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INLEDNING

Bakgrund & syfte

I Beslutet för planuppdraget preciseras att detaljplanen ska möjliggöra för en ny F-9 
skola för ca 1000 elever, en idrottshall samt goda skolmiljöer avseende utevistelse 
för fysisk aktivitet, lek och kreativitet. Den nya skolan ska vara väl anpassad till 
platsens förutsättningar, ha hög kvalité avseende gestaltning och utformning samt 
möjliggöra för en funktionell och trygg skolmiljö. En viktig del i detta är att erbjuda 
en attraktiv skola, så att barn och unga kan ges de bästa förutsättningarna i livet. 

Stadsdelsanalysen pekar på behovet av mer jämlika, hälsofrämjande och trygga 
villkor. En viktig del i detta är att erbjuda en attraktiv skola, så att barn och unga kan 
ges de bästa förutsättningarna i livet. Stadsdelsanalysen pekar även ut behovet av 
trygghet och trivsel som en del i utvecklingen av stadsdelen. 

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i syfte att tydliggöra kommunens 
ambitioner för detaljplanen i text och illustrationer. I programmet framgår 
gestaltningsprinciper för skolans husvolymer, exteriör gestaltning och 
skolgårdsgestaltning för att uppnå planuppdragets krav av hög kvalité. Programmet 
visar också hur gestaltningen understödjer en funktionell och trygg skolmiljö 
samt hur gestalningen förankras i områdets kulturhistoria och binder samman 
gestaltningen mellan Hallunda centrum till den nya dataljplanen för Hallunda Gård.

Botkyrka kommun  
Arkitekt: Arkitema  
Innehåll: Årskurs F-9  och idrottshall 
Antal elever: 975
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Nya Hallunda skola planeras att ersätta Borgskolan på fastigheten Borgskolan 2 i Norsborg. 
Skolfastigheten omges idag av parkmark, gator, höghus, radhus och parkeringar. 

Hallunda präglas av kulturell mångfald och variation i bebyggelse och utemiljöer. 
Ambititonen för den nya skolan är att den ska utformas som ett nutida tillägg som 
samtidigt förhåller sig till områdets karaktärsdrag och landskap. Byggnaden ska utstråla en 
tydlig form och identitet som lyfter områdets befintliga arkitektur. 

Skolans två byggnadskroppar och idrottshall varierar i våningsantal och trappar ned i 
höjd mot den lägre bebyggelsen i norr. Byggnadernas trappning och organiska formspråk 
bryter ned skalan och gör att volymen relaterar till den omgivande terrängen. Entréplanets 
utformning och placering skapar öppna siktlinjer från Borgvägen in på skolans gårdsrum. 
Skolvolymernas placering ramar in kvarteret och sluter skolgården mot Borgvägen och 
trafiken.  

För Prästkragen kommer detaljplanen att justeras till en byggrätt för en byggnad i två 
våningar för en framtida utbyggnad av Skolverksamheten. Gestaltningen för prästkragen 
ska följa samma gestaltningsprogram som övriga byggnader.

Skolans mjuka, organiska form är karaktärsskapande och tar inspiration från områdets 
natur samtidigt som den flörtar med Folkets hus, en populär mötesplats i närområdet. De 
rundade hörnen och fasadens horiosontalitet binder samman de olika byggnadskropparna 
och dess  funktioner till en helhet. Tegel har även en särskild historia i området. Slagsta 
tegelbruk var en stor producent av tegel till Byggboomen i Stockholms innerstad under 
slutet på 1800-talet. Fittja tegelbruk, senare Mälardalens tegelbruk var i bruk fram till 1964.

Husvolymerna är anpassad i bottenvåning för att skapa särskild god uppsikt av skolgården 
samt minimera dolda ytor.

