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Den före detta skolbyggnadens västra fasad mot tunnelbanans plattform.

INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
I samband med detaljplanarbete som provar förtätning inom
fastigheten Ramsökaren 2-4 (2017-13836) i stadsdelen Bandhagen,
har Tyréns AB fått i uppdrag av Svenska Hus i Stockholm AB
att genomföra en antikvarisk konsekvensanalys. Planområdet
är beläget öster om Bandhagens tunnelbaneplattform och på
Trollesundsvägens norra sida. Ramsökaren 2 utgörs av före detta
Bandhagens gymnasium från 1957-59 som numera är omvandlad
från skolbyggnad till bostäder.
Planförslaget omfattar nybyggnad av bostadsbebyggelse fördelade på
två byggnadsvolymer placerade till den konverterade skolbyggnadens
ytterkanter.
Stora delar av stadsdelen Bandhagen är av Stockholms stadsmuseum
utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Bandhagens före
detta gymnasium, Ramsökaren 2, är grönklassad av Stadsmuseet.

Utsnitt ur Stockholms stads karta över pågående planprojekt längs med Trollesundsvägen. Karta hämtad från Stockholms stads plan och byggtjänst.

Heldragen linje markerar planområdets gränser. Den yttre streckade linjen markerar
ungefärlig avgränsning för närområdet.

AKTUELLA PLANPROJEKT I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET

detaljplanearbete inom del av Örby 4:1 (Kulturmiljöutredning förtätning Bandhagen, del av Örby 4:1, 2017-12-22).
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TIDIGARE UTREDNINGAR
Inför planarbetet för Ramsökaren 2-4 togs ett Kulturhistorisk PM fram
av Tyréns AB (Bandhagen - Centrumnära förtätning, kulturhistoriskt
Pm 2017-04-20) i samband med att flera förtätningsprojekt
planerades i närheten till Bandhagen centrum och Tunnelbanan. I
PM:et beskrivs förutsättningar, möjligheter och risker för de platser
som var tänkbara för förtätning inom Ramsökaren 2-4. Syftet med var
att ge ett inspel till planarbetet för att kulturhistoriska aspekter skulle
kunna tas tillvara och inarbetas i planförslaget.
En antikvarisk förundersökning av Bandhagens gymnasium
genomfördes år 2005 av Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå. I
förundersökningen har både exteriöra och interiöra kulturvärden
beskrivits.
En kulturmiljöutredning av området direkt väster om
tunnelbanestationen togs fram av Tyréns 2017 i samband med
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I anslutning till planområdet finns ytterligare två pågående
planprojekt. I kvarteret Diabilden vid bollplanen öster om kvarteret
Ramsökaren planeras för ny bebyggelse i fyra halvslutna kvarter
med bostäder i fyra till sju våningar samt handel, kontor och
föreningslokaler i bottenvåning mot Örbyleden och Grycksbovägen.
Detaljplanen för del av fastigheten Örby 4:1 m.fl. vid kv Diabilden (Dp
2011 - 21743) är antagen men är i skrivande stund inte laga kraft
vunnen.
Direkt väster om tunnelbanestationen i kvarteret Brandbottnen, del av
Örby 4:1 (Dp 2016-19354) planeras ny bostadsbebyggelse utformad
som en L-formad huskropp i fem till sju våningar. Planen har inte
vunnit laga kraft.
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AVGRÄNSNINGAR
Utredningen omfattar i huvudsak det aktuella planområdet;
Ramsökaren 2 och 4, beläget öster om Bandhagens
tunnelbanestation, norr om Trollesundsvägen och söder om
Örbyleden. Bandhagens bebyggelsekaraktär och kulturvärden samt
planområdets direkta närområde studeras även i syfte att sätta in
den befintliga bebyggelse i sitt sammanhang. Utöver planförslagets
påverkan på befintlig byggnad studeras även påverkan på värdefulla
siktlinjer och samband samt påverkan på stadsbild och gaturum.



FÖRUTSÄTTNINGAR
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING OCH
PLAN- OCH BYGGLAG (2010:900)
Den före detta skolbyggnaden inom Ramsökaren 2 är grönklassad
av Stockholms stadsmuseum, det vill säga särskilt värdefull ur
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Hela Bandhagen, bortsett från den sentida bebyggelsen kring
Trollesundsvägen, öster om centrum, har pekats ut som ett
kulturhistoriskt värdefullt område av Stadsmuseet. Områdena utgör
ett av stadens planeringsunderlag. I dessa områden ska särskild
uppmärksamhet ägnas åt kulturhistoriska värden.
Vid bedömning av bygglov och åtgärder enligt plan- och
bygglagen har Stockholms stad antagit en klassificeringskarta med
kulörmarkeringar för byggnader av olika kulturhistoriskt värde.
Klassificeringen som utförs av Stockholms stadsmuseum är ett
kunskapsunderlag utan rättsligt bindande verkan om de inte införs i
detaljplan.
För kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer ska plan- och
bygglagens förbud mot förvanskning samt de generella paragraferna
om hänsyn, varsamhet och anpassat underhåll tillämpas:

Utsnitt ur Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta. Större delen av Bandhagen har markerats som ett kulturhistoriskt värdefullt område. Det utpekade området
markeras i kartan med grön heldragen linje. Skolbyggnaden inom Ramsökaren 2 är grönklassad. Parkeringsytan mot Trollesundsvägen inom Ramsökaren 4 är inte
klassificerat. Centrumhuset söder om Trollesundsvägen (Murbruket 1) är grönklassad. Intilliggande bebyggelse inom Ramsökaren 5-7 tillkom på 1990-talet och är inte
klassificerad. Gymnastikbyggnaden inom Ramsökaren 3, tillhörande skolans anläggning är gulklassad.

PBL kap 2 § 6, hänsyn:

MOTIVERING

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i
en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan […]
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PBL kap 8 § 13, förvanskning:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
PBL kap 8 § 14, anpassat underhåll:
Ett byggnadsverk skall hållas i vårdat skick och underhållas så att de tekniska egenskaper
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet skall anpassas till omgivningens karaktär
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
PBL kap 8 § 17, varsamhet:
Ändring byggnad skall utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag
och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.



”Skolbyggnaden är en viktig del av stadsdelens sociala uppbyggnad och har både ett
lokal- och samhällshistoriskt värde. Bandhagens gymnasium (ursprungligen benämnd
Bandhagens läroverk) uppfördes under andra hälften av 1950-talet efter ritningar
av arkitekt Lennart Brundin. Skolan har en välgestaltad modernistisk arkitektur i
puts och tegel med många bevarade byggnadsdetaljer av hög kvalitet. En tidstypisk
vaktmästarbostad finns i direkt anslutning till skolbyggnaden. Byggnaderna bevarar trots
vissa smärre förändringar sin ursprungliga arkitektur. Invändigt finns bl.a. en välgestaltad
ljushall.
Skolan hade ursprungligen en nära anknytning till centrumanläggningen, men
detta samband har delvis gått förlorat p.g.a. den kompletteringsbebyggelse som
uppförts mellan skolan och centrum under senare tid. Detta har även medfört att
gymnastikbyggnaden har skilts från resten av skolanläggningen. I nuläget finns planer
på att bygga om skolan till bostäder, vilket kan medföra att byggnadens kulturhistoriska
värde förvanskas.”
Motivering till grönklassningen (2006-04-21)
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Dp 2005-16412.

GÄLLANDE PLANER
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I översiktsplanen för Stockholm stad (laga kraft 2018) ingår Bandhagen i ett av stadens prioriterade strategiska samband; Bandhagen-Högdalen-Rågsved:
”Det prioriterade strategiska sambandet BandhagenHögdalen-Rågsved är viktigt att stärka genom att utveckla
Rågsvedsvägen till stadsgata med ny bebyggelse samt genom
kommande utveckling av Bandängen som stadspark (…).
De stora stadsutvecklingsmöjligheterna i stadsdelarna tas
främst till vara genom att komplettera med ny bebyggelse på
parkeringsytor vid centrum samt längs befintliga gator som
Trollesundsvägen/Skebokvarnsvägen, Grycksbovägen och
Sjösavägen. Kompletteringsbebyggelsen i stadsdelarna ger ett
större kundunderlag och stärkta centrum som därmed bidrar
till ett mer befolkat och tryggt offentligt rum.”
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Dp 2004-08342.

För Ramsökaren 2 och den före detta skolbyggnaden gäller dp 200408342 (laga kraft 2006). Planen innebar att användningsbeteckningen
ändrades från skoländamål till bostadsändamål. Ändringen avsåg
hela skolbyggnaden förutom aulan, vars närhet till Örbyleden och
de farliga transporter som förekommer, inte ansågs lämplig för
bostadsändamål. Planen anger skyddsbestämmelser för byggnadens
kulturvärden:
”Byggnaden får ej rivas. Byggnadens exteriör får ej förvanskas.
Åtgärder får ej vidtas som skadar de kulturhistoriska värdena i
trapphusen samt i ljushallen i den sydöstra byggnadskroppen.
Varsamma förändringar får dock göras i trapphusen för att
öka tillgängligheten.”
För den skolgården inom del av Ramsökaren 2 och för fastigheterna
Ramsökaren 4 och 9 gäller dp 2005-16412 (laga kraft 2009-1106) och syftade till att möjliggöra uppförandet av ett vinkelställt
flerbostadshus i fyra-fem våningar.
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HISTORIK

