950-talet gängse sätet at
placera höga hus längs stockholmsåsen och vid stenstadens ytre
gräns, i det s.k. tullsnitet. Tilläggen är placerade så at de från de
lesta håll upplevs som solitärer vilket bygger vidare på den typiska
Stockholmssilueten. Det västra höghuset utgör en slags pendang
ill Folksamskrapan. Höghuset har samma höjd och liknande rena
form som Folksamskrapan.
Genom at programförslaget bygger vidare på den Stockholmstypiska silueten bedöms förslaget ge upphov ill märkbart posiiva
konsekvenser för utrycket.

Den romaniska parken med ”pumphuset” bevaras i programförslaget, rustas upp och illförs nya lekfunkioner och bryggor, samt utökas västerut vid dagens båtuppställningsplats. Deta ger i huvudsak
posiiva konsekvenser för parkens värden men kan även ge små
negaiva om slitaget på parken ökar.

At industrispåret i programförslaget tas bort innebär märkbart
negaiva konsekvenser för kulturmiljön. Den nya gatan ovan industrispåret förmedlar dock spårets läge. Vid torgplatsen vid Östgötagatans slut viker gatan av parallellt med det nya kvarteret och följer
inte längre spårdragningen. Deta gör at det tydliga sambandet
mellan industrispår och kaj minskar något.
Programförslaget har liten påverkan på Åhlénshusets kulturhistoriska värde. Det närliggande planerade bostadstornet skymmer dock Åhlénstornet från söder, vilket innebär risk för negaiva
konsekvenser. Genom at dra illbaka bostadstornet från Götgatan bedöms den negaiva påverkan minska och ger därmed små
negaiva konsekvenser. Områdets värde som rekreaionsmiljö med
idrotsanläggningar, parker och lanörstråk kommer at höjas i och
med programförslaget och bedöms således ge märkbart posiiva
konsekvenser.
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Grönsamband och parktillgång
Rekreation

Natur
Vegetaionen i området är indelad i tre naturtyper. Den första
naturtypen är vid Eriksdalslundens östra parkmiljöer och koloniträdgårdar. Här inns uppvuxna lövträd som alm, lind och lönn
samt äpple- och päronträd. Den andra naturtypen är Årstavikens
naturliga stränder och angränsande parkmiljöer med stora uppvuxna träd. Här inns en större variaion i trädskiktet. Dessa naturstränder ses som mycket vikiga för spridningssambanden längs
Årstaviken. De ingår också i habitatnätverket för groddjur som inns
längs vatnet. Den tredje naturtypen är de ruderatmarker som
inns i området. (Ruderatmark är mark som påverkats av mänsklig
verksamhet och ota ligger relaivt öppen) Hit räknas den gamla
banvallen med slänter samt sandiga slänter och grusytor i närheten
av brofästen och under broarna. I områdets östra delar har i dessa
sandiga slänter påträfats sällsynta arter (sandvitevivel, nickistel,
ullistel och paddfot inns registrerade i Artportalen från 2000-talet)
Ingen av dessa är rödlistade. I området inns också sällsynta bin
knutna ill sandmiljöer.
Konsekvenser
Programförslaget innebär at nya gröna väden skapas i form av
nya parker, trädplanerade gator och torg och föslag på gröna
bostadsgårdar och tak. Den nya bebyggelsen som föreslås placeras i
områdets östra del vid broarna som ill stor del saknar naturvärden
av större värde och delar av området är hårdgjort idag.

koloniträdgårdarna. Åtgärden at komprimera båtuppläggningsplatsen och delvis lyta den norrut ill en redan bebyggd och använd
yta medför at del av den gamla ytan för båtupplaget kan utvecklas
ill en del av grönstrukturen. Deta innebär potenial för at stärka
gröna spridningssamband vid vatnet och därmed posiiva konsekvenser för naturmiljön. Då GC-rampen föreslås breddas kan träd
i slänten vid Eriksdalslunden påverkas. Deta bör studeras närmare i
det fortsata arbetet.
Utbyggnaden av Diagonalen och bussgatan samt den ufyllnad av
mark som denna utbyggnad kräver innebär at områdets ruderatmarker kommer at påverkas av förslaget. Dessa bedöms ha mycket
stort värde. I det fortsata arbetet bör möjligheten at skapa nya
sandiga biotoper studeras för at mildra dessa efekter.
När bussgatan lyts måste dock nya slänter anläggas ovanför slussområdet. Deta skulle kunna påverka spridningssambanden längs
Årstaviken negaivt.

Programområdet har idag en stark prägel av de många verksamheter och platser som används för rekreaion. Eriksdalsbadet,
Årstavikens promenadstråk, småbåtshamnar och urban odling är
exempel på rekreaionsmöjligheter som används liigt idag.
Konsekvenser
Bedömningen är at programförslaget får märkbart posiiva
konsekvenser för rekreaion i området. Tillgängligheten ill vikiga
rekreaionsstråk förbätras samidigt som nya platser för rekreaion och möten illkommer. Programförslaget förstärker Skanstulls
karaktär som rekreaions- och idrotsnod yterligare. Den nya
bebyggelsen förstärker kopplingen mellan Skanstull och Söderstaden. Strand och kajpromenaden längs Årstaviken utvecklas. Det
nya stråket Diagonalen skapar en ny koppling mellan Ringvägen och
Kajområdet. Den ska fungera för såväl gångtraikanter som cyklister.
Längs Diagonalen skapas nya mötes- och vistelseytor. Badhustorget,
torget under bron och badhustorget innebär at nya platser för
rekreaion skapas i området. Torget under bron bedöms kunna bli
en vikig mötesplats för spontanidrot eller andra rekreaionsakiviteter.
Förslaget innebär också at Skanstull utvecklas som kulturdesinaion då Huset under bron och Trädgården ges möjlighet at
utvecklas.

Programförslaget innebär at parkmiljöerna i västra planområdet
med mycket stort eller stort värde bevaras, såsom strandkanten och
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Stadsanalys
Förutsättningar för gång- och gatunät
Södermalms gång- och gatunät är generellt väl sammankopplat
och Götgatan, Östgötagatan och Ringvägen utgör mycket starka
stråk som ansluter ill Södra Skanstull. Programområdet ligger ändå
avskilt från det övriga gatunätet, bland annat på grund av nivåskillnader och bristande kopplingar ner mot vatnet och i öst-västlig
riktning under broarna. Gångnätet är bitvis uppbrutet och svårorienterat. Antal korsningar per km2 är et måt som UN-Habitat
använder sig av för at mäta hur sammankopplat et gatunät är.
73 korsningar per kvm2 som inns i programområdet idag är långt
under det rekommenderade gränsvärdet på ca 120 vilket visar at
området har et mycket dåligt sammankopplat gatunät.

Förutsättningar för befolkningstäthet
Skanstulls läge på gränsen ill innerstaden syns i dess avtagande befolkningstäthet söderut. Den absolut största områdestätheten inns
innanför Ringvägen men går just vid Skanstull något längre söderut.
Dock avtar tätheten betydligt ner mot vatnet i södra Skanstull.
Deta resulterar, särskilt i kombinaion med et dåligt sammankopplat gatunät, i mindre stadsliv och färre människor i rörelse i södra
Skanstull vilket också medför en risk för otrygga miljöer kvällsid.
Varken programområdet eller det större analysområdet når upp ill
UN-Habitats rekommendaioner för en hållbar befolkningstäthet
på 150 boende per ha*. I programområdet är det idag för glest
generellt, medan det större analysområdet är mycket tätare på
Södermalm men glesare kring Gullmarsplan och Årstaskogen.