Exteriör Gestaltning Skolbyggnad  

Övergripande gestaltning

ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:1000/A3
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Entréplan som skapar god uppsikt

• Förskjutet entréplan med rundade hörn för att skapa siktlinjer  
genom skolgården

• Socialt och uppglasat entréplan 
• Idrottshall med goda siktlinjer genom byggnaden

Trygg skolgård

Bullerbarriär mot 
Borgvägen

• Bullerbarriär mot borgvägen 
för att skapa en tyst och lugn 
skolgård

• Volymernas placeringen 
längs med vägen maximerar 
skolgårdsytan 

Bullerbarriär

Tyst skolgård

BORGVÄGEN

Entréer & inlast

• Inlast från Borgvägen 
• Entréer åt flera håll för att aktivera ytorna runt skolan
• Parkeringsplatser i söder i anslutning till idrottshall

P-platser

Inlast

Busshållplats

Program & bebyggelse

• Socialt och aktivt entréplan 
• Tydliga hemvister på övre plan
• Mjuk och organiskt form som skapar  

karaktär och kompletterar befintlig bebyggelse
• Trappning mot prästkragen och låg  

bebyggelse i norr
• Uppbruten volym för att minska skalan

Hus A trappar ner mot  
låg bebyggelse i norr

Hus B och idrottshall möter den 
högre bebyggelsen i syd

Prästkragen

Höghus

Skolgård

Natur/skog

Hemvister

Gemensamma salar

Idrott

Parkering
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Skolbyggnadens in- och utsida präglas av varma kulörer. Fasaderna kan kläs i tegel där 
olika murförband bryter upp fasaden genom skuggverkan och dekorativa mönster.  
Detaljeringen gör att skalan känns omhändertagen och artikulerad på nära håll samtidigt 
som volymen blir tydlig och karaktärsskapande på långt håll, likt befintliga högshus i 
området. 

Bottenvåningen kan utföras i betong och terrazzo, vilket och gör att volymen landar 
ordentligt på marken.  Vid entréer sker omhändertagna indrag i fasaden med organiska 
detaljer och sittytor i ljus betong. 

Materialbytet i entréplan förtydligar placeringen av skolans sociala och öppna funktioner. 
Betongen möjliggör dessutom en lekfull detaljering i fasad i form av sittytor och reliefer 
som samverkar med utemiljön. 

Fasadmaterialens kan passa in i omgivande färgskala där varma toner dominerar, och 
knyter samman kulören mellan Hallunda centrum och Hallunda gård.  

Fönster- & Dörrpartier
Med enkel fönstersättning skapas en lugn och harmonisk rytm åt fasaden. Återkommande 
större partier återfinns i fasaden och skapar variation samtidigt som de markerar skolans 
olika funktioner.  I kontrast till den strikta fönsterplaceringen skapar de varierade, horison-
tella fönsterpartierna en spänning och rörelse som förstärker volymens organiska form. 

  

Materialitet & kulörer

EXTERIÖR. Tegelfasad i varm,  
terracotta kulör. 

EXTERIÖR. Entréplan i betong och 
terrazzo i ljus, varmgrå kulör.

EXTERIÖR. Fönster, dörrpartier RAl 1035

PERSPEKTIV. VY MOT SKOLGÅRD FRÅN SÖDER
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PERSPEKTIV. VY FRÅN SKOLGÅRD I ÖSTER
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Entréplan

Byggnadernas entréplan kommer att innehålla de gemensamma funktionerna i skolan, 
samt innehålla de delar som lätt kan nyttjas av medborgare efter skoltid. Våningen bör 
präglas av öppenhet och ljus, gärna uppglasade för att koppla ihop skolans funktioner som 
tex matsal, samlingsplatser och slöjdsalar med staden utanför. Detta ger en samhörighet 
mellan gård, gata och byggnad och aktiverar och förstärker tillhörigheten med kvarteret. 
Entréplanet får en omhändertagen bearbetning av eventuella skarvar, sittytor och reliefer 
som samverkar med utemiljön. 

På gårdsfasaden krögar de övre planen ut över entréplanet vilket ger upphov till 
byggnadens karaktäristiska, “svävande” våg.  Undertaket kan kläs i perforerad plåt, och 
ljussätts underifrån för att accentueras och skapa en ökad trygghetskänsla.      
De synliga pelarna i gårdsfasad kan utföras i terazzoplattor och betongsockel. 
Betongsockeln svänger ut och ger sittbänkar mot fasaden.

EXTERIÖR. Den utkragande ”vågen” på gårdsfa-
saden ger skolan en stark identitet .

EXTERIÖR. Sittytor och reliefer som 
samverkar med utemiljön.

EXTERIÖR. Skärmtak över huvuden-
tréer som kopplar samman de två 

volymerna.

EXTERIÖR. Omhändertagna entréer i ljus terrazzo och med 
organiska detaljer. 

