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Till
Stadsbyggnadskontoret

Tullstugan 4 m.fl., (Tullgårdsskolan), förslag till
detaljplan, 2019-07431
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 i syfte att
möjliggöra en utbyggnad av Tullgårdsskolan på Södermalm. En
tillbyggnad i tre volymer föreslås i Tullgårdsparken norr om
Tullgårdsgatan och längs Östgötagatan. Volymerna är i fyra
våningar och utformas med ljus tegelfasad samt valmat tak.
Utbyggnaden syftar till att utöka skolan från cirka 360 elever till
cirka 900 elever. I gällande detaljplan från 1992 finns en byggrätt
för skolbyggnader i två våningar norr om skolan, dessa
förverkligades aldrig.
Tullgårdsskolan uppfördes 1995 efter ritningar av Barbro Eriksson
(ERZ arkitektkontor) i fyra våningar. Byggnaden fick en för
1990-talet typisk postmodernistisk utformning med rött tegel och
detaljer i ljus puts och glas. Skolan har en klassisk skolplanstruktur
inspirerad av skolbyggnader från 1800-talet och början av 1900talet med skolgården framför skolbyggnaden och omgärdande
flyglar. Förutom skolgården som vetter mot kajen finns även en
skolgård i Tullgårdsparken norr om skolan. Genomförande av
planförslaget innebär att parken delvis kommer att bebyggas.

Rådet till skydd för Stockholms skönhet
105 35 Stockholm
Telefon 0850829766
Växel 08-508 290 00
skonhetsradet@stockholm.se
skonhetsradet.stockholm

Skönhetsrådet har många gånger framhållit vikten av en långsiktig
skolplanering. Med dagens höga byggtempo borde skolbyggandet
vara en välintegrerad del i stadsplaneringen men dessvärre visar
förslaget att så inte är fallet. Snarare planeras områden enbart för
bostäder och sedan placeras skolbyggnader i parker – i stadsdelar
där parkbrist redan råder. Föreliggande detaljplan gränsar till
Program för Södra Skanstull (2016) vilket innehåller cirka 750
bostäder, kontorsbebyggelse, idrottsytor och plats för hotell, handel
och kultur, men ingen skola. Om denna skolutbyggnad är tänkt att
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svara mot det behov som uppstår när nya bostäder tillkommer vid
Skanstull är ovisst. Rådet konstaterar att de nya byggnadsvolymerna
är djupa och att skolgården ianspråktar delar av Tullgårdsparken. I
den antikvariska konsekvensanalysen framförs att en ny stor
byggnadsvolym som minskar det gröna rumssammanhanget och
möjligheten till rekreation för boende kommer att ha stora negativa
konsekvenser på kulturmiljön. Utbyggnaden resulterar i att friytan
per elev blir 3,7 kvm på den norra skolgården och 5 kvm per elev i
genomsnitt för hela skolan. En så liten friyta för mindre barn bör
inte accepteras. En mindre tillbyggnad på platsen kan vara möjlig
förutsatt att tillräcklig skolgårdsyta kan åstadkommas. Rådet ser att
mycket arbete lagts på de nya volymernas gatufasader, men att
”ögon på gatan” saknas samt att takgestaltningen inte rimmar med
byggnadens övriga komposition.
Stockholms stad har en stark tradition av kvalitativt skolbyggande
som grundlades under 1800-talet. Det finns ingen anledning att
frångå denna tradition. Skolor bör, precis som de gjort historiskt,
kunna ta hand om sina elever inom sin egen skolgård utan att
inkräkta på stadens parker.
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