Konsekvenser
Gatunätet blir generellt mer inmaskigt och sammankopplat i
programområdet, vilket är behövligt. UN-Habitats rekomenderade
120 korsningar per km2, bedöms inte möjlig at uppnå på grund av
områdets topograi och beintlig infrastruktur. Vatnet blir mer illgängligt från den övre nivån vid Ringvägen och Diagonalen utgör en
vikig koppling i östvästlig riktning - både mellan två relaivt välintegrerade stråk, Östgötagatan och Badhusbron, och mellan de olika
höjdnivåerna i området. Diagonalen ger illsammans med gallerian i
kvarteret Åkern potenial at utvidga stadslivet kring Ringvägen och
Götgatan ner mot Södra Skanstull, både genom at koppla samman målpunkter men poteniellt också som en målpunkt i sig med
platsbildningar och handel och service i gatuplan.

Konsekvenser
Med programförslaget ökar befolkningstätheten i Södra Skanstull även ner mot vatnet. Den illkommande bebyggelsen med
bostäder, arbetsplatser, idrot och handel bidrar ill et blandat
utbud och ler människor i rörelse stora delar av dygnet. Innerstadens front söderut, avseende befolkningstäthet och stadsliv
förskjuts ner mot vatnet och ger förutsätningar för at på et mer
naturligt sät knyta ihop Södermalm med den framida utvecklingen
i Gullmarsplan och Söderstaden. Inte heller med den illkommande
bebyggelsen kommer dock programområdet upp i UN-Habitats
täthetsrekommendaioner vilket delvis beror på at det ill stor del
utgörs av Eriksdalslundens regionalt och lokalt värdefulla rekreaionsområden.

Förutsättningar för andelen friyta och friyta per boende
Skanstull ligger mellan bland annat Eriksdalslunden och Blecktornsparken vilket gör at andel ofentlig friyta generellt är mycket
stor i programområdet. Tillgången på ofentlig friyta per boende
skiljer sig mycket lokalt inom området. Den norra delen ligger
under rekommenderade 10 kvm per boende. Här är andelen friyta
lägst och befolkningstätheten högst. I den södra delen är illgången
per boende mycket god tack vare den låga tätheten och de stora
friytorna i Eriksdalslunden.
Konsekvenser
I stort set ianspråktas ingen ofentlig friyta av betydelse i programförslaget. En yta i Stockholms sociotopkarta bebyggs men platsen
under broarna illkommer istället. Resultatet är at andel friyta
inte förändras nämnvärt och at illgången ill stora grönområden
och parker i den närmaste omgivningen kommer at vara fortsat
mycket god i södra delarna. En posiiv följd av programförslaget är
dessutom at beintliga rekreaionsområden såsom Eriksdalslunden
och strandpromenaden blir mindre avskilda och illgängliggörs
för ler besökare. Vid förtätningen av Södra Skanstull sjunker som
väntat friyta per boende. Även om den sjunker ill hälten om man
ser ill hela programområdet så är mängden friyta per boende långt
över gränsvärdet även eter den illkommande bebyggelsen vilket
garanterar en god friyteillgång för de boende i området. Den brist
som idag inns i nordvästra delen av programområdet inns kvar
men förvärras inte nämnvärt, vilket bland annat beror på at en
större mängd friytor blir lätare at ta sig ill inom nära gångavstånd
för de boende. I de södra delarna är forfarande friyteillgången
hög per boende tack vare en lägre bebyggelsetäthet och de stora
park- och torgytorna som har et stort rekreaionsvärde lokalt och
regionalt.

Förutsättningar och konsekvenser socialmiljö
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Kapitlet beskriver vilka sociala konsekvenser förslaget får i relation till
hur människor upplever och använder området idag. Till grund inns en
social miljöanalys för Södra Skanstull. Analysen struktureras utifrån fyra
övergripande teman eller sociala aspekter: Sammanhållen stad, Samspel,
Vardagsliv och Identitet

Social konsekvensanalys
Förutsättningar för en sammanhållen stad

Konsekvenser för en sammanhållen stad

Deta tema belyser den socioekonomiska karaktären och fördelningen inom en stadsdel, stad eller region. Temat handlar också om
hur den fysiska miljöns uformning kan bidra ill en sammanhållen
stad; ill exempel hur olika platser och funkioner kan illgängliggöras för ler.

De föreslagna förändringarna medför lera vikiga sociala förbätringar. Det blir lätare at hita och ta sig mellan olika delar av
området och söderut mot Årsta och Gullmarsplan, främst ill fots
eller cykel. Förslaget innebär at just gång- och cykeltraiken prioriteras upp och underlätas avsevärt. Tydligare kopplingar mellan
områdets delar och ill omgivande stadsdelar innebär även at olika
funkioner illgängliggörs för ler, framförallt grönområdet, idrotsanläggningarna och vatnet väster om broarna. När lera nya gator
samt gång- och cykelvägar illkommer avlastas andra stråk som idag
upplevs som trånga och överbelastade.

Dagens Södra Skanstull kan beskrivas som et fragmenterat område
med olika typer av bebyggelse liksom grad av täthet och intensitet
i de olika delarna. Samidigt bildar området under broarna, det
gamla tågspåret, Folksamkvarteret och det inhägnade badet illsammans med markanta nivåskillnader barriärer som gör stadsdelen svår at orientera sig i. Särskilt Götgatan och bro-området
utgör en fysisk och mental barriär som gör at människor som bor
på den östra sidan sällan tar sig över ill grönområdet längs med
Årstaviken i väster. Istället söker man sig ill Stora och Lilla Blecktornsparken eller Vitabergsparken.
Skanstull är en vikig knutpunkt för barn och ungdomar. Från Söderort kommer ungdomar som går i skola eller har friidsakiviteter
på Södermalm. Även åt andra hållet sker frekventa rörelseströmmar av barn och ungdomar. Många uppger dock at man upplever
kopplingen ill Globen-området och Hammarbyhöjden som otydlig.
Gång- och cykelvägnätet upplevs underdimensionerat och delvis
osammanhängande. På grund av tung traik längs lera gator är
barnens rörelsefrihet begränsad.

Sammantaget kommer de planerade förändringarna at bidra ill en
mer sammanhållen stadsdel med bätre kopplingar ill sin omgivning. Alternaiva färdvägar ill olika målpunkter ger ökad rörelsefrihet vilket gynnar framförallt barn.
Förutsättningar för samspel
Deta tema riktar uppmärksamheten mot vikten av at människor
möts och hur stadsmiljön kan skapa förutsätningar för at möten
uppstår. Temat bevakar det ofentliga rummet och andra icke-kommersiella mötesplatser där människor vill uppehålla sig för at ge
förutsätningar för möten, integraion och socialt kapital.
De vikigaste mötesplatserna i området idag är Eriksdalsbadet,
Badmintonstadion, Huset under bron med natklubben, båtklubbarna, koloniträdgårdarna, Trädgård på spåret och de populära kajoch strandrestaurangerna. Eriksdalsbadet är en vikig mötesplats,
främst för barnfamiljer och ungdomar. Trots at hela grönområdet
är en oerhört uppskatad plats är det ill stor del et område man
rör sig igenom snarare än at vistas i. Ringen uppskatas som et
shoppingcentrum men uppfatas inte som en atrakiv mötesplats.
Förutom Huset under bron saknas kultur i olika former. För lek och