Bandhagsplan på 1950-talet. Foto taget under tunnelbaneviadukten.
Skivhuset skymtar till vänster. Källa: Stockholmskällan.
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EFTERKRIGSTIDENS FÖRSTÄDER
“DET FRAMTIDA STOCKHOLM”
Bostadsbyggandet var under krigsåren återhållsam och staden låg
efter med ungefär en hel årsproduktion bostäder samtidigt som
hushållsbildningen varit intensivare än vanligt. Bostadsbristen i efterkrigstidens Stockholm var därför alarmerande och affischer som
varnade för den svåra bostadssituationen med budskapet “Sök er ej
till Stockholm” sattes upp vid järnvägsstationerna runt om i landet.
Krigsårens resursbrist låg bakom stadens beslut 1944 att upprätta
en generalplan som tillgodosåg att stadens mark utnyttjades
på bästa sätt och att nya trafikleder byggdes. Yngve Larsson,
dåvarande stadsplanedirektör, kontaktade Sven Markelius, chef för
byggnadsstyrelsens utredningsbyrå. Tillsammans med civilingenjören
Sven Lundberg och Carl Fredrik Ahlberg från Göteborgs
stadsplanekontor bildade de fyra en grupp som under ledning av
Markelius arbetade fram ett generalplansprogram som gavs titeln
”Det Framtida Stockholm” (1945).
Frågor som rörde social differentiering var centrala och diskuterades
med då moderna termer som integration och segregation. Vikten
av att känna samhörighet och gemenskap framhölls som central
samtidigt som en allt för tydlig social uppdelning inte var önskvärd:
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”Stadens befolkning bör inte genom sin bosättning bli uppdelad
i olika ”kaster”. Det kan ur dessa synpunkter göras gällande
att vad som bör eftersträvas är en utjämning av alla olikheter i
bosättning mellan skilda stadsdelar. Målet skulle alltså vara, att
inom varje stadsdel skulle finnas företrädda alla de yrkes- och
inkomstgrupper, som finns representerade i hela staden. Varje
stadsdel skulle utgöra ett Stockholm i miniatyr.”
Det sammantagna resultatet var att bostadsområdena borde
utformas med en hög grad av enhetlighet, dock ansågs en allt för
uppdelad befolkning inte tillfredsställande, som att t.ex. enbart
arbetarbefolkningen bosatte sig söder om söder. Att spränga in
områden med befolkning av avvikande karaktär skulle därför vara
förmånligt.
I generalplanen rekommenderades en befolkningsmängd på max
10 000-15 000 per stadsdel, för att en naturlig gruppbildning
skulle kunna uppstå. Stadsdelarna skulle planeras kring en
”förortsbana” med intillliggande centrum, folkskola och idrottsplats.
För de boendes trivsel erfordrades att varje stadsdel försågs med
gemensamhetsanläggningar vilka med fördel skulle koncentreras
till stadsdelens centrum. Helst skulle det i varje stadsdel finns en
skola, daghem, tvätteri med maskintvätt, restaurang eller konditori,
butiker, postkontor, bibliotek, biograf, samlingslokaler och lokaler
för kyrkliga ändamål.
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Affisch som varnar för bostadsbristen i Stockholm
efter andra världskriget. Wikipedia.

Schemaskiss ur “Generalplan Stockholm 1952”. Centrumfunktioner i mitten
och arbetsplatser till höger. Tunnelbanan går tvärs genom området.

Stor inspiration till de nya tunnelbanestäderna kom framförallt
från England där självförsörjande New Towns, indelade i mindre
grannskapsenheter, plane-rades i Londons ytterområden.
Neighbourhood planning/grannskapsplanering myntades första
gången i början av 1920-talet av den amerikanske sociologen
Clarance A. Perry och växte fram ur modernismen men baserades
delvis även på sekelskiftets trädgårdsideal där bostäder, arbetsplatser
och social service integrerades i mindre enheter. Tanken var bl.a. att
främja social gemenskap och forma den demokratiska medborgaren.
I grannskapsenheten skulle allt för det dagliga livet finnas i form
av butiker, skolor, kyrkor, parker med mera. I Sverige handlade det
framförallt om mindre närförorter, men när Vällingby byggdes ut på
1950-talet förlades arbetsplatser och storcentrum hit; det var det
närmaste vi kom en New Town.

TUNNELBANANS UTBYGGNAD
1941 togs beslutet för utbyggnaden av ett fullskaligt
tunnelbanesystem i Stockholm, ett beslut som hade en avgörande roll
för framväxten av de nya stadsdelarna som nu kunde placeras långt
utanför centrum i stadens lantliga eller naturpräglade omgivningar.
Bandhagen var en av dessa nya tunnelbanestäder. 1944 togs det
första spadtaget och sex år senare, 1950, invigdes tunnelbanan på
sträckan Slussen-Hökarängen. 1952 rullade tågen mellan nuvarande
Hötorget och den nya ABC-staden Vällingby.
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I samband med utbyggnaden av Stockholms förortsområden under
1950-talets första år, invigdes ett flertal nya sträckor. Många av
sträckorna var konverterad spårväg, bl.a. Örbybanan (nr 19) med
sträckningen Slussen-Örby (nuvarande Stureby). Tunnelbanan skulle
därför gå ovan mark nästan hela sträckan, förutom i innerstaden.
Hela denna första del blev sedan till Gröna linjen som var i princip
färdigbyggd 1960. Kollektivtrafiken i Stockholm byggdes ut i en
sådan omfattning i förhållande till dess befolkningsmängd som
saknar internationell motsvarighet. Vissa av förstäderna hängde
inte med i tunnelbanans utbyggnadstakt och blev istället så kallade
”sovstäder”.
De nya stadsdelarna längs med tunnelbanans sträckning var det
huvudsakliga sättet Stockholm växte på under 1940-talet till och med
1980-talets Skarpnäck, den sista eller senaste tunnelbanestaden.
Stockholms stadsplanerare hade förmånen att staden ägde merparten
av marken i ytterstaden och här kunde bygga ut nya ideala stadsdelar
på i huvudsak tidigare obebyggd mark.
Bandhagens tunnelbanestation invigdes 1954 på linjen SturebyHögdalen. Huvuddelen av stadsdelens planerade bebyggelse
uppfördes under 1950-talets första hälft och Bandhagen var således
en av de första stadsdelar som försågs med tunnelbana redan under
utbyggnadstiden.



BANDHAGEN
PLANLÄGGNINGEN
Bandhagen byggdes ut i början av 1950-talet runt en flack dalgång
omgiven av lätt kuperad, skogsklädd terräng. Marken var tidigare
obebyggd och tillhörde gården Örbys utmarker. Namnet Bandhagen
härstammar från ett frälsetorp med anor från 1670-talet som låg
på södra sidan om Örbyleden inom nuvarande Stureby. Namnet
användes inledningsvis som arbetsnamn vid planeringen av
Bandhagen och Högdalen.
Redan vid tiden kring sekelskiftet 1900 fanns planer på att bebygga
området vid Bandhagen och Högdalen som då styckades av från
Örby egendom och indelades i mindre tomter. Tomterna kom dock
aldrig att säljas och förblev obebyggd. Villastadsbolaget AB Örby,
ett av tre bolagen som ägde marken, uppköptes på 1940-talet av
HSB. Efter förhandling med de andra två tomtbolagen möjliggjorde
HSB en gemensam planläggning av hela området. HSB:s företrädare
Sven Wallander kom genom förhandlingar med Stockholms
spårvägar, överens om att Spårvägen till Örby skulle ersättas med en
tunnelbaneförbindelse från Stureby och rakt söderut. Här skulle man
kunna bygga två stationer vilka skulle omges av hyreshus med ett
gångavstånd på max 500 meter.
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Ett förslag till stadsplan utformades av den framstående
stadsplaneraren Fred Forbat under ledning av Harry Egler på
HSB:s Stadsplaneavdelning. Forbat och Egler utgick från två
grannskapsenheter (nuvarande Bandhagen och Högdalen) som
tillsammans skulle bilda en större förort, en sydlig motsvarighet till
ABC-staden Vällingby. Staden ville dock annorlunda och osämjan
ledde till att HSB slutligen drog sig ur och marken såldes till
staden. Istället erhöll HSB 30 % av tomterna med tomträtt. 20 % av
tomterna gick till den av HSB och staden gemensamt ägda stiftelsen
Familjebostäder.
Den slutliga stadsplanen, som var en omarbetning av Egler och
Forbats plan, fastställdes 1950. Området, som ansågs för stort för
att exploateras samtidigt, hade istället delats upp i två stadsdelar,
med ett varsitt egna centrum. Det norra området fick ensam namnet
Bandhagen.
Stadsplanen för Bandhagen kom att särskilt representera 1940-talets
rådande stadsbyggnadsideal som i Stockholm fastställdes genom
Markelius generalplanför Stockholm 1952. Den nya stadsdelen
beskrevs som en kombinationsstad av storstadens fördelar med
service och den lugna och trivsamma småstaden. Tillsammans med
Högdalen marknadsfördes stadsdelen som ”Staden i sol och ljus” i en
reklamtext utgiven av HSB och Familjebostäder 1953.



Skivhuset och centrumbebyggelsen vid Bandhagsplan söderifrån, innan större del
av grönytan bebyggdes med bostadshus. 1956. Källa: Stockholmskällan.

Skärlingebacken och “Samköp-bandets” Opel Olympia, 1955. Källa: Stockholmskällan.

UTBYGGNADEN

Husen i Bandhagen uppfördes med få undantag enligt stadsplanen
och på tomter upplåtna med tomträtt. Flera välkända arkitekter
anlitades för utformningen, en av dessa var Sture Frölén. Bandhagen
skulle präglas av rikligt med grönska och mycket naturmark
sparades. I flera fall anlitades välrenommerade trädgårdsarkitekter
för markplaneringen närmast husen.

Bandhagen byggdes ut 1952-56 med utgångspunkt kring
tunnelbanestationen och den intilliggande centrumbebyggelsen.
Bandhagens centrum som till stor del byggdes enligt Forbats förslag
markerades med ett 11 våningar högt skivhus med gemensam
service och bostäder. Att accentuera stadsdelens centrum och
tunnelbanans läge med ett högre hus var ett vanligt grepp i 1950talets tunnelbanestäder. Från torget vid höghuset anlades en
gågata med butiker på var sida, en nymodighet för tiden, införd i
Hökarängen något år tidigare.

Precis som i de närliggande områdena Högdalen, Örby, Örby slott,
Svedmyra och i viss mån Tallkrogen gavs gatorna i Bandhagen namn
efter platser i Södermanland.

Runt om centrum på naturliga höjdpartier placerades flerfamiljshusen
vilka i huvudsak skulle utgöras av smala lamellhus om tre
våningsplan, grupperade kring rymliga gröna gårdar med stor del
bevarad naturmark. Planen föreskrev även viss grupphusbebyggelse
med stjärnhus och punkthus i 4-6 våningar.

BANDHAGENS CENTRUM

Bandhagens läroverk placerades norr om centrum och bland
bostadskvarteren reserverades plats för två folkskolor och mindre
livsmedelsbutiker.

