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SAMMANFATTNING
Detaljplaneförslagetmöjliggör utbyggnadav Nybohovsskolanmed
en ny skolbyggnad,somrymmer ytterligarecirka 730 eleveroch en
utökning från årskursF-6 till F-9. Befintlig skolbyggnadbevaras.
Förslagetmöjliggör ävenen ny idrottshall.Dessutommöjliggör
planförslagetatt en störreförskola,utökadmed två avdelningar,kan
uppförassomersätternuvarandeförskola.Vidare syftar detaljplanentill att säkerställaen väl gestaltadbebyggelse,befintlig skolbyggnadsarkitektoniskavärdenoch delar av det eksambandsom
finns i området.
Marken inom planområdetägsav staden.Delar av områdetupplåts
med tomträtt till SISAB respektiveBrf Tornen-Nybohov.SISAB
har genombesluti exploateringsnämnden
markanvisatsytterligare
en del av fastighetenLiljeholmen 1:1 för skoländamål

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Planförslagetsändesut för samråd2021-05-25till 2021-07-05.
Under samrådethar totalt 29 yttrandeninkommit, varav14 från
myndighetereller övriga remissinstanser.
Flertaletremissinstanser
tillstyrker planförslagetmen framför synpunkteri sak,framför allt
vad gäller buller, skolgårdensfriyta, markföroreningarsamt
påverkanpå parkområdetoch möjlighet till grönkompensation.
Bilaga: Samrådsredogörelse (GDPR), plankarta S-Dp, planbeskrivning SDp
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Övriga synpunkterberördetrafik ochparkeringsfrågorsamt
påverkanpå befintliga rekreationsytoroch stråk.Med anledningav
de synpunktersom framförtsundersamrådetkommerett flertal
utredningaratt uppdateras.Stadsbyggnadskontoret
bedömerfortsatt
att platsenär lämplig för skola, förskolaoch idrottshallutan större
omarbetningar,trotsutmaningarmed närhetentill Essingeleden.
Kontoretssammanfattande
bedömningär att de inkomna
synpunkternakan hanterasoch studerasvidarei det fortsattaarbetet.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
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UTLÅTANDE
Syfte
Detaljplaneförslagetmöjliggör utbyggnadav Nybohovsskolanmed
en ny skolbyggnadoch en ny idrottshall.Befintlig skolbyggnad
bevaras.Dessutommöjliggör planförslagetatt en störreförskola
kan uppförassomersätternuvarandeförskola.Detaljplanensyftar
äventill att säkerställaen väl gestaltadbebyggelse.Ny skolbyggnad
avskärmarskolgårdenmot Essingeledenoch reducerarbuller. Planförslagetsäkrarävenbefintlig skolbyggnadsarkitektoniskavärden
och delarav det eksambandsom finns utmedNybohovsbackens
sluttningnorr om skolan
Bakgrund
Plandata
Planområdetär belägetpå södradelenav Nybohovsbergeti området
Nybohov i stadsdelenLiljeholmen. Planområdetär ca 25 000 m2.
Pågående detaljplaner i området

Projekt Södertäljevägen
– programarbeteför Södertäljevägen
pågår,
omfattandecirka 2500bostäderutefterHägerstensvägen
och
Södertäljevägen.
Stadsbyggnadsnämnden
tog beslutom att påbörja
programarbeteden 23 april 2020.Detaljplan för del av Liljeholmen
1:1 och Skärsliparen2, omfattandecirka 310 bostäderpågårväster
om Essingeleden.Stadsbyggnadsnämnden
beslutadeden10
december2020att planarbeteskapåbörjas.
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Program för
Södertäljevägen
2018-13562
Skärsliparen
2020-13376

Karta somvisar planområdetsläge och avgränsning(markeratmedröd linje)
samtpågåendedetaljplaneroch programi närområdet.
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Gällande detaljplaner

