Södra Skanstull
Programsamråd 1 september - 27 oktober

Lämna synpunkter

5 snabba

Ewa Wåhlin &
Helena Wessberg
Ewa och Helena är projektledare på stadsbyggnadskontoret och utbildade
arkitekter. Ewa har tidigare jobbat med projekt i Kärrtorp, Älvsjö och
Södermalm och Helena har jobbat med Slakthusområdet.
Vad är det roligaste med projektet Södra Skanstull?
Att få jobba med ett projekt som skapar så stora mervärden. Ytorna under
broarna är inte så välutnyttjade idag. Där blir det nu en levande stadsdel med
bostäder, butiker, gator och gröna torg. Vi satsar också mycket på att förbättra parkerna. Självklart utgår vi från den starka karaktär som området har idag
med t.ex. strandpromenaden, föreningslivet och att allt inte är så tillrättalagt.
Vilken är den största utmaningen med projektet?
Överdäckningarna av påfartsramperna är tekniskt mycket komplicerade. De
stora nivåskillnaderna i området är en annan utmaning. Det har krävts mycket
arbete för att få området att kännas sammanhängande.
Många vill vara med och utveckla området och kanske önskar köpa mark på
platsen och det är naturligtvis positivt. Samtidigt blir det fler svåra val och avvägningar för oss i projektet.
Vad är ni mest nöjda med i programmet?
Helena: Vi har verkligen försökt fokusera på människor och det märks i programmet tycker jag. Det blir stor variation i aktiviteter och platser. Det kommer att ge liv och rörelse i området nästan hela dygnet.
Ewa: Jag är särskilt nöjd med att kollektivtrafiken blir så bra. Bussar kommer
att stanna vid det nya torger, Torget under bron, och och det blir en koppling
från Södra Skanstull till t-baneentrén vid Ringvägen. Förhoppningsvis kommer man att kunna ta sig hit kollektivt med båt också.
Hur förbättras strandpromenaden?
Stigen längs Årstaviken är ett älskat stråk bland både Söderbor och andra
stockholmare. Därför vill vi utveckla strandpromenaden ännu mer. Vi skapar
en ny park vid vattnet, Strandparken, och en ny park vid Hammarby sluss,
Slussparken. Vi vill också flytta båtuppläggningsplatsen för Årstavikens segelsällskap en bit norrut så att det blir mer plats vid vattnet.
Vad får man inte missa under samrådet?
Vårt öppet hus den 10 september! Där kan du passa på att ställa frågor till
alla oss som jobbar i projektet. Vi rekommenderar också våra guidade promenader i området där vi kommer att berätta om de viktigaste förslagen i
programmet.

Redaktör: Helena Lombrink
helena.lombrink@stockholm.se

Webbadress: stockholm.se/sodraskanstull
stockholm.se/detaljplaner
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Visionsbild av den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.
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Södra Skanstull växer kring broarna

Samråd 1 september – 27 oktober. Var med och påverka!
En levande, tät och blandad stadsdel med närhet till vatten och grönska och en utvecklad park. Det är stadens vision för
Södra Skanstull. I programmet presenteras förslag på hur området kan utvecklas till en integrerad del av Södermalm,
med förbättrad koppling till Söderförort och Gullmarsplan för att åstadkomma en sammanhängande stad.
En helt ny stadsdel planeras i området kring broarna. Förslaget innebär
ca 750 nya lägenheter, butiker, kontor, hotell och lokaler för kultur och
idrott. Eriksdalslunden och strandpromenaden utvecklas och flera torg
och nya parker tillkommer. Förslaget
utgår från tre mål: 1) en levande
stadsmiljö som växer ur dagens Skanstull, 2) en promenadvänlig och väl
sammanlänkad stadsmiljö och 3) en
stadsdel i samspel med naturen.
Den 1 september – 27 oktober är det
samråd om programförslaget. Under
den här perioden erbjuder vi flera aktiviteter där du kan ta del av information, diskutera och lämna synpunkter
på programmet.
Välkommen!

Utställning
Under hela samrådsperioden kan du
titta på utställningen om programförslaget. Platser: Utställningshallen
Fyrkanten i Tekniska nämndhuset,
Fleminggatan 4 och Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.
Samrådsmöte - öppet hus
Lördagen den 10 september kl. 10-16 är
du välkommen på samrådsmöte i form
av öppet hus. Projektgruppen för Södra
Skanstull finns på plats hela dagen. Du
kan titta på en utställning om förslaget,
fika och diskutera med oss i projektgruppen. Plats: Informationstält på
parkeringen vid Erikdalsbadets utegym,
Hammarby Slussväg 20.

Informationskväll
Tisdagen den 13 september kl. 17-20 är
du välkommen på informationskväll.
Projektgruppen för Södra Skanstull
finns på plats för att diskutera och
svara på frågor. Plats: Utställningshallen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
Promenader i området
I samband med öppet hus lördagen
den 10 september erbjuder vi guidade
promenader i Södra Skanstull. Projektgruppen visar runt och berättar om
intressanta delar ur programmet.
Tid: Start varje hel timme kl. 11-15.
Plats: Samling vid tältet vid Erikdalsbadets utegym, Hammarby Slussväg 20.

Förslaget: Situationsplan över Södra Skanstull, White arkitekter.
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Grönt och tätt
Programförslaget har en naturlig uppdelning
i grönt och bebyggt: ett grönt område med
parker och strandpromenad och en tät stadsdel kring broarna med nya hus, gator och torg.
Södra Skanstulls olika karaktärer tas tillvara
och påverkar varandra. Parken blir mer tillgänglig med nya stråk samtidigt som grönska
tillkommer i den täta stadsbebyggelsen.
Strandparken
Grönområdena i Södra Skanstull kommer att
förstärkas genom programförslaget. Strandpromenaden får två nya parker, Strandparken
och Slussparken. Strandparken blir en öppen
park där man kan sola och ha picknick. En lekpark nära vattnet och nya solbryggor ut i Årstaviken förslås. För att kunna skapa den nya parken
vid vattnet kommer båtklubbens båtuppläggningsplats att flyttas en bit norrut.
Diagonalen
Innerstaden förlängs söderut ner mot vattnet
med ny bebyggelse. Söderledens på- och avfartsramper överdäckas. Diagonalen blir huvudgatan i den nya stadsdelen. Gatan är sluttande
och startar i Hamntorget och sträcker sig upp till
Badhusbron och får ungefär samma sträckning
som det gamla järnvägsspåret har idag.
Diagonalen kommer att kantas av träd och grönska och i husens bottenvåningar blir det lokaler
för caféer, restauranger och butiker. Flera torg
utvecklas: Hamntoget vid vattnet, Torget under
bron - ett aktivitetstorg i mitten av det diagonala
stråket - och Badhustorget - en solig plats utanför
Eriksdalsbadet med utsikt över parken.
Slussparken
Slussparken är en av de två nya parkerna. Den
ligger vid Hammarby sluss, söder om den nya
stadsdelen. Parken kommer delvis att byggas
under Skansbron vilket ger den en unik, urban
karaktär. Parken byggs upp i olika terrasser med
grönska och sittmöjligheter i både sol och skugga.

Nya Strandparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

4

Den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.

Nya Slussparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

Området kring Hammarby Sluss kommer av
säkerhetsskäl att vara inhägnat även framöver.
Det beror på att slussen är en del av en internationell farled.
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