Torget med fontänen söder om höghuset utformades av
landskapsarkitekten Erik Glemme, en av förgrundsgestalterna
inom den så kallade Stockholmsstilen som anknöt till Holger Bloms
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Bandhagens centrum byggdes i regi av HSB och invigdes 1954. Det
höga skivhuset uppfördes efter ritningar av Fred Forbat och Harry
Egler.
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parkprogram från 1946. Glemme utformade bl.a. torgen i Vällingby
centrum och i Blackeberg och låg även bakom planeringen av en rad
parker i Stockholms innerstad, däribland Vasaparkens terrassträgård,
Rålambshovsparken och strandpromenaden vid Norr Mälarstrand.
Centrumbebyggelsen med gågatans låga butikslängor och byggnaden
vid torget ritades av HSB:s Curt Strehlenert. Butikslängorna inreddes
med tjänstebostäder i andra våningsplanet och yrkesskola för “husligt
arbete”. Strehlenert låg även bakom utformningen av ett flertal
andra centrumanläggningar i Stockholms förstäder, bland dessa
Gubbängens centrum. Han ritade även en mängd bostadshus i bland
annat Aspudden, Blackeberg, Svedmyra, Grindtorp och Viggbyholm.
Bandhagens centrum hade ursprungligen två bank- och ett
postkontor. Här fanns även sko-, sport-, foto-, färg-, kläd- och
radioaffär samt urmakare. I hörnbyggnaden vid Skärlingebacken
- Trollesundsvägen där det idag ligger ett kafé, fanns “Samköpsbandet”, ett av Konsums vid tiden största matvaruhus med 22
anställda. Här kunde man lämna in en order med matvaror på
morgonen på väg till arbetet och sedan hämta upp varorna på vägen
hem, alternativt låta den nya budbilen av märke Opel Olympia köra
hem varorna.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

BANDHAGENS TUNNELBANESTATION
Tunnelbanan gavs ett särskilt framträdande läge i stadsbilden med
spår och perrong upphöjda på en viadukt ovan Bandhagens centrum.
Staationshuset ritades av arkitekten Peter Celsing och invigdes 1954.
Stationen uppfördes som en stationshall belägen under spåren med
en trappöverbyggnad. Stationshallen utformades med fasader av glas
och betong som senare kom att utrustas med tmed hiss. Under 1990
talet byttes fönsterpartier ut och de automatiska skjutdörrarna har
också tillkommit senare.
Plattformen försågs med motfallstak av trapetskorrugerad plåt
som uppburen på balkar och stålpelare. På 1980-talet tillkom den
konstnärliga utsmyckningen på perrongen och utanför entrén.
Skulpturerna som utformades av den danske konstnären Freddy
Fraek föreställer ett stenblock i ölandssten och en stor tumstock.
Tumstocken kläddes efter ett par år in i koppar på grund av det
hårda slitaget.
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Foto från 1954 som visar tunnelbanan västerifrån med skivhuset i fonden och
baksidan av den norra butikslängan till höger i bild. Källa: Stockholmskällan.

Tunnelbaneviadukten och gågatan från öster, 1957. Källa: Stockholmskällan.

BOSTADSHUSEN
Bostadshusens utformning kan härledas både till folkhemmets
nationellt anknutna 1940-talsarkitektur och till funktionalismens
ideal. De arkitektoniskt bearbetade fasaderna kläddes antingen i
tegel eller grov puts i ljusa, dämpade kulörer. Taken var av typen
tegeltäckta sadeltak. Lägenheterna var funktionella, ljusa och
modernt utrustade i enlighet med funktionalismens ideal.
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Vykort från början av 1950-talet. Centrumbebyggelsen och höghuset och en stor del av bostadsbebyggelsen har tillkommit. Bandhagens läroverk som skulle anläggas på den
kuperade skogsmarken norr om höghuset i centrum, har ännu inte uppförts. Örbyleden har ännu inte anlagts och grönområdet mellan Bandhagen och Stureby åtskiljs endast
av Trollesundsvägen.
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BANDHAGENS LÄROVERK

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Läroverk var en skolform för sekundärutbildning (gymnasium) i
Sverige mellan 1800-talet och 1970-talet. Bandhagens läroverk
uppfördes i etapper mellan 1957-59. Ungdomar från omgivande
stadsdelar som saknade gymnasieskolor bör sannolikt även ha varit
elever i Bandhagens läroverk, som nu fick en central roll i omlandet.
Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekten Lennart Brundin.
Lennart Brundin (1909-1984) står bakom ett flertal skolbyggnader
i Stockholmsområdet och har bl.a. ritat Skönstaholmsskolan (195660) och Rågsvedskolan (1960-66). Byggmästare för Bandhagens
läroverk var Curt Nilsson och byggherre var Folkskoledirektionen.
Den stora aulan tillkom 1962 liksom gymnastikbyggnaden som
förlades på långt avstånd från skolbyggnaden mot öster. Även
aulan och gymnastikbyggnaden ritades av Lennart Brundin.
Skolbyggnaden placerades indragen och utan relation till gatan med
terränganpassning – ett vanligt sätt att planera skolbyggnader i
efterkrigstidens stadsdelar. Bandhagens läroverk uppfördes i enlighet
med 1940–50-talets skolbyggnadsideal som representeras av en
mångfald av byggnadstyper placerade utefter väderstreck för att
uppnå optimalt med solljus. Beroende på dess funktion och innehåll
gavs volymerna olika djup och höjd.
Skolbyggnaden uppdelades i fem olika byggnadskroppar (A, B, C,
D och E) som alla länkades till den stora centralbyggnaden (hus
B). Undervisningssalarna och klassrummen placerades utefter
längsgående korridorer eller på var sida om en mittkorridor. Hus B
försågs med en stor ljushall med loftgångar. Aulan (hus E) förlades i
anslutning till hus B mot skolbyggnadens norra sida.
Situationsplan för nybyggnad av Bandhagens läroverk i kvarteret Ramsökaren. Den planerade gymnastikbyggnaden i öster finns utritad i anslutning till en bollplan.
Parkeringsytan söder om skolgården mot Trollesundsvägen anges som allmän bilparkering för 50 platser och intill denna en bilparkering till skolan med 29 platser.
Lennart Brundin arkitekt SAR, 1957. Stockholms byggnadsnämnds arkiv.
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Skolbyggnaden utformades i en tidsenlig modernistisk arkitektur
med fasader i rött tegel med inslag av puts och konststen och en
riklig variation av fönsterformer. Huvudfasaden mot sydväst utfördes
i rivputs med fältindelad ytor som avskildes med tegelpilastrar.
Bottenvåningen försågs med en arkadgång mot skolgården. Den
något senare tillkomna aulan gavs ett liknande fasadutförande med
putsade ytor och tegelpilastrar. Fönstrens placering trappades för
att följa den invändiga gradänglutningen. Hus C kom att inrymma
vaktmästarbostad och utfördes som en mindre, ljust putsad
gavelbyggnad mot Trollesundsvägen i söder.
Skolgården förlades till vindskyddat och soligt söderläge medan
skogsmarken mot norr lämnades orörd.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

FÖRÄNDRINGAR
2001 beslutade utbildningsnämnden att lägga ner Bandhagens vuxengymnasium och från 2006 byggdes skolans lokaler om till hyreslägenheter. Ombyggnaden innebar framförallt interiöra ändringar avseende planlösning, konstruktion och nya installationer. Aulan byggdes
om till bostäder 2013 med små, enkelsidiga lägenheter på var sida
om en mittkorridor, placerade efter de stora fönstrens lägen.
Innan omvandlingen till bostäder hade förhållandevis få större
ombyggnader genomförts. Under 1990-talet gjordes enstaka yttre
ändringar, då pannskorstenen revs och aulans tak lades om. Interiört
renoverades ett flertal lärosalar, kafeteria och kök. Ombyggnader
gjordes även i aulan, dataavdelningen, bibliotek m.m.

Flygfoto från 1960 som visar det nyanlagda Bandhagens läroverk i nederkant mitt emot det höga skivhuset som markerar stadsdelens centrum. Aulan har ännu inte
byggts ut. Skolbyggnaden präglas av 1940-50-talets sätt att planera skolor med flera sammanlänkade byggnadskroppar i varierad storlek och höjd, vars placering fick
styras av terräng och vädertreck. Parkeringsytan söder om skolgården mot Trollesundsvägen används sannolikt som parkering för den lärliggande centrumanläggningen. Foto: Oscar Bladh, Digiala Stadsmuseet.
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Interiörbilder från Stadsmuseets inventering av
Ramsökaren 2, Bandhagens gymnasium, 1991.
Ovan: aulan, till höger: entréhall, nedan: ljushallen.
Skolhusinventering, Stockholms kommun, 1991.

Ursprunglig planlösning över bottenvåningen, Bandhagens läroverk, Lennart Brundin arkitekt SAR, 1957. Stockholms byggnadsnämnds arkiv.

14
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Nybyggnadsritning gymnastikbyggnad, 1962, Lennart Brundin arkitekt SAR, Stockholms byggnadsnämnds arkiv.
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NULÄGE NÄROMRÅDET

BANDHAGEN
Bandhagen utgör en representant för en mindre tunnelbanestad
från 1950-talets tidigare del. Stadsdelen har alla typiska inslag:
Omsorgsfullt formad lamell- och punkthusbebyggelse med stort
inslag sparad naturmark, arkitektoniskt bearbetade skolor förlagda
till bilfria parkstråk, parklek, bollplaner, förskolor och ett rikt nät av
gångvägar som strålar in mot centrum.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Stadsdelen har en till helhet välbevarad karaktär från 1950-talets
inledande år. Området väster om tunnelbanan är i högre grad
bevarat än den östra delen som präglas av flera förtätningsprojekt.
Under tidigt 1990-tal gjordes en förtätning med flerbostadshus
och radhus vid området öster om Bandhagsplan, som tidigare
var ett öppet grönstråk. HSB som var byggherren, uppförde
byggnadsvolymer i stor höjdvariation och som kontrasterar tydligt
mot 1950-talsbebyggelsen. Ambitioner om stadsmässighet är tydliga
längs Trollesundsvägen.

Centrumbebyggelsen genomkorsas av tunnelbanans viadukter.

16
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BANDHAGENS CENTRUM
Bandhagens centrumanläggning är belägen vid stadsdelens norra
del på ömse sidor om tunnelbanan vars upphöjda spår löper över
torgbildningen. Tunnelbanehallen är belägen under spåren mitt i
centrumanläggningen. Stadsdelens centrum vänder sig tydligt inåt:
gågatan mellan butikslängorna och torget mellan det höga skivhuset
och vinkelbyggnaden i öster utgör en tydlig centrumbildning bevarad
från 1950-talet.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

De låga butikslängorna väster om tunnelbanan är placerade
längs en bilfri gågata. Den östra delen av centrumanläggningen,
Bandhagsplan, inramas av ett vinkelbyggt, lågt butikshus. I norr
accentueras platsbildningen av det 11 våningar höga skivhuset.
Väster om skivhuset finns en kiosk från 1950-talet. Mitt på torget
finns en fontän med tillhörande skulptur samt bänkar placerade längs
en naturstensmur. Mot det upphöjda tunnelbanespåret i väster finns
murar av natursten längs vilken träd är placerade i rad.
Butikslängorna har rustats upp på ett ovarsamt sätt genom åren i
form av omfärgning av fasader, plåtinklädnad av fönsterbågar och
karmar och utbyte av fönster och dörrar i butiksfasader. Butikshusens
ursprungliga mosaikbeklädnad har bytts ut mot kakel. På baksidan
av av Ica-butiken, mot Trollesundsvägen, har varumottagning
och tillbyggnad för utökad butikslokal tillkommit kring år 2000.
Tunnelbanans bropelare byggdes då in. 2016 gavs butiksentrérna
tidstypiska neonskyltar i 1950-talsstil som placerades på det
befintliga kopparskärmtaket.
Butikslängorna har därmed ett begränsat inslag av ursprungliga
byggnadsdelar och byggnadsmaterial kvar. Detta föranledde att
stadsmuseet gulklassade dessa byggnader men det bättre bevarade
höghuset grönklassades. Gågatan och torganläggningen med murar
är relativt välbevarad.
Gågatan med butikslängor på var sida. Den norra längan med matbutikens stängda skyltfönster. Under tunnelbaneviadukten finns visuell kontakt med torget.
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Den före detta konsumbutiken (nuvarande kafé) i hörnet Skärlingebacken - Trollesundsvägen. Butiksfasaden har utbytt klinker, fönster har plåtats in och balkongerna har nya gjutna balkongplattor och aluminiumfronter.

