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Futharken 2, förslag till detaljplan, 2018-09176
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som
möjliggör att skolan Nya Elementar i Åkeshov kan byggas ut.
Planförslaget möjliggör utbyggnad av matsal, särskola och
ämnessalar väster om befintlig skolbyggnad samt mellanstadium
och idrottshall i den östra delen av fastigheten. De nya
skolbyggnaderna ersätter de tillfälliga moduler som används av
skolan idag. Friytan på skolgården kommer att minska till följd av
utbyggnaden. På skolan går det idag närmare 1080 elever och
skolan planeras efter den planerade utbyggnaden kunna inrymma
1200 elever med tre-parallellig F-6 och sex-parallellig 7-9. Nya
Elementar uppfördes 1946-52 efter ritningar av arkitekten
Åke Evald Lindqvist, en av de främsta skolarkitektema under 1900talet och upphovsman även till Blackebergsskolan och Blackebergs
gymnasium. Fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet vilket
innebär att den har ett särskilt högt värde ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Nya Elementar var den första skolbyggnaden med ämnesspecifika
undervisningssalar istället för de traditionella klassrummen.
Ämnessalar skulle komma att prägla många skolbyggnader
framöver och Nya Elementar lade därmed grund för den framtida
skolans utformning. Skolbyggnaden anpassades medvetet efter den
kuperade terrängen och omgivande miljön, med avtrappande höjd
och lägre byggnadsvolymer mot skogen och Kyrksjölötens
naturreservat. Då skolan aldrig utrustades med gymnastikhall har
Åkeshovshallen redan från början haft en viktig del i skolans
funktion och så även idag.
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Skönhetsrådet finner att platserna är möjliga att bebygga men att de
föreslagna volymerna i framförallt den östra delen är för
dominerande och storskaliga. Att den stora sporthallen dessutom
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föreslås med sadeltak gör att volymen blir högre och än mer massiv.
Såsom rådet ser det måste den tillkommande hallen underordna sig
huvudbyggnaden om denna ska fortsätta att vara huvudnumret i
anläggningen. Beträffande matsalen har rådet inget att erinra.
Gällande tillbyggnaden i väster ser rådet gärna att den gestaltas mer
avvikande med exempelvis friare fönstersättning för att på så sätt
markera att det är en tillkommen del. I den ursprungliga planen
fanns en aula på platsen som aldrig realiserades, och eftersom den
tillkommande delen inte innehåller någon aula utan vanliga
skollokaler bör den gestaltas som något annat än en ordinarie
byggnadsvolym. Slutligen ställer sig rådet mycket tveksamt till den
föreslagna fullstora idrottshallen. Visst behövs fler utrymmen för
motion och syftet att hyra ut den till allmänheten är vällovligt, men
att dess storlek bidrar till en minskad skolgård med endast 9 kvm
friyta per barn och att de intilliggande naturreservaten Kyrksjölöten
och Judarskogen därför ska användas som ställföreträdande
skolgårdar finner rådet oacceptabelt. Jämför rekommendationen
från Boverket om 30 kvm friyta per barn. Dessutom finns redan en
fullstor idrotts- och simanläggning i Åkeshovshallen alldeles intill.
Det vore olyckligt att bebygga en fin och välfungerande
skolanläggning med volymer och innehåll som inte är helt
nödvändiga. Skönhetsrådet förordar därför en mindre gymnastiksal
som endast är till för själva skolan.
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