FastighetenPytsen1 omfattasav stadsplanPl 5088(1959),Pl 7125
(1971),Pl 5965(1964) och Pl 8047(1981).Enligt stadsplanerna
har
planområdetanvändningenallmäntändamåloch parkmark.
Områdetinom och i anslutningtill fastighetenPytsen2 omfattasav
stadsplanPl 5088,Pl 5965(1964) och Pl 8047 somanger
användningenallmäntändamål,gatumarkoch parkmark.Berörda
delar av Liljeholmen 1:1 omfattasav stadsplanPl 5088och Pl 5965
somangeranvändningenparkmark,allmänplats.Hinken 5 omfattas
av Pl 5965 där den del somingår i ny detaljplanär planlagdsom
särskiltområde,mark somej får bebyggas.Samtligagenomförandetider har gått ut.
Markägoförhållanden

FastigheternaPytsen1 och 2 ägsav Stockholmstadmed SISAB
som tomträttsinnehavare.
FastighetenLiljeholmen 1:1 ägsav
Stockholmstad.Därutöveringår en mindre del av fastigheten
Hinken 5 somägsav StockholmsstadmedBrf Tornen-Nybohov
som tomträttsinnehavare.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Planområdetberör två riksintressenför kommunikationenligt
miljöbalkens3 kap. 8 §. Hinderfritt områdeför Brommaflygplats,
påverkasinte av detaljplanen.Väg Essingeleden(E4/E20)ligger
cirka 50 metervästerom planområdetoch är primärled för farligt
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gods.Ett genomförandeav detaljplanenbedömsinte påverka
riksintressetnegativt.
Översiktsplan

I översiktsplanenbeskrivsaktuellt planområdesomett
stadsutvecklingsområde
för omvandlingtill blandadstadsbebyggelsemedbostäder,verksamheteroch service,gator,parker,
kultur och idrott. Att utvecklade grönakvalitéernaoch säkerställa
funktionersom skolor och förskolor är en viktig del i stadsutvecklingen.Inom stadsdelsområdet
Liljeholmen-Hägerstenfinns
behovav att bygganya samtatt utökakapaciteteni befintliga skolor
och förskolor.Planförslagetansesvara förenligt med översiktsplanenoch innebärett stegmot att uppfylla en utökadkapaciteti
skolaoch förskola.
Stockholms byggnadsordning

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-04-05, Dnr 2017-07068

Nybohov, där planområdetär beläget,har stadsbyggnadskaraktären
Tunnelbanestad.
Gestaltningenav nytillkommandebyggnaderbör
utgå från de ursprungligahusensvolym, proportioneroch
takformer.
Kommunala beslut i övrigt

SISAB erhöll genombesluti exploateringsnämnden
den8 juni 2017
markanvisningför skoländamålinom fastighetenLiljeholmen 1:1,
intill Pytsen1.
Nuvarande förhållanden