spel inns det relaivt got om plats, bland annat i Eriksdalshallen,
Badmintonstadion, Skanstullhallen, skolornas gympasalar och i
skogen vid slänten ovanför koloniloterna.
Konsekvenser för samspel
Med de förändringar som planeras kommer Södra Skanstull at bli
et mer levande område med ler mötesplatser av olika karaktär.
Både kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser illkommer,
liksom platser för speciika akiviteter och sådana där man bara kan
vistas spontant. De icke-kommersiella rummen, som parker, torg,
lekplatser och spontanidrotsplatser, är särskilt vikiga ur jämlikhetssynpunkt etersom de är illgängliga för alla oavset ekonomi.
Samidigt erbjuder det föreslagna planprogrammet plats för kultur,
både för beintliga verksamheter at växa och för nya aktörer at
etablera sig. Det är vikigt ur jämlikhetssynpunkt at Södra Skanstull
får ler icke-kommersiella rum, ofentlig kultur och mötesplatser för
ungdomar. Därför är det vikigt at staden framgent tar et socialt
ansvar för at på olika sät verka för at sådana verksamheter får
ta plats. Mötes-platser av olika slag domineras inte sällan av män
(spontanidrots-platser brukar exempelvis ill 80 procent användas
av killar). Därför blir det vikigt med et genusperspekiv i den fortsata planeringen av ofentliga rum.
Tillkommande kollekiv odling på nya grönytor illmötesgår inte
bara återkommande önskemål utan bidrar också ill at förädla
grönvärdena som anses vara en av de främsta illgångarna i Södra
Skanstull.
Planprogramet visar två förslag på Badmintonstadions placering.
Båda alternaiven får sociala konsekvenser. Badmintonstadion har
funnits på platsen i nästan 50 år och bedriver en verksamhet som når
ut ill ca 200.000 besökare per år. En lyt skulle bland annat innebära
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Om du vill veta mer inns bland annat följande rapporter att ladda ner;
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stopp i verksamheten. En sådan efekt är märkbar även på en större
skala då antalet badmintonhallar är begränsat i Stockholms stad. En ny
byggnad möjliggör bätre relaion ill omgivande gator med mer öppna
botenvåningar, sammanhängande gatustruktur med bätre framkomlighet, orienterbarhet och trygghet.
Förutsättningar för vardagsliv
Deta tema handlar om hur stadsmiljön är organiserad för återkommande behov och sysslor som at åka ill jobbet, handla mat, hämta
barn, umgås med vänner, moionera eller delta i kulturella akiviteter.
Et vardagslivsperspekiv ligger nära hur människor fakiskt använder sin
stadsdel och blir avgörande för en hållbar stad. Etersom människor är
olika är också variaionen av verksamheter och platser vikig at bevaka.
Södra Skanstull har mycket goda kollekivtraikförbindelser med bussar,
tunnelbana och närheten ill pendeltågen vid Södra staion och tvärbanan vid Gullmarsplan. I området inns stora grön- och rekreaionsytor,
got om platser för lek, stora idrotsanläggningar och et antal gym, lera
förskolor, två grundskolor och en gymnasieskola. Av den sociala miljöanalysen framgår at de lesta är relaivt nöjda med utbudet av service och
akiviteter men vill gärna ha mer kultur, restauranger och caféer. Slutna
byggnader i delar av området bidrar inte ill stadslivet.
Av den sociala miljöanalysen framgår även at Södra Skanstull är et
relaivt barnvänligt område. Det största problemet i området handlar
om traiken. Kratig traik hindrar barnens rörelsefrihet, orsakar buller
och avgaser och gör vissa korsningar och övergångsställen osäkra, för
både barn och vuxna. Otrygghet är et annat problem, framförallt på
platser som är relaivt obefolkade under kvälls- och nateid. Hit hör
det uppskatade rekreaionsstråket längs Årstaviken, Eriksdalslunden,
spårområdet och området under broarna.

Konsekvenser för vardagsliv
Det föreslagna planprogrammet kommer sannolikt at medföra lera
posiiva förändringar som underlätar vardagslivet för de som bor och
verkar i området. Fler mötesplatser skapas, kulturutbudet utökas, idrotten stärks, bostäder byggs, grönområdet utvecklas och lokaler i atrakiva lägen för handel illkommer, inte minst caféer och restauranger. Det
innebär at området blir än mer mulifunkionellt, vilket gör det lätare
at klara diverse vardagliga behov och sysslor i närmiljön.
Det nya gatu-, gång- och cykelnätet och levande botenvåningar ger
ökad genomströmning av människor och et mer levande folkliv.
Därmed åtgärdas stora delar av problemet med otrygghet på vissa
platser. Samidigt kommer de nya gång- och cykelstråk som illförs at
avlasta högtraikerade områden, främst från fotgängare och cyklister
men även från viss biltransport.
Förutsättningar för identitet
Deta tema närmar sig begreppet idenitet från två håll. Det handlar
dels om den fysiska miljöns speciella karaktär och vad som skapar
denna karaktär. Men det handlar också om människors idenitet, hemkänsla, illhörighet, delakighet och trivsel såsom den hänger samman
med plats och miljö. Genom levda erfarenheter och i samspel med
andra människor skapas en kollekiv inifrånbild av en plats. Samidigt
inns också en generell uifrånbild som formas av omvärldens sät at
beskriva platsen.
De boende i Södra Skanstull som intervjuats för den sociala miljöanalysen beskriver sit område som en perfekt blandning, med förortens
grönska och lugn och närheten ill stadens utbud och puls. Besökande
ungdomar beskriver däremot Skanstull som et lite tråkigt område som
varken är förort eller ”rikig” stad. Det blir också tydligt at uppfat-

ningarna om vad som är Skanstull, områdets geograiska avgränsning,
är splitrade. För vissa omfatar det bara korsningen vid t-banan och för
andra et vidare närområde.
Samidigt inns en stark posiiv idenitet som är nära förknippad med
områdets grönska och vaten och et antal tongivande verksamheter.
Här är strandpromenaden, båtlivet, den parkliknande karaktären längs
med Årstaviken, koloniloterna och annan odling vikiga komponenter.
Även Eriksdalsbadet, idroten och kulturverksamheten i Huset under
bron bidrar ill at säta Skanstull på kartan, då de lockar besökare från
hela staden.
Många beskriver också at de uppskatar den speciella karaktär och
charm som inns i ruigheten under broarna och det småskaliga, lite
ostajlade hos verksamheter som Nyiken gul och Skrovet. Därför vill
man inte at området blir allt för illrätalagt och välpolerat.
Konsekvenser för identitet
Sammanfatningsvis är bedömningen at det föreslagna planprogrammet i huvudsak kommer at påverka platsens nuvarande idenitet på
et posiivt sät. Planprogrammet sytar ill at stärka några av områdets
vikigaste idenitetsskapande värden, set ur de boendes synvinkel.
Trots planerna på förtätning kommer de gröna och blå värdena inte at
naggas i kanten, utan snarare utvecklas och illgängliggöras yterligare.
Även idroten och kulturen, som inte bara värderas av de boende utan
av människor från hela staden, förstärks. Set från et uifrån-perspekiv
beskrivs Skanstull ibland som lite tråkigt och ”inte rikig stad”. Även här
medför planprogrammet en förbätring genom at förtätning kring tbanan, broarna och de nya stråken kommer göra at området uppfatas
som mer stadsmässigt och levande.
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Förutsättningar och konsekvenser traik

Gång

Cykel

I programområdet har delar av gångnätet goda kvaliteter, men stora delar av området har brister. Det inns begränsade möjlig-heter
at gå gent i nord-sydlig riktning och än mindre i öst-västlig riktning
inom området. De gångförbindelser som inns är ota svårorienterade och inns i otrygga, bullerstörda områden med kratiga
lutningar. De norra och de södra delarna av programområdet har en
svag koppling för gående. Stadsmiljön i de centrala syd-liga delarna
är undermålig och fungerar dåligt för gående där lera mycket vikiga länkar och samband saknas. Stora delar av området simulerar
inte ill gång som färdsät. Det är stora höjdskillnader i området och
svårt at klara god illgänglighet för funkionshindrade.

