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Bygglovsenheten

Bygglov för ändrad användning av kontor till skola,
tillbyggnader med trapphus och ytterligare våning på
fastigheten SICKLAÖN 13:135 (AUGUSTENDALSVÄGEN 49)
Beslut
Detaljplanen medger inte användningen skola. Kajplanet var tänkt som en resurs för hela
Nacka strand och även besökare hit. Området skulle bli trevligare och innehålla
aktiviteter för flera åldrar. En skola går emot planen att skapa en attraktiv målpunkt för
alla på platsen.
Avtal med nämnda närliggande idrotts/gymanläggningar måste tecknas för att säkerställa
att elever har tillgång till närliggande idrottsanläggningar. Kapaciteten för ytterligare
idrottsklasser i idrottshallen vid Jensen Sickla måste även säkerställas.
Parkering
Enheterna önskar en mer detaljerad redovisning av parkeringsbehovet för skolan, för bil,
moped/mopedbil och cykel, samt hur det kan uppfyllas i området utan att parkering tas i
anspråk från andra verksamheter.
Om undervisningen är uppdelad i två skift kommer cirka 240 elever vara på skolan
samtidigt. Utifrån erfarenheter från andra gymnasieskolor i Nacka har upp emot 50 % av
eleverna mopedbilar eller bilar. 20 platser för mopedbilar kommer därmed endast
uppfylla ett mindre behov av elevernas parkering. Det finns inget krav på att alla elever
som vill ska ha möjlighet att ta sig med egen bil/mopedbil till skolan men det måste
säkerställas att inte övriga parkeringsplatser i området tas i anspråk för detta.
Viktigt att ta med i parkeringsutredningen är därför hur parkeringsplatserna är reglerade
i området och hur det kan säkerställas att elever inte parkerar på platser som är tilltänkta
för andra verksamheter på kajen.
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Området är väl försörjt av kollektivtrafik men det är en kortare promenad till skolan med
mycket höjdskillnader vilken uppmuntrar till andra färdsätt.
Parkering cykel
Med 240 elever samtidigt på skola är 384 cykelparkeringsplatser mer än vad behovet är.
Terrängen i området medför även att det finns risk att fler åker moped/mopedbil/bil än
cykel.
Trafiksäkerhet
Enheterna påpekar att det kommer att ske mycket väg- och byggnadsarbeten i området
under många år framöver vilket kan påverka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
till och från skolan.
Det finns även planer på att renovera bergbanan vilket kommer påverka tillgängligheten
negativt till skolan.
Yttrandet gäller endast vid användning för gymnasieskola då skolor med yngre eller
annat elevunderlag har olika förutsättningar gällande parkeringsbehov, trafiksäkerhet
samt hämta- och lämnaplatser (vi har haft exempel tidigare när skolans elevunderlag har
ändrats vilket skapar nya förutsättningar för området).

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens
delegationsordning.
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