Bandhagsplan öster om tunnelbanan med höghuset till vänster. Torget och fontänen utformades av Erik
Glemme.

18

Centrum från Trollesundsvägen västerifrån.

Torget ramas in i söder av en vinkelbyggnad i två våningar med servicefunktioner i bottenplan. Markbeläggning
av smågatsten. Mitt på torget finns bänkar placerade längs en naturstensmur. Mot det upphöjda tunnelbanespåret i väster finns murar av natursten.
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Vy från sydvästra delen av torget mot tunnelbanan. Skolbyggnaden (f.d. Bandhagens gymnasium) kan anas
bakom träden.

Intill viadukten finns en kioskbyggnad bevarad från 1950-talet

Det 11 våningar höga skivhuset ritat av HSB:s Fred Forbat och Harry Eegler accentuerar torget och Bandhagens centrum. Skolbyggnaden skymtar bakom träden, norr om höghuset.

Skivhuset har utvändigt förändrats genom omfärgning av fasad, inglasning av balkonger och av plåtinklädnad
samt utbyte av fönster.
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BANDHAGENS TUNNELBANESTATION
Bandhagens tunnelbanestation ligger mitt i Bandhagens centrum och
tunnelbanans sträckning genomkorsar centrumanläggningen på ett
dramatiskt sätt och delar centrum i två delar. Spåren är upphöjda på
viadukter och löper över torgbildningen. Tunnelbanehallen är belägen
under spåren.
Tunnelbanehallen har fasad av betong och del av fasad samt
trappöverbyggnad har fasad av stålstomme med glaspartier i
aluminiumbågar. Entréfasadens har utbytta fönsterbågar i grön
aluminium och delvis igensatta fönster. De automatiska skjutdörrar
av stål vid tunnelbannas ut- och ingång har tillkommit senare.
Tillbyggnad av hiss med hisstorn gjordes troligtvis på 1990-talet.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Den inre delen av hallen och trappöverbyggnaden har bevarat
ursprunglig karaktär. Plattformen har ett motfallstak av
tapetskorrugerad plåt buret av grönmålade stålpelare och balkar.

Tunnelbanestationen med viadukten utgör stadsdelens mittpunkt och delar centrum i två delar. Entréfasaden har nya fönsterpartier i grön aluminium och delvis igensatta fönster. Utbytta automatiska skjutdörrar.

20
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PLATTFORMEN
Tunnelbanans gröna linje söderut byggdes ut under 1950-talet.
Gemensamt för flera av stationerna är de upphöjda spåren med
plattformar som har fritt spelrum utan intilliggande bebyggelse
och som möjliggör utblick över stadsdelen redan när man kliver av
tunnelbanetåget. Detta återkommer i bl.a. Rågsved, Högdalen och
Sockenplan. Perrongen i Svedmyra är upphöjd men bebyggelse och
vegetation intill plattformen skymmer delvis sikten.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Även från Bandhagens tunnelbaneperrong finns idag möjlighet att
uppleva stora delar av stadsdelen på håll då tunnelbaneviadukterna
sträcker sig genom dalgången och Bandhagen centrum. Från
tunnelbanetåget söderifrån kan hela centrumanläggningen upplevas
på var sida om spåren och från plattformen mot öster syns f.d.
Bandhagens gymnasium och det höga skivhuset med skylten
”Bandhagens Centrum” som utgör ett slags landmärke för stadsdelen.
Från norra delen av perrongen mot väster syns delar av centrum med
intilliggande bostadsbebyggelse och längre söderut på perrongen
präglas vyn av punkthusbebyggelsen vid Mosstenabacken.

Mot öster tornar skivhuset upp sig som bär skylten “Bandhagens centrum” vilket skapar en omedelbar riktlinje och orienterbarhet i stadsdelen redan från perrongen.
Bandhagens f.d. gymnasium är belägen direkt öster om plattformen.
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Bandhagen. Vy från perrongen mot väster. Gamla Konsum-huset vid Skärlingebacken, bostadshusen längs
Trollesundsvägen och puntkhusbebyggelsen vid Mosstenabacken kan upplevas härifrån.

22

Plattformens konstnärliga utsmyckning “Linear” föreställande tumstock och tillhörande stenblock av
ölandssten.
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BOSTADSBEBYGGELSEN
Bostadshusen i Bandhagen består i huvudsak av låga lamellhus i 3-4
våningsplan placerade som friliggande längor alternativt sammankopplade
runt större gårdar. Gångkontakter mellan gårdarna och gatan skapas
genom portiker, ofta förlagda till hörnen. I stadsdelen finns även högre
punkthusbebyggelse i 5-6 våningar. Merparten av husen är ursprungliga
från 1950-talet men senare förtätningsprojekt i form av radhus, punkthus
och lamellhus förekommer.
Huvuddelen av husen i Bandhagen är putsade i ljusa kulörer med
fältindelningar i varierad kulör. Fasadmaterial i gult eller rött tegel
förekommer också. Husen karaktäriseras av en lågmäldhet men präglas av
hög hantverksmässighet i utförande och materialval med stor detaljomsorg
i balkonger, portar, fönster och burspråk.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Bebyggelsen är i regel förlagd till naturliga höjdpartier och anpassad till
terrängen, med gott om sparad naturmark. Gårdarna är gröna och utgör
tillsammans med husens förgårdsmark viktiga inslag i strukturen.
Bostadshusen är till sin helhet välbevarade till struktur och karaktär. Många
av byggnaderna har dock ändrats genom byte av fönster, fönsterbågar,
portar, balkonger, takläggning m.m. vilket ligger till grund för att
stora delar av husen i stadsdelen endast har gulklassats av Stockholms
stadsmuseum.

Korsningen Skärlingebacken-Trollesundsvägen.

Lamellhus på var sida som följer Trollesundsvägens markanta kurva i väster.

Lamellhus i tegel i kv. Stjärnvalvet placerade längs med Trollesundsvägen.
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Kv. Stjärnvalvet och Kryssvalvet i stadsdelens nordvästra del utgörs av nio likartade lamellhus med fasader i gult tegel. Husens ursprungliga karaktär har förändrats genom inplåtning av fönster samt ändring av
balkonger.

På höjden söder om centrum, längs med Fågelstavägen, finns tegelklädda punkthus med kopparklädda tälttak.

24

Putsat lamellhus i tre våningar längs med Fågelstavägen. Punkthusen skymtar på andra sidan vägen.

Trevånings lamellhus ritade av Nils Hjelm längs med Skärlingebacken väster om centrum. Vid vägens slut
skymtar punkthusen vid Mosstenabacken.
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Vid Trollesundsvägen-Mosstenabacken direkt väster om tunnelbaneperrongen finns punkthusbebyggelse bestående av sju punkthus i kvarteret Brandbottnen och Bandlisten.

Intill Mosstenabackens punkthusbebyggelse och tunnelbaneperrongen finns en trädbevuxen grönyta och en
elstation från 1950-talet.

Vy från hörnet Skärlingebacken-Trollesundsvägen mot grönytan och tunnelbaneperrongen.
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

FÖRTÄTNINGAR I BANDHAGEN

HSB:s förtätningsprojekt med äldrebostäder och flerbostadshus från 1990-talet
längs med Trollesundsvägen, öster om centrum. Området söder om gruppboendet har bebyggts med radhus.

Storskaliga flerbostadshus längs med Trollesundsvägen öster om centrum. Kvarteret Ramsökaren till vänster.

Nytt punkthus vid Fågelstavägen.

Punkthuset vid Fågelstavägen är placerat i sluttningen, mellan de ursprungliga
tegelklädda punkthusen ritade av Sture Frölén, och den långa lamellhuslängan.

26
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Nya flerbostadshus har tillkommit invid Bäckahagens bollplan.

Nytillkomna flerbostadshus öster om Skebokvarnsvägen.



NULÄGE KVARTERET

KVARTERET RAMSÖKAREN
Direkt öster om tunnelbaneperrongen och norr om det höga
centrumhuset och Trollesundsvägen ligger kvarteret Ramsökaren.
Ramsökaren 2 består av före detta Bandhagens gymnasium uppförd
under 1950-talets senare del. Skolbyggnaden är sedan många år
konverterad till flerbostadshus och det före detta skolområdet har
förtätats med flerbostadshus och parkeringsdäck under 1990– och
2010-talet.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Flerbostadshuset från 2010-talet som uppfördes på del av den
tidigare skolgårdstomten, inom nuvarande Ramsökaren 9, har
reducerat den ursprungligen öppna relationen mellan centrum/
Trollesundsvägen och skolan. Söder om flerbostadshuset i anslutning
till Trollesundsvägen finns bevarad centrumparkering från 1950-talet
inom Ramsökaren 4. Markparkeringen omges av trädkantad
förgårdsmark.
Den tidigare obebyggda marken i kvarteret, mellan skolbyggnaden
och gymnastikbyggnaden, bebyggdes i början av 1990-talet med två
storskaliga flerbostadshus under HSB:s regi i nuvarande Ramsökaren
5 och 7.
I östra delen av det före detta skolområdet, inom Ramsökaren 3, finns
gymnastikbyggnaden tillhörande läroverket som uppfördes 1962.

Blå markering visar kvarteret Ramsökaren med den före detta skolbyggnaden inom Ramsökaren 2. Röd markering visar centrumhusets placering. Stadskarta hämtad från Stockholm stad.
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Flerbostadshus uppfört 2013 på den före detta skoltomten inom nuvarande Ramsökaren 9. Byggnaden har vitputsad fasad och fönster med tre- eller två lufter och
asymmetrisk fönsterpost. Balkonger är placerade mot både gatufasad och gavlar.

Parkeringsytan inom Ramsökaren 4 omges av gräsbevuxna impedimentytor och
trädkantad förgårdsmark.

