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Ny tunnelbanan till Nacka och Söderort. Blå linje, FUT 2016-0062. Utställningsförslag
Samfundet S:t Erik har tagit del av utställningsförslaget och särskilt tittat på föreslagna
stationsentréer och deras placering i stadsrummet. Vi noterar att illustrerad utformning endast
är principiell.
Vi tycker inte det finns någon anledning till invändningar. Placeringarna förefaller acceptabla.
Det är dock viktigt att entréerna utformas väl i förhållande till den omgivande stadsmiljön.
Det är bra att entrén nära Sofia kyrka utgår eftersom det skulle vara svårt att tillskapa en
tunnelbaneentré på den tidigare föreslagna platsen utan att skada de kulturhistoriska
miljövärdena.
Vi har även tagit del av, ställer oss bakom, Svante Forsströms synpunkter på
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken, tunnelbana till Nacka och Söderort,
Samrådshandling 2016-11-09. Vi vill särskilt understryka allvaret i översvämningsriskerna i
tunnelbanesystemet och i synnerhet riskerna för vatteninträngning vid T-banestation Gamla
Stan på den Gröna linjen och Röda linjen.
Vi bifogar vårt tidigare yttrande 2015-10-23 FUT 1505-0071

Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Susanne Ingo
Vice ordförande

Suzanne Lindhagen
Styrelsesuppleant

Bilaga 1. Till yttrandet Tunnelbana Nacka och Söderort FUT 2016-0062

Samfundet S:t Erik
Stockholm

YTTRANDE

Stockholms läns landsting
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 225 50
104 22 Stockholm
tbananackasodertort@sll.se

2015-10-23
FUT 1505-0071

Samråd gällande byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och
söderort, FUT 1505-0071
Tack för remitterat samrådsmaterial. Trots att Samfundet S:t Erik är mycket positiva till utbyggnad av
dessa angelägna förbindelser vill vi understryka vikten av att lokaliseringen av nya
tunnelbaneuppgångar görs med stor hänsyn tagen till de lokala förhållandena på platsen. Vi vill
särskilt erinra om de befintliga kulturmiljövärdena vid de föreslagna nya stationerna Sofia intill Vita
Bergsparken samt Mårtensdal vid den gamla Kolerakyrkogården öster om Gullmarsplan. Vi anser att
den föreslagna nya stationsentrén i korsningen mellan Skånegatan och Borgmästaregatan ska
lokaliseras betydlig längre västerut på Skånegatan i förhållande till Borgmästargatan.

Föreslaget läge för entréer till station Sofia
I det nu aktuella samrådsmaterialet redovisas var stationsentréer, arbetstunnlar och byggarbetsplatser
föreslås att placeras. Enligt förslaget kommer det att finnas två uppgångar från Sofia station som ska
göra det lätt att nå stora delar av östra Södermalm. Den södra uppgången föreslås få två entréer på
Skånegatan, en i korsningen med Borgmästaregatan
och en ner mot Renstiernas gata. Den norra
uppgången föreslås få två entréer vid
Stigbergsparken, varav en mynnar mot
Tjärhovsplan. Illustrationen nedan återfinns i
samrådsmaterialet.
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Kartan visar föreslaget läge för tunnelbana, station och stationsentré, kopierad från samrådsunderlaget.

Samfundet S:t Eriks uppfattning
I handlingarna framgår inte hur dessa uppgångar ska se ut eller exakt var de ska ligga. Man kan bara
utläsa att en av dem föreslås ligga i Skånegatans korsning med Borgmästaregatan och den andra på
Skånegatan ner mot Renstiernas gata.
Samfundet S:t Erik anser att just korsningen Skånegatan/Borgmästargatan, utgör en av entréerna upp
till Vitabergen med sin småskaliga trähusbebyggelse från 1700-talet. Därför är det en mycket
grannlaga uppgift hur uppgången placeras och hur den utformas. Risken finns att vyn upp mot Vita
bergen förvanskas av en modernitet som en T-baneuppgång utgör.
Därför bör man överväga en placering av uppgången betydligt längre västerut på Skånegatan, närmare
Renstiernas gata där den sannolikt inte är lika störande i detta avseende.

Foto taget i korsningen mellan Skånegatan och Borgmästargatan oktober 2015. Fotograf: Suzanne Lindhagen

Huset på bilden ovan, kv Flintan 1, Mäster Pers Gränd 2 är från 1730-talet.
I boken ”Alla tiders Stockholm, riksintressen för kulturmiljövården”, som är utgiven av Stockholms
stad år 2014, står det om Vita bergen:
"Vita bergens småskaliga och varierade bebyggelse är ett område som speglar olika
befolkningsgruppers levnadsvillkor i den äldre staden. Trähusen vid Bergsprängargränd och Mäster
Pers gränd, med små rumsvolymer och låga takhöjder, representerar byggnadsskick och
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levnadsförhållanden för de minst priviligierade i det som då var Stockholms periferi. Som exempel på
denna bostadstyp är de oersättliga.”
Flintan 1 är ett utomordentligt exempel på detta.
Föreslaget läge för entréer till station
Gullmarsplan
Gullmarsplan förslås bli bytespunkt mellan de
Blå och Gröna tunnelbanelinjerna, Tvärbanan
och bussar. En ny plattform föreslås tillskapas
under dagens station.

Kartan visar föreslaget läge för ny tunnelbana, ny station och nya stationsentréer, kopierad från
samrådsunderlaget

Samfundets uppfattning
Vid lokaliseringen av den föreslagna nya stationen vid Gullmarsplan, och i synnerhet lokaliseringen av
den föreslagna östliga tunnelbaneuppgången, måste hänsyn tas till Kolerakyrkogården som ligger öster
om Nynäsvägen i det område som begränsas av Hammarbybacken. Här begravdes många offer från
Stockholms båda koleraepidemier 1834 och 1853.
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