Cykelvägar i området ligger, illsammans med gångvägar, ota i
svårorienterade, otrygga, bullerstörda impedimentområden. Det
är stora höjdskillnader i programområdet där vissa cykellänkar har
lutningar på ca 12 %, vilket innebär at det är mycket tungt at cykla
uppför. Gång- och cykelnätet är ota underdimensionerat avseende
bredder, trots at de är väl använda av många gående och cyklister.
Det saknas lera vikiga länkar i cykelnätet t ex mellan Skansbrogatan och Ringvägen/Götgatan. Cykelkopplingen mellan området
öster och väster om Skansbrogatan behöver förbätras. Detsamma
gäller koninuiteten i cykelnätet.

Konsekvenser

Konsekvenser

I programförslaget är gångtraikanter en prioriterad traikantgrupp
och förslaget innebär et betydligt förbätrat gångnät för denna
grupp. Et inmaskigt gångnät skapas som leder längs, mellan och
ill vikiga målpunkter på et gent, tryggt och traiksäkert sät, vilket
ger förutsätningar för en atrakiv stadsmiljö.

Beintliga pendlings- och huvudstråk för cykel har utvecklats i programarbetet med förslag ill alternaiva sträckningar, breddningar,
förbätringar av lutningar och ökad genhet. Fler möjliga cykellänkar

Gaturummen uformas för gående och deras behov av omväxling,
trygghet, orienterbarhet, illgänglighet, utblickar mm. Gångnäten
medger at gående ska kunna gena i området, ibland via trappor,
då det är stora höjdskillnader. Trots de stora höjdskillnaderna har
programmet strävat eter at allid ha et illgängligt alternaiv
för gående med max 5 % lutning. Breda gångbanor på båda sidor
av gatorna, kompleterat med gång- och cykelbanor och vägar
ger fotgängare egna avgränsade stråk och hasighetssäkrade
övergångsställen, vilket innebär både ökad säkerhet och trygghet.
Genom at såväl gatu- och gångstråken dras mellan platsbildningar,
torg, entréer och stråk blir det lät at orientera sig och intressant
at röra sig på et sådant sät at man akivt väljer at gå före andra
färdmedel. Kompleterande gångstråk genom kvarter, som Åkernpassagen, förbätrar yterligare gångnätets atrakivitet.

Längs stranden inns et rekreaivt gångstråk som föreslås förbätras
genom en närmare kontakt med vatnet, genare sträckning med
god uppsikt och bätre orienterbarhet.
Om badmintonhallen ligger kvar påverkas gatumiljön och uformningen. Et förslag som studerats, där badmintonhallen ligger kvar,
medför at Hammarbyslussväg inte kan rätas ut,at det blir mindre
utrymme at bygga gatan och gångbanor bara på ena sidan av gatan. Mindre utrymme ger lägre standard på gatan, gång- och cykelnätet. Orienterbarheten minskar. Om badminton ges nya byggnader
kan gångbanor anläggas på båda sidor och gatunätet rätas upp.
Gatumiljöerna med badmintonhallen kvar blir inte innerstadslika.
Det påverkar tryggheten och kan minska benägenheten at gå och
cykla i området.
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Om du vill veta mer inns bland annat följande rapporter att ladda ner;
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Kollektivtraik
samt förbätrade kopplingar i nordsydlig och i östvästlig sträckning
illkommer också vilket bland annat ökar cykeltraikanternas framkomlighet, valmöjlighet, orienterbarhet och traiksäkerhet i linje
med cykelplanens och framkomlighetsstrategins mål.
I programmet föreslås at dagens pendlingsstråk, som går längs
stranden förbi Hammarby sluss (se prickad linje längs vatnet under
broarna i bilden) lytas upp och dras längs den nya sammanlänkande gatukopplingen mellan Hammarby slussväg och Östgötagatan (se den övre prickade linjen). Det ger pendlingscyklisterna en
ökad trygghet och orienterbarhet då de kan cykla längs stadsgator. Det ger även en bätre koppling ill de huvudcykelstråk som
förbinder pendlingsstråk längs stranden med längs Ringvägen. Om
pendlingsstråket ligger kvar längs stranden, förbätras det genom
den breddning och uträtning som föreslås förbi Hammarby sluss.
Huvudcykelstråket upp ill Skansbrogatan längs Hammarby
slussväg, som idag är väldigt brant, förbätras kratigt genom at
lutningen halveras. Det innebär at många kommer at kunna cykla
uppför gatan istället för, som idag, leda cykeln. Andra förbätringar
är breddning av cykelbanor längs Skansbrogatan, Bohusgatan och
Badhusbron samt den nya dubbelriktade cykelbanan som föreslås
längs Rutger Fuchsgatan med fortsätning ill Götgatan vid Ringvägen. Det ger en idigare saknad cykelmöjlighet på egen bana mellan
Skansbron och Ringvägen i en atrakiv lutning och trygg miljö. En
enkelriktad cykelbana norrut längs Östgötagatan upp mot Ringvägen förbätrar möjligheterna at cykla säkert upp mot Ringvägen.

Skanstull är den åtonde största bytespunkten för kollekivresenärer
i länet. Södra Skanstull har et bra kollekivtraikläge, framför allt i
de norra delarna där hållplatser ill bussarna och entréer ill tunnelbanan inns. I de södra delarna, med et bristande gatunät och
gångnät, är idag traiktäckningen sämre. Där inns inga busslinjer
med hållplatser, ingen entré ill tunnelbana och gena gång- och
cykelstråk saknas trots at det i den södra delen inns lera vikiga
målpunkter tex Eriksdalsbadet. Höjdskillnaderna i området bidrar
ill problem med at nå kollekivtraiken på et bra sät.
På Ringvägens södra sida vid Skanstull har stom- och lokalbussar
framkomlighetsproblem. Angöringen vid hotellet och ill Ringvägen
100 påverkar busstraiken negaivt.
Området kommer at stärkas ur kollekivtraiksynpunkt med en
framida ny tunnelbanelinje ill Nacka och Hagsätra vars entré
planeras längre bort längs kajen, öster om Skanstull.

