
Tallbackaskolan 
Blåmesen 1 Solna stad  

 
Antikvarisk förundersökning samt  

konsekvensbedömning  
inför rivning

Karin Fröjmark Svanström och Lisa Sarban 
2021-01-20



Tallbackaskolan Blåmesen 1 Solna stad - Antikvarisk förundersökning samt 
konsekvensbedömning inför rivning

Dokumentdatum: 2021-01-20

 Version: 1.0

Beställare: Tekniska förvaltningen Solna stad

Kontaktperson: Joacim Lilja, projektledare Tekniska förvaltningen Solna stad

Framställt av: KMV forum AB

Författare: Karin Fröjmark Svanström och Lisa Sarban, KMV forum

Granskare: Mikael Hammerman och Johannes Kruusi, KMV forum

Foto: KMV forum om inget annat anges

1.  Inledning ..................................................................................................... 4

 1.1. Bakgrund .........................................................................................................................4

 1.2. Planskydd, tidigare ställningstaganden och lagrum ......................................4

2. Historik ........................................................................................................ 5

 2.1. Tallbackaskolan .............................................................................................................5

 2.2. Byggnadshistorisk kronologi i urval ......................................................................7

3. Byggnadsbeskrivning ................................................................................ 8

 3.1. Skolanläggning och omgivningar .........................................................................8

 3.2. Fasader .......................................................................................................................... 11

        Fönster ........................................................................................................................... 12

        Förändringar fönster ................................................................................................. 12

        Entréer ........................................................................................................................... 13

        Ändringar entréer ...................................................................................................... 14

 3.3. Interiör .......................................................................................................................... 15

4. Kulturhistorisk värdebeskrivning ........................................................... 17

 4.1. Byggnadsinventering av 1960-70-talets bebyggelse i Solna .................... 17

 4.2.  Värdering kopplad till Boverkets byggregler ................................................. 18

5. Jämförande analys ................................................................................... 19

6. Kulturhistorisk konsekvensbedömning av föreslagen rivning ............ 30

7. Rekommendationer ................................................................................. 31 

8. Källförteckning ......................................................................................... 32

Innehåll



TALLBACKASKOLAN ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KONSEKVENSBEDÖMNING   |  3

 
Tallbackaskolan 

Uppförd 1966 efter tidens ideal och 
formspråk, med  rött fasadtegel, föns-
terband och horisontellt formspråk.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund  
Solna stad avser ta fram en ny detaljplan för fastigheten Blå-
mesen 1 m fl vilken inrymmer Tallbackaskolan med tillhöran-
de skolgård och idrottsplats samt intilliggande grönområde 
och vägar. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet 
av en ny skolbyggnad i planområdets västra del samt riva be-
fintlig skola och ersätta denna med ytterligare yta för skolgård 
samt med bostäder. 

KMV forum AB har på uppdrag av Tekniska förvaltningen vid 
Solna stad tagit fram en antikvarisk förundersökning samt 
konsekvensbedömning av föreslagen rivning av Tallbackasko-
lan. Utredningen ska kunna ligga till grund för en bedömning 
om betydande miljöpåverkan och fokus i utredningen ligger 
därför på skolans exteriör. Enligt överenskommelse har även 
vissa delar av interiören såsom entréer, trapphus,  gymnas-
tiksal och aula översiktligt dokumenteras. Vid en eventuell 
framtida rivningsansökan bör en mer fullstädning dokumen-
tation av interiörens samtliga delar tas fram. Föreliggande 
konsekvensbedömning omfattar endast rivningen av sko-
lanläggningen, och inbegriper således ingen bedömning av 
detaljplaneförslaget som helhet.

För den antikvariska förundersökningen samt konsekvensa-
nalysen har bebyggelseantikvarier Karin Fröjmark Svanström, 
Lisa Sarban och Mikael Hammerman ansvarat.

Fastighetsuppgifter  
Fastighet: Blåmesen 1 
Adress: Kristinelundsv. 1 
Kommun: Solna 
Län: Stockholms län 
Nuvarande funktion: Grundskola årskurs 0-9 samt grundsär-
skola 
Ursprunglig funktion: Högstadieskola 
Nybyggnadsår: Invigd 1968 
Arkitekt: Nils-Gunnar Nilsson, Nilsson-Sundberg-Wirén Arki-
tektkontor

1.2. Planskydd, tidigare ställningstaganden och lagrum 
Stadsplanen från 1963 för kvarteret Blåmesen där Tallback-
askolan uppfördes några år senare anger markanvändning 
”allmänt ändamål”.

I byggnadsinventeringen av 1960-70-talets bebyggelse i 
Solna år 2011 som publicerats i Bebyggelseregistret har Tall-
backaskolan klassats som grön byggnad, d v s fastighet med 
bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhis-
torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  Byggnaden 
kan därmed omfattas av förvanskningsförbudet i 8 kap 13§ i 
Plan- och bygglagen.

Förbud mot förvanskning 
Enligt PBL 8:13§ får en byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt inte förvanskas.