Flerbostadshusen i Ramsökaren 5 och 7 har varierad våningshöjd i 4-6 våningar mot Trollesundsvägen. Bebyggelsen har liknande utformning med putsade
fasader i rosa-brun respektive ljust gul-beige, inglasade balkonger och varierade
fönstertyper. Entréer är placerade mot gatan. Mellan byggnaden och trottoaren
finns trädkantad förgårdsmark.

Gymnastikbyggnaden från 1962 i kvarterets östra del. Skolområdet var ursprungligen mycket vidsträckt – gymnastikhallen placerades påfallande långt bort från
resten av skolans byggnader . Bakom skymtar den inhägnade grusplanen inom
kvarteret Diabilden. Gymnastikbyggnadens visuella koppling till den före detta
skolbyggnaden har påverkats genom 1990-talets förtätningsprojekt.

Parkeringsdäcket i kvarterets norra del inom Ramsökaren 6 uppfördes i början av
1990-talet och har förändrat platsens karaktär i stor utsträckning.

Gymnastikbyggnaden är synlig från parkeringsdäcket på andra sidan bollplanen.
Bollplanen inom kvarteret Diabilden ingick i den ursprungliga planeringen av skolområdet. Platsen ingår i det aktuella planprojektet för del av fastigheten Örby 4:1
m.fl. vid kv Diabilden, och föreslås bebyggas med kvartersbebyggelse i fyra-sju
våningar.
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BEFINTLIG BYGGNAD
Den befintliga byggnaden inom aktuell fastighet består av en fyra
våningar hög centralbyggnad (hus B) med flera byggnadsvolymer som
sträcker sig från dess hörn. De övriga volymerna har varierad bredd
och höjd i två-tre våningar. Byggnaden har fasader av rött tegel och
puts. Centralbyggnaden och Aulan (hus E) har bröstningar och fasadfält av beige terrasitputs mellan vertikaler av tegel. Taken är plåtklädda och varierar mellan flacka sadeltak, valmade tak och motställda
pulpettak. Fönster är i huvudsak ursprungliga vita träfönster i en rik
variation av former.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Skolområdet präglas av stora nivåskillnader och sparad natur- och
skogsmark med stora träd och berg i dagen.

Centralbyggnadens (Hus B) fasad mot gården utgörs av en ljust putsad mittlänga fyra våningsplan med vertikalt tegelmurade pilastrar som bildar en arkad i den indragna bottenvåningen. Fasaden har tätt placerade fönster med assymetrisk tvärpost. I övre våningsplanet finns ett burspråk som ursprungligen användes för växtodling. Skolgården omgärdas i väster av hus C.
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FASADER MOT GÅRD

Byggnad D, i östra delen av skolans tomt har en kvadratisk form. En vägghängd
skulptur pryder fasaden. Mot söder har fönster bytts ut till metallbågar. Ovanför
Hus D syns fasadklockan på hus B.

Glasad entré med ursprungliga stålpartier och sparkplåtar.

Arkaden har pelare i konststen och markbeläggning av gatsten och granitplattor.
Paneltaket är senare tillkommet. Ursprungliga stålglaspartier finns längs med bottenvåningens fasad. Nya dörrar har tillkommit i fönsterpartierna i samband med
omvandlingen till bostäder. Numera används arkadgången för privata uteplatser.

Hus C vänder sig in mot gården från väster. Den långa fasaden trappas ner mot
söder och följer tomtens sluttning. Hus C har en tidstypisk och återhållsam fasadbehandling i rött tegel och regelbundet placerade fönster med tidsenligt sidoförskjuten indelning av poster och spröjs.

Fasaden bryts även upp i två mot varandra förskjutna volymer. Entrén är placerad
i hörnet mellan de två volymerna. Ursprungligt entréparti och skärmtak i koppar.

De vertikala tegelpilastrarna med fasadfält av terrasitputs är ett starkt arkitektoniskt karaktärsdrag för den före detta skolbyggnaden och hus B. Ovan arkaden
finns franska balkongdörrar med smidesräcken.
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FASADER MOT VÄSTER

Byggnadens västra sida från tunnelbaneperrongen. Mellan gång- och cykelstråk
och byggnaden finns en triangelformad grönyta med berg i dagen och grupper av
tallar och björkar. Från gång- och cykelstråket ansluter ett asfalterat gångstråk
som leder till entrén till hus A.

Det nord-sydliga gång- och cykelstråket mellan den upphöjda tunnelbaneperrongen och skoltomten är medvetet planerat som ett öppet gångstråk där skolan är
väl synlig från tunnelbanan. Grönytan nyttjas idag inte i någon högre grad.

Byggnadens volymer trappar ner i höjd mot söder och Trollesundsvägen. Avståndet till gångstråket och tunnelbaneperrongen varierar och är som minst vid den
f.d. vaktmästarbostaden. Markytan är i södra delen relativt flack och i huvudsak
bevuxen med gräs.

Gavelfasad på byggnad A mot Tunnelbaneperrongen, inramad av höga tallar.

Mötet mellan byggnadens flera huskroppar. Den stora variationen av fönster är
ett viktigt karaktärsdrag.

De före detta personalbostäderna i södra änden har slätputsade fasader och mindre enluftsfönster.
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FASADER MOT NORR

Kuperad skogmark med mossbevuxna hällar omger fastigheten i norra delen. Ett
gångstråk sträcker sig runt om skoltomten och fortsätter österut.

Aulan och Hus B från gångvägen. Byggnadens samspel med den omgivande
skogsmarken med höga tallar utgör en del av den ursprungliga planeringen av
skolmiljön.

Fasaden mot norr har liknande utformning som entréfasaden mot söder med
tegelpilastrar, putsade fält och tät fönstersättning.

Det lägre hus A ansluter till hus B i väster. Gaveln har flera variationer av fönster
och större fönsterpartier med smidesräcken.

Aulan (hus E) tillkom några år senare efter övriga skolvolymer. Aulabyggnaden
ansluter till huvudbyggnaden i öster. Byggnaden är anpassad efter terrängen och
trappas ner i höjd mot norr.

Gångvägen västerut.
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FASADER MOT ÖSTER

Byggnaden med före detta aulan österifrån med det närbelägna parkeringsdäcket.

Aulabyggnaden (hus E) är sedan 2013 ombyggd till bostäder. Byggnaden har
bevarad exteriör karaktär med tegelfasader, putsade fasadfält och tegelpilastrar.
De stora fönstren har en hoppande placering som följer den invändiga gradänglutningen. Det platta, lutande taket är kopparklätt.

Vy från gångstråket som även idag förenar den tidigare skolan och gymnastikhallen i öster.

Byggnaden från parkeringsdäcket på områdets nordöstra sida. I bakgrunden
skymtar centrumhuset i dimman och till vänster flerbostadshuset från 1990-talet i
Ramsökaren 5.

Mellan parkeringsdäcket, bostadshus och före detta skolbyggnad finns sparad
naturmark med berg i dagen, stora lövträd och tallar blandat med sly. Marken omringas av asfalterade angöringsytor till lastkajen som tidigare hörde till skolans
kök.

Vy mot den före detta skolgården mellan det nya flerbostadshuset till vänster
inom Ramsökaren 9 och befintlig byggnad inom fastigheten. Flerbostadshuset
som tillkom 2013 påverkade det tidigare öppna sambandet mellan skolgården
och gymnastikbyggnaden med tillhörande idrottsplan i öster.
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GÅRDEN

Den kuperade före detta skolgården, numera bostadsgård, har sparad naturmark med inslag av berg i dagen och uppvuxna träd . Asfalterade ytor finns närmast byggnadens entréer. Ett grusat gångstråk löper
över gräsytan.

Vy från gården österut. Det nyligen uppförda bostadshuset har reducerat det tidigare öppna sambandet
mot öster.

Gårdens kraftiga nivåskillnader är påtaglig söderifrån. En så kallad åsnetrappa leder upp till entrén till
hus C. En plattlagd gång löper genom gräsmattan.

Vy från gården mot Trollesundsvägen och centrumhuset.
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KULTURVÄRDEN

KULTURVÄRDEN NÄROMRÅDET

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Bandhagen utgör ett typexempel på en efterkrigstida tunnelbanestad
som planerades efter 1940-talets ideal med grannskapsenheter och
med folkhemmets arkitektur, en jordnära och finstämd funktionalism,
som utgångspunkt. Stockholms stadsmuseum har bedömt att
stadsdelen har så höga kulturvärden att stora delar betraktas som en
kulturhistoriskt värdefull miljö. Stadsmuseet har dock bedömt att den
förtätning som gjorts öster om stadsdelens centrum och de relativt
stora öppna ytor som finns längs Örbyleden medför att detta område
inte bör ingå i den värdefulla miljön.
Tunnelbanestäder är mer eller mindre kompletta stadsdelar
som byggdes ut i Stockholms ytterstad, inledningsvis längs med
spårvägslinjer men senare utefter tunnelbanans framdragning. Under
1950-talet var byggandet av tunnelbanestäder särskilt intensivt.
Bandhagen är en representant för en mindre tunnelbanestad
från 1950-talets tidigare del. Stadsdelen har alla typiska inslag:
Omsorgsfullt formad lamell- och punkthusbebyggelse med
stort inslag sparad naturmark, arkitektoniskt bearbetade skolor
förlagda till bilfria parkstråk, parklek, bollplaner, förskolor och
ett rikt nät av gångvägar som strålar in mot centrum. Den låga
centrumanläggningen, markeras tidsenligt av ett högt skivhus.
Centrumanläggningen är starkt förknippad med tunnelbanan vars
upphöjda spår genomkorsar centrum och utgör ett påtagligt inslag
i stadsbilden. Tunnelbanan är stadsdelens naturliga mittpunkt.
Tunnelbanestationen ritad av Peter Celsing, som brukar räknas
till en av det sena 1900-talets främsta arkitekter, har trots sentida
förändringar av byggnaden vissa kulturhistoriska värden. Hade
centrumbyggnaderna och tunnelbanebyggnaden varit bättre
bevarade hade de med stor sannolikhet haft en högre kulturhistorisk
klassificering.



Gågatan med skivhuset i fonden som markerar centrum och tunnelbanan.

Centrum skulle endast betjäna stadsdelens invånare med ett basalt
utbud av kommersiell och offentlig service. Av särskilt intresse är det
nära sambandet med storebror Högdalen, vars storcentrum skulle
serva även invånarna i Rågsved, Hagsätra och Bandhagen med ett
större utbud som inte tillgodosågs i de lokala centrumen. Mellan
Bandhagens och Högdalens centrum finns en tydlig visuell och
funktionell koppling i form av parkstråket Bandängen. Tack vare de
höga byggnaderna som markerar centrumen är det lätt att orientera
sig i stadslandskapet.