Konsekvenser
Ny bebyggelse föreslås främst nära bytespunkten Skanstull vid
tunnelbanan. Genom at bygga nära kollekivtraiken simuleras det
kollekiva resandet.
Gångnätet ill kollekivtraiken vid Skanstull, med tunnelbanan och
bytespunkten med lera stom- och lokalbusslinjer, förbätras genom
at det blir ler gena kopplingar med förslaget. Med den nya Åkernpassagen kan kollekivtraikanter lät och tryggt komma ill tunnelbanan från Diagonalen och de södra delarna av programområdet.
Programmets förslag med Diagonalen, som en södra entré ill
Skanstull, avses avlasta dagens angöring ill hotell och kontor längs

södra Ringvägen där lokal- och stombussarna angör. Det förbätrar
bussarnas framkomlighet och förstärker därmed kollekivtraiken.
Busslinje 74 föreslås dras via Östgötagatan och Östgötagatans nya
koppling ill Hammarby slussväg ner ill de lägre liggande delarna
vid Eriksdalsbadet och vatnet, där den föreslås få et nyt hållplatsläge. En ny bussdragning ger förbätrad kollekivtraiktäckning där
lera stora publika målpunkter inns.
Möjligheter at angöra med båtpendlingshållplatser på båda sidor
om Hammarby sluss har utrets och ses som en möjlighet.
Två förslag för badmintonhallens läge föreslås i programmet.
Förslaget där badmintonhallen blir kvar i beintligt läge innebär at
Hammarby slussväg inte kan rätas upp ill Skansbrogatan, utan får
en mer krokig dragning. För busstraiken innebär det sämre framkomlighet då det inte blir möjligt med två körfält vid Hammarby
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Gatunät
slussvägs illfart ill Skansbrogatan, där det inns risk för köbilning
från området. Med en upprätad gata kan två körfält i illfarten skapas så at busstraiken kan köra förbi eventuella köer. Förslaget där
badminton lytar möjliggör en upprätning av Hammarby slussväg
som ger ler körfält, gångbanor på båda sidor, cykelbana längs gatan
samt en bätre lutning.
Området präglas idag av den regionala traiken på de tre broarna
och Söderledens mynning med dess på- och avfartsramper. Traiken
på det regionala nätet medför at gatorna ibland blir överbelastade
och köer uppstår. Det lokala gatunätet är brisfälligt och kopplingar
saknas. Skansbrogatan har t ex ingen direkt koppling ill östra delen
av Södra Skanstull och Östgötagatan har ingen koppling med Hammarby slussväg. Bohusgatan har en otydlig koppling med många
brister mellan Skansbrogatan och Rutger Fuchsgatan. Söderledens
ramper har en dålig koppling ill Ringvägen. Med en bätre koppling

skulle ytvägnätet på södra Södermalm kunna avlastas.
Idag är Ringvägen hårt belastad och hotell- och kontorsangöringen
stör cykel-, stom- och lokalbusstraik. Även angöring ill Clarion
hotell som sker i beintlig tunneldel påverkar framkomligheten
negaivt. Hotellets beintliga lastgård har en begränsad användbarhet för godstransporter.

Konsekvenser
Som en del av vision Söderstaden omvandlas dagens gatunät i
Södra Skanstull från at vara infartsgator ill at stödja visionen om
atrakiva stadsmiljöer. I programförslaget illkommer nya gator,

som länkar olika nivåer och delar i området ill varandra. Därmed
möjliggörs en sammankopplad stad. Förslaget innebär också en
överdäckning/intunnling av Söderledens av- och påfartsramper och
en koninuerlig stadsbyggd skapas.
Utbyggnaden i Åkern östra, Åkern västra och Åkern Tornet innebär
at Skansbrogatan väster om Skanstullsbron intunnlas. Det gör även
delar av Skansbroramperna, se grå vägdelar nedan.
Intunnlingen i kv Åkern innebär at Skansbrogatans beintliga och
föreslagna intunnlade delar kommer at ingå i Söderleden. Därmed
ska lagen om säkerhet i tunnel gälla både den nya intunnlingen,
Söderleden och den beintliga överdäckningen av kv Åkern 17,
det vill säga under nuvarande hotell Clarion. Lagen om säkerhet i
tunnel innebär at Söderleden behöver ges ökad säkerhet eller at
dispenser från gällande lagsitning krävs. Konsekvenser av deta
behöver utredas vidare. Även uformning, framkomlighetskrav och
traikstyrning mm vid intunnlingen behöver utredas mer.
I Skansbrogatans korsning med Bohusgatan ökas framkomlighet och
illgänglighet för biltraik genom en droppformad cirkulaionsplats
och at Bohusgatan dubbelriktas ill Rutger Fuchsgatan. Det kan
avlasta Ringvägen, det ger ler gatukopplingar i området och ökar
östra Skanstulls kontakt med det regionala vägnätet.
De nya gatulänkarna Östgötagatans förlängning och Diagonalen
skapar möjligheter ill et atrakivt stadsliv i de nedre delarna av
Södra Skanstull och vitaliserar därmed området. Sambanden stärks
mellan östra och västra delarna av Skanstull och det ger alternaiva
vägmöjligheter mellan stadsdelarna, vilket är posiivt för stadsliv,
trygghet, illgänglighet och framkomlighet.
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Traikanalys

parkering
Cykelparkering inns idag i yterst liten omfatning. För biltraik inns
en parkeringsanläggning i kv Åkern och markparkering i de södra
delarna. Parkeringsanläggningen i kv Åkern 16 fungerar främst som
parkering för de som arbetar i området och för hotellets besökare,
men fungerar sämre som parkering ill idrotsanläggningarna då det
är svårt at gå mellan parkeringsanläggningen och idrotsanläggningarna. Idrotsverksamheten har got om markparkering för bil,
men färre parkeringsplatser för cykel. Området har relaivt got om
bilplatser idag.

Konsekvenser
Gång-, cykel- och kollekivtraik samt bilar i rörelse i programmet
ges prioritet före bilparkering i enlighet med framkomlighetsstrategin. Etersom Skanstull har god kollekivtraik kan parkering för bil
minimeras. Stadens gröna parkeringstal och dess synsät har varit
rådande i synen på bilparkering.
Med låga bilparkeringstal och möjligheter ill samnytjande som
föreslås i programmet hålls antalet bilplatser nere. Mobiliteten för
boende och verksamma samt besökare i området ska främst lösas
med akiv planering för smarta resval, med mobilitetslösningar,
bilpooler, gång, cykel och kollekivt resande.
För at prioritera cyklister har stadens cykelparkeringstal använts i
planeringen. Det innebär at det kommer at blir en kratfull satsning på cykelparkering i den nya exploateringen. Det blir mångfaldigt ler cykelparkeringsplatser än bilparkeringsplatser i området.

I dagens Skanstull sker mycket av bilparkeringen på mark. För at
lösa framida parkeringsbehov planeras et samutnytjat garage
under Diagonalen väster om Skansbron.
Väster om Skansbron bedöms det nya och gamla parkeringsbehovet
ill ca 400 bilplatser. Programmet föreslår 230-280 nya parkeringsplatser i det gemensamma garaget. Till det kommer, för området
väster om Skansbron, de ca 200 bilplatser som antas långsikigt
innas kvar i kv Åkern 16:s nuvarande parkeringsanläggning. Det
innebär at det väster om Skansbron kommer at innas ca 430-480
bilplatser för ny och beintlig verksamhet. Beintligt garage i kvarteret Tullgården i områdets östra del avses behållas.

Det förekommer köer på det övergripande gatunätet idag både ill
Söderleden och ill Ringvägen. Traiksystemet är dimensionerat för
at klara högre traikvolymer söder om Hammarby sluss än norr
därom.