Inom planområdetligger Nybohovsskolanmed cirka 170 elever(F6) och förskolanPytsenmed 5 avdelningar.Områdetligger med
närhettill Nybohovslokala torg med viss serviceoch entrétill
hissbanasomgår till Liljeholmensgalleria,tunnelbana,bussaroch
tvärbana.Omkringliggandebostadsbebyggelse
och Nybohovsskolanuppfördespå1960-talet.Förskolanuppfördes1981.
Nybohov upplevssomavskilt från omgivandeområdenpå grundav
storahöjdskillnaderoch att områdetomgesav vegetationsbälten
samtstörretrafikleder.Från öst, västoch syd dominerasfondmotivet av de högapunkthusen,de långsträcktalamellhusen,
vegetationenoch trafiklederna.
Nybohovsskolanomgesav parkliknandeskogsmiljömed
gångvägar,en lekplatsoch två bollplaner,somanvändsav skol- och
förskolebarnen.Parkenhar ävenen funktion somkvarterspark.
Skogenbestårav blandskogmed inslag av ek, bergi dagenoch
stenblock.De rekreativavärdenabegränsasav buller och den
svårtillgängligaterrängen.Skolgårdarnaoch parkområdetär bilfritt.
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Nybohovsskolanmed tillhörandeskolgårdär grönklassadav
Stadsmuseet,
vilket innebäratt det är en ”bebyggelsesomär särskilt
värdefull från historisk,kulturhistorisk,miljömässigeller
konstnärligsynpunkt”.Skolbyggnadeningår i 1960-taletsstora
satsningpå nya modernaskolor i Stockholmsförortsområden.
Utformningenhar hög arkitektoniskkvalitet, utförd somen
komponenti Nybohovsbergetssammanhållnabebyggelseoch är
omsorgsfulltanpassadtill grönskan,bergsplatånoch de
skogbevuxnabranterna.
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Förskolebyggnaden
är gulklassadoch har ”positiv betydelseför
stadsbildenoch/ellerav visstkulturhistorisktvärde”.Förskolebyggnadenmed sitt sadeltakavviker starkt från skolhusetoch
Nybohovsbergets
bostadsbebyggelse
i modernistiskstil. Förskolebyggnaden,uppförd1981, associerartill 1940-tal och ger ett mer
ålderdomligtintryck än skolbyggnaden.Skyddsbestämmelser
för
kulturmiljön finns inte.
Angöring till Nybohovsskolanoch förskolanskerenbartfrån
Nybohovsbackeni norr. Biltrafik inom planområdethar skolaeller
förskolasommålpunktoch biltrafik skerblandatmed gång-och
cykeltrafik.
Närligganderecipienterför dagvattenkring planområdetär
TrekantensamtMälaren-Årstaviken.Områdetutsättsför höga
nivåer av trafikbuller från Essingeledenoch Hägerstensvägen.
I
bergetunderplanområdetlöper tunnlarmed tunnelbanespår
som
gjort att störninggenomvibrationeroch stomljudutretts.
Luftkvalitetsutredningvisar att samtligamiljökvalitetsnormerför
NO2 ochPM10. i dagslägetklaras.Essingeledenär en hårt
trafikeradväg och en primär transportledför transporterav farligt
gods.I söderligger NybodadepånsamtHägerstensvägen
där mindre
mängderfarligt godskan förväntas.Enligt genomfördöversiktlig
miljöteknisk markundersökningpåträffadesföroreningari ungefär
hälften av de jordproversom togs.Vid utbyggnadkan jord komma
att behövaschaktasur. För att säkerställarätt hanteringav jorden
och minimeraexploateringens
risker behöverkompletterande
undersökningargenomföras.
Förskolebarnoch skoleleveranvänderfrämstdenegnagården,
fotbollsplanenoch dennärliggandelekparkensomlekmiljö. De gör
ävenutflykter till blandnärliggandegrönområden.De äldre
elevernahar störrebehovav att röra sig mer fritt. Skogenoch även
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skolgårdenupplevsdelvis somotrygg då det är tät vegetationoch
otillräcklig belysning.
Planförslaget
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Situationsplanöver planförslaget.(AFRY)

Syfte och huvuddrag
Detaljplanenmedgeratt en ny skolbyggnadkan uppförassom
tillsammansmed befintlig rymmer cirka 900 elever.En ny förskolebyggnadkan uppföras,somrymmer 8 avdelningar.En ny idrottshall
kan uppförasi planområdetsöstradel. Ny skolbyggnadplacerasi
släntensydvästom denbefintliga Nybohovsskolan.Placeringoch
utformning tar hänsyntill riskavståndfrån Essingeledenoch
Hägerstensvägen,
möjliggör en såstor bullerskyddadskolgårdsyta
sommöjligt samtbevarardenbefintliga skolgårdentill stor del.
Kvartersgataoch vändplanför angöringtill skolaoch idrottshall kan
byggasösterom skolaoch förskola.Angränsandetill dennya
kvartersgatanplanläggsen allmängång-och cykelvägsomansluter
till parkmarkeni södermedmöjlighet för förlängningi framtiden.
En öst-västligbefintlig gångvägkommeratt behövatasbort.
I idrottshallenavsesskolansidrottsundervisningägarum och
byggnadenplanerasatt varatillgänglig för idrottsföreningarpå tider
då skolaninte har verksamhet.Byggnadenrymmer en fullstor
idrottshallmed en fri innerhöjdpå 7 meter.Befintlig bollplan
minskasoch flyttas någotösterutoch användningenreglerasi
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detaljplanensomkvartersmarki stället för parkmark.Mot norr samt
på delarav skolgårdenskyddasträd med förbudmot fällning och
marklov för trädfällning.Syftet är att behållastörreträd med ett
högt bevarandevärde
samten trädridåmot bostadsbebyggelsen.
Återplanteringav främstek och tall kommeratt utförasinom
planområdetsamti parkeni öster.