Varsamhet vid underhåll 
Enligt PBL 8:14§ ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper 
i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om 
byggnadsverket är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska det underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras.

Enligt PBL 8:17§ ska ändring eller flyttning av en byggnad 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens ka-
raktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Rivning 
Enligt PBL 9:34§ ska rivningslov inte ges för byggnad som bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historis-
ka, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Karta över en del av Huvudsta med Tallbackaskolan markerad.

Tallbackaskolan. 



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING   |  5

2. Historik

2.1. Tallbackaskolan
Bildandet av Solna stad 1943 skedde i en tid som präglades 
av höga bostadssociala ambitioner i landet. Genom en ny 
bostads- och planlagstiftning 1947 fick kommunerna planmo-
nopol. I Solna ökade staden sina markinköp för bostäder och 
annan stadsutveckling. En tid av intensivt bostadsbyggande 
och snabb befolkningstillväxt inleddes. Under 1940-50-talen 
fördubblades befolkningsmängden och den snabba utveck-
lingen fortsatte fram till 1960-talets mitt.  
 
I Huvudsta startade bostadsbyggandet i stadsdelens norra del 
omkring 1950, i kvarteren kring Storgatan och Huvudstaga-
tan. Efter det att staden 1959 förvärvade stora markområden 
i den södra delen intensifierades bostadsbyggandet och det 
nuvarande Huvudsta började växa fram. På stadsarkitektkon-
toret fanns till och med en särskild Huvudstafilial. 
 
När Tallbackaskolan uppfördes bar området fortfarande en 
lantlig prägel; här fanns några gårdar, torp samt odlingslotter. 
I början av 1960-talet byggdes stadsdelen ut med centrum, 
tunnelbana, bostäder, kategoriboenden, skolor och förskolor. 
I och med detta revs större delen av den äldre bebyggelsen. 
Tallbackaskolan uppfördes som högstadieskola, centralt pla-
cerad och omgiven av flerbostadshusområden. Direkt öster 
om flerbostadshusen uppfördes en låg- och mellanstadiesko-
la, Granbackaskolan. Under samma period tillkom ytterligare 
två skolor i Huvudsta: Stenbackaskolan och Ängkärrskolan. 
 
I och med 1962-års läroplan instiftades grundskolan som 
innebar att nioårig skolgång blev obligatorisk för alla. Ett vik-
tigt mål var att skolan skulle bli mer jämlik, minska klyftorna 
och ge alla samma bildningsgrund. Skolhusen hade under 
1900-talets första hälft uppförts i monumental stil i likhet 
med tidens övriga samhälleliga representationsbyggnader. 
De hade ofta en höjd som gjorde att de höjde sig ovan om-
givande bebyggelse, och deras i regel påkostade arkitektur 
utgjorde inte sällan blickfånget i närmiljön. 

Under 1900-talets mitt kom detta att förändras, då skolbygg-
naderna blev lägre. I och med växande krav på att byggnads-
kostnaderna skulle hållas nere fick skolarna många gånger 
även en enklare utformning. Med sin avskalade tegelfasad 
och låga höjd som kontrasterar mot den omgivande högre 
bostadsbebyggelsen följer Tallbackaskolan detta mönster.  
 
En annan markant förändring är att skolornas tidigare centralt 
placerade och tydligt markerade huvudentréer försvin-
ner under denna period. Genom att i stället utforma mer 
nedtonade entréer ville man uppnå en mindre auktoritär 
skolmiljö. De många entréerna var även viktiga för att uppnå 
den flexibilitet och funktion som den nya tidens skola med 
bland annat undervisning i mindre grupper samt kvällsöppna 
lokaler krävde. 
 
I takt med den snabbt ökande befolkningen hade behovet av 
nya skolor i Solna blivit allt större och 1964 tillsatte staden en 
skolbyggnadskommitté. Ett av de första skolprojekten som 

kom till stånd genom kommitténs arbete var Tallbackaskolan 
som invigdes hösten 1968. Placeringen en bit utanför cen-
trum i ett bostadsområde under uppförande är typisk för de 
skolor som tillkom under denna tid. Ritningarna, som gjordes 
av Nilsson-Sundberg-Wirén Arkitektkontor, ansågs av sin 
samtid vara nyskapande när det gäller lokalernas anpassning 
till lärarnas och elevernas arbetsmiljö och aktivitetsbehov.  
 
Skolans planlösning utformades för att skapa en praktisk och 
likställd skolmiljö. Eleverna delades in i tre huvudsakliga grup-
per med egna centralkapprum, uppehållsutrymmen, matsalar 
och skolgårdar. Arkitekten Nils-Gunnar Nilsson såg i tidens 
anda skolan som en viktig plats för opinionsbildning, och 
därmed för utformning av framtidens samhälle. Integrationen 
mellan skola och samhälle skulle ske genom skolans arbete 
med sociala och demokratisk fostran.  
 