Konsekvenser
För Södra Skanstull har en traikprognos tagits fram för programförslaget med ny bebyggelse och nyt vägnät där stadens övriga
indata för traiknätet år 2030 ingår. Det betyder at det i traikprognosen för 2030 bedöms innas en östlig förbindelse i drit
för vägtraik såväl som tunnelbana ill Nacka. Det antas även at
trängselskater används för at styra inlödet av biltraik ill innerstaden. Deta, illsammans med antagandet at ny traik tränger
undan beintlig traik (traiksystemet i innerstaden är som et kommunicerande kärl där köer på en länk leder ill en överlytning av
traik ill en annan länk) innebär at prognosen för 2030 för Södra
Skanstull visar en lägre traikvolym än dagens.
I programförslaget visas en ny gatulänk som förbinder Skansbrogatan med Östgötagatan via Hammarby slussväg. Denna länk ökar
sambanden mellan östra och västra Skanstull, men bedöms ha
en marginell påverkan på traikfördelningen. Inte heller bedöms
intunnlingen påverka biltraiklödet.
Det är en fördel at gatunätet ger ler möjliga vägval genom Östgötagatans förlängning ill Hammarby slussväg, inte minst med
tanke på at Traikförvaltningens bussdepå för Södermalms bussar
hamnar i Mårtensdal.

Förutsättningar och konsekvenser verksamheter
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Inom Södra Skanstull inns idag en mängd olika verksamheter med olika
karaktär och olika förutsättningar. Tillsammans utgör de en viktig del
av Skanstullsområdets identitet och attraktionskraft. I programarbetet
har det därför varit centralt att bevara denna mångfald och undersöka
möjligheter för verksamheternas fortlevnad.

Verksamheter
Södra Skanstull är et högintressant område inom vilket många vill
verka. Det ger stor utvecklingspotenial men det inns också givna
begränsningar då många ska samsas inom et givet område. Flera
av aktörerna har utryckt önskemål om at expandera eller på annat
sät förändra pågående verksamhet. Planprogramet har i möjligaste
mån arbetat för at inna lösningar för behoven inom området.
Konsekvenser
Hellas Tennisklubb arrenderar mark för tre banor väster om Eriksdals utomhusbad. Vinterid skyddas banorna med tält medan de
sommarid är utomhusbanor. Inom programmet utreds möjligheten
at inom motsvarande yta utveckla en permanent tennishall med
fyra banor.
ÅSS - Årstavikens segelsällskap – arrenderar mark av idrotsnämnden för uppläggning av båtar vinterid på 6200 m2 samt för
brygganläggning. Programmet föreslår at uppläggningsområdet
lytas mot väster och norr i området och båtklubbens område blir
då mer sammanhållet. Uppläggningsytan föreslås minska med ca
700 m2 eller ca 10 %. Yta kan då frigöras för park- och rekreaion
för allmänheten inom det populära gång- och cykelstråket längs
Årstaviken.
EMBK - Eriksdals Motorbåtsklubb – har en mindre yta för vinteruppläggning söder om Eriksdalsbadet samt klubbhus och bryggor.
I programmet föreslås at en väg för gående och illfart ill Hammarbyslussen dras delvis genom båtklubbens uppläggningsområde
vilket innebär at ytan för båtuppläggning behöver justeras något.
Nyiken gul och Skrovet är två populära restauranger på parkmark
nära Årstaviken. Dessa påverkas inte av programmet.

Eriksdalsbadet har möjlighet genom programmet at få yterligare
idrotsytor och utöka sin verksamhet. Ny angöring för buss planeras
nära badets huvudentré medan parkering för besökande sker i
samutnytjat garage.

Stockholms Hamnars verksamhet vid Hammarbyslussen kommer
at fortgå som idag. Verksamheten kräver fortsat inhägnad men
staketets sträckning förändras något för at möjliggöra en bätre
passage utmed strandpromenaden.

Föreningen Trädgård på spåret bedriver odling i lådor på det nedlagda järnvägsspåret. Programmet innebär möjlighet ill stadsodling
även framöver ovanpå spårområdet, som föreslås fyllas igen och
bilda en större park norr och söder om spåret.

Inom området inns två upplag för drit och underhåll av stadens
gator. NCCs etablering ligger på spårområdet och måste få en
alternaiv placering om programmet genomförs. PEAB arrenderar
mark under Skanstullsbron. För at öka illgängligheten behöver
Hammarby Slussväg få et högre läge vid arrendeområdet. Angöring
ill fasigheten kan komma at få et något annat läge.

Eriksdals koloniträdgårdsförening har två delområden inom programområdet. Tullhagen påverkas inte av programmet. Inom
Tobakshagen norr om Hellas Tennis påverkas utsikten för bakomliggande koloniloter då en permanent tennishall föreslås där
tennistälten inns idag.
För Badmintonstadion har två alternaiv utrets, et med oförändrat
läge för badmintonhallarna och et där möjlighet ges ill nya lokaler
för badminton inom en byggnad för idrotsändamål strax väster om
nuvarande läge. Vid eventuell lyt av badmintonstadion kommer
verksamheten at illfälligt behöva evakueras under byggiden för
en ny hall.
Trädgården/Huset under bron ges möjlighet at innas kvar i området i området med huvudsakligen bevarad karaktär. Möjlighet inns
även at expandera och skapa yterligare byggnader för beintliga
och nya verksamheter.
Inom fasigheten Ryska Smällen 1 inns en kontorsbyggnad. Programmet innebär at Hammarby Slussväg får et högre läge norr
om fasigheten för at minska lutningen och öka illgängligheten på
gatan. Angöringen ill Ryska Smällen kommer därför behöva lytas
något. I övrigt ingen påverkan.

Kvarteret Åkern vid Ringvägen består av två fasigheter, Åkern 17
(västra) med Clarion Hotell respekive Åkern 16 (östra) med Åhlénshuset. Ny bebyggelse föreslås söder om dessa fasigheter men för
deta krävs at beintliga traikramper överdäckas. För Åkern västra
innebär deta at beintligt lasintag under hotellet måste lytas ill
annat läge. För Åkern östra kan programmet medföra at nuvarande
infart ill beintligt parkeringsdäck inte får användas när ramperna
har överdäckats. F ö blir påverkan på beintlig bebyggelse liten.
Folksam äger fasigheten Tullgården 2 inom programområdet. I programmet föreslås at fasigheten utvecklas med t ex bostäder och
kontor. Fasigheten har stort kulturhistoriskt värde och möjligheten
at riva eller bygga om delar av bebyggelsen får prövas i kommande
detaljplaneprocess.
På kv Katsan söder om Folksams kvarter ligger et kontorshus som
inte påverkas direkt av programförslaget. Väster om byggnaden
mot Skansbrogatan föreslås två nya byggnader för bl a bostäder
och kontor. Kontorshusets angöring mot gatan med gångbro måste
därmed förändras.
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Traikbuller

Luftkvalitet
Konsekvenser
Utmaningen at klara god lutkvalitet i städer är starkt förknippad
med traikens utsläpp av lutföroreningar. Trots utveckling av fordon
och bränslen kvarstår problemet at klara miljökvalitetsnormerna
för NO2 och PM10 på vissa traikintensiva platser i staden.

Lutkvalitetsutredningen visar sammantaget at lutsituaionen
i programområdet är komplicerad. I programområdet inns et
par platser där det krävs särskild hänsyn i planeringen etersom
miljökvalitetsnormen för lutkvalitet beräknas överskridas.

Stadsbyggnadsprojekt i centrala staden innebär ota stora utmaningar när det gäller at klara en acceptabel ljudmiljö. I många
fall handlar det om at kunna planera bebyggelsen så at traikens
bullerpåverkan minimeras.

I Södra Skanstull inns gator och vägar med hög traikbelastning
såsom Ringvägen, Götgatan, Söderledstunnelns mynning och Johanneshovsbron – där det sker överskridanden av miljökvalitetsnormen för både NO2 och PM10.

