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Yttrande över förslag till detaljplan för Pytsen 1 m fl i stadsdelen Liljeholmen,  

SDp 2017-07068. Utökning av Nybohovsskolan och förskolan Pytsen samt ny idrottshall 

Det är inte godtagbart att samla över tusen barn på en liten svårtillgänglig yta omgiven av bullrande 
trafikleder. Förslaget strider mot huvudmålet i stadens översiktsplan, nämligen att skapa 
förutsättningar för goda livsmiljöer. Det strider också mot Barnkonventionen, som är svensk lag. 
Enligt denna ska kommunen i alla åtgärder som rör barn i första hand beakta vad som bedöms vara 
barnets bästa. I detta fall motiveras planförslaget inte av en strävan efter barnens bästa. Enda 
motivet till utvidgningen av denna skola och förskola är att staden inte anser sig kunna avstå annan 
mark för ändamålet.  Detta trots att det inom Liljeholmsområdet finns tillgänglig mark som avses 
rymma ytterligare 12-15 000 nya invånare.  

Skolan med 900 elever ligger enligt förslaget 60 m från Essingeleden och 35 m från Hägerstensvägen. 
Bullret på platsen är öronbedövande, upp till 75 dB. För att skydda mot bullret har skolan formats 
som en vinkelbyggnad med skänklar mot Essingeleden respektive Hägerstensvägen. Enligt 
förarbetena till planförslaget kommer eleverna att få förbud mot att vistas på den branta 
bullerstörda och stoftdrabbade ytan utanför vinkelbyggnaden.  

På norrsidan av denna byggnad uppstår en yta ca 6 800 m2 som har en störning från buller under 55 
dB(A) och anses kunna utgöra skolgård. Det betyder 7.6 m2 per barn. Det ska ska jämföras med 30 
kvm som Boverket förespråkar och med genomsnittet i Stockholm som är 15 kvm per barn. De delar 
av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska enligt naturvårdsverket ha en 
bullernivå som inte överskrider 50 dB. Endast den del av skolgården som ligger närmast innanför den 
skyddande vinkelbyggnaden har en så låg ljudnivå. Denna yta är ca 3 500 m2, eller 4 m2 per barn. 
Under alla delar av året utom sommarlovet ligger 80 % eller mer av denna bullerskyddade yta i 
slagskugga. Barnen blir därigenom instängda på en alldeles för liten och skuggig yta, utan möjlighet 
att dra sig undan. 

Gårdssidan på byggnaden får en höjd på tre våningar, medan utsidan får en höjd på fyra våningar. 
Klassrummen ligger mot utsidan och vänder sig mot Essingeledens och Hägerstensvägens buller. 
Skolbyggnaden och idrottshallen kommer att bli starkt exponerade mot Essingeleden. Varje 
passerande kommer att tänka: Varför har Stockholms stad lagt en skola just här. 

Den utbyggda förskolan Pytsen får enligt förslaget ingen gårdsyta med bullernivå under 50 dB. 

Tillfarten till skoltomten är trång och komplicerad och orsakar redan nu konflikter mellan boende, 
skola och föräldrar som vill lämna sina barn med bil. Utökningen av skola och förskola samt 
tillkomsten av idrottshall kommer att öka dessa konflikter. Bergbanans kapacitet är så låg att den är 
ointressant för skolbarnen och deras föräldrar. 

Planförslaget bör dras tillbaka. Plats för skola och förskola bör i stället beredas inom de områden som 
nu håller på att planläggas, främst Lövholmen. 
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