Situationsplan med de ursprungliga funktionerna. 
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En väg att uppnå detta var enligt Nils-Gunnar Nilsson att göra 
lokalerna tillgängliga för diverse fritidsaktiviteter, som kunde 
samla både barn och  vuxna även efter skoltid. Tallbackasko-
lans centrala läge bidrog till att möjliggöra denna funktion 
som fritidscentrum och träffpunkt. Ofta besökta samlingslo-
kaler såsom skolrestaurang, idrottshall, tecknings- och musik-
salar samt slöjdlokaler förlades med entréer i nära anslutning 
till parkeringsplatser.  
 
Skolområdet planerades i övrigt trafikseparerat, tillgängligt 
via gångvägar från alla riktningar. Närheten till den planerade 
idrottsplatsen vid Huvudsta gård var ytterligare en viktig del i 
helhetstänket.
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2.2. Byggnadshistorisk kronologi i urval

• 1966  
Nybyggnad, Nilsson Sundberg Wirén arkitektkontor AB 

• 1978  
Återuppbyggnad av byggnad 7 och 8 med aula, matsal, 
musiksal mm efter en brand. I samband med detta 
ändrades fönstersättningen påtagligt genom att flertalet 
fönster sattes igen. På så sätt ersattes t ex matsalens 
fönsterband med glest placerade fönstergrupper. 

• 1982  
Fönsterytan minskas med ca två tredjedelar genom att 
vissa av fönstren sattes igen. Söderfasaden kläs in i svart 
trapetsplåt. 

• 1985  
Ombyggnad av hus 2 genomförs. I samband med detta 
sattes en del av fönstren igen och fasaden i bottenvå-
ningen mot skolgården kläddes med träpanel.  

• 1987-88  
Byte av fönster i klassrummen mot väster ut till lägre 
fönster med brunbetsad träinnerbåge och svart alumi-
niumytterbåge. Detta innebar att fönsterytan minskade 
och den yta som tidigare upptogs av fönster kläddes 
in med fjällpanel av samma typ som redan fanns på 
fasaderna. 

• 1990-91  
Byte av fönster på östra sidan av klassrumsbyggnaden. 
Dessa fönster fick  vitmålad träinnerbåge.  
 
 
 
 
 

 

• 1993  
Byte av fönster i byggnaden för trä-och metallslöjden. 
Dessa fönster har en ytterbåge av bruneloxerad alumi-
nium.  

• 1994  
Skolan får en ny huvudentré med vindfång i mötet mel-
lan hus 2 och 3.  

• 1995 Ny utrymning från gymnastiksal mot öster. 

• 2002  
Interiör ombyggnad omklädningsrum mm gymnastiksal. 

• 2005  
Tillbyggnad av sophus på hus 8 västfasad. 

• Utöver dessa ombyggnader har man gjort flera invän-
diga ombyggnader som inte har påverkat fasaderna i 
någon större omfattning.  



TALLBACKASKOLAN ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KONSEKVENSBEDÖMNING   |  8

3. Byggnadsbeskrivning

3.1. Skolanläggning och omgivningar  
Tallbackaskolans skolkomplex består av nio låga byggnads-
kroppar med olika funktioner. Klassrummen liksom bibliotek, 
expedition och lärarrum är placerade i en stor trappformad 
byggnad som ligger i nord-sydlig riktning nedanför punkt-
husen vid Wiboms väg. Denna byggnad har delats upp i 
fyra (hus 2-5) byggnadskroppar. I dessa delar inryms idag 
lågstadium, mellanstadium, högstadium, särskola, bibliotek, 
fritidshem, personalrum, vaktmästeri samt del av matsal. Till 
denna ansluter i norr en byggnad (hus 1) inrymmandes bland 
annat textilslöjd. I mitten en byggnad för matsal och aula (hus 
7 och 8) och i söder en idrottshall (hus 6). På så sätt skapas en 
sammanhållen skolmiljö som sluter sig mot öster och öppnar 
sig mot två skolgårdar i väster. En separat byggnad (hus 
9) vid infarten till den norra skolgården inrymmer trä- och 
metallslöjd. Anläggningen har inte byggts på- eller till med 
undantag av tillbyggda soprum på hus 7. 
 
Trots skolans storlek är skalan mänsklig vilket dels beror på 
att de stora byggnaderna på ett genomtänkt sätt har brutits 
upp i mindre delar, dels på den låga byggnadshöjden i 1-2 
våningar. Bebyggelsen upplevs som ohierarkisk genom sin 
uppbrutenhet, sammanhållna skala och enhetliga arkitek-
toniska utformning. Detta tillsammans med det faktum att 
skolan saknar tydlig framsida och huvudentré gör dock att 
skolmiljön är något svårorienterad för nya besökare.

