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PM Resultat av utredning kapacitetsökning av Gröndalsskolan
1

Inledning

Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt att utreda hur en kapacitetsökning av
Gröndalsskolan från en F-5 skola med ca 320 elever till en F-9 skola med 900 elever skulle
kunna genomföras. Förutsättningar har varit att utbyggnaden ska ske inom befintlig
fastighet och gällande detaljplan. Utbildningsförvaltningens funktionsprogram samt
lokalprogram ligger till grund för utredningen som ska studera om befintliga
byggnader behöver rivas för att nå måluppfyllelse. Utredningen ska ge ett underlag
inför inriktningsbeslut inför nästa skede: förslagshandling.

2

Förslag

Utredningen har kommit fram till att en nybyggd skola med en ny placering på skoltomten
ger möjlighet att uppfylla UtbF:s funktions- och lokalprogram. Förslaget håller sig inom
gällande detaljplan. Kommunal policy och myndighetskrav kan uppfyllas:
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller och luftkvalité, tillgänglighet, säker skolväg,
nödutrymning respektive angöring för utryckningsfordon vid brand.
Föreslagen ny skolbyggnad är i två våningar trots att byggrätt finns för fyra våningar på
delar av fastigheten. Skolgården skyddas av byggnaden som följer tomtens topografi och
bildar ett bullerskydd mot Essingeleden. Idrottssalen och matsalen är placerade närmast
Matrosbackens vändplan vilket ger god access för externa besökare utanför skoltid. För att
genomföra förslaget måste samtliga befintliga byggnader rivas och delar av berg på tomten
sprängas och mark schaktas.

3

Angöring till fastigheten

Fastighetens placering på en höjd försvårar leveranser och transporter till fastigheten. Inom
skoltomten finns i dag nivåskillnader på ca 16 meter vilket inte uppfyller dagens krav på
tillgänglighet vid nybyggnation. Utredningen började därför med att studera om möjlighet
fanns till en ny angöring via Utkiksvägen alternativt en möjlighet att förbättra dagens
angöring via Matrosbacken. Utredningen har kommit fram till att nuvarande angöring från
Matrosbacken kan behållas om denna ökas breddmässigt/ytmässigt samt de kraftiga
lutningarna åtgärdas så att myndighetskrav uppfylls och skolbarnens gångväg blir säker.
För att åstadkomma bästa möjliga angöringssituation bör även del av berg på parkmark
sprängas bort.
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Arkitektur

UtbF:s funktionsprogram anger viktiga önskemål utöver myndighetskrav exempelvis
tydlig huvudentré, tillgänglig skolgård och centralt placerad matsal.
Inledningsvis har förutsättningar studerats såsom angöring till fastigheten, buller, närheten
till Essingeleden, kulturvärden, topografi och gällande detaljplaner. Befintliga hus A och C
har studerats ur flera perspektiv för att se om de kan bevaras.
Tre huvudalternativ har utretts. Alternativ 1 är ett nybyggnadsförslag där samtliga
befintliga byggnader rivs. Alternativ 2 är en kombination av att behålla Hus A och C och
till dessa hus länka en nybyggd skolbyggnad. Hus A och C byggs helt om för att anpassas i
möjligaste mån till UtbF:s funktionsprogram samt alla myndighetskrav.
I alternativ 3, som är en variant på alternativ 2, har möjligheten att behålla Hus A och C
utan att uppfylla UtbF:s funktionsprogram studerats.
Samtliga tre förslag har kostnadsbedömts och validerats utifrån möjlig måluppfyllelse.
Enbart alternativ 1 ger måluppfyllelse avseende myndighetskrav och UtbF:s lokal- resp.
funktionsprogram. Alternativ 2 har förkastats då det ger ett större lokalprogram totalt sett
eftersom Hus A och C inte kan disponeras lika yteffektivt som en nybyggd skolbyggnad
för samma elevantal. Den enda möjliga placeringen av en kompletterande tillbyggnad av
skolan blockerar möjligheten till skötsel/snöröjning av den befintliga skolgården i söder
bakom hus A och C. Även alternativ 3 har förkastats då möjligheten att helt undvika
ingrepp/ombyggnation i Hus A och C inte utgör ett alternativ då myndighetskrav måste
uppfyllas och därmed tvingande ingrepp måste utföras m.a.a. att Hus A och C kompletteras
med en stor tillbyggnad.
Efter vidare genomarbetning av alternativ1 har dispositionen av lokaler och ytor
effektiviserats för att minimera behovet av sprängning och schaktning.