Även då många av husen uppförda under 1950-talet har förändrats
genom utbyte av fönster, portar, tak etc. är Bandhagen i sin helhet
välbevarat till sin struktur och uppbyggnad. I västra Bandhagen
har få sentida tillägg gjorts i jämförelse med östra Bandhagen. De
förtätningsprojekt som gjorts har inte placerats utmed huvudgatorna
Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen och utgör därmed inga
påfallande tillägg i stadsbilden utan har snarare infogats och ”dolts” i
den befintliga strukturen. Mer påtagliga förtätningar i stadsbilden har
till exempel gjorts i 1950-talsförorten Blackeberg i västerort.
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KULTURVÄRDEN PLANOMRÅDET
Planområdet består idag av före detta Bandhagens läroverk uppförd
1957-62 efter ritningar av skolarkitekten Lennart Brundin. Under
perioden uppfördes många grundskolor i Stockholmsområdet men
endast ett fåtal läroverk/gymnasieskolor.
Befintlig byggnad inom fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet
dvs. bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt och ingår i den utpekade
kulturhistoriska miljö som avser större delen av Bandhagen. Sedan
klassificeringen som utfördes 2006, har skolbyggnaden konverterats
till bostäder. Ombyggnationen till bostäder innebar ingen större
påverkan på byggnadens exteriör.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Den före detta skolbyggnaden utgör exteriört en god representant
för tidens planeringsideal för skolhus som karaktäriseras av flera,
ofta sammanlänkade volymer av varierad djup och höjd placerade
för att uppnå optimala ljusförhållanden. Skolbyggnadens anpassning
till natur och terräng med volymer placerade efter de naturgivna
förutsättningarna och nivåskillnaderna var också ett tydligt
karaktärsdrag för tidens skolanläggningar. Likaså är byggnadens
indragna placering utan relation med gatan samt den före detta
skolgårdens kuperade mark med sparad natur, uppvuxna träd och
berg i dagen, karaktäristiskt för skolor uppförda under denna period.
Det vidsträckta före detta skolområdet och sambandet mellan
skolbyggnaden och den avlägset placerade gymnastikhallen har till
stor del påverkats genom flerbostadshusen i Ramsökaren 5 och 7
som uppfördes på 1990-talet. Även det stora parkeringsdäcket öster
om skolan har påverkat den ursprungliga skolmiljön kraftigt.
Den före detta skolbyggnaden har en väl gestaltad och tidstypisk
arkitektur från sent 1950-tal med fasader i rött tegel, putsade
fasadfält och inslag av konststen, flacka sadeltak och motställda
pulpettak med kopparplåtbeklädnad, tidsenlig fönstersättning
med en rik variation av fönster och smäckra stålglaspartier vid
entréer och arkadgång. De sammanfogade volymerna har delvis
olika fasaduttryck sinsemellan som markerar dess ursprungliga
funktioner som huvud/entrébyggnad, volymer för lärosalar,
personalbostad och aula. Volymerna hålls ändock samman
arkitektoniskt genom fasadmaterial, återkommande fönstertyper och
övriga byggnadsdetaljer. Byggnaden har även exteriör konstnärlig
utsmyckning, ett vanligt inslag i den tidens skolor.
Byggnaden är exteriört välbevarad sett till volym, fasad och
byggnadsdetaljer. Några fönster är utbytta men de flesta är i
originalutförande i vitmålat trä med kopplade bågar. Nya dörrar
har tagits upp i samband med ombyggnationen för bostäder, bl.a.
i arkadgångens stålglaspartier. De putsade fasaderna har skadats i
samband med sanering efter klotterangrepp.
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Den före detta skolbyggnaden och skolgården från Trollesundsvägen, numera konverterade till bostäder.

INTERIÖREN
I den antikvariska förundersökningen utförd 2005, konstaterades
det att interiören vid besöket hade arkitektoniska värden i bl.a.
förbindelsehallar, trapphus, aula och musiksal. I förundersökningen
anges vidare att tidstypiska detaljer i form av fönster, fönsterbänkar
i sten, stengolv i trapphus samt viss konstnärlig utsmyckning fanns
bevarad.
Hur byggnadens interiör och dess kulturvärden har påverkats efter
ombyggnationen till bostäder har inte utretts.

BYGGNADENS ROLL I STADSDELEN OCH OMLANDET
Den före detta skolbyggnaden utgör ett viktigt element i
Bandhagens helhetsmiljö med den centrumnära placeringen invid
tunnelbanestationen. I de tunnelbanestäder som byggdes ut i
Stockholms ytterområden under 1950-talet var skolan vid sidan av
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centrumanläggningarna stadsdelarnas märkesbyggnader och en
manifestation av vad det starka samhället förmådde tillhandahålla för
det uppväxande släktet.
Läroverket i Bandhagen var således en central punkt och destination,
inte bara för stadsdelen, utan även för dess omland som
gymnasieskola för ungdomar från omgivande stadsdelar så som
Högdalen och Stureby.
Skolbyggnaden som när den uppfördes placerades i anslutning till
både tunnelbana och centrumbebyggelsen fick en central position
i stadsbilden. Byggnadens samspel med omgivningen är därför
betydelsefull för att kunna läsa av den ursprungliga strukturen och
skolbyggnadens roll i stadsdelen. Bostadshuset från 2010-talet som
placerades på del av skolgården mot söder, har i hög grad påverkat
det ursprungliga öppna sambandet mellan centrum/Trollesundsvägen
och skolan.



4
3
5

VIKTIGA SIKTLINJER MOT PLANOMRÅDET
1. Från centrum/Bandhagsplan och Trollesundsvägen mot före
detta skolgård och befintlig byggnad

8

2

2. Från tunnelbaneplattformen i väster mot befintlig byggnads
västra sida
3. Från tunnelbaneplattformen i nordväst mot befintlig byggnads västra sida med huvudbyggnadens gavelmotiv.

6

8

4. Från det nord-sydliga gångstråket mot befintlig byggnads
västra sida.
5. Från gångvägen norr om fastigheten mot befintlig byggnad
och omgivande skogsmark

7
1

6. Från gångvägen nordost om fastigheten mot befintlig byggnad

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

7. Från gångstråk i sydost mot före detta skolgården mellan
Ramsökaren 9 och Hus D.
Begränsade siktlinjer (streckad linje)
8. Från Mosstenabacken via tunnelbaneperrongen mot byggnadens västra sida.
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1

VIKTIGA SIKTLINJER FRÅN
PLANOMRÅDET
1. Från grönytan i nordväst mot tunnelbaneperrongen

2
3

2. Från den före detta skolgården mot Trollesundsvägen och
skivhuset vid Bandhagsplan samt mot tunnelbaneviadukten.
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3. Från den före detta skolgården mellan Ramsökaren 9 och
hus D mot nordost.
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PLANFÖRSLAGET

PLANFÖRSLAGET
Planförslaget avser nybyggnad av flerbostadshus fördelade på två
byggnadvolymer (hus A och B) placerade till tomtens ytterkanter mot
nordväst och nordost. De nya volymerna utgör tillsammans 6010 BTA
och ska totalt inrymma 88 lägenheter. Nya bil- och cykelparkeringar
ryms även i planförslaget.
Volymerna kopplas direkt till befintlig byggnad för att kunna nyttja
den angöring till entréer som redan används av de boende.
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Faktorer som i planförslaget benämns som styrande för utformningen
är riskavståndet från Örbyleden och buller från både tunnelbanan och
Örbyleden. Skyddade gårds- och utemiljöer och bebyggelse som kan
bilda bullerskyddande skärmar för befintlig byggnad utgör en central
del av projektet. Två nya gårdar skapas som ska komplettera den
befintliga öppna gårdsbildningen mot söder.
En viktig utgångspunkt för bebyggelseförslaget har varit att
”skolbyggnader och dess gårdsrum inte ska skymmas och även
fortsatt bilda fond i viktiga siktlinjer från exempelvis Bandhagens
Centrum och T-baneperrong.”
Husens placering ska ansluta till den befintliga strukturen där nya
byggnader inordnar sig i den befintliga byggnadens rätvinkliga
system av volymer.
Nya byggnader är enligt förslaget tänkt att binda ihop de något
fragmentariska tillägg och förtätningar som gjorts tidigare i området
till en fungerade och avläsbar helhet.

42

Situationsplan som visar placeringen av
nya volymer i förhållande till befintliga
byggnader. Rosa färg visar den befintliga
skolbyggnadens volymer. Grå färg visar den
nyligt uppförda byggnaden inom Ramsökaren 9 som placerades inom det före detta
skolgårdsområdet. Situtationsplan, Arkitema,
2019-05-20 med bearbetning av Tyréns.
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ARKITEKTUR/GASTALTNING
Den gemensamma gestaltningslinjen som nya byggnader följer
beskrivs som ett sätt att ”tydliggöra områdets struktur och sammanhang och i någon mån foga samman platsens befintliga bebyggelse
från olika decennier”. Den nya bebyggelsens arkitektur är tänkt att
inordna sig till områdets bebyggelsehistoria men samtidigt utgöra ett
tydligt samtida tillägg.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Ny byggnader utförs med putsade fasader i en röd kulör som ska
harmoniera med befintlig byggnads röda tegelfasader men samtidigt
avvika i materialverkan. Fasaddetaljer är tänkt ska anknyta till
områdets 1950-tals formspråk.

Illustration gestaltningsprincip. Arkitema, 2019-05-10.
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Illustration fasader. Arkitema Architects, 2018-02-23.
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Illustration som visar gestaltningsprincip för hus A. Arkitema, 2019-05-10.

Gestaltningsprincip för gårdsfasaden. Arkitema, 2019-05-10.

HUS A

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Hus A placeras till den kuperade skogsmarken norr om
skolans huvudbyggnad. Hus A uppförs i fem våningsplan med
souterrängvåning mot söder. Byggnadens placering är tänkt att bilda
en bullerskyddande skärm för den befintliga byggnaden gentemot
Örbyleden samt skapa ett skyddat gårdsrum mellan byggnaderna.
Av bullerskäl utförs norrfasaden med franska balkonger mot
närliggande i Örbyleden för att möjliggöra genomgående lägenheter.
Fasader som vänder sig inåt mot skolbyggnaden och gårdssidan
utförs med loftgångar med generösa entréer som även kan fungera
som en uteplats med utsikt över trädtopparna. De indragna
loftgångarna utförs med vertikala element i ett kontrasterande
material. Vertikaliteten i gårdsfasaderna är tänkt ska anknyta till
huvudbyggnadens karaktäristiska tegelpilastrar.

Typplan för hus A. Arkitema, 2019-05-10.
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Illustration som visar gestaltningsprincip för hus B. Arkitema, 2019-05-10.

Illustration som visar gestaltningsprincip för hus B, södra gaveln. Arkitema, 2019-05-10.