Den låga skalan förstärks av placeringen mellan de storska-
liga flerbostadshusen och läget intill ett grönstråk ner till 
Huvudsta strand. Skolanläggningen har smugits in lågt be-
lägen i landskapet omgärdad av grönska och upplevs främst 
från skolgården.  Området präglas vidare av den tidstypiska 
trafiksepareringen vilket gör det möjligt att nå skolan utan 
att behöva korsa Armégatans trafikled. Allt detta skapar en 
avgränsad och genomarbetad skolmiljö som samtidigt sam-
spelar med sin omgivning. 

Det röda fasadteglet, fönsterbanden, det horisontella form-
språket samt de platta taken är exempel på gestaltning som 
på olika sätt fångas upp av den omgivande bebyggelsen som 
tornar upp sig, främst i norr och sydöst. 

Skolgården planerades omsluten av mindre grönytor med 
planteringar samt alléträd. Idag består själva skolgården till 
största delen av asfalt samt nyare spelplaner och ”rinkar”, 
men vissa rester av äldre häckplanteringar, träd samt med 

hjälp av stående betongplattor avgränsade ytor finns kvar. På 
skolgården finns två skulpturer. Den ena Lekande barn kring 
fast block av Gunnel Frieberg 1968 är placerad framför (den 
numera igensatta) entrén till aulan. Den andra skulpturen, 
Lejon av Carina Wallert 1998, har ett mer undanskymt läge på 
den norra skolgården.

 

Orienteringstavla på skolgården. 
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Tallbackaskolans låga volym och gröna krans med trädplanteringar samspelar medvetet med de högre bostadshusen runtomkring. Rester av äldre alléträd på skolgården.

En grön krans av gräsmattor, trädplanteringar och gångvägar omgärdar skolanläggningen. Skulpturen, ’Lejon’ av Carina Wallert 1998, har ett mer undanskymt läge på den norra skolgården. 
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Skulpturen ’Lekande barn kring fast block’ av Gunnel Frieberg 1968
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3.2. Fasader  
Arkitekturen är typisk för 1960-talets offentliga byggnader. 
Volymerna som präglas av horisontella former är skarpt 
skurna utan utstickande takutsprång. På fasaderna kombi-
neras rött fasadtegel med liggande fjällpanel, vilket förstär-
ker horisontaliteten och samtidigt binder ihop de många 
byggnadskropparna. Fasaderna delas även in av de synliga 
bjälklagen i betong. Mot öster upplevs fasaderna mer slutna, 
medan de öppnar sig mot skolgårdarna där de flesta entréer-
na är placerade. Fasaderna är, trots mindre variationer, väldigt 
enhetliga till sin karaktär. Fasadur samt mindre väggarmaturer 
är återkommande inslag på flera av fasaderna. Av de enligt 
nybyggnadsritningarna fyra ursprungliga placeringarna för 
fasadur finns tre kvar, de är placerade på nordfasaden mot 
Armégatan samt invid entrén till aulan. Även ett flertal av de 
ursprungliga armaturerna är bevarade. Den enda arkitektonis-
ka detalj som sticker ut på fasaden är burspråket på hus 4:as 
gavelfasad mot söder.

 

Nordfasad med i rött fasadtegel och karaktäristiska horisontella band i mörklase-
rad fjällpanel.

Fasadur på nordfasad.

Ursprungliga väggarmaturer på hus 1, sydfasad. Burspråket på sydgaveln av hus 4 är en av få arkitektoniska accenter på byggna-
den. Lägg märke till den trappformade mönstermurningen i slänten.
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Fönster 
Byggnadens långsidor karaktäriseras av långa, horisontella 
fönsterband som på vissa ställen bryts av fönsterluftsbreda 
partier klädda i mörk fjällpanel. Fönstren är kopplade och 
nästan alla av enluftstyp, ursprungligen i trä med fönsterbleck 
i kopparplåt. Idrottshall, aula samt träslöjdsbyggnad har även 
neddragna partier i fjällpanel under takfoten. Vissa entréer 
samt gavlar markeras av svagt indragna släpp i tegelfasaden 
genom lodräta partier med enbart fönster och fjällpanel. Fasa-
dernas fönsterband har ett mycket samstämmigt formspråk, 
men skiljer sig åt genom vissa variationer. Bottenvåningarna 
på hus 2, 3 och 4 har samtliga ursprungligen varit uppglasade 
med långsmala, lodräta fönster. Idag har bottenvåningarna på 
hus 3 och 4 delvis bevarat den uppglasade karaktären.

Förändringar fönster 
När hus 7 och 8 återuppbyggdes 1978 efter en brand ändra-
des fönstersättningen påtagligt genom att den totala fönste-
rytan blev mindre. Den nya matsalen ritades till exempel med 
fönstergrupper istället för fönsterband.  

Under 1980-talet skedde en hel del förändringar med fönst-
ren. Fönsterytan minskades genom att vissa av fönstren sattes 
igen. Samtidigt kläddes idrottshallens sydfasad delvis in i 
svart trapetskorrugerad plåt.