  

Entréer

Skolans huvudentréer är väl omhändertagna och är omfamnade av ett sedumtak med 
lekfulla rundade öppningar. Under taket, mellan de två skolvolymerna skapas ett entrétorg 
som uppmuntrar till informella möten och samling. Öppningen mellan byggnaderna ger en 
inblick till den grönskande skolgården på andra sidan.
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Taklandskap

Byggnadens variation i höjd ger upphov till ett varierande taklandskap. de låglutande 
taken kan kläs i svart takpapp med plåtdetaljer i kulör lik övriga plåtdetaljer för 
byggnaderna. Plats förbereds för solpaneler på den mest lämpliga platsen utifrån 
solexponering. Mindre takanordningar tex stegar och räcken färgas gärna i takets kulör. 

 

EXTERIÖR. Sedumtak på skolans  
entrétak.

EXTERIÖR. Tak med Integrerade 
solceller.

EXTERIÖR. Plåtdetaljer

  

En skola med karaktär 

Fasadernas detaljrikedom ger byggnaden karaktär. Skuggverkan i de olika förbanden 
skapar en upplevelse av färskiftning trots att kulören på tegelstenarna är i lika 
terracottafärger i alla olika förband.

FÖRBAND  F11

FÖRBAND  F10

FÖRBAND  F12

FÖRBAND F13

FÖRBAND F11

TERAZZO (F30) / BETONG (S1)
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PERSPEKTIV. VY MOT SKOLGÅRD FRÅN SÖDER
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PERSPEKTIV. VY MOT BORGVÄGEN FRÅN SÖDER
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PERSPEKTIV. VY MOT HUVUDENTRÉN, IDROTTSHALL

Exteriör Gestaltning idrottshall  

Övergripande gestaltning
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PERSPEKTIV. VY FRÅN FOTBOLLSPLAN I SÖDER MOT SKOLGÅRD, plats på vägg för projektioner
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 Gestaltning skolgård
Illustrationsplan

1. Entrézon
2. Matematikgård
3. Gröna rummet
4.Fruktträdgården
5.Drumlinparken
6. Aktivitetsyta för yngre barn
7. Aktivitetsyta för äldre barn
8. Lekslänten
9. Stentorget
10. Läktaren
11. Fotbollsplanen
12. Skogsholmnen
13. Södra ängen
14. Norra ängen

2.

3.

5.

1.

4.

6.

7.

8.

9.

11.
13.

14.

12.

SKALA 1:1000/A3

10.
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Gestaltningen utgår från platsens topografiska och geologiska förutsättningar. Den förstärker 
och demonstrerar platsens historia, landformer från inlandsis och den forna markanvändningen. 
Varje delområde har en inbyggd landskapspedagogik som i kombination med nya funktioner gör 
skolgården lättläst, varierad och hållbar över tid. Den kan nyttjas i undervisningssyfte men också 
för lek, vila, aktivitet och umgänge.

Genom en varierad gård med stark identitet blir det en skola  att vara stolt över. Trygghet, 
jämställdhet och tillgänglighet ska genomsyra utformningen. Öppna siktlinjer, flöden av människor 
under hela dygnet och belysning bidrar till trygghetskänslan.  

I bottenplanets indrag finns en tilltagen väderskyddad, möblerad entrézon. Fönsterdörrar ger 
interaktion mellan undervisningssalar och skolgård. Hjärtat av skolgårdsområdet omvandlas till 
en stor överblickbar och flexibel rastgård med tema berg, stenblock och åsmaterial. Här finns 
asfaltslingor, stenmjölskullar med vegetationsdungar samt enkel balans-, häng- och sittutrustning 
av trä och metall. I anslutning till undervissningssalarna i norr finns en matematikgård med 
pedagogiskt innehåll, likt geometiska markmålningar och betongplattor som bildar ett 
koordinatsystem. 

 Gestaltning skolgård
Övergripande gestaltning

Den dynamiska rastgården övergår i ett centralt, uppsamlande stentorg som fylls med 
naturstensblock. Intill torget finns två separata aktivitetsytor med utrustning för yngre respektive 
äldre barn. 

Norr och söder om de blockiga ytorna med morän och berg ger lerjordarna förutsättningar för 
öppna gräsytor och gräskullar med karaktär av äng och hagmark. I norr skapas det gröna rummet 
som är en mångfunktionell plats för odling, förvaring och umgänge. Intill denna skapas även en 
trädgård av fruktträd och bärbuskar; för sinnliga upplevelser, vila och kontemplation. 

