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Övergripande om planförslaget 

Planområdet kring Armégatan vid Tallbackaskolan är ett 

stadsdelsområde som idag är dominerat av biltrafik med en 

bred gata som delar stadsdelen. Syftet med denna detaljplan 

är att ersätta Tallbackaskolan med en ny och större skola 

samt att förtäta Armégatan med bostäder i form av flerbo-

stadshus och radhus. Det skapar förutsättningar för att, i 

enlighet med översiktsplanens intentioner, skapa en sam-

manhållen stadsstruktur i denna centrala del av Huvudsta. 

Genom den föreslagna bebyggelsen med både skola, bostä-

der och verksamheter på båda sidor av Armégatan skapas 

förutsättningar för att omvandla Armégatan från trafikled till 

en levande stadsgata. 

Skolan ska ligga centralt i stadsdelen och vara ett tydligt in-

slag i stadsbilden och gatumiljön.

Vy 1, översikt med skolan till vänster i bild och nya bostäder i flerbostadshus till höger, samt nya radhus som skymtar bortanför skolan 
och flerbostadshuskvarteret. I förgrunden befintlig bebyggelse längs Kristinelundsvägen.
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Skola

Den nya skolan föreslås som en samlad byggnadsvolym i 

souterräng om totalt fem våningar i hörnet Armégatan och 

Kristinelundsvägen där skolans huvudentré/besöksentré 

finns. På det långsträckta skolområdet har skolgårdsentré-

erna placerats centralt kring en bred södervänd gradäng-

liknande utvändig trappa. De olika ålderskategorierna har 

sin egen skolgårdsentré som förbinder dem med den del 

av skolgårdsområdet som planerats för just deras utevistel-

se. Skolan är planerad för flexibilitet med möjlighet till olika 

åldersindelningar. Skollokalerna för år F och 1 i första hand 

i markplan/entréplan tillsammans med entréfunktioner, 

matsal, café, storkök, inlastning, samt den övre delen av den 

stora idrottshallen som ligger ett plan ner i souterräng upp 

mot Armégatan. 

Invändigt har skollokalerna organiserats i hemvister kring en 

gemensam ljusgård. Närmast över byggnadens entréplan 

på plan 3 finns hemvister för år 2 och 3, år 4 till 6 finns på 

plan 4 och år 7, 8 och 9 på plan 5. Gemensamma undervis-

ningslokaler i praktiskt estetiska ämnen, hemkunskap och 

NO har fördelats på våningsplanen i så nära samband med 

den ålderskategori som mest nyttjar lokalerna som möjligt. 

Vy 2 längs Armégatan västerifrån mot ny skola och bostäder
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Skolgården ska ges kvalitéer i form av variation och möjlighet 

till social samvaro genom både fysisk aktivitet, avskilda sitt-

platser och möjlighet till lärande. Skolbyggnaden skärmar av 

från buller i norr med skolgården vänd mot söder. Entréer-

na för de mindre och de större barnen separeras genom en 

trappa som även skapar sittmöjligheter. I den norra delen av 

skolgården är leken anpassad för de lägre åldrarna och ytan 

ramas in av en rad uppvuxna lönnar som sparats. 

I den södra delen finns lekytor även för de äldre barnen. De 

sparade bergknallarna med höga tallar och blandade lövträd 

spiller ut över skolgården och bjuder in till fantasifull lek i na-

tur samtidigt som träden erbjuder skugga. 

I den öppnare delen finns det utrymme för gunglek och bol-

lek. Förråd för lekutrustning med sittplatser i anslutning kan 

också bli en del av den pedagogiska leken och kan användas 

som ett uteklassrum. Skolgården inrymmer även plats för 

exempelvis pingis och basket, samt en sjumanna bollplan i 

sydöstra delen av skolgården. 

Vid entrén till fotbollsplanen finns det flera sittmöjligheter för 

social samvaro eller som åskådare. Längs med kortsidorna 

på fotbollsplanen finns det utrymme för samling och upp-

värmning samt växtlighet som omhändertar dagvatten. Norr 

om fotbollsplanen föreslås en större trägradäng för publik 

eller de som vill sitta i solen. 

Längs gångbanorna löper även större planteringar med träd 

och buskträd som skalar ner gaturummet och skapar en 

grön inramning av skolgården.

