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

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om att 
finna lösningar för utökad skolgård samt att den tillkommande 
bebyggelsen bearbetas gällande volym och skala.

Ärendet 
Föreliggande planförslag syftar till utbyggnad av Nybohovsskolan 
med en ny skolbyggnad, en ny idrottshall samt ny större förskola 
som ersätter befintlig förskola från 1981. Befintlig skolbyggnad 
bevaras. Förslaget möjliggör en utökning av elevantalet på 
Nybohovsskolan från dagens 174 elever i årskurserna F-6 till ca 900 
elever i årskurserna F-9. Även den befintliga förskolan ska utökas, 
från sex till åtta avdelningar genom rivning och nybyggnad 
alternativt tillbyggnad. Nybohovsskolan uppfördes 1961 efter 
ritningar av arkitekten Sven Silow. Den är genom sin höga 
arkitektoniska kvalitet och anpassning till naturmarken ett tydligt 
exempel på välfärdssamhällets omsorg om skoleleverna.

Enligt den antikvariska konsekvensanalysen kommer skolområdets 
upplevelsevärden att påverkas negativt av den planerade 
utbyggnaden, som innebär att byggnadernas småskalighet och 
skolgårdens inramning av natur går förlorad. De hårdgjorda ytorna 
blir större och grönskan förskjuts mot skolområdets utkanter. Det 
gör det angeläget att den nya skolan får en omsorgsfull gestaltning 
och att skolgården utformas nogsamt.  

Skönhetsrådet konstaterar att friytan per barn efter tillbyggnad av 
skolan blir 7,6 kvm. Det kan inte anses rimma med barns behov av 
rörelse och ligger långt under Boverkets rekommendation. I 
Barnkonsekvensanalysen saknas diskussion om att skolgården är 
betydligt mindre än rekommenderad storlek. En översyn av 
skolgården föreslås för att se om en större del av gården skulle 
kunna bullerskyddas, t.ex. genom att anlägga bullerplank i 
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sluttningen norr om skolan. På så sätt skulle även denna del kunna 
räknas in som skolgård, förutsatt att det är förenligt med bevarande 
av spridningssambanden. Rådet noterar vidare att skolgårdsyta tas 
upp av trafik för lastning och lossning. Om man finner andra sätt att 
hantera leveranser och att nyttja trafikytorna mer effektivt kan det 
undvikas att värdefull friyta brukas för leveranser som sker under en 
begränsad del av dagen. 

Förslaget innebär att ett stort antal träd måste fällas i skogsbranten 
mot Essingeleden, totalt ca 125 träd varav ca 65 ekar. Av ekarna har 
ca 40 stycken en krondiameter på 10 meter eller större och 
ingreppet innebär en stor negativ påverkan på områdets 
naturvärden.

Gällande den tillkommande skolbyggnaden finner Skönhetsrådet att 
den förtjänstfullt fungerar som bullerskydd genom sin utsträckning 
och famnande form. Rådet önskar emellertid en ytterligare 
bearbetning av byggnaden, både vad gäller fasadens uttryck men 
kanske framförallt smalare gavlar för att kunna påverka hur 
byggnadens volym uppfattas. Detsamma gäller den nya förskolan. 
Eftersom den är specialritad och inte en konceptförskola finns 
möjligheter att bearbeta byggnadens volym och sockel. 
Skönhetsrådet uppskattar ambitionen att gestalta idrottshallen men 
anser att hallens ljussättning bör hållas till entrésidorna för att 
undvika att den blir en lysande lanterna ut mot Essingeleden. Rådet 
finner att den mörkare skogsslänten fortsättningsvis ska få råda.  

En observation gällande perspektivbilden är att den synbarligen 
visar den nya skolan från ett tak väster om Essingeleden. Mer troligt 
är att de flesta kommer att uppleva den nya skolbyggnaden från 
bilfönstret på Essingeleden. Sett från detta perspektiv kommer den 
nya skolan att skära av de nedre delarna av punkthusen på 
Nybohovsbacken. Husen utgör en karakteristisk siluett i Stockholm.

Skönhetsrådet skickade i november 2020 en skrivelse till 
stadsbyggnadsnämnden, Sisab och Stadsmuseet och efterfrågade att 
Sisabs inventering av typdaghem ska färdigställas skyndsamt så att 
staden kan bedöma vilka av dessa som bör bevaras av bl.a. 
kulturhistoriska skäl och vilka som kan ersättas. Rådet konstaterar 
att ännu en förskola från tidigt 1980-tal kan komma att rivas utan att 
en kulturmiljöanalys är på plats. Planhandlingarna innehåller endast 
redovisning av alternativet med en ny förskola men saknar 
redovisning för tillbyggnadsalternativet. Enligt rådets uppfattning 
bör handlingarna kompletteras med skisser över även detta 
alternativ.
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I barnkonsekvensanalysen framgår att barn, personal och föräldrar 
upplever att tillgängligheten till skolan upplevs som problematisk 
på grund av driftstörningsproblem i hissbanan vid Nybohovsbacken. 
Rådet instämmer därför i att hissbanans kapacitet måste säkerställas 
när ett stort antal elever beräknas tillkomma.
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