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Stadsbyggnadskontoret 

Herbariet 2, förslag till detaljplan, 2021-01105 
 
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 en ny detaljplan för 
grundskola och idrottshall på fastigheten Herbariet 2 i 
Midsommarkransen. På fastigheten finns sedan tidigare 
Midsommarkransens gymnasium vilket uppfördes i början av 1950-
talet efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist. På 1960-talet 
kompletterade Hedqvist anläggningen med idrottshallen 
Brännkyrkahallen. Planförslaget innehåller en ny skola f-9 för cirka 
1 000 elever, tre idrottshallar, en park och gata. Skolan placeras 
närmast Tellusborgsvägen medan idrottshallarna placeras närmast 
Essingeleden. Friytan per barn föreslås bli 5,9 kvadratmeter. Såväl 
idrottshallen som den nya skolan ska utformas med fasader i tegel 
för att bidra till en sammanhållen bebyggelsemiljö med 
Midsommarkransens gymnasium och Brännkyrkahallen. 
 
Skönhetsrådet uppskattar den välstuderade arkitekturen och finner 
att platsen går att bebygga men att förslaget behöver förändras på 
avgörande punkter för att bli en kvalitativ miljö för barn. Om inte 
platsen redan varit ianspråktagen av skolverksamhet skulle rådet 
inte anse den vara rimlig för barn givet att den ligger i direkt 
anslutning till Essingeleden med dess 142 000 fordonsrörelser per 
dygn och därmed störningar i form av buller, luftföroreningar och 
transporter av farligt gods. Vid sidan av goda lärolokaler är därför 
omsorgen om utemiljön den viktigaste i det aktuella projektet. 
Lyckas detta är det även till gagn för gymnasiets ljud- och luftmiljö. 
Skönhetsrådet ser tre viktiga förändringar som nödvändiga för att 
detaljplaneförslaget ska kunna tillstyrkas. 
 

1. För att säkerställa tillräcklig uteyta för skolbarnens lek bör 
impedimentområdet mellan Södertäljevägen och fastigheten 
Herbariet 2 ingå i planområdet. Rådet ser det som uteslutet 
att använda denna yta till något annat än skolverksamhet. 
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Utökas planområdet kan skolbyggnaden läggas mot en till 
stadsgata ombyggd Södertäljeväg. I kvarterets inre skapas då 
en betydligt större inre gård som kan fredas från 
Essingeledens olägenheter och ge barnen mer plats än 5,9 
kvadratmeter per elev.  
 

2. Tomten och den tillkommande bebyggelsen måste 
disponeras så att värdefull natur mellan byggnaderna och 
leden bevaras. Den planerade gatan bör studeras om eller 
utgå så att den uppvuxna vegetationen i nordöst kan finnas 
kvar. Vid sidan av höga naturvärden ger den ett visuellt 
skydd och fungerar som en barriär mot exempelvis partiklar 
från trafikleden. 
 

3. Den befintliga fotbollsplan som utgår i och med förslaget 
har en viktig funktion för spontanidrott i området. Rådet 
anser att en större skolgård bör innehålla en ersättning för 
denna, om inte i full storlek. Den planerade parken bör 
därför utgå och bli en del av en större skolgård med yta för 
bollsport.  

 
Avslutningsvis vill rådet berömma den arkitektoniska ansatsen i 
projektet och understryka att de föreslagna tegelklädda volymerna 
har goda förutsättningar att samverka och stärka Paul Hedqvists 
skolanläggning. Beträffande idrottshallens slutna sida önskar rådet 
en vidare bearbetning för att minska möjligheterna till klotter och 
skadegörelse. Här har teglet stora förutsättningar som material att 
med reliefverkan skapa ett intressant uttryck.
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