Vy 3 över del av skolgården och skolbyggnad
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Exteriört präglas skolbyggnaden av den varmgula teglet, 

de stora sammanhängande fönsterpartierna och den stora 

gradängbildande trappan med sittplatser i trä. Tegelstenar-

na är massiva i en vamgul nyans och används med liggsidan 

vänd utåt. Detta ger en variation i färg och textur och ett le-

vande nästan träliknande uttryck, men ända med stor tålig-

het och låga underhållskostnader. Stora sammanhängande 

fönsterpartier ger dagsljus till undervisningslokalerna i den 

djupa byggnadsvolymen och bidrar till en öppen och levande 

exteriör där skolverksamheten blir synlig mot utsidan. Sit-

tytor i trä på terrass och i den stora exteriöra trappan, kom-

pletterat med träinslag vid entréer bidrar till en taktil och vän-

lig skolmiljö. Trä återkommer i gemensamma ytor i skolans 

interiör och i övriga delar av skolområdets utvändiga miljö. 

Referens: tegel Referens: gradängtrappa Referens: gradängtrappa
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Bostäder

I östra delen av planområdet mot Armégatan planeras ett 

bostadskvarter om fyra till åtta våningar. 

De högre delarna av kvarteret mot norr och öster har översta 

våningen indragen från gatan för att ge en stadsmässig och 

reslig karaktär. Hörnen får gärna markera sig i kvarteret och 

det östra hörnet är avskuret och reser sig till åtta våningar 

för att dels markera sig, dels möta upp de höga bostadsvoly-

merna runtomkring. 

Sockelvåningen är tydligt markerad med avvikande material 

och/eller kulör i en till två våningar. Armégatans fasad ska 

förutom den horisontella tredelningen också brytas upp ver-

tikalt med byte av kulör eller material. Fasaderna föreslås 

ges gedigna material som tegel, puts och natursten. Det kan 

även finnas inslag av trä, skiffer eller metallplåt.

Mot lokalgata 1, det vill säga mot öster, föreslås en och en 

halv meter djup förgårdsmark med plantering. Detta dels för 

att mjuka upp den varierande höga sockeln, dels för att möta 

upp det gröna stråkets karaktär på motsatt sida gatan. Här 

föreslås balkonger mot gatan från tredje våningen och fran-

ska balkonger på andra våningen.

Volymerna mot väster och söder har en mindre stadsmässig 

karaktär med stora balkonger i söder- och västerläge samt 

två till två och en halv meter förgårdsmark. Delar av kvarte-

rets takytor utformas som gröna tak som kan fördröja en del 

av det takvatten som annars ska fördröjas på bostadsgården. 

Vy 4 från Armégatan österifrån mot föreslaget bostadskvarter (vänster i bild) och radhus (till höger i bild). 
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Mellan Armégatan och Krysshammarvägen föreslås radhus 

i två och en halv våningar med huvudentréer från Kryssham-

marvägen. Då Armégatan ligger lägre och dessutom faller 

mot väster är det möjligt vid ca 16 av 29 radhus att utnyttja 

slänten till en suterrängvåning. Suterrängvåningen kan nytt-

jas för bostadsändamål, men detaljplanen medger även att 

den kan inrättas för centrumverksamheter, vilket gör det 

möjligt att till exempel utforma vissa radhus som så kallade 

bokaler – det vill säga bostäder med en mindre lokal i bot-

tenvåningen.

Radhusen föreslås, likt bostadskvarteret och skolan, uppfö-

ras i tegel. Översta våningen utformas med en lättare träfa-

sad och med indrag för takterrasser mot både Armégatan 

och Krysshammarvägen. De enskilda radhusen ges olika 

tegelkulörer för att bryta upp fasaderna längs gatorna och 

tillföra rytm och variation. För att formmässigt hålla ihop te-

gel- och trädelarna föreslås ett gridsystem av utskjutande 

ribbor som binder samman trä- och tegelmaterialen till en 

stark helhet.

Franska balkonger tillåts mot Armégatan, men inte utkra-

gande balkonger. Mot Krysshammarvägen markeras bo-

stadsentrén med ett skärmtak, medan eventuella entréer 

mot Armégatan utförs utan skärmtak.

Vy 5, nya radhus vid Krysshammarvägen
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Sektionsmarkeringar
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Solstudie

Skuggning vid vårdagjämning (20 mars)
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Skuggning vid sommarsolstånd (21 juni)
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