Vid mitten av 1980-talet gjordes en ombyggnad av hus 2.  
I samband med detta ändrades fönstersättningen på botten-
våningen mot skolgården. Entrén sattes igen och den upp-
glasade bottenvåningen kläddes in i träpanel med öppning 
för ett mindre antal fönster. I slutet av 1980-talet byttes även 
fönstren i klassrummen mot väster ut, och den minskade 
fönsterytan kläddes in med fjällpanel av samma typ som 
redan fanns på fasaderna. I början av 1990-talet byttes även 
klassrumsfönstren mot öster samt fönstren på byggnaden för 
trä-och metallslöjden ut. 

De flesta nya fönstren har varit av typen träinnerbåge samt 
ytterbåge i svart eller bruneloxerad aluminium. Då de flesta 
förändringar bygger vidare på ursprunglig fasadgestaltning, 
som till exempel den liggande, mörka fjällpanelen, bevarar 
fasaden ett relativt enhetligt och tidstypiskt uttryck.

 

Idrottshallens sydfasad har klätts in i svart trapetskorrugeradplåt och fått en 
kraftigt minskad fönsteryta.

Hus 2 mot väster. Bottenvåningens tidigare uppglasade fasad kläddes i mitten av 
1980-talet med grön träpanel och antalet fönsteröppningar minskades.
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Entréer 
Skolanläggningen har sedan början ett tiotal entréer med 
liknande utformning. Entrépartierna är uppglasade, något 
indragna samt kröns av utskjutande platta skärmtak med kop-
parskodda fronter klädda i mörk fjällpanel. De ursprungliga 
entrédörrarna i trä är målade i mört brun/svart kulör men kan 
möjligen ha varit omålade från början. I skriften Tallbacka-
skolan Solna från 1968 finns en svartvit bild från sydfasaden 
där entrédörren är betydligt ljusare än fjällpanelen. Dörrarna 
flankeras av över- och sidoljus inramade av träprofiler i sam-
ma kulör. Sidoljusen består av långsmala, lodräta rutor. Vissa 
entréer har enkeldörrar och vissa dubbeldörrar. På sydfasaden 
av hus 5 finns en dörr och ursprunglig garageport klädda 
i stående panel med överljus. I övrigt finns några täckta 
enkeldörrar med enklare utformning till biutrymmen, vid till 
exempel entréläge E.

Skolans huvudentré från Armégatan i norr med ursprungligt glasat entréparti i trä, 
enkeldörr och trycke.

Indragen entré till aula och matsal. Ursprungligt glasat dörrparti i trä med dubbel-
dörrar.

Sydfasad hus 5. Ursprunglig dörr och garageport i mörk träpanel och överljus. 
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Ändringar entréer 
Ett antal entrépartier har ändrats genom att de ursprungliga 
träpartierna bytts ut mot liknande partier i bruneloxerad 
aluminium. En entré, från gården till hus 2, har helt satts igen 
och istället har en ny entré tagits upp i hörnet där hus 2 möter 
hus 3. Entréns placering samt utformning som ett utbyggt 
vindfång stämmer inte överens med den i övrigt enhetliga 
fasadgestaltningen. Entrén till aulan finns kvar, men har satts 
igen och används inte. Vad gäller de enklare dörrarna som lett 
till olika biutrymmen, till exempel soprum, har de flesta bytts 
ut till täckta aluminiumdörrar.

 

Senare tillkommen entré i hörnet mellan hus 2 och 3.

Entré från skolgård till hus 3. Sekundärt dörrparti med dubbeldörrar i bruneloxerad aluminium, glasrutor och 
sidoljus som överensstämmer med ursprunglig utformning.
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3.3. Interiör 
Skolan har ingen tydlig huvudentré eftersom skolanläggning-
en från början var uppdelade tre delar (hus 2, 3 och 4) med 
egna centralkapprum, uppehållsutrymmen och skolgårdar. 
Denna strikta uppdelning har sedan ändrats och entré och 
centralkapprum i hus 2 har till exempel byggt om och delats 
in i mindre rum. Entré och centralkapprummet till hus 3 finns 
kvar, men utrymmet har omgestaltats under senare tid. Från 
början stod här snedställda elevskåp, de har nu flyttats ut mot 
väggarna. Golven utgörs av kalkstensplattor och väggarna 
är i partier klädda med rött tegel. Glaspartier och dörrar är 
utformade i furu med rutor i trådglas. Innertaken är klädda 
med akustikplattor i ursprungligt utförande. Entrén på nord-
fasaden av hus 1 utgör en av dagens huvudentréer. Entréhal-
len som leder vidare in på innergården, utgörs av ett mindre 
utrymme med en trappa i kalksten och plattstålsräcke.

Aulan karaktäriseras liksom övriga delar av skolan av materi-
alen rött tegel och furu. Efter en brand i slutet av 1970-talet 
byggdes aulan upp igen enligt ursprunglig gestaltning. 
Förändringar som tillkom då eller senare är armaturerna på 
träpelarna, träuppbyggnaderna som flankerar scenen, samt 
att stolarna fått en grön klädsel. Golvet är belagt med kork/
linoleumplattor.