Moränkullen i östra delen av planområdet bevaras nästintill orörd som en mångsidig och mer vild 
plats. Kopplingarna mellan parkmarken och skolgården förstärks. 

I söder kommer den nuvarande idrottsplanen utföras som flexibel konstgräsplan och intilliggande 
löparbanor. Intill planen tjänar en stor gradäng som läktare med integrerad scen under skärmtak. 
Det blir en lämplig samlingsplats vid skolavslutningar eller för uteundervsning.

 I anslutning till skolgårdens olika aktivitetsytor finns avskilda platser för de elever vill betrakta på 
avstånd. 
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Väderskyddad och trygg entrézon 
närmast skolbyggnaden. 
Interaktion mellan inne och ute.

En tydlig och lättanvänd 
matematikgård som kan ge 
eleverna verklighetsförankring 
genom praktiska och pedagogiska 
exempel. Skapar en möjlighet 
för omväxlande inomhus- och 
utomhusundervisning.  Den fria 
hårdgjorda ytan blir en flexibel 
plats som kan rymma spontana 
initiativ till annan lek, exempelvis 
bollek, hopphage eller hopprep. 

Pergolakonstruktion med inbyggt 
väderskydd och förråd. Gröna 
rummet blir en plats för eleverna 
där de kan odla, umgås och vila. 
Genom odlingen får eleverna 
möjlighet att ta egna initiativ 
och påverka skolans temporära 
växtmaterial. Här får de lära sig 
om  ekosystemtjänster och ätbart 
växtmaterial. 

  

1. Entrézon

  

2. Matematikgård

  

3. Gröna rummet

Väl belyst och med stora fönster och 
entrétäthet.

Pergola och väderskydd för 
uteundevisning.  

Koordinatsystem, måttståckar, skalor, 
volymer och geometri.

Utrustning för att experiementera med 
ljud-, ljus- och bildupplevelser

Sittgrupper, ståbord och bänkar i 

fasad.

Änggräs, pollinatörer och lövskugga. Fruktträd och bärbuskar.

Stora träd som ger lövskugga 

Balans och motorik

Flexibla ytor

Öppen rastgård  med 
stenmjölskullar, träddungar, 
stenblock och liggande 
trädstammar. Inbäddade 
oregelbundna multisportytor 
av konstgräs och gummiasfalt 
som uppmuntrar till aktivitet och 
rörelse. Det lekfulla och flexibla 
drumlinlanskapet tillåter eleverna 
att ta platsen i anspråk. Sinnlig 

Öppna gräsytor varvat med lugna 
avskilda platser möjliggör en 
mångsidig användning av området. 
För den sinnliga upplevelsen och 
kontemplation. Här kan eleverna 
plocka frukt på hösten, klättra i 
träden och betrakta fågellivet. 

Programmerad lek i fallskyddssand 
för årskurs F-3. Motorikträning på 
gungor, stubbar och balansstockar.  
Tillgänglighetsanpassad lek, 
studsmatta i gummiasfaltsyta. 

  

5. Drumlinparken

  

4. Fruktträdgården

  

6. Aktivitetsyta för yngre barn

Aktivt häng för äldre elever.Multifunktionell utrustning.

Lekutrustning för årskurserna 
4-9. Motorikträning, karusell och 
stockar av trä. I fallskyddsytorna 
finns utrymme att komplettera 

  

7. Aktivitetsyta för äldre barn
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En central platsbildning som 
binder samman omgivande 
gångstråk.  Likt ett torg med en 
något offentlig karaktär. Klassiska 
parkbänkar med ryggstöd och 
solsoffor mot söder. 

Läktaren blir en stor hängtrappa 
mot söder under raster men 
fungerar också som samlingsplats 
vid skolavslutningar, uppvisningar 
eller idrottsevenemang. Ett inbyggt 
ramppaket gör det möjligt att nå 
indrottsytorna tillängligt. 

  

9. Stentorget

  

10. Läktaren

Släntrustchkana av rostfritt stål.Sluttande mark och vegetation.

Betongmarksten, stenblock och 
stenmjöl.

Gradänger av trä och betong.

Sluttning med bred 
släntrutschkana och intill den mer 
informella lekbuskage och stora 
träd. 

  

8. Lekslänten

Norra ängen.

Skogskaraktär, lärkträd och gläntor.Skogskaraktär, lärkträd och gläntor.

