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Till
Stadsbyggnadskontoret

Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 m.fl vid
Björnbodaskolan, förslag till detaljplan för ny
skola, förskola och idrottshall, 2016-19492
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om
storlek, fasadmaterial samt tydligare planbestämmelser.
Ärendet
Föreliggande planförslag innehåller en ny skola för 1200 elever, en
förskola med sex till åtta avdelningar samt en fullstor idrottshall.
Befintliga skolbyggnader på fastigheterna Skogsnävan 1,
Rödtoppan 1 och 7 planeras att rivas. Dagens skola, färdigställd
på 1970-talet, är en envåningsbyggnad som tillsammans med
flera mindre byggnader inom planområdet inrymmer ca 370
elever. Behovet av fler elevplatser samt möjligheten att uppnå en
bättre pedagogisk miljö har föranlett planarbetet. Den nya skolan
föreslås uppföras som en sammanhängande byggnad i tre till fyra
våningar med plats för ca 1200 elever. Byggnaden placeras dels
på redan ianspråktagen yta, dels mot Skattegårdsvägen vilket
möjliggör för förbättrad angöring. Idrottshall och förskola
placeras också i anslutning till Skattegårdsvägen.
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Skönhetsrådet gläds åt en trots sin storlek så bearbetad och
nyanserad skolbyggnad, men ser en stor utmaning i att förslagets
gestaltningsambition bibehålls hela vägen fram. Faran med en så
flexibel plan är att de material som nu presenteras riskerar att bytas
ut i bygglovsskedet. Skolor har ur ett historiskt perspektiv ofta varit
signaturbyggnader och bärande för stadsdelen. Även i föreliggande
förslag finns denna potential, men i och med de mycket generella
skrivningarna finns en överhängande risk att slutresultatet blir ett
annat. Därför är Skönhetsrådets bestämda önskan att kvaliteten
regleras tydligare vad gäller val av fasadmaterial, den varierade
höjdskalan samt skolgårdens olika definierade gårdsrum. Att
bebyggelsen placeras mot Skattegårdsvägen anser rådet gynnsamt,
liksom en långsiktighet i planeringen av Skattegårdsvägen karaktär.
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