Idrottshallens kortsidor är klädda i rött tegel, taket är i furu 
och sydfasaden består av fönster och ribbstolar. En öppen 
korridor i form av en balkong löper längs salens norra lång-
sida, balkongen har ett räcke i plattstål. Idrottshallen har en 
hög grad av ursprunglighet.

 

Centralkapprum i hus 3, tegelrundel i mitten tillhör inte den ursprungliga inred-
ningen. 

Entréhall och trapphus i hus 1.

 Efter en brand i slutet av 1970-talet byggdes aulan upp igen enligt ursprunglig 
gestaltning.

Tallbackaskolans idrottshall.
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Entréhall och trapphus i hus 1, kalkstenstrapp, smidesräcke med handledare i trä.
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4. Kulturhistorisk värdebeskrivning

4.1. Byggnadsinventering av 1960-70-talets bebyggelse i 
Solna  
Skolanläggningen är klassad som särskilt värdefull i den 
inventering som genomfördes på uppdrag av Solna stads 
stadsbyggnadsförvaltning 2011 i syftet att användas som 
arbetsunderlag i kommunens olika förvaltningar. Motivering 
hämtad från Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister:

Som delar i ett nytt stort bostadsområde är skolor och 
förskolor centrala funktioner som staden har att lösa. 
I Huvudsta gjordes det noggrant och med omsorg när 
stadsdelen byggdes ut under 1960- och 1970-talet. 
Tallbackaskolan uppfördes åren kring 1967 som en av 
flera skolor i stadsdelen men den enda högstadieskolan. 
Den placerades centralt i stadsdelen mellan de nya grup-
perna av flerbostadshus och i anslutning till det stora 
grönområdet som sträcker sig ned till Huvudsta strand. 
Skolans funktion är tydlig i relation till övrig bebyggelse 
och avläsbar i sin utformning och sträckning.

Arkitekturen har stark släktskap med den som användes 
för betydelsefulla offentliga byggnader vid samma tid 
vilket tydliggör skolans flaggskeppsfunktion i stadsdelen. 
De rustika materialvalen av rött tegel och mörklaserad 
träpanel möter varandra i en lyckad förening och utgör 
arkitekturens kärnkomponenter. Omsorg om markpla-
nering och detaljer är slående och vittnar också om ett 
ansvarstänkande om barnens dagliga miljö som genom-
syrade dåtidens skolbyggande. Till skillnad från skol- och 
förskolebyggnader som började uppföras på 1970-talet 
var 1960-talets skolor och förskolor individuellt och om-
sorgsfullt utformade med i huvudsak kvalitetsmässiga 
material som exempelvis fasadtegel. Gårdsmiljöerna var 
genomtänkta och visuellt tilltalande. Även konstnärlig 
utsmyckning kunde förekomma. Skulpturgruppen Le-
kande barn kring fast block är ett sådant inslag. Skolan 
är på tidstypiskt sätt icke hierarkiskt uppbyggd och 

dess olika delar samverkar och stärker varandra. Den 
stora volymen har effektivt brutits upp genom att delas 
upp i mindre enheter som samlas kring flera gårdar. 
Som helhet är skolan fint inpassad i kringmiljön. Dess 
placering intill Armégatan visar att man också lagt vikt 
vid tillgängligheten.

Några förändringar har gjorts genom årens lopp av vissa 
partier på en del av byggnaderna (delvis pga. brand) 

men den ursprungliga arkitekturen kan ändå beskrivas 
som oförändrad. Blåmesen 1 har ett högt kulturhistoriskt 
värde genom sin funktion i Huvudsta och genom sin 
välgestaltade arkitektur.

Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inver-
ka negativt på det kulturhistoriska värdet.
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4.2.  Värdering kopplad till Boverkets byggregler (2011:6) 
– föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 1:2213 särskilt 
värdefull byggnad 
Boverkets allmänna råd om vilka byggnader som kan vara 
särskilt värdefulla enligt PBL 8 kap 13§ listar ett antal kriterier. 
Med avstamp i ovanstående värdering bedöms följande krite-
rier vara applicerbara på Tallbackaskolan:

• Byggnader som har representerat för lokalsamhället vik-
tiga funktioner eller verksamheter, t.ex. skolbyggnader.  
 
Motivering: I egenskap av stadsdelens enda högstadieskola 
från 1960- och 70-talet då Huvudsta omvandlades från 
municipalsamhälle till modernistiskt planlagd stadsdel 
utgör Tallbackaskolan ett exempel på en byggnad som haft 
en betydelsefull roll i Huvudsta. 

• Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och 
arkitektoniska ideal samt värderingar och tankemönster.  
 
