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Stadsbyggnadskontoret

Enskede gård 1:1, förslag till detaljplan för del av 
Steningeparken, 2015-21600 

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut
Skönhetsrådet beslutar att tillstyrka planförslaget med erinran om 
att bevara mer grönska vid den västra entrén.

Ärendet 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en skola och idrottshall i 
Steningeparken vid Bolidenplan i Årsta. Förändringen stämmer 
överens med översiktsplanen och programmet för Årstastråket 
syftande till att omvandla Johanneshovsvägen till ett urbant stråk. 
Planförslaget ska även säkra och bekräfta en trafiktunnel under 
planområdet. Området runt Bolidenplan avses förvandlas till en tät 
stadsdel. Ny bebyggelse föreslås rama in Bolidenplan på tre håll 
varav skolbyggnaden och idrottshallen utgör ett hörn. 

Årsta är en av stadens första grannskapsstadsdelar. Stadsdelen har 
ett högt kulturhistoriskt värde då den är konsekvent utförd och 
representerar ett särskilt stadsbyggnadsideal. Bebyggelsemiljöerna 
är samkomponerade med topografin, naturen och utsikterna. 
Stadsdelen planerades med övervägande lägre lamellhus och med 
inslag av gruppvisa punkthus som ofta placerades i höjdlägen för att 
accentuera topografin. Husen är uppförda i modernistisk stil. En 
grön karaktär präglar Årsta. Johanneshovsvägens raka sträckning 
ger långa siktlinjer mot Bolidenplan. På en bergshöjd norr om 
Steningeparken står en större grupp av punkthus i 8-9 våningar. De 
avtecknar sig från långt håll och är en karaktärsdanande fond från 
Johanneshovsvägen och Bolidenvägen. Sedan mitten av 1980-talet 
till 2018 har Årsta förtätas med ett 50-tal hus.

När Skönhetsrådet 2003 behandlade programmet för Årstastråket 
såg rådet det som positivt att en samlad genomgång utfördes inför 
en fortsatt planering längs Årstastråket. Rådet hade ingen principiell 
erinran mot bebyggelse längs Johanneshovsvägen och 
Bolidenvägen. Varken Steningeparken eller Grynkvarnsparken på 
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motstående sida borde emellertid bebyggas. Bevarade utblickar och 
det för området karakteristiska grönstråket med värdefull parkmark 
är platsskapande och var enligt rådet definitivt att föredra framför 
hus. Problematiskt var även att bebyggelsestrukturen så flagrant 
avvek från Årstas karakteristiska bebyggelsemönster. Särskilt vände 
sig rådet mot monumentaliseringen av platsbildningen vid 
Bolidenplan. Rådet uttalade även 2003 att det var angeläget att 
vidmakthålla och förbättra de grönstråk som finns kvar. 

Steningeparken detaljplanelades som park 1945. För utformningen 
för parken stod landskapsarkitekten Erik Glemme. Han var en av 
förgrundsgestalterna för den internationellt uppmärksammade 
Stockholmstilen. Större delen av parken om 20 000 kvm övergår 
enligt planförslaget till område för skola och idrottshall. Merparten 
av befintliga träd kommer att tas ner vilket reducerar de ekologiska 
värdena. Slitaget beräknas bli mycket högt inom kvartersmarken 
varför bevarande av parkkaraktären bedöms bli svår. Därför 
framförs konstgräs som ska påminna om riktiga gräsytor, som 
möjlig. En relativ stor del av skolgården väntas bli hårdgjord för att 
klara elevernas slitage. Rådet ser det som en brist att handlingarna 
inte redovisar antalet kvadratmeter skolgårdsyta per elev. 

Skönhetsrådet noterar att planeringen sedan programarbetet för 
Årstaståket behandlades 2003 fortsatt utgår från nya byggnader i 
Steningeparken. Detaljplaneringen av kv Allgunnen på andra sidan 
Skagersvägen och som också ingår i det nya Årstastråket, har 
kommit långt. Där planeras för ett stort antal bostäder. Därmed kan 
konstateras att inget utrymme synes finnas för att flytta aktuell skola 
och idrottshall till kv Allgunnen. Skönhetsrådet ser mot denna 
bakgrund ändå en kvalitet i att den nya skolan får en framträdande 
plats i stadsrummet. Skolan och idrottshallen är därtill till skillnad 
mot andra planerade nytillskott runt Bolidenplan förhållandevis 
låga. Det medför att de karaktärsskapande punkthusen norr om 
Steningeparken fortsatt i viss mån kan annonsera sig i 
stadslandskapet. I sig är det förstås välkommet med en ny skola och 
idrottshall när ett stort antal bostäder tillkommer. 

Rådet anser det högst tveksamt med skolans föreslagna 
vinkelbyggnad i nordväst. Den är placerad i ett entréläge till 
Steningeparken på platsen för parkens viktigaste vegetationsparti. 
Gångvägen tvingas med föreslagen placering också dras högre upp i 
parken i ett brantare läge. Det bör i det fortsatta planarbetet prövas 
om vinkelbyggnaden kan utgå. Den kan förslagsvis flyttas till den 
nordöstra delen av skolbyggnaden. Därmed skulle värdefull grönska 
kunna sparas.
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