Den södra leråkern lämnas som en 
extensiv gräsäng och en avskild 
ytterzon av skolgården. 

Den norra gräsplanen rustas upp. 
Befintlig funktion som flexibel 
gräsplan med fotbollsmål som 
behålls. 

Intill idottshallen rustas den 
befintliga grusplanen till en 
multifunktionell konstgräsplan med 
ytor av gummiasfaltbeläggning 
med löparbanor. Rymmer 
idrottsundervisning för flera klasser 
parallellt.

Den befintliga holmen framträder 
mellan de i historien brukade 
leråkrarna och lämnas nästan 
orörd inom planområdet.Den blir 
en stimulerande och vidlyftig del av 
skolgården.  

  

13. Södra ängen

  

14. Norra ängen

  

11. Fotbollsplanen

  

12. Skogsholmen

Inbäddad i gräskullar och varierad 
grönska.

Öppen gräsyta i söderläge.
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Material & färgval

BETONGMARKSTEN  STENMJÖL

Möbelserien Rumba från Kompan. 
Långbord, bänkar och solsoffor

SAND TRÄ STÅL

Balansstockar och lekutrustning av trä 
och rostfritt stål. 

Stålpergola med flyttbara möbler.
Hängmattor och hängnät

  

Utrustning

  

Växtmaterial

Enstaka exoter som accentträd
 exempelvis kaukasisk vingnöt

Trädplanteringarna i drumlinparken 
består till största del av inhemska arter 
såsom skogsek, avenbok och skogslönn. 

Fruktträdgården blommar på våren 
och ger frukt- och bärskörd på hös-
ten, både för djurliv och skolelever

I fruktträdgården varvas klipps gräsmat-
ta med inhemskt ängsflor som gynnar 

pollinatörer

Genom ett varierat växtmaterial blir 
skolgården mer motståndskraftig mot 
angrepp och klimatvariationer. Dess-
utom bidrar det till en rik färgpallet på 

hösten.

Lekbuskagen består av slitstarka växtval 
som skapar rumsligheter för spontan lek

Vegetation
På den stora rastgården planteras träd och tåliga buskar i öst-västliga dungar, för en 
överblickbar gård och rumslig avskärmning. Planteringar blir av bärgivande buskar 
med inslag av perenner och buskträd. Växtmaterialet blir inhemskt och anpassas till 
platsens karaktärshabitat. Ved från träd och buskar som avverkas sparas på platsen som 
faunadepåer i skogsholmens brynzon.

1. I biobädden ska växtmaterialet anpassas för att tåla fluktuerande vattenstånd. 
2. Ett varierat växtmaterial med tidig till sen blomning med arter som gynnar biologisk 

mångfald eftersträvas. 
3. Växtmaterialet ska även bidra till en årstidsvariation och lövskugga. 
4. Grupper av buskar och träd med amträd ger grön volym från nyplantering, stadig 

etableringperiod och succession över tid.
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Sol/Skugga

Gröna volymer av buskar och stora träd reglerar temperaturen 
lokalt och skyddar från vind. Rikligt med vegetation skuggar 
och absorberar inte lika mycket värme som öppna hårdgjorda 
ytor. Fyra omgivande, vildvuxna skogsholmar kan ge lokal 
parkbris som bidrar till en svalare skolgårdsmiljö. 

Väderskydd

Skolbyggnadens entrézon mot öst blir ett tilltaget väderskydd 
så att elever kan vistas utomhus i alla väderlekar, med skydd 
från regn och blåst. I norr finns väderskydd i “ Gröna rummet” 
och i söder under skärmtak i gradängerna. Integrerad 
belysning gör platserna användbara och trivsama både 
kvällstid och under mörkare årstider.

Årstidsanpassning

På skolgården snöröjs en asfalterad slinga så att gården 
tillgängliggörs från omgivningen vintertid. När snö lägger 
sig på kullarna och i lekslänten blir skolgården en lekfull 
vintermiljö. Lövfällande träd bidrar till årstidsdynamiken genom 

  

Klimat och årstidsvariation

Lek i snö

Vårblommande körsbärsträd

Dagvattenhantering 
Skolgården höjdsätts så att ytliga flöden enkelt kan rinna 
bort vid stora skyfall. Vid normal nederbörd leds vattnet till 
skelettjordar och regnbäddar. Takvattnet leds invändigt till 
magasin under mark varifrån vattnet skulle kunna nyttjas för 

  

Grön och hållbar skolgård

1. Genomsläppliga material som infiltrerar och delvis renar 
dagvatten. 

2. Där det är möjligt leds ytligt vatten till skelettjordar med 
kolmakadam. Övrigt vatten leds till brunnar och som 
kopplar på det kommunala nätet. 