De platser som särkskilt kommer at behöva analyseras i det fortsata arbetet är Diagonalens passage under Johanneshovsbron där
PM10-halterna (inte NO2-halterna) i gatunivå beräknas bli strax
över miljökvalitetsnormen. Den andra platsen som är kriisk är området vid Söderledstunnelns andra tunnelmynning mot Skansbron.
Staden har studerat olika möjliga lösningar för at hantera lutföroreningarna t. ex. nyt frånlutstorn, ny lututbytesstaion (torn
för ill- och frånlut), nya illutsstaioner för utspädning av tunnellut etc. Dessa lösningar avser dels olika tekniska åtgärder för at
minska utsläppen av föroreningar vid Söderledens tunnelmynningar, dels hur staden på de platser med för höga lutföroreningshalter kan gestalta miljön för at undvika at människor stadigvarande
vistas där. Åtgärderna ska studeras vidare i det fortsata arbetet
med hänsyn ill kostnad och efekt på lutföroreningshalterna.

Programområdet vid Södra Skanstull är i nuläget starkt bullerstört
från traiken på Johanneshovsbron och Skanstullsbron/Götgatan,
Skansbron samt det närliggande tunnelbanespåret vid Skanstullsbron. Riktvärdena för traikbuller överskrids med förekommande
ekvivalenta ljudnivåer på över 65 dBA. Deta skapar utmaningar för
planering av bostadsbebyggelse i deta område.

Vid Johannneshovsbron på Södermalm är halterna mycket höga
vilket beror på bidraget av lutföroreningar från Söderledens tunnelmynning samt mycket hög traikbelastning på traikleden. På
Ringvägen och Götgatan är halterna höga på grund av den höga
traikbelastningen. Dessutom är et större område runt traiklederna påverkats och har förhöjda lutföroreningshalter.
Området vid Söderledens mynning, där halterna är som högst, har
idag inga gång- eller cykelytor utan miljön är endast avsedd för
biltraik. Både Ringvägen och Götgatan har gång- och cykelbanor
men inte några torgytor eller annan typ av yta som inbjuder ill
stadigvarande vistelse.

Posiiva konsekvenser som uppstår av programmets förslag ill ny
bebyggelse är at bebyggelsen begränsar spridningen av lutföroreningar ill områdena öster och väster om traiklederna.

Konsekvenser
Bullerberäkningarna visar på utmaningar för at klara bullernivåerna för planerad illkommande bostadsbebyggelse i programområdet. I den fortsata planeringen för bostäder behöver uformningen
av bebyggelsen särskilt studeras för at klargöra hur bostadshusen
ska kunna klara en acceptabel ljudnivå. Flera av bostadskvarteren
klarar bullerkraven genom tyst sida in mot en bullerskyddad gård.
För de två högre punkthusen, Badhustornet och Åkerntornet, som
föreslås för bostadsbebyggelse, behövs lösningar av annan karaktär.
Möjlighet inns at lösa bostäder i dessa byggnader genom hur
volymerna uformas, mindre bostäder och hur fasadernas uformas
med t.ex burspråk och inglasade balkonger. Deta behöver dock
studeras vidare under projektets fortsata gång.
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Om du vill veta mer inns bland annat följande rapporter att ladda ner;

Risk

Vattenkvalitet

markföroreningar

Inom programområdet inns verksamheter med idrotshallar, bad,
kontor, handel och hotell men även grönstråk, koloniloter och
småbåtshamnar. Genom programområdet sträcker sig också de tre
broarna Johanneshovsbron, Skanstullsbron och Skansbron med
illhörande påfarter. Inom området eller i det direkta närområdet
inns inga utpekade vägar för transport av farligt gods. Sjöfarten
på Hammarbyleden, en farled för sjötraik mellan Saltsjön och
Mälaren, söder om programområdet utgör ingen risk för programområdet. Sjöfarten har låg hasighet och särskilda regler gäller
för sjöfart på Mälaren.

Hammarby sjö tar emot dagvatnet från området i Södra Skanstull.
Hammarby sjö ingår i det som kallas vatenförekomst Strömmen
och är en del av Saltsjön. Denna vatenförekomst har oillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status.

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts som visar
at 26 av 35 provpunkter har halter av metaller och/eller organiska
ämnen i jord som överskrider de generella riktvärdena för känslig
markanvändning (KM). Knappt hälten av dessa punkter har även
halter av metaller och/eller organiska ämnen över riktvärdena för
mindre känslig markanvändning (MKM). De högsta metallhalterna
i jord påträfades i de punkter belägna vid den större båtplatsen i
västra delen av området. Höga halter har även påvisats i ytlig jord i
parkmark vid gångvägen inill småbåtshamnen och i slussområdet
vid byggnaden Ryska smällen.

Det inns en påtaglig risk för översvämning i områdets lägre delar
både mot Saltsjön och Mälaren.

Enligt EU:s vatendirekiv (lagsitning för vatenkvalitet) får verksamheter i området inte försämra vatenkvaliteten. Deta innebär i
princip at nybebyggelse i området måste planeras med hänsyn ill
at föroreningsbelastningen inte ska öka.
Idag leds dagvatnet ut ill Hammarby sjö utan at i de lesta fall
renas.

Provtagning gjordes på både ytliga och djupare jordlager. De högsta
halterna uppmätes i de ytlig jordlagren.

Konsekvenser
Konsekvenser
Tillkomsten av ler vistelseytor och byggnader under broarna i
området innebär en liten ökad risk kopplat ill risk för avkörning.
Broarnas avkörningshinder bör ses över i den fortsata planeringen.
Översvämningsrisken är kopplad ill områdets lägre delar och inte
direkt ill planerad bebyggelse som ligger högre upp.

Programförslaget innebär ökade mängder dagvaten och föroreningar men då dagvatnet renas innan det släpps ut ill recipienten,
medför det märkbart posiiva konsekvenser för vatenkvaliteten i
recipienten.
Föreslagna åtgärder såsom tex växtbäddar ger kombinerad efekt av
rening och lödesutjämning. Lösningarna utgör en god förutsätning
för at inte öka halterna av kväve och fosfor i recipienten.

Konsekvenser
Programförslaget innebär at mark vid t.ex. båtuppläggningsplatsen
planeras bli park. Den förorenade marken kommer at hanteras och
behandlas så at kvaliteten motsvarar planerad markanvändning,
dvs parkmiljö för vistelse och lek. Uifrån at marken i de förorenade områdena hanteras och behandlas bedöms risken för at
människor exponeras för markföroreningar bli mindre jämfört med
nuläget.
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Geoteknik
Geotekniska förhållanden
Området utgörs av såväl hårdgjorda (asfalt, grus) och bebyggda ytor
som spårområden, naturmark samt upplagsytor m.m. Utredningsområdet ligger ill stor del inom Stockholmsåsen, vilken passerar
centralt genom området i nord-sydlig riktning. Marknivåerna inom
området faller söderut från ca +21 +23 vid Ringvägen ill +1 vid
stranden mot Mälaren respekive Hammarby sjö (Saltsjön). Jorden i
det aktuella området består huvudsakligen av fyllning ovan åsgrus,
svallsediment (sand, silt och lera) respekive lera. Djupare lager är
troligen grövre frikionsjord (grus och sten eller morän) närmast
berget. Väster och öster om Stockholmsåsen ökar inslaget av lera
och lermäkigheterna. Jorddjupen inom området varierar i huvudsak mellan 0 och ca 25 m.
Grundvatennivån faller söderut och varierar från ca +13 - +15 i
norr vid Ringvägen ill ca ±0 +1 vid strandkanten mot Saltsjön och
Mälaren i söder. Det inns en väst-östlig grundvatentröskel/-barriär
(inom stråket kvarter Halmen - Åkern - Kroken - Metspöet) som
avgränsar et grundvatenmagasin norr om Ringvägen. Tröskeln/
barriären består av berg och/eller täta jordlager samt eventuellt
även anlagda tätningar (som t.ex. kan ha uförts vid byggande inom
kvarter Åkern). Söder om grundvatenbarriären faller grundvatennivåerna brant.
Grundläggningsförhållanden
Inom planområdet inns beintlig bebyggelse i kvarteren Eriksdalsbadet, Åkern, Katsan, Kroken, Metspöet, Tullgården och Ryska smällen. Det inns tre broar som passerar genom området i nord-sydlig
riktning mellan Södermalm och Hammarby (över Hammarby sluss).
Både byggnader, broarnas och anläggningarnas grundläggningssät
har inventerats. Av de tre traikanläggningarna Skansbron (uppförd
på 1920-talet, med förlängning norrut i Skansbrogatan), Skanstulls-

