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Sammanfattning
Stadsdelen Liljeholmen har ett ökat behov av skolplatser pga av den
stora utbyggnaden av nya bostäder i stadsdelen. Sisab fick 2012 en
markanvisning för en ny skola på ett område, som utgörs av naturmark och som omfattas av strandskyddsbestämmelser. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 7 mars 2013 att planarbete skulle påbörjas
för en ny skola vid Trekanten i enlighet med kontorets utlåtande. Ett
planförslag upprättades som var på remiss under hösten 2013.
Samrådsförslaget gällde en skola för 760 elever samt en förskola
med 6 avdelningar för 110 barn. Flera remissinstanser avstyrkte
planförslaget i sin nuvarande utformning och framförde bl a synpunkter avseende valet av plats, skolans storlek, trafiksituationen
och upphävande av strandskyddet med negativa konsekvenser för
natur och rekreation. Det framfördes också att det behövs en skola i
området och att platsen har kvaliteter som gör den attraktiv för en
skoletablering. Med anledning av inkomna synpunkter har fortsatta
utredningar gjorts och ett förslag till mindre skola studerats på
platsen. Förskolan föreslås helt utgå ur programmet. Kontoret anser
att det nya bearbetade och minskade förslaget tillmötesgår en rad
remissynpunkter på ett bättre sätt. Det minskade förslaget innebär
fortfarande negativa ekologiska och rekreativa konsekvenser på
platsen. De ekologiska konsekvenserna kan delvis kompenseras och
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i viss mån t o m förstärkas i närområdet. Rekreationsmöjligheterna
bedöms med förslaget genomfört fortfarande vara goda i stadsdelen.
Mot bakgrund av att det kvarstår ett skolbehov även inräknat en
framtida ut byggnad av Gröndalsskolan och Nybohovsskolan och
att ingen annan plats bedömts lämplig anser kontoret att det finns
motiv för att upphäva strandskyddet. Detta under förutsättning att
de ekologiska värdena förstärks i närområdet. Kontoret föreslår att
planarbetet drivs vidare enligt det bearbetade förslaget med enbart
en treparallellig F6 skola för 645 elever.

Planområdets läge
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UTLÅTANDE
Bakgrund
Stadsdelen Liljeholmen har ett ökat behov av skolplatser p g a av
den stora utbyggnaden av nya bostäder i stadsdelen. Sisab fick i
mars 2012 en markanvisning för en ny skola på platsen. Området
utgörs av naturmark och omfattas av strandskyddsbestämmelser.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 7 mars 2013 att planarbete skulle
påbörjas för en ny skola vid Trekanten i enlighet med kontorets
utlåtande.
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Planförslag
Kontoret utarbetade ett samrådsförslaget som omfattade en skola för
760 elever samt en förskola med 6 avdelningar för 110 barn.