Sektioner.SektionA-A visar ny skolbyggnadtill vänster,befintlig skolaoch ny
förskolatill höger.SektionB-B visar ny skolbyggnadtill höger.SektionC-C visar
idrottshallentill vänsteroch förskolansfasadtill höger.(Arkitema)

Förslag till ändringar inför granskning

Flerautredningarkommeratt uppdaterasoch planbeskrivningen
kommeratt kompletterasmeduppdateringarna.
Inkomna
synpunkterföranlederinga förändringarav föreslagenmarkanvändningeller byggnadernasvolymer.Bestämmelseom
lokaliseringav dagvattenåtgärder
samtbullerbestämmelser
kompletteraseventuelltberoendepå slutsatseri kompletterade
utredningar.Bestämmelseom stomljud formulerasom.
Arkitektonisk idé
Den nya skolbyggnadenspeglardenbefintliga skolbyggnadens
formspråkmed öppnavinklar och snedställdnock. Terränganpassningen
skaparett souterrängläge
med högrefasaddelar
söderut.De högre fasadernamot Essingeledenskaha en enhetlig
takfotshöjdi likhet medNybohovslångsträcktabostadsbyggnader.
Den södrafasadengesen horisontellindelning för att minskaden
upplevdahöjden,då denkommeratt upplevaspå närahåll från
befintlig gångväg.
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Fotomontageöver nya skolbyggnaderfrån sydväst.(Arkitema)
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Förskolebyggnaden
kan utförasi totalt två våningsplan,varavdet
nedrei souterräng.Barnenfår därmeddirekt tillgång till förskolegårdenfrån bådavåningarna.Inlastning,sophanteringsamt
parkeringför personermed funktionsnedsättning
skerutmed
kvartersgatanösterom förskolan.Förskolansvolymerbildar öppna
vinklar, liksom skolansoch övriga byggnaderi Nybohov.Kulören
reglerasi plankartansomljus och varm. Även här eftersträvas
rödbrunatoner.Taketskautförasi grå plåt. På dennedrevåningen
ska fasadenha mönstereller relief.

Illustration över föreslagenförskolebyggnad,vy från norr. (Arkitema)

Idrottshallensstoravolym somrymmer självahallen, föreslogsvid
samrådetfå en fasadmed grafiskt mönsteri perforeradplåt i ljusa
nyanser.Entrévolymenoch omklädningsvåningen
underhallen
föreslogsutförasmed slätaljusa fasader.
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Illustration över föreslagenidrottshall, vy från norr. (Arkitema)
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Genomdetaljplaneninförs skydds-och varsamhetsbestämmelser
för
befintlig skolbyggnad,vilket innebäratt byggnadeninte får rivas
samtatt byggnadensfönsterform,fasadkulör,material,indelning
och proportionerskabibehållas.Exploateringsnämnden
ansvararför
utformning,projekteringoch genomförandeav allmänplats.
Utformning av allmänplats reglerasinte i plankartan.
Förslag till ändringar inför granskning

Inför granskningkommerplanbeskrivningenkompletterasmed
ytterligareillustrationerav dengestaltningsomreglerasi detaljplanen.Skolbyggnadens
sockeloch avfasadehörn redovisas
tydligareoch vy från Essingeledenska tas fram.Idrottshallens
fasaderarbetasom för att mer anpassasig till omkringliggande
bebyggelseochNybohovshöjdensomhelhet.Gestaltningsbestämmelserna
för idrottshallenföreslåsändras.
Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning
När stadenfortsätteratt växaoch nya bostadsområden
byggs
behöverocksåandrafunktionerän bostädertillföras, såsom
skolplatseroch ytor för idrott. Planförslagetbidrar till möjligheten
att tillgodosedettabehov.
En socialt sammanhållen stad
Barnkonsekvenser

