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Angående skola på Bromstens IP, Bromsten 8:26 m.fl. i stadsdelen Bromsten,
S-Dp 2020-15870
Planförslaget
Detaljplaneförslaget avser att bebygga norra delen av nuvarande Bromstens IP med en ny skolbyggnad för 660 elever samt en idrottshall. Skolbyggnaden som placeras utmed Duvbovägen
föreslås uppföras i fyra våningar och idrottshallen invid Midgränd i tre våningar. Planens uttalade
syfte är att skapa goda utomhusmiljöer för skolans elever och möjliggöra för säkra skolvägar för
gående, cyklande och resande med kollektivtrafik.
Historisk bakgrund
Bromstens idrottsklubb bildades 1910 med inriktning på friidrott och fotboll för ungdomar i
området. 1916 fick klubben ett arrendeavtal med AB Billiga tomter för en idrottsplats i Bromsten
placerad på ”Tvätt-Anders” äng nere vid Spångaån fram till Stockholmsvägen (nuvarande Duvbovägen). Idrottsplatsen i Bromsten kan därmed räknas till en av Stockholms äldsta idrottsplatser
som fortfarande är i bruk. Östermalms IP anlagt 1906 räknas allmänt till Stockholms äldsta (se
Stockholms Fotbollförbunds jubileumsbok 2017).
I gällande plan antagen 19 juni 1958 föreslogs att fotbollsplanen skulle utvecklas till en modern
idrottsplats. Dessa tankar förverkligades under loppet av 1960-talet. I början av 1960-talet anlades
den nya idrottsplatsen med tränings- och gräsplan. Anläggningen försågs med elektrisk belysning
och kompletterades med ny omklädningsbyggnad i slutet av 1960-talet (stadsutlåtande 1961,
Rotel IV:44).
Samfundet S:t Eriks synpunkter
Samfundet S:t Erik anser att det är mycket positivt att elevplatser skapas och att idrottshallar byggs.
Samfundet S:t Erik ställer sig dock generellt kritiskt till lösningar där nya skolor och idrottshallar planeras på bekostnad av befintliga idrottsplatser eller andra ytor som redan fyller viktiga
funktioner, inte minst för barn- och ungdomsidrotten. Utöver det aktuella planförslaget pågår
exempelvis planarbete med att bebygga delar av Dalhagens bollplan i Husby med idrottshall (S-Dp
2016-14995). Samfundet anser att stadens planering inte ska ske utifrån devisen att ge med den
ena handen och ta med den andra. Bromstens IP är stadsdelens enda utomhusidrottsplats som redan
idag är intensivt utnyttjad och tidvis drabbad av trängsel (se Barnkonsekvensanalys, dnr 2020-15870).
Genom Bromstenstadens utbyggnad beräknas stadsdelen att utökas med 2 500 bostäder. Andelen
barn i stadsdelen kommer att öka vilket kommer att ställa högre krav på tillgängliga ytor för aktivitet
och idrott. Denna kontext borde snarare innebära en betydande utökning av aktivitetsytor. Ingen
del av Bromstens IP beräknas kunna nyttjas under den fleråriga byggtiden och trycket på befintliga
fotbollsplaner i området är i dagsläget redan stort. Det verkar saknas en adekvat plan för hur idrottsplatsens befintliga verksamhet och klubbliv ska värnas under tiden.
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Mot den bakgrunden ställer sig Samfundet S:t Erik kritisk till att planförslaget saknar uttalade
kompensationsåtgärder för förlorade ytor eller utredningar som redovisar konkreta möjligheter för
klubben att bedriva nuvarande verksamhet i den närmaste omgivningen under byggtiden.
Enligt föreslagen utformning bedöms friytan bli cirka 600 kvm vilket ger cirka 9 kvm per barn
beräknad utifrån 660 elever på skolan. Föreslagen bebyggelse bedöms vara lämpligt utformad för
platsen. Samfundet anser dock inte att utemiljöns gestaltning kan kompensera för elevernas behov
av tillräckligt stora lek- och aktivitetsytor. Planförslaget i nuvarande utformning riskerar att få
negativa konsekvenser för barnens tillgång till en god skolmiljö. Enligt Boverket är ett rimligt
mått på friyta 40 kvm per barn i förskolan och 30 kvm per barn i grundskolan, ett mått som tar stöd i
befintlig forskning om barns lekmönster och sociala samspel (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009).
Även samrådets barnkonsekvensanalys påtalar den bristfälliga friytan.
Samfundet S:t Erik anser att det är mycket positivt att elevplatser skapas och att idrottshallar
byggs men menar att det inte får göras på bekostnad av barnens befintliga rekreationsmiljö.
Samfundet S:t Erik anser att planförslaget behöver omarbetas avseende elevantalets relation
till friytan. Dessutom behövs en åtgärdsplan för hur Bromstens idrottsytor kan ökas, såväl på
grund av planförslagets reducering av befintliga ytor som med tanke på den befolkningsökning
som Bromstensstadens utbyggnad beräknas medföra.
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