Perspektiv, samrådsförslaget
Plansamråd
Plansamråd pågick 8 oktober till 19 november 2013. Samrådsmöte
hölls den 22 oktober i Blommensbergsskolan. Ca 130 personer kom
till mötet. Sammanlagt 290 yttranden har inkommit tillsammans
med protestlistor med sammanlagt 800 namn.
Flera remissinstanser avstyrker planförslaget i sin nuvarande utformning och framför bl a synpunkter avseende valet av plats,
skolans storlek, trafiksituationen och upphävande av strandskyddet
med negativa konsekvenser för natur och rekreation. Det framförs
också att det behövs en skola i området och att platsen har kvaliteter
som gör den attraktiv för en skoletablering. Samtliga inkomna synpunkter redovisas i bifogad samrådsredogörelse.
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Sammanfattning av inkomna synpunkter
Val av plats för ny skola
Valet av plats är ifrågasatt från många håll. Platsen anses olämplig
med tanke på rekreation, naturvärden, strandskydd, trafiksituationen
och barnens säkerhet. Vidare ifrågasätts utredningsunderlaget för
val av plats samt utgångspunkten att staden endast prövat platser där
staden har rådighet över marken. Boende föreslår alternativa lägen
som att bygga ut befintliga skolor, bygga på en annan grönyta,
bygga i en annan stadsdel, köpa in mark i närområdet, köpa eller
hyra befintlig byggnad, samt planera in skolan tillsammans med ny
bostadsbebyggelse t ex i Lövholmen. Några remissinstanser och
privatpersoner är positiva till skolans läge. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en annan lokalisering vore bättre, med tanke på
höga naturvärden.
Skolans storlek, gestaltning
Flera remissinstanser och många boende anser att skolan är för stor
med så många elever och menar att det är bättre för barnen med
mindre skolor. Vidare framförs att skolgårdsytan är 9 kvm per barn
i planförslaget, vilket medför att skolgårdsytan per barn är för liten.
En tydlig analys av elevunderlaget efterfrågas från flera håll. Från
flera håll framförs att skolbyggnaden är för stor för platsen.
Skönhetsrådet avstyrker förslaget i nuvarande utformning.
Skönhetsrådet anser att en skola är en märkesbyggnad som med sin
plats i stadsrummet medför ett symbolvärde som ska motsvaras av
hög kvalitet i arkitekturen, vilket bör framgå av planförslaget.
Natur, rekreation, ekologi och strandskydd
Några remissinstanser och många boende påpekar att planförslaget
innebär att betydelsefulla natur- och rekreationsvärden förloras
samtidigt som närområdet genomgår en kraftig förtätning. Även om
all mark inte exploateras kommer helhetsupplevelsen och karaktären radikalt att förändras. Från flera håll framhålls att upphävande
av strandskydd kräver starka motiv och att det inte finns skäl för
upphävande av strandskyddet här. Rekreationsvärdet anses av
många vara ett större allmänintresse än behovet av skola på platsen.
Många boende framhåller att djurlivet är rikt, med bl.a. näktergal
och duvhökar. Flera menar att planförslaget inte är förenligt med
översiktsplanen där det står att ”Den ekologiska infrastrukturens
kvaliteter och samband, i form av kärnområden, spridningszoner
och buffertzoner ska värnas och utvecklas så att stockholmarnas
behov av en upplevelserik rekreation inte äventyras”. De anser att
viktiga naturvärden liksom rekreativa kvalitéer går förlorade.
Naturvärdena består främst i att området har den högsta klassificeringen för eklevande arter och fungerar som viktig ekologisk
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spridningskorridor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att
kompensation för intrång i naturområdet ska göras lokalt med
likvärdig funktion.
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Flera remissinstanser framför att omhändertagande av dagvatten
behöver utredas vidare samt att det är positivt för miljön att marken
saneras.
Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen skriver att det är tveksamt om förslaget är förenligt
med strandskyddets allemansrättsliga och biologiska syfte. Området
används flitigt av allmänheten och eftersom stora delar av närområdet är exploaterat får den kvarvarande marken ett högt rekreativt
värde. Området är ett idag ett kärnområde för eklevande arter och
förslaget medför att spridningsförmågan för eklevande arter påverkas negativt. Planförslaget måste tydligare redovisa vilka alternativa
lokaliseringar som övervägts. Staden måste också redovisa avvägningen mellan strandskyddsintresset och de intressen som tillvaratas
i planförslaget. Om planen drivs vidare i nuvarande utformning kan
Länsstyrelsen komma att upphäva stadens beslut att anta detaljplanen enligt 11 kap 11§ PBL. Länsstyrelsen delar stadens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Kontorets ställningstagande och förslag till riktlinjer
Med anledning av att planunderlaget bedömts ofullständigt
redovisat har bl a följande frågor studerats vidare efter
planremissen:
- Alternativa lägen för etableringar av skola och förskola har
prövats. Utbildningsförvaltningen har redovisat en långsiktig
prognos på elevantal m h t planerad bostadsutbyggnad.
- Ett förslag på en mindre skola för färre elever och utan
förskola på platsen.
- Konsekvenserna för naturvärden, rekreation och ekologiska
samband samt omhändertagande av dagvatten för ett mindre
projekt på platsen.
Val av plats
Möjligheten att placera skolan och förskolan på annan plats har
studerats vidare. Utbildningsförvaltningen har redovisat att det är
möjligt att bygga ut Gröndalsskolan och Nybohovsskolan men har
bedömt att Blommensbergsskolan inte är lämplig för utbyggnad pga
närheten till Essingeleden. Även med Gröndalsskolan och Nybohovsskolan utbyggda behövs en ny skola vid Trekanten m h t det
stora exploateringstrycket på Liljeholmen. Lövholmen har inte bedömts som ett lämpligt läge för en F-6 skola pga bullerstörningar
och trafik. Frågan om ev flytt av Cementas verksamhet är ännu inte
löst. Om Cementa flyttar kommer området att under lång tid utgöra
en byggarbetsplats. En högstadieskola har andra krav och kan bli
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aktuell i Beckers fd kontorsbyggnad. Sisab har tillfrågat ägaren till
Nordströms Trä som i brev till staden förklarat att de vill fortsätta
med sin verksamhet på platsen. En ny skola ska enligt utbildningsförvaltningen omfatta minst tre paralleller för att vara ekonomiskt
möjlig att genomföra. Det innebär både en stor byggnadsvolym och
krav på plats för utevistelse för 645 elever. Några andra lämpliga
alternativ till lokalisering av en ny skola har därför inte bedömts
möjliga.
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Skolans storlek, byggnadsvolym och gestaltning
För att minska skolbyggnadens volym och antalet barn på platsen
föreslås skolan minskas och förskolan utgå ur programmet och
istället placeras på annan plats. Bl a prövas möjligheten att förvärva
fastigheten Nynäs 24 väster om planområdet. Ett alternativ har
tagits fram med en mindre skolbyggnad avsedd för F-6 med 21
klasser för 645 elever. Därmed uppnås en rad fördelar, bl a kan
inlastning och handikappangöring inrymmas inom fastigheten enligt
trafikkontorets önskemål. En modellstudie visar att en mindre
byggnadsvolym väl harmonierar med omgivande byggnader.
Kontoret delar skönhetsrådets uppfattning att en skola är en
märkesbyggnad som ska motsvaras av hög kvalitet i arkitekturen.
Naturvärden, rekreation, strandskydd och miljöpåverkan
En mindre skolbyggnad och gård har inte lika stor påverkan på
sambanden i ekhabitatnätverket som det ursprungliga förslaget,
enligt en fördjupad studie av ekologiska värden som utförts. Det
gäller särskilt kopplingen norrut mot Reimersholme och Långholmen, eftersom ett bredare parkstråk bevaras öster om den mindre
skolan. Med det nya förslaget kommer befintliga gatuträd också att i
stor utsträckning kunna bevaras längs Lövholmsvägens östra del.
Studien visar att det är fortsatt viktigt att stärka eknätverket söderut,
med såväl planteringar väster om Nybohovsbacken som skötselåtgärder i Trekantskogen söder om sjön, trots att hälften av lövskogen bevaras i det bearbetade skolförslaget. Det finns goda
möjligheter att t o m förstärka de ekologiska värdena i området i
samband med en skolutbyggnad, genom att utforma smalare stråk
med högre kvalitet. Detta kan åstadkommas genom bl a strategiska
trädplanteringar och förstärkning av våtmarkssambanden med
groddammar, vilka också höjer de upplevelsemässiga värdena.
Den nya skolan placeras nära Lövholmsvägen för att minimera
påverkan på den värdefulla strandpromenaden längs sjön.
Strandzonen bevaras i sin helhet, liksom stora delar av de
trädbevuxna slänterna upp mot den högre liggande skolgården.
Området kring sjön Trekanten har mycket höga rekreativa värden
och används flitigt av många Stockholmare. Denna stadsdelspark
erbjuder skiftande upplevelser och helt olika karaktärer; anlagd park
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med gräsmattor, planteringar, lekplatsen Fruktparken i nordost,
sluttande naturmark med ek och hassellundar i söder, badplats i
nordväst samt en vacker naturpräglad strandpromenad i norr.
Trekantsparken är en del av ett stort rekreationsområde som
möjliggör långa promenader genom Vintervikens dalgång samt
längs Mälarens stränder. Tillgången till park och naturmark bedöms
som god.