Ny skolaoch förskolainnebärfler elevplatser.Trafikeni direkt
anslutningtill skolanskabegränsas.
Endastnyttotrafik tillåts.
Angränsandelekpark rustasupp. Befintlig skolgårdfår minskade
bullernivåer.
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Trygghet

Gång-och cykelbananlängsangöringsvägen
ökar trafiksäkerheten.
Öppnaplatsermedinsyn från omkringliggandebebyggelse
tillskapasoch idrottshallenskaparmöjlighet till besökareäven
kvällstid. Skola och idrottshall har tydliga entrésidornorrut medan
den södrasidanär helt eller delvis utan entréerför att koncentrera
besökareoch elevertill torg och angöringsytor.
Jämställdhet

Planenger förutsättningför en skolmiljö somär attraktiv för både
flickor och pojkar.
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Näringsliv och kompetensförsörjning
Tillkommandeelevplatserbidrar till stadenskompetensförsörjning
och skaparävennya arbetsplatser.
Kulturmiljö i en växande stad
Den nya bebyggelsenutformasutifrån platsenskaraktär.
Skolområdetsinramningav skogminskaroch grönskanförskjuts
mot skolområdetsutkanter.Reduceringenav buller kommeratt
stödjaområdetsupplevelsevärden.
Visst kulturhistorisktvärde
försvinnernär befintlig förskolabyggd1981 ersätts.Störstnegativ
inverkankommerförslagetenligt denantikvariska
konsekvensanalysen
att ha genomfällning av högväxtaträd.
Arkitektur och gestaltning
Skolbyggnadenkommeratt avtecknasig i skogsbranten
utan att
konkurreramed punkthusensbyggnadshöjdi vyer från längre
avstånd.Den nya skolbyggnadens
höjd mot skolgårdenhålls till tvåtre våningarför att skapaett småskaligtskolområde.
Skolbyggnadensfönstersättningoch struktur-och nyansskillnader
ska förstärkabyggnadenshorisontalitet.Slätareytstrukturoch
ljusare fasadi de övre våningarnaövergårtill någotgrövreoch
mörkarened mot marken.Störrefönsterpartierannonserarskolans
samlanderum. Vinklarna ger byggnadenett slankareoch nättare
uttryck samtidigtsomde ökar byggnadensförmågaatt reducera
buller. Fasadenskautförasi varmasandtoner.Entréerska
förtydligasmed avvikandematerial,till exempelklinker och taket
skautförasi mörk plåt.
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Illustration över föreslagenskolbyggnadsfasadermot skolgården.(Arkitema)
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Illustration över föreslagenskolbyggnadsfasadmot söder.(Arkitema)