5

Trafik

Skolans läge på en höjd gör att den kan uppfattas som lite svårtillgänglig. Målet är att
elever ska gå och cykla till skolan med en trafiksäker miljö kring skolan. Det saknas
cykelbanor hela vägen fram till skolan. Gångbanor finns längs hela gatunätet. Ingen avsedd
parkering för personal eller hämtning och lämning inom skoltomten är planerad vilket
följer stadens riktlinjer. Enbart plats för handikapparkering finns i enlighet med
myndighetskrav.
En utökning av entrézonen till skolan - ett entrétorg- möjliggör separering av fordon från
oskyddade trafikanter. Fordon för rörelsehindrade föreslås samutnyttja körytan för
leveransfordon men sedan ha tillgängliga parkeringsplatser nära huvudentrén. Övrig yta på
entrétorget får cykelparkering för att visa att ytan inte är avsedd för fordon.
Norr om entrétorget kommer fotgängare att kunna gå på en separat gångbana upp till
skolgården vilket är positivt då skolan och skolgården blir mer tillgänglig för gående som
kommer från Matrosbackens norra sida.
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Mark, Geoteknik

Skoltomten består till stor del av berg. För att möjliggöra en önskad kapacitetsökning av
skolan behöver en betydande mängd berg sprängas och mark schaktas. För att åstadkomma
bästa möjliga angöringssituation bör även del av berg på parkmark sprängas bort.
Utredningen har försökt att fastställa förekomst av bergrum inunder skoltomten. Enligt
Stockholms Stad finns inga bergrum. Skyddsrumskartan, MSB, har kontrollerats och visar
endast det skyddsrum som är beläget inne i befintlig skolbyggnad. Definitivt besked om
förekomst av bergrum kan inte lämnas av MSB innan marklov är sökt.

7

Buller, Luft

Bullersituationen från Essingeleden påverkar i dag skolgården mot söder framför Hus A
och C vilket föranlett Trafikverket att ta fram ett förslag till bullerplank (ca 8 meter högt
och 100 meter långt). Bygglov är sökt och beviljat. Utformningen och placering av en ny
skolbyggnad kan eliminera behovet av bullerplank. Luftkvalitén har av Miljöförvaltningen
mätts under 2015 och 2016 och resultatet visar nivåer som klarar miljökvalitetsnormen och
miljökvalitetsmålens gränsvärden.

8

Kultur, Miljö

Både en kulturmiljöinventering resp. konsekvensanalys avseende kulturvärden för
Gröndalsskolan har genomförts. Kulturmiljön definieras av de tidstypiska byggnaderna
Hus A och C samt vaktmästarbostaden som uppfördes under 1950-talet. Genom åren har
skolan utvidgats med fler byggnader och befintliga byggnader har byggts till i olika
etapper fram till 1999. Mindre känsliga byten av fönstersnickerier etc på de äldre delarna
har utförts vilket samverkar till en helhetsupplevelse av mindre kulturhistorisk betydelse.
Miljön i de ursprungliga delarna bedöms ha en viss känslighet vid ändring medan
resterande miljöer och byggnader har hög tålighet. Miljön har upplevelsevärden och vissa
byggnadshistoriska värden knutna till byggnadsvolymer och gårdsrum. Här finns även ett
konstverk "Befriad"; Skulptur i brons av Björn Erling Evensen, uppförd 1964. Den
påtagliga närheten till Essingeleden påverkar upplevelsevärdet i hög grad. Relativt stora
förändringar i området bedöms därmed vara möjliga utan att kulturvärden påverkas.
Närheten till riksintresseområdet Gröndal (Kv Taljan och Blocket i norr) utgör en faktor
som är betydelsefull att beakta i en kommande projektering av nybyggnad.

9

Inventering Fukt och miljö

Undersökning med avseende på fukt och mikrobiologisk tillväxt har gjorts i hus A och C.
Påverkan bedöms mindre än normalt. Vid miljöinventeringen för hus A och C har
blydiktade avloppsrör generellt påträffats i källare. Misstänkt material med PCB-innehåll
finns i tyglindade kablar samt äldre kondensatorer i armaturer i källare. Asbest
förekommer runt rörledningar i källare.
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Brand

Föreslagen placering av ny skolbyggnad medger nödutrymning respektive angöring för
utryckningsfordon enligt myndighetskrav.

11

Tillgänglighet

Föreslagen placering och utformning av en ny skolbyggnad uppfyller myndighetskrav
gällande tillgänglighet och Stadens policy.

12

Risker

En riskanalys finns upprättad. Kvarvarande risker att belysa är:
 Risk att hinder kan finnas för rivning respektive bergsprängning.
Åtgärd: Sök rivningslov och marklov i nästa skede.
 Trafik till och från skolan under byggtiden skapar olägenhet för befintliga
bostadshus.
Åtgärd: Påverka trafiksituation så att det blir P-förbud på Matrosbacken. Troligen
även söka lov hos myndigheter att tillfälligt förändra trafiksituation. Kommunicera
i tidigt skede och fortlöpande.

13

Kommande skede

Vid kommande skede behöver nedanstående hanteras:
 Ansökan rivningslov för att få svar från Stadsmuseet att rivning är möjlig.
 Ansökan om marklov för att säkerställa att inga bergrum finns som hindrar
planerad sprängning.
 Riskanalys med avseende på vibrationer i samband med sprängningsarbete.
 Val av entreprenad- och upphandlingsform eftersom det påverkar projektering,
tider och kontroll av slutresultatet.
 Miljöinventering inför rivning befintliga hus.

