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Förslag till detaljplan för område vid kv. Rosendal Mindre –
underjordiskt garage. Remiss från Stadsbyggnadskontoret.
Förslaget till detaljplan avser anläggning av ett garage under området intill Södermalmsskolan
och en aktivitetspark samt bollplan. Arbetet beräknas att påbörjas under 2007 och ta ca 15
månader.
Bollplanen, vilken idag används som ett viktigt komplement till Södermalmsskolans
begränsade skolgård, kommer vid en eventuell byggnation att behöva nyanläggas. Detta
skulle leda till att Södermalmsskolans elever, under en längre tid, mister den tillgång till bra
utomhusvistelse och idrottsplan för fysisk aktivitet som bollplanen idag utgör. Med anledning
av detta finns det också en risk att barn och föräldrar väljer bort Södermalmsskolan och att
skolan därmed går miste om skolpengar.
Trafiken beräknas att öka med 20% i området. Med anledning av att garaget planeras precis
intill Södermalmsskolan vilken ligger i ett område som redan idag på en del vägsträckor
överskrider gällande miljökvalitetsnormer bör denna trafikökning, om än procentuellt sett
måttlig, bedömas som allvarlig. Den ökade trafiken och de intill skolan planerade upp- och
nerfarterna skulle ofrånkomligen också leda till en viss ökad olycksrisk.
Sammantaget är området kring Södermalmsskolan redan idag hårt trafikerat och ytterligare
parkeringsmöjligheter kommer att öka trafiken och det totala antalet bilar i området. Utöver
detta förhållande är ett garage på denna plats olämpligt eftersom byggandet av garaget skulle
innebära begränsningar i elevernas möjlighet till fysisk aktivitet i anslutning till skolan.
Sammantaget, måste nyttan av garaget vägas mot dessa olägenheter ur ett folkhälsoperspektiv.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar ovanstående som svar på remissen.
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