3. Vatten från parkeringsytorna leds vis brunn till biobädd i 
söder som bidrar tilla att rena.  

4. För att öka förståelsen för vattnets kretslopp kan 
regnvattentunnor placeras intill odlingsbäddarna och vara 
tillgängligt för eleverna.

Faunadepå vid skogsholmen

Grova trädstammar sparas och 
placeras i lekytor 

  

Belysning

Skolgårdens belysning ska kännas spännande, trygg och skiftande. Området ramas in 
av stolparmaturer och fasadbelysning som tydliggör skolans gård. När man kommer 
in på gården ska en nyfikenhet lockas fram. Ljuset är både lågt och högt placerat 
och här undviks opala ytor från låga stolpar. Skolans idrottshall, med framförvarande 
parkeringsytor, ska tydliggöras med belysning i yttertak och fasad medan parkeringsytor 
förses med stolparmaturer. Tillskottsljus ges från intilliggande Undercentral som tydliggörs 
med fasadbelysning. 

Belysningspollare, ateljé LyktanInfälld belysning i handledareBelysta karaktärsträd

Perspektiv visar infälld belysning i entrézon
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• Väl belysta entréer för trygghet 
och tydlighet runt hela fastigheten. 
Belysning i bottenplanets indrag är 
riktningsbar och kompletterar gårdens 
belysning.

• Matematikgårdens belyses från en 
högre stolpe med riktningsbara 
spotlights.

• Gröna rummet – Här skapas vi 
rum i rummet genom att fälla 
in små ljuspuckar i konstruktion 
en. Ljusmarkörer vid förråd med 
fasadbelysning. 

• Att vandra runt i fruktträdgården ska 
vara en mer lugn upplevelse för sinnet, 
här sänks belysningen till pollarnivå.

• Drumlinpark och aktivitetsytor belyses 
från ovan i form av riktbara spotlights på 
höga stolpar. Ljuset ska punktmarkera 
och flöda över de mest aktiva ytorna   

• För att kunna balansera in ett aktivt ljus 
vid lekslänt, läktare och fotbollsplan ska 
ytorna läsas ihop. Ljusmässigt hjälper 
ytorna varandra då lekslänten, utöver 
sitt riktbara ljus, får ett ljusläckage från 
idrottsplan.

• Idrottsplanens entré får ett 
rumsskapande ljus från läktare och 
scen och trappan markeras med infällda 
puckar i handledarna.   

• För att tydliggöra skogsbrynet placeras 
ljus mot några av träden med ett antal 
låga pollare med uppljus. 

• Södra ängen – Omgärdas av 
stolparmaturer och pollare 

• Norra ängen  – Bevaras som fotbollsplan 
och befintlig belysning behålls

Belysningsprogram

Stolpar med riktbara spotlights Infälld belysning i pergolan Belysning infällt i räcken vid 
gradängerna

Belysningsplan

  

Konsekvensbedömning av förslag

Sammanfattning av barnkonsekvensanalys 

Nulägensanalys

POSITIVT   
 
+ Nivåskillnader
+ Grönt och skog
+ Platser för lek 
+ Platser för häng 
+ Överblickbarhet 
+ Vuxennärvaro

+ Minskad biltrafik
+ Mer småskaliga rumsbildningar skapas längs fasaden
+ Mer grönska på skolgården
+ Omgivande grönområde i öster integreras i skolgården
+ Yta för inlastning och leverans skiljs från yta för hämtning/lämning 
+ Positivt att kuperad mark skapas. 
+ Stora nya träd ger skugga
+ Stora uppvuxna karaktärsfulla träd sparas
+ Bentlig höjdskillnad utnyttjas bättre
+Tydlighet kring trafik skapar en säkrare trafiksituation
+ Naturlig och mild färgssättning ger lugn
+ Konstgräsplan ger mindre risk för skador jämfört med grus
+ Tunneln upplevs relativt ljus och rymlig under dagtid
+ Trappad yta/gradäng
+ Större skolgårdsyta än tidigare gård 
+ Entréer till matsalen har blivit mer synliga för vuxna
+Adderad belysning kommer att göra att kullen känns tryggare 