HUS B

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Hus B uppförs i fem våningsplan och placeras nordväst och parallellt
med befintlig byggnad. Ny byggnad förses med ett platt tak och
hamnar i samma nivå som huvudbyggnadens takfot. Ny byggnad
länkas samman med befintligt hus C via en låg, smal passage mot
söder. Entré till hus B förläggs mot gårdssidan och nås via entrén till
befintliga hus C från den befintliga gården. Huset förses med eget
trapphus och hiss integrerat i byggnaden.
Den nya volymen är tänkt att tillsammans med befintlig bebyggelse
skapa ett skyddat men samtidigt rymligt gårdsrum med goda ljusoch ljudförhållanden. I anslutning till länkbyggnaden mot söder
föreslås en hårdgjord uteplats som ska tillföra ett extra möjlighet till
utomhusvistelse med utsikt mot centrum.
Fasader som vänder sig utåt mot tunnelbanans plattform och
gångbana i väster förses med balkonger för del av fasad och i nedre
del med privata terrasser. Byggnaden placeras något upphöjd med en
sockel mot gångvägen för att skapa ett mer privat intryck. Mot den
södra gaveln placeras balkonger som sträcker sig runt hörnet.
Fasaden ges en repetitiv komposition men där balkongernas
placering mot väster och runt hörn skapar en viss asymmetri.

Situation, entréplan, hus B. Arkitema,
2019-05-24.
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LANDSKAP OCH GÅRDAR
Projektets gestaltningsmässiga idé och vision avseende utemiljön är
att ”återskapa och utveckla de grundläggande värderingar och landskapsvärden som föreligger på platsen, med uppvuxna solitärtallar,
bergknallar och oprogrammerade gräsytor vilka inbjuder till flexiblelt
nyttjande och tål hårt slitage”. Även den bullerskyddande effekten
som nya gårdsbildningar syftar till att åstadkomma beskrivs som
ytterligare en viktig dimension som projektet ska bidra med.
De olika gårdsrummen är tänkta att komplettera varandra vad gäller
funktion och aktivitet då alla gårdar ska kunna nyttjas av samtliga
boende.
Den före detta skolgården ska även fortsättningsvis utgöra ett
centralt gårdsrum för fastigheten. Gårdens karaktär bevaras med
öppna gräsytor och uppvuxna träd. Gården länkas ihop med nya
gårdsrum och kommunikationsvägar och får på så vis en ny roll i
området.
I norra delen bakom den nya byggnadsvolymen hus A, bevaras den
befintliga naturmark med tallar och berg i dagen som kompletteras
med oprogrammerade gräsytor för lek och skyddad utevistelse.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Den nya gården i anslutning till Hus B utformas med större öppna
gräsytor för oprogrammerad lek och utevistelse. Befintlig naturmark
med uppvuxna träd bevaras så långt möjligt runt om och på den nya
gårdsbildningen.
Den sparade grönyta i anslutning till parkeringsdäcket i öster bevaras
och rensas upp.

PARKERING
Nya parkeringsplatser förläggs till området mellan aulan och det
gröna impediment invid befintligt parkeringsdäck i fastighetens östra
del. Nya parkeringar placeras till parkeringsdäckets kant och till
väster om grönytan.

Utsnitt ur planritning som visar den tänkta parkeringslösningen inom fastigheten. Arkitema, 2019-05-10
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KONSEKVENSANALYS

Konsekvensanalysen beskriver de konsekvenser för kulturvärden som
bedöms uppstå av det aktuella planförslaget. På de inledande sidorna
beskrivs förslagets påverkan för närområdet samt utpekade viktiga
siktlinjer till och från planområdet. Därefter beskrivs konsekvenserna
för planområdet sett till nya volymers lokala påverkan på platsen och
i förhållande till befintlig byggnad. Slutligen beskrivs konsekvenserna
för hela planförslaget utifrån påverkan på landskap och gårdsmiljö,
arkitektur och gestaltning samt parkeringslösning.
Till sist en samlad bedömning som sammanfattar konsekvenserna av
planförslaget.

BEDÖMNINGSGRADER - KONSEKVENSER KULTURVÄRDEN
Bedömningsskalan som används består i fyra olika nivåer: Stora,
måttliga och små negativa konsekvenser samt positiva konsekvenser
för kulturvärden.
Stora negativa konsekvenser uppstår när påverkan sker i
kulturmiljö med höga bevarandevärden - vanligen riksintresse och
regionalt och lokalt utpekade viktiga värden. Höga kulturvärden kan
också representeras av mycket värdefulla enskilda objekt som inte
alltid kommit med i övergripande inventeringar. Om påverkan innebär
att miljöns värdekärnor skadas eller får till följd att viktiga samband
och strukturer går förlorade uppstår stor negativ påverkan.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Måttliga negativa konsekvenser uppstår när viktiga
kulturmiljövärden påverkas i mindre grad än ovan. Kulturmiljö som
fragmenteras så att dess helhet inte kan uppfattas. Strukturer och
samband försvagas och blir mindre tydliga. Enstaka kulturvärden,
välbevarade, unika eller på annat sätt värdefulla i ett regionalt/lokalt
perspektiv går förlorade.
Små negativa konsekvenser uppstår när enstaka kulturmiljöobjekt
av mindre betydelse påverkas eller tas bort. De enstaka objekten är
inte betydelsebärande för kulturmiljöns helhet eller är inte unika eller
sällsynta av sin typ. Samband och strukturer kan även i framtiden
uppfattas.
Positiva konsekvenser uppstår när projektet bidrar till att tydliggöra
och förstärka kulturmiljöns samband och strukturer samt den
historiska läsbarheten.
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KONSEKVENSANALYS

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

KONSEKVENSER NÄROMRÅDET
BANDHAGENS BEBYGGELSEMILJÖ

KVARTERET RAMSÖKAREN

KONSEKVENSER SIKTLINJER

Bandhagens centrum med den centralt placerade tunnelbanestationen
utgör stadsdelens hjärta och nav, liksom i flera av de
tunnelbanestäder som växte fram som grannskapsenheter under
1950- och 60-talet i Stockholms ytterområden. Det höga skivhuset
ritat av Fred Forbat och Harry Egler, gågatan med de låga
butikslängorna signerat Curt Stehlenert och den arkitektoniskt
bearbetade torgmiljön av Erik Glemme utgör trots en del förändringar
tillsammans en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö utformad
under 1950-talets inledande år. Bebyggelsen som omger Bandhagens
centrum inklusive Ramsökaren 2, före detta Bandhagens gymnasium,
ingår i en värdefull bebyggelsemiljö utpekad av Stadsmuseet.

Bandhagens läroverk, senare gymnasium, utgjorde vid sidan
om centrumanläggningen stadsdelens märkesbyggnad med sin
framträdande placering i direkt anslutning till både centrum och
tunnelbanan. Byggnaden har trots senare förtätningar kvar sin
framträdande position i stadsdelen. HSB:s exploatering under
1980-talet längs med Trollesundsvägen, inom kvarteret Ramsökaren
samt byggnationen av parkeringsdäcket öster om skolanläggningen
har dock påverkat skolmiljöns ursprungskaraktär och struktur.
Bandhagshallen, belägen i kvarterets östra del, har i och med
förtätningsprojekten åtskilts visuellt från resten av skolans
byggnader.

Att förtäta i nära anslutning till Bandhagens centrum och inom
den värdefulla miljön, bedöms vara möjligt utan att kulturmiljöns
kärnvärden och stadsbilden påverkas i grunden.

2006 omvandlades Bandhagens gymnasium till bostäder och
2013 ändrades även aulans funktion till bostad. 2012 tillkom
bostadshuset mot Trollesundsvägen inom skolgårdens tidigare
utredning. Skolområdets karaktär har därmed förändrats påtagligt
genom framförallt sentida förtätningsprojekt och ändrad funktion.
Att uppföra nya bebyggelse intill skolbyggnaden, som numera är
konverterad till bostäder, bedöms vara möjligt men bör göras med
hög grad av anpassning till den före detta skolmiljöns karaktär och
med utgångspunkt i det visuella sambandet mellan befintlig byggnad,
centrum och tunnelbanan

Tillkommande volymer kommer medföra att delar av befintlig
bebyggelse skyms. Från tunnelbanans plattform och gång- och
cykelbanan i väster kommer sikten mot skolbyggnaden påverkas
men inte helt att brytas då möjligheten att uppleva skolbyggnadens
långsträckta fasad finns från flera punkter. Detta gäller även från
gångstråket vid fastighetens norra sida vars visuella samband till
huvudbyggnaden kommer brytas sett från flera punkter. Delar av
anläggningens norra fasad som vetter mot det kuperade skogspartiet
kan dock även fortsättningsvis upplevas från gångstråket. De viktiga
siktlinjerna från centrum och Trollesundsvägen mot skolgården
samt från tunnelbaneplattformens södra del mot befintlig byggnad
bevaras.
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Planförslaget bedöms i stor utsträckning vara anpassat så att
relationen och det visuella sambandet mellan den före detta
skolbyggnaden – centrum - tunnelbana består. Planförslaget
bedöms medföra små negativa konsekvenser kopplat till påverkan
på siktlinjer och den reducerade möjligheten att uppleva befintlig
byggnad på håll.
Se illustrationer på vilka siktlinjer som påverkas av ny bebyggelse på
nästföljande sidor.



KONSEKVENSANALYS

4

SIKTLINJER MOT PLANOMRÅDET
1. Siktlinjen från cetrum/Bandhagsplan och Trollesundsvägen mot
den före detta skolgården och skolbyggnaden påverkas inte av
planförslaget.

3

2. Sikten från tunnelbaneperrongens södra del mot befintlig byggnad
kommer att bevaras i stor utsträckning.
3. Sikten från tunnelbaneperrongens norra del kommer att begränsas
något av föreslaget hus B men inte brytas. Det viktiga sambandet
med tunnelbanan kommer påverkas negativt då ny byggnad delvis
avskärmar den fria sikten. I norr och söder är befintlig byggnad
fortsatt synlig. Den karaktäristiska gavelmotivet är fortsatt synligt.
Möjligheten att uppleva skivhuset i centrum från tunnelbanans
perrong består.
4. Siktlinjen från det nord-sydliga gångstråket mot den befintliga
byggnaden kommer att begränsas då en större del av den befintliga
byggnaden skyms av den nya volymen sett från vypunkten.

5

8

2

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

5. Siktlinjen från gångvägen norr om fastigheten mot befintlig
byggnads sydöstra sida kommer brytas på en stor del av sträckan.
Sikten mot huvudvolymen (befintligt hus B) kommer påverkas i stor
utsträckning då ny volym blir högre. Delar av byggnadens norra sida
mot befintligt hus A och E är fortsatt synlig.