Sammanvägning motstående intressen
Det råder en intressekonflikt mellan två allmänna intressen; att
bevara det strandskyddade området oexploaterat för rekreation och
naturliv och att bygga en ny skola på platsen för att tillgodose behovet av nya skollokaler i en kraftigt växande stadsdel. Kontoret anser
att det nya bearbetade och minskade förslaget tillmötesgår en rad
remissynpunkter på ett bättre sätt. Det minskade förslaget innebär
fortfarande negativa ekologiska och rekreativa konsekvenser på
platsen. De ekologiska konsekvenserna kan delvis kompenseras och
i viss mån t o m förstärkas i närområdet. Rekreationsmöjligheterna
bedöms med förslaget genomfört fortfarande vara goda i stadsdelen.
Mot bakgrund av att det kvarstår ett skolbehov även inräknat en
framtida ut byggnad av Gröndalsskolan och Nybohovsskolan och
att inga andra platser befunnits lämpliga anser kontoret att det finns
motiv för att upphäva strandskyddet. Detta under förutsättning att
de ekologiska värdena förstärks i närområdet. Kontoret föreslår att
planarbetet drivs vidare enligt det bearbetade förslaget med enbart
en treparallellig F6 skola för 645 elever.
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Tidplan
Granskning
Godkännande
Antagande

3 kv 2014
4 kv 2014
1 kv 2015

Handläggare
Planen handläggs av Anna Åsell
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Illustrationen nedan visar det bearbetade förslaget.
Samrådsförslaget syns svagt och är illustrerat med blått.