Konsekvenser
bron (uppförd på1940 -talet, med förlängning norrut i Götgatan)
och Johanneshovsbron (uppförd på 1980-talet, med förlängning
norrut i Söderleden) är grundläggningen för Skansbron delvis
osäker.
Det inns också undermarksanläggningar i området. En VA-tunnel i
berg inns söder om kvarter Åkern och i Skansbrogatan, en bergtunnel (gammal järnvägstunnel) inns med tunnelmynning vid västra
gränsen av området, betongtunnel (Söderleden) under kvarter
Åkern och norr därom som bergtunnel som utgör en förlängning av
Johanneshovsbron, betongtunneln (tunnelbanan) under Götgatan
samt förlängning genom kvarter Åkern (direkt väster om Götgatan)
samt diverse ledningar och kablar samt andra undermarksanläggningar.
Övriga anläggningar - et gammalt järnvägsspår (industrispår ill
Hammarbykajen som passerar genom området i nordväst-sydostlig
riktning), stödmurar (främst mot gator och traikleder), permanent
spont och stödmurar för stabilisering av vägslänten mellan broarna
inns utmed Skansbrogatan, Hammarby sluss som är anlagd i en
grävd kanal mellan Mälaren och Saltsjön, kajer med bakåförankringar samt bryggor och ledverk.
Uifrån inventeringen av beintliga byggnader och anläggningar inom det aktuella området bedöms at de huvudsakligen är
grundlagda på berg, på s.k. fast boten (frikionsjord) och på pålar.
Även ill området angränsande byggnader har liknande grundläggningssät.

Grundläggning av de nya byggnaderna kommer främst at uföras
på berg samt med pålning i parier med lös jord. Grundläggning
på åsmaterial/frikionsjord kan bli aktuellt inom Stockholmsåsen.
Byggnader och anläggningar som är grundlagda i/på åsmaterial
kan vara känsliga för vibraionsalstrande arbeten. Därför kommer
troligen borrade pålar at behöva användas inill beintliga störningskänsliga anläggningar.
En grundvatenbarriär/bergrygg inns inom norra delen av programområdet. Rivning och nybyggnad inom deta område måste
uföras så at skadliga grundvatenförändringar inte inträfar. Om
ingrepp måste göras i denna grundvatenbarriär/-tröskel måste
den återskapas för at förhindra permanent grundvatenavsänkning. En ev. grundvatensänkning skulle kunna skada byggnader och
anläggningar norr om Ringvägen som har grundläggningar som är
känsliga för grundvatensänkningar.
Schakt- och grundläggningsarbeten kommer delvis at uföras över
eller inill bergtunnlar och i nära anslutning ill andra beintliga
anläggningar. Särskilda hänsyn och åtgärder kommer at krävas ill
följd av beintliga byggnaders grundläggningssät och -nivåer. För
at hantera de stora nivåskillnaderna i området kommer troligen
stödmurar, sponter eller andra stabilitetsskapande åtgärder at
krävas, såväl i byggskedet som i permanentskedet.
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mikroklimat

Översvämningsrisk

framtagna utredningar
Följande utredningar tagits fram:

Vindstudie har gjorts av programförslaget. Den visar at den vanligast förekommande vindriktningen i nuläget är sydväst. Studien
visar också de vanligast förekommande vindstyrkorna. Ingen
djupare analys kring vindsituaionen har gjorts i nuläget. Solstudien
har enbart uförts för programförslaget, ej för nuläget.
Konsekvenser
Programförslagets nya byggnaion med bland annat två höga hus
innebär en viss ökning av såväl vindhasighet vid markytan som
skuggning. Hänsyn har dock tagits ill deta i planeringen och
bedömningen är at förslaget medför små negaiva konsekvenser
för mikroklimatet.

Planområdet gränsar ill Saltsjön öster om slussen och i väster mot
Mälaren. Bedömning av risk för översvämning har uförts inom
programarbetet.
Konsekvenser
Bedömning av risk för höga vatenstånd och översvämning i områdets lägre delar är påtaglig, dock är sannolikheten låg at deta
drabbar föreslagen bebyggelse.

1. Södra skanstull - Socialmiljöanalys 140924
2. Södra Skanstull - Landskapsanalys 130613
3. Södra Skanstull - Stadsanalys 140605
4. Södra Skanstull - Kulturmiljöanalys 141201
5, Södra Skanstull -parkeringsinventering 140925
6. Södra Skanstull- Grundläggningsutredning 130411
7. Södra Skanstull - Geotekniskutredning 150323
8. Södra Skanstull - Geotekniskutredning bilagor 150323
9. Södra Skanstull - miljöteknisk markundersökning 131218
10. Södra Skanstull - miljöteknisk markundersökning 131218 bilagor
11. Södra Skanstull - miljöteknisk markundersökning1 31218 ritningar
12. Södra Skanstull - miljökonsekvensanalys 160704
13. Södra Skanstull - Socialmiljökonsekvensanalys 160630
14. Södra Skanstull - Kulturhistoriskkonsekvensanalys 160817
15. Södra Skanstull - Övergripande traikutredning 160705
16. Södra Skanstull - Övergripande traikutredning ritningsb 160519
17. Södra Skanstull - parkeringsutredning 160519
18. Södra Skanstull - Intunnlingsutredning 160519
19. Södra Skanstull - IntunnlingRitningsbilaga 160519
20. Södra Skanstull - Luftkvalitetsutredning 160501
21. Södra Skanstull -förbättrad luftkvalitet förslag 160408
22. Södra Skanstull- dagvattenutredning 150601
23. Södra Skanstull - bullerutredning 160627
24. Södra Skanstull - bullerutredning ritningar 160627
25. Södra Skanstull - Vindstudieutredning 150409
26. Södra Skanstull - handelsanalys 140312
27. Södra Skanstull - Stadsutveckling analys 160705

Samtliga utredningar kan laddas ned från stadens
hemsida www.stockholm.se/sodraskanstull
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s 27 elliot alfredius , peowstudio, Kvarteret under bron, hans forsmark White
arkitekter, Kv Tullgården, anders Johnsson, white arkitekter, Kv Katsan
s 32-35, 37, 39 patricia aramburu, andersson Jönsson:
s 36 Jens Rasmus andersson, White, Ny tennishall
s 49-51 Filippa Andersson och Soia Eriksson, WSP Sverige AB

s 11, 13, 17 lygfoton, Lennart Johansson
s 31, 36 patricia aramburu
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