Trafik och mobilitet
Endastnyttotrafik föreslåsköra förbi skolbyggnaderna
på denöstra
sidanmedanden västradelenkan hållashelt fri från trafik. I och
med dennya skolbyggnadens
placeringförsvinnerdenbefintliga
gång-och cykelvägeni öst-västligriktning söderom befintlig
skolgård.Skolanspersonaloch eleverkommer fortsattatt kunna
röra sig över skolgårdeni dessariktningar medanallmänheten
istället hänvisastill befintlig gångvägnorr om skolan.
Grön och vattennära stad
Utförd naturvärdesinventering
konstateraratt naturvärdeni planområdetfrämstavserstörreträd.En spridningsanalysav ett scenario
före och efter planensgenomförandevisadeatt planförslagetinte
väntaspåverkaspridningssamband
i Nybohovsområdet.
Kulturliv, idrott och rekreation
Detaljplanenbidrar positivt till allmänhetensmöjlighet att utöva
idrott. Idrottshallenkommervaratillgänglig för bokningarkvällar
och helger.Befintliga bollplanerersättsmed en ny. Delar av parkoch rekreationsområdet
tasi anspråkav nya skolbyggnader,
samtidigtstärksbefintligt parkområdeoch lekplatsösterom skolan.
En ny parkvägknyter sammanskolgårdenoch parkenösterut.Här
föreslåsocksånya trädplanteras.En öst-västliggångvägsomligger
i läget för ny skolbyggnadtasbort.
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Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
Möjligheternaatt klara miljökvalitetsnormerför vattenriskerasinte.
Föreslagenhöjdsättningmedför att vattnetvid skyfall kan avledas
och infiltreras i befintlig skogsmarkoch slänti söder.Planeradskolbyggnadsutformasför att förhindraståendevattenvid ett100årsregn.
Tillkommandeskolbyggnadskärmarav buller från trafiklederna
och ger en störrebullerskyddadskolgårdän dagsläget.Risken för
störningarfrån vibrationerbedömsinte föreligga.Planbestämmelser
reglerarvibrationeroch stomljud.
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Miljökvalitetsnormerför partiklar och kvävedioxidklarasinom hela
planområdet.Preciseringarav miljökvalitetsmålet”Frisk luft”, som
gäller för kvävedioxidoch partiklar, klarasocksåinom storadelar
av området.Utbyggnadenpåverkarinte halternainom planområdet
eller för omkringliggandevägar.
Beräkningarav risknivåer visar att planeradbebyggelseär lämplig
med hänsyntill risker från transporterav farligt godsoch förekomst
av farliga ämnenmed de åtgärdersomreglerasi plankartan.
Teknisk försörjning
Ledningsstråkför el, tele och fiber finns i gångvägensomgår
mellanHägerstenvägen
och Nybohovsbacken.
Dessastråkbehöver
läggasom för att ge plats för dennya skolbyggnaden.Omläggning
görs via befintlig gångvägupp till Nybohovsbacken.
Planprocess
Process
Planarbetetbedrivsmed utökat förfarande.Nästatillfälle som
ärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir när
stadsbyggnadsnämnden
skagodkännadetaljplaneförslaget
och
överlämnadet till kommunfullmäktigeför antagande.
Planförslagetsändesut på samråd2021-05-25– 2021-07-05.
Information om samrådetskickadesut enligt sändlistatill remissinstanseroch berördasakägareenligt fastighetsförteckningen.
Samrådsförslaget
visadespå stadsbyggnadskontoret
samtpå
stadsbyggnadskontorets
hemsida.Annonsom samrådpubliceradesi
DN och SvD onsdag26 maj 2021 samti lokaltidningenMitt i
lördag 29 maj 2021.Inget samrådsmöte
hölls på grund av rådande
pandemi.
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Tidigare ställningstaganden i ärendet
Beslut om att påbörjaplanarbetetfattadesav stadsbyggnadsnämnden
2017-06-15.Nämndenbeslutadeom planstarti
enlighetmed stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
och uttalade:
”Planenatt byggaut Nybohovskolanutgör en viktig del i
utvecklingenav Hägersten- Liljeholmen.Områdetär beläget
näraEssingeledenoch är därmedutsatt för buller och avgaser.De
nya byggnadernakommerförutom fler skolplatseratt bidra till
minskatbuller vid skolgården.I det fortsattaarbetetär det viktigt att
ävenseöver andraåtgärderför att skolgårdenska varasåskyddad
sommöjligt för buller och utsläppav partiklar. Gårdsytornaska
ocksåvaratillräckliga för att möjliggöra en god lek samtför att
minskaslitagetpå dennärliggandeskogsmarken.Möjligheten att
sparanaturmarkmed uppvuxnaträd och dennaturligatopografin
för varieradlekmiljö och ekosystemtjänster
inom dennya skolgårdenbör eftersträvas.”
I planförslagethar denlämpligasteplaceringenav skolbyggnaden
valts för att uppnådeneftersträvadeeffektensombullerskydd,utan
att i för stor utsträckningpåverkabefintlig vegetation.En avvägning
har gjorts mellan att skjutabyggnadenvästerutför att få såstor
skolgårdsommöjligt eller kommapå längreavståndfrån Essingeledenoch Hägerstensvägen.
En stor mängdutredningarhar tagits
fram för att visahur barnensvistelsemiljöpåverkas.
Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets ställningstagande
Under samrådethar totalt 29 yttrandeninkommit. 14 av dessaär
från myndighetereller övriga remissinstanser.
Flertalet
remissinstanser
tillstyrker planförslagetmen framför synpunkteri
sak,framför allt vad gäller buller, skolgårdensfriyta, dagvatten,
markföroreningarsamtpåverkanpå parkområdetoch möjlighet till
grönkompensation.
Synpunkterframförsatt ny skolbyggnadbör
sänkasoch befintlig förskolabehållaspå grundav kulturhistoriskt
värde.15 av yttrandenahar inkommit från bostadsrättsföreningar
och närboende,vilka främstframfört synpunktergällandetrafik och
parkeringsfrågorsamtpåverkanpå befintliga rekreationsytoroch
stråk.
Kontoretssammanfattande
bedömningär att de inkomna
synpunkternakan hanterasoch studerasvidarei det fortsattaarbetet.
Kontoret föreslårinte förändringarav bebyggelsensomfattning.
Med anledningav de synpunktersom framförtsundersamrådet
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kommerföljande frågor att studerasvidarei det fortsatta
planarbetet:
- idrottshallensgestaltning
- buller, stomljud,vibrationer
- rening och fördröjning av dagvatten,miljökvalitetsnormer för vatten
- markföroreningar
- luftkvalitet
- risk
- fastighetsregleringoch infartslösning
- framkomlighetenvid brand,brandpostnät
- ytterligaregrönkompensation.
- gångnäteti området
- angöringoch parkering
- dragningoch anslutningav VA-ledningar
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt detaljplanensgenomförandeinte
kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.Detta
utvecklasytterligarei planbeskrivningen.
Samrådmed länsstyrelsenom huruvidaplanenkan antasmedföra
betydandemiljöpåverkanhar sketti sambandmed plansamråd.
Länsstyrelsendelarstadsbyggnadskontorets
bedömning.
Tidplan
Utifrån att erforderligtunderlagför detaljplanensframtagande
levererasenligt uppsattprojekttidplansamtatt inga nya,
oförutseddaomständigheter
blir kändaeller tillkommer underplanprocessenförväntasföljandetidplan:
Granskning
GodkännandeSBN
AntagandeKF