- Otydlig entréplats. Denna entré är viktig och gen
från gångtunneln. Tunneln upplevs som mörk
kvällstid pga trasig belysning
- Koppling mellan busshållplats och entré till
skolan kunde varit bättre
- Cykelparkeringar är placerade vid byggnadens
baksida vilken saknar entréer
- För få eller inga cykelparkeringar i anslutning till
nyckelplatser på skolområdet
- Platsen för avstigande vid hämta/lämnazonen är
för liten. Risk att fotgängare använder gatan att
gå på. Osäker traksituation kan uppstå
- Väderskyddade hängytor saknas längre bort från
skolbyggnaden, i skolområdets östra del
- Risk för dålig överblick på skolgården 
- Risk att allmänheten passerar igenom skolgården
- Stor yta gör skolgården svårare att övervaka

Se hela skrivelsen “Barnkonsekvensanalys för Hallunda nya skola” 

ÖNSKEMÅL    • Bättre lampor och laga utrustning
• Lek för äldre barn
• Blommor och grönt
• Mer saker att göra och variation
• Något mysigt uppe på kullen
• Konstgräs istället för grus
• Fler kompisgungor
• Nya gradänger/trappor
• Bänkar, hängmattor,
• Skateyta
• Högtalare för musik
• Scen under tak
• Bänkar med tak och värme
• Stor klocka
• vattenfontän att dricka ur
• Hinderbana
• Behålla träden

NEGATIVT

- Ej omhändertaget
- Trasig utrustning
- Bristfällig belysning
- Marksättningar
- Cyklar och mopeder åker fort
- Grindar och stängsel
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Trafikseparering och säkra skolvägar
All trafik och logistik löses längs Borgvägen väster om skolbyggnaderna så 
att skolgården blir en fredad och trygg lek- och lärendemiljö. För fotgängare 
från Hallunda centrum finns en avskild gångbana längs Borgvägen som får en 
ny övergång vid infarten till parkeringen. Gångbanan breddas och leds runt 
angöringsfickan. Förslaget kompletterar med ytterligare gångyta längs byggnaden 
och avgränsande plateringar mot gatan. Från väster nås skolan från gångtunnel eller 
gångbro. Busshållplatsen har två separata trappkopplingar ner till skolans nivå. Sop 
och leveranser till storköket angör i en lastficka där gatan möter skolan i nivå.

Parkeringsytan i sydväst rymmer 46 p-platser och 3 RHP fördelade på parekringen 
och i fickan längs borgvägen. Körbanan blir enkelriktad med plats för angöring och 
hämta/lämna närmast idrottshallen.

 Angöring och Parkering
Logistik

BETONGMARKSTEN ASFALT

  

Material & färgval

  

Vegetation

Planteringar och alléträd. Sedumtak Blandallé

Bullerplank med god genomsikt Grönska som avskärmning mot trafikBullerplank med lekfull utsmyckning

Bullerplank
Den nya byggnaden kommer att utgöra bullerbarriär mot skolgården. Varsamt placerade 
bullerplank längs borgvägen kan förbättra bullersituationen ytterligare. De kan utformas 
lekfullt och vara genomsiktliga för att inte skymma sikten eller ha  baksidor.

Drift och utryckning
Det finns en asfalterad yta runt hela skolbyggnaden som vid behov är bred nog för 
driftfordon. Utryckningsfordon kan passera en bom norr om idrottshallen och ställa upp 
på asfaltsytan öster om skolan.

Vegetation
Mellan borgvägen och byggnaderna finns plats för avgränsande planteringar 
och en enkelradig allé som bygger på den befintliga lönnallén. Planteringarna är 
dagvattenhanterande, reglerar temperaturen vid den solbelysta fasaden och bidrar till en 
mer välkomnande och dekorativ front mot gatan.
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1.
2.

2.

3.

5. 6.

7.

4.

7.

7.
7.

1. Parkeringsplatser
2. Hämtning och lämning
3. Angöring och lastficka 
4. Busshållplats
5.Cykelparkering
6. Huvudentré skolbyggnader
7. Vegetation

Välkomnande entré mot gatan. Väl 
belyst för trygghetskänsla 

Stolparmaturer i parkeringsytan.
Fagerhult, Cirrus.

Cykelpollare