Motivering: Genom Tallbackaskolan förmedlas berättelsen 
om svenska skolanläggningars utveckling under 1900-ta-
lets mitt. Innan mitten av 1900-talet manifesterades gärna 
skolorna som monumentala byggnader som höjde sig över 
den omgivande bebyggelsen. När Tallbackaskolan uppförs 
i slutet på 1960-talet placeras den istället i en sänka och ges 
medvetet en låg skala. Uppdelningen i flera olika huskrop-
par med intima gårdsrum gör att den relativt stora volymen 
upplevs som mänsklig och underordnad i förhållande till 
omgivningen. Den enkla och enhetliga arkitekturen med 
avsaknad av tydlig framsida och huvudentré bidrar till att 
skolmiljön upplevs som ohierarkisk vilket speglar tidens 
vision om ett jämlikt och demokratiskt samhälle där skolan 
fyllde en viktig opinionsbildande funktion. 
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5. Jämförande analys

I Solna finns vid sidan av Tallbackaskolan ytterligare tre skolor 
uppförda under ungefär samma tid, med liknande arkitekto-
nisk utformning och som fått samma värderingsklass; grön, 
det vill säga bedömts som särskilt värdefulla enligt PBL 8 kap 
13 §. Skolorna; Skytteholmsskolan, Parkskolan och Ängkärr-
skolan, värderades inom ramen för samma byggnadsinvente-
ring som Tallbackaskolan under perioden 2010-2011. För att 
ur ett kommunalt perspektiv bedöma konsekvenserna av en 
rivning har en jämförande analys mellan Tallbackaskolan och 
dessa tre skolor gjorts. Jämförelsen har utgått från befintliga 
beskrivningarna och värderingarna i Bebyggelseregistret 
(BeBR). Beskrivningarna har sedan kompletterats med plats-
besök samt uppgifter i bygglovshandlingar från 2011 fram till 
idag, i syfte att kartlägga eventuella förändringar som skett de 
senaste tio åren, samt att få ett grundligare underlag för den 
jämförande analysen. Vid platsbesöken utfördes översiktliga 
dokumentationer av skolornas exteriörer.

Skytteholmsskolan (f d Nybodaskolan)

Fastighetsuppgifter  
Fastighet: Nyboda 11 
Adress: Ankdammsgatan 14-16 
Kommun: Solna 
Län: Stockholms län 
Nuvarande funktion: Grundskola årskurs 0-9 samt grundsär-
skola 
Ursprunglig funktion: Folkskola 
Nybyggnadsår: 1960-65 
Arkitekt: Ericson Gynnerstedt Ågren Arkitektkontor

 
Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1965
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Beskrivning i Bebyggelseregistret, inventeringsår 2011 
Skytteholmsskolan byggdes under 1960-talets första hälft på 
en sluttande tomt ovanför Skytteholmsfältet. Skolan delades 
upp på flera låga byggnader. Den stora gymnastikbyggnaden, 
med östvästlig sträckning, gränsar till gångvägarna på det 
lägre belägna fältet i norr. Matsalsbyggnaden och längan för 
lektionssalar placerades i vinkel på tomtens högre del kring 
en skolgård som öppnar sig mot öster och söder. Längan 
är i sig uppdelad på flera små förskjutna enheter vilket ger 
en variation i den långa byggnadskroppen. Den asfalterade 
gården har en sedvanlig utformning vad gäller lekredskap 
och lekytor men välplacerade trädrader planterades vilka idag 
vuxit upp och bildar välbehövlig grönska och skugga. Skolans 
olika byggnader har förändrats under tid med mindre om- 
och tillbyggnader, diverse fönsterbyten mm.

Motivering till kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregist-
ret 2011-05-09 
Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt.

Skytteholmsskolan är på många sätt en typisk skolanläggning 
från 1960-talet. Uppförd i rött fasadtegel och uppdelad på 
flera låga sammanhållna hus och byggnadskroppar är den 
representativ i sin uppbyggnad. Den tillkom under samma 
tid som södra Skytteholmsfältet började bebyggas med stora 
flerbostadshus från mitten och 1950-talet och framåt.

Det var en stor skola som byggdes under 1960-talets första 
år men planen för anläggningen medgav en uppluckring av 
storleken. Närmast fältet i norr placerades gymnastikbyggna-
den på tomtens lägsta punkt. En lång länga för lektionssalar 
placerades i vinkel med matsalsbyggnaden högre upp på 
tomten. I vinkeln skapades naturligt ytan för den öppna och 
solvända skolgården. Av detta följde att gymnastikbygg-
nadens volym kunde döljas i sluttningen bakom skolans 

huvudbyggnad.

Arkitekturen är ändamålsenlig och byggnadsdetaljerna 
välutformade, som ex fönster. Man kan också se att markpla-
neringen för skolgården och tomten var lika väsentlig som 
arkitekturen för att tillsammans skapa en skolmiljö av hög 
kvalitet. Den ursprungliga arkitekturen och utformningen har 
förändrats men anläggningens sammantagna värden är trots 
dessa förändringar höga. Anläggningen för Skytteholmssko-
lan har högt kulturhistoriskt värde.

Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka 
negativt på det kulturhistoriska värdet.