juni-augusti2022
november2022
januari2023

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed byggaktörenför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
serpositivt på en utbyggnadav Nybohovsskolanför ytterligare730 elever,ny förskola,en ny idrottshall och
förbättradljudmiljö på skol- och förskolegårdaroch att
utbyggnadenkan utformaspå ett sättsomgör att läget näraEssingeledenkan hanteras.
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Kontoretbedömeratt möjlighetenatt tillskapamånganya skol- och
förskoleplatseroch förbättrademöjligheterför barnsoch ungas
idrottandeunderbådeskol- och fritid motiveraratt vissnaturmark
tasi anspråk,att befintlig förskolarivs och att dennya bebyggelsen
skeri anslutningtill en kulturhistorisktintressantmiljö. En
marginell ökning av biltrafiken är någotsomnärboendeförväntas
tolererai en växandestad.
Utifrån inkomnasynpunkterkommerinför granskningett flertal
utredningaratt uppdaterasoch idrottshallensfasadarbetasom,
byggnadernas
gestaltningjusterasnågot,till exempelgenomatt
solcelleroch grönatak möjliggörspå komplementbyggnader.
Planbeskrivningenkommeratt kompletterasmed vissagestaltningsbestämmelser.
Kontoretkommerävenatt utredaom ytterligare
friyta kan tillskapas.
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt ovanstående
revideringar
innebären lämplig avvägningmellan olika intressen.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
SLUT