6

7

6. Siktlinjen från gångvägen nordost om fastigheten mot befintlig
byggnad påverkas inte på något betydande sätt av planförslaget.
7. Siktlinjen från gångstråk i sydost mot befintlig gård mellan
Ramsökaren 9 och Hus D påverkas inte av planförslaget.

1

8. Siktlinjen från Mosstenabacken påverkas av planförslaget när en
ny volym skymmer del av befintlig byggnads västra sida. Siktlinjen
är dock redan begränsad av vegetation och tunnelbanans plattform
och kan även komma att påverkas av det aktuella planprojektet för
Brandbottnen väster om tunnelbanan.
Gröna pilar markerar bevarade siktlinjer. Röda pilar markerar siktlinjer som bryts eller begränsas av planförslaget.
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KONSEKVENSANALYS

SIKTLINJER FRÅN PLANOMRÅDET
1. Siktlinjen från grönytan i nordväst mot tunnelbaneperrongen
kommer påverkas av föreslaget hus B. Vid släppet till gården
not norr mellan befintlig och ny byggnad kommer siktlinjen
mot tunnelbaneperrongen att bestå.
2. Siktlinjen från den före detta skolgården mot Trollesundsvägen och skivhuset vid Bandhagsplan samt mot tunnelbaneviadukten påverkas inte av planförslaget.

1

3. Siktlinjen från den före detta skolgården mellan Ramsökaren
9 och hus D mot nordost påverkas inte av planförslaget.
2

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

3

Gröna pilar markerar bevarade siktlinjer. Röda pilar markerar siktlinjer som bryts eller begränsas av planförslaget.
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KONSEKVENSANALYS

KONSEKVENSER PLANOMRÅDET
KONSEKVENSER - HUS A

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Hus A som planeras till den kuperade naturmark i fastighetens
norra del innebär att sikten och möjligheten att uppleva den före
detta skolbyggnaden sett från det öst-västliga gångstråket norr om
fastigheten kommer reduceras. Störst påverkan kommer det bli
för upplevelsen av huvudbyggnad (befintligt hus B) som kommer
skymmas av de nya volymerna som uppförs i fem våningar. Sikten
mot befintligt Hus A och Hus E (aulan) kommer inte att påverkas.
Den före detta skolanläggningens medvetna placering anpassad
efter terräng och till omgivande naturpräglad miljö är ett starkt
värdebärande karaktärsdrag. Liksom den något senare tillkomna
aulabyggnaden som placerades norr om den ursprungliga
byggnaden, är den föreslagna byggnadsvolymen placerad utefter
terrängens förutsättningar. Den kuperade mark med tallträd och
berg i dagen som präglar norrsidans karaktär kommer därmed att
sparas i stor utsträckning genom att naturmarken till delar byggs
in och blir en del av den nya gårdsbildningen. Det innebär att det
omedelbara och öppna samspelet mellan befintlig byggnad och
natur kommer att påverkas då ny byggnad skapar en ny struktur.
Förändringen bedöms medföra negativ påverkan för kulturmiljön.
De negativa konsekvenserna bedöms dock inte vara stora då
den nya gårdsbildningen kommer att präglas av den befintliga
naturmarken med bevarade träd och den befintliga byggnaden även
fortsättningsvis har kontakt med naturen.
Länkbyggnadens anslutning till befintlig byggnad bedöms vara
väl anpassad till befintlig byggnad både planlösningsmässigt och
exteriört då en viss förskjutning i volym anknyter till hur befintliga
volymer ansluter till varandra. Anslutningen bör dock studeras vidare
i detalj för att minimera negativ påverkan både för skolbyggnadens
exteriör och interiör.



Befintlig situation dit den nya gårdsbildningen och ny byggnadsvolym A är tänkt ska placeras. Idag präglas norrsidan av kuperad naturmark med höga tallträd och berg
i dagen.
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KONSEKVENSANALYS

KONSEKVENSER - HUS B
Hus B innebär att del av den trädbevuxna grönytan mot gång- och
cykelstråk och tunnelbanespåren bebyggs. Grönstråket längs
tunnelbanan är medvetet planerat som ett öppet gångstråk där
skolan är väl synlig från tunnelbana. Möjligheten att uppleva
den befintliga före detta skolbyggnadens vidsträckta fasad mot
väster i sin helhet kommer därmed att försvåras genom den nya
byggnadsvolymen. Delar av fasaden är dock fortsatt möjlig att avläsa
från norra och södra delen av den långa tunnelbaneplattformen.
Den viktiga siktlinjen mellan den taktäckta delen av
tunnelbaneplattformen och befintlig byggnads södra del kommer inte
att påverkas. Det höga centrumhusets synlighet från tunnelbanan
norr om stationen kommer inte heller att inskränkas.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Marken i sig har tidigare inte haft någon större praktisk betydelse
för skolverksamheten och utnyttjas heller inte i någon högre grad
sedan efter det att skolan omvandlades till bostäder. Även då
nyttjandegraden är låg så utgör grönytan längs med stråket en del
av skolområdets ursprungliga planering där naturinslagen med
delvis sparad naturmark med uppvuxna träd är en viktig del av
karaktären och typisk för tidens skolanläggningar från tiden mellan
1940- och 60-talet. Att några av de uppväxta tall- och björkträd
som präglar platsen kan bevaras är därför positivt även om platsens
öppna karaktär mot gång- och cykelbanan kommer att ändras till en
omgärdad gårdsbildning.
Nya byggnader kommer att bidra till bullerskydd åt befintliga
byggnader samt en skyddad gårdsbildning som kan bidra till positiva
effekter kopplat till klotterproblematiken.
Anslutningen mellan ny byggnad och befintlig byggnad bedöms som
väl studerad ur kulturhistorisk synpunkt då det också bygger vidare
på den befintliga skolanläggningens struktur med sammanlänkade
byggnadskroppar. Anslutningen direkt till befintlig byggnad (hus C)
kommer dock kräva ingrepp i fasaden och viss invändig ombyggnad
som kan medföra negativa konsekvenser för befintlig byggnads
kulturvärden. Anslutningen bör därför detaljstuderas i samråd med
byggnadsantikvarie för att minimera påverkan på befintlig byggnads
exteriör och interiör.
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KONSEKVENSANALYS

GÅRDSMILJÖ OCH LANDSKAP

ARKITEKTUR OCH GESTALTNING

Föreslagen ny bebyggelse innebär att delar av befintliga grönytor
väster och norr om befintlig byggnad kommer att bebyggas och
ingå i en ny kontext med omslutna gårdsbildningar. Grönytorna
karaktäriseras av kuperad natur- och skogsmark med uppväxta
träd med framförallt tall, mossklädda stenhällar och berg i dagen.
Det ursprungliga samspelet mellan skolbyggnadens volymer
och omgivande natur- och skogsmark utgör ett tidstypiskt och
värdebärande karaktärsdrag för tidens skolanläggningar och hur
dessa planerades efter de naturgivna förutsättningarna. Detta
samspel kommer att påverkas märkbart då delar av naturmarken
omgärdas i en ny gårdsbildning och då del av den befintliga
anläggningen inte längre kommer utgöra den yttre fasaden gentemot
naturen. Förslagets utformning innebär däremot att befintlig
kuperad naturmark med tallar i norr bevaras i stor utsträckning
och kommer att prägla det nya gårdsrummet. Mot väster bevaras
befintliga träd i den omfattning som det är möjlig samt kompletteras
med nya gröna inslag. Skolmiljön kommer därmed ha en fortsatt
grön karaktär med inslag av höga träd och naturmark. Förändring
och ianspråktagande av den naturpräglade före detta skolmiljön
bedöms sammantaget medföra måttliga negativa konsekvenser för
kulturmiljön

De nya volymerna har anpassats lokalt efter de valda platsernas
olika förutsättningar, men hålls samman gestaltningsmässigt
genom återkommande material och arkitektoniska inslag.
Bebyggelseförslagets gestaltning med fasadbehandling i rödfärgad
puts anknyter till befintliga byggnaders röda tegelfasader men
avviker i material och detaljering. Putsfasader återfinns även i stor
utsträckning i den omgivande bebyggelsen i Bandhagen.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-07-03, Dnr 2017-13836

Planförslaget anger inga större förändringar för skolgården vars
befintliga karaktär bibehålls. Inga negativa konsekvenser för
kulturmiljön uppstår.

PARKERING

Befintliga byggnader inom Ramsökaren 2 präglas av en stor variation
av takformer - här förekommer både sadel-, tält- och pulpettak av
varierad utformning. Att nya byggnadsvolymer ges helt platta tak
avviker därmed från befintlig bebyggelse inom fastigheten men
anknyter både till det sentida bostadshuset inom Ramsökaren
9 och till det närliggande centrumhöghuset på ett välgörande
sätt. Detaljer i form av balkongfronter och räcken är influerade
av områdets 1950-talsformspråk snarare än skolbyggnaden men
de vertikala inslagen i gårdsfasaderna har tydligt släktskap med
huvudbyggnadens tegelpilastrar. Gestaltningen bedöms sammantaget
vara väl anpassad till befintlig bebyggelse inom fastigheten och
omgivande bebyggelsemiljö.

SAMLAD BEDÖMNING
Planförslaget bedöms medföra negativa konsekvenser kopplat
till påverkan på befintlig före detta skolbyggnad och dess
visuellt framträdande roll i stadsdelen. Dock har viktiga
utpekade siktlinjer i stor utsträckning värnats i förslaget och
byggnadens visuella kontakt med tunnelbanan och centrum
kvarstår men blir något reducerad genom tillkommande
volymer.
Påverkan på samspelet mellan befintlig byggnad och omgivande
natur som framförallt hus A kommer innebära, bedöms
medföra måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön. Då
den före detta skolgårdsmiljön bevaras samt del av naturmark
och tallar, bedöms påverkan inte vara av den omfattning att det
medför stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå av föreslagen
parkeringslösning.
Bebyggelseförslaget bedöms vara väl gestaltat och anpassat till
både befintlig byggnad och den omgivande bebyggelsemiljön.

Nya byggnader länkas samman med befintlig byggnad vilket kommer
innebära påverkan på skolbyggnadens fasad och interiör. Föreslagna
anslutningar bedöms vara väl studerade sett till placering och
utbredning. Anslutningarna bör dock studeras vidare i detalj och i
samråd med byggnadsantikvarie för att minimera negativ påverkan
på befintlig byggnad.

Tillkommande parkeringsplatser placeras i anslutning till
parkeringsdäck och grön impedimentyta i öster. Platsen bedöms ha
förhållandevis begränsade kulturvärden men bör inte inskränkas
mer än vad parkeringsdäck och förtätningar redan har gjort.
Komplettering med öppen markparkering utan skärmtak bedöms
vara en godtagbar lösning på platsen och bedöms inte medföra några
betydande negativa konsekvenser för kulturmiljön.
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