Kompletterande beskrivning 
Vid platsbesök 201215 kunde konstateras att beskrivningen i 
BeBR stämmer väl överens med dagens situation. Skolanlägg-
ningen är förlagd till en slänt i den södra delen av Skytte-
holmsfältet, en så kallad aktivitetspark som anlades samtidigt 
som skolan 1965. De höga flerbostadshusen som kringgärdar 
skolgården i söder började uppföras under 1950-talets andra 
hälft.

En stor ombyggnad och tillbyggnad gjordes 1983. I samband 
med detta byttes vissa fönster och entréerna bygges om. Vid 
de ombyggnader som genomfördes 1994-95 samt 2001 till-
kom utrymningstrappor samt fönsterdörrar. De större föränd-
ringar som skett sedan 2011 rör påbyggnad med fläktrum på 
tak. Detta skedde enligt bygglovshandlingar år 2015 och har 
i viss mån förändrat upplevelsen av de skarpt skurna platta 
taken. 2016 byttes ytterligare ett parti fönster.

 

 

 
 

Skytteholmsfältets grönområde breder ut sig norr om Skytteholmsskolan.

Bebyggelse från 1960-talet söder om Skytteholmsskolan.
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Jämförelse med Tallbackaskolan

Likheter:  
Skytteholmsskolan uppfördes liksom Tallbackaskolan 
omkring 1965, efter instiftandet av 1962-års läroplan som 
innebar en obligatorisk nioårig grundskola präglad av bland 
annat demokrati och jämlikhet. Båda skolorna uppfördes i ett 
sammanhang, mer eller mindre samtida med omgärdande 
bostadsbebyggelse i form av relativt höga flerbostadshus. 
Skoltomterna är placerade en bit utanför centrum och avskil-
da från trafikleder och bostadsbebyggelse genom grönytor, 
gångstråk samt viadukter. Uppbyggnaden med flera, relativt 
låga, sammanbyggda huskroppar i varierande storlek är 
gemensam för båda skolorna. Gestaltningen har också flera 
beröringspunkter genom det horisontella formspråket med 
rött fasadtegel, repetitiva fönsterband, skarpt skurna platta 
tak samt ett stort antal entréer men avsaknad av tydlig huvu-
dentré.

Olikheter: 
Skytteholmsskolan uppfördes som folkskola, till skillnad från 
Tallbackaskolan som uppfördes som högstadium. Detta är 
dock inget som uttrycks tydligt i den exteriöra gestaltningen. 
Även om skolornas arkitektur liknar varandra finns skillnader, 
som att Skytteholmsskolan är uppförd i en slänt vilket i kom-
bination med höjden, på upp till fem våningar, gör att skolan-
läggningen upplevs som mer storskalig. Tidens strävan efter 
en mindre auktoritär skolmiljö är därmed tydligare uttryckt i 
Tallbackaskolans utformning. Vidare saknar Skytteholmssko-
lan de för Tallbackaskolan så karaktäristiska, ovanför entréer-
na, platta, utskjutande skärmtaken. Att Skytteholmsskolan har 
fasadpartier klädda i koppar istället för träpanel ger ett den 
ett i viss mån annat uttryck, som möjligen kan beskrivas som 
smäckrare och mer påkostat. 

Förändrade entrépartier samt sekundära utrymningstrappor och räcken mot skolgården i söder.

Fläktrum uppfördes på taken 2015.
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Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolorna (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th). 

Skytteholmsskolan har fler våningar, samt är delvis högre belägen än Tallbackaskolan vilket ger ett mer storskaligt intryck (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th).
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Parkskolan (fd Fridhemsskolan)

Fastighetsuppgifter  
Fastighet: Platån 23 
Adress: Blomgatan 3 
Kommun: Solna 
Län: Stockholms län 
Nuvarande funktion: Grundskola årskurs 0-3 
Ursprunglig funktion: Låg- och mellanstadieskola 
Nybyggnadsår: 1968-71 
Arkitekt: Nilsson Sundberg Wirén Arkitektkontor.

Beskrivning i Bebyggelseregistret (Inventeringsår 2010)
Anläggningen Platån 23 består av Fridhemsskolans två 
sammanbyggda skolbyggnader. Skolan byggdes kring 1970 
i två plan med souterrängvåning på en något sluttande tomt 
belägen åt öster i Hagalundsparkens centrala del. I anslutning 
till skolan finns en parklek med flera små hus och lekredskap 
samt en lekpark med plaskdamm. På tomten finns också 
förrådsbodar.

Ytorna kring skolan är asfalterade och inhägnade med stäng-
sel. Vid huvudentrén finns sandlåda, lekplats och lekredskap. 
På baksidan vid gymnastiksalen finns ytterligare lekplatser. 
Skolan kringgärdas av grönska med träd och buskar. Fasaden 
vid huvudentrén har fått aluminiumfönster och partier med 
plåt istället för de ursprungliga i trä. Skolans ursprungliga 
arkitektur är oförändrad.

Kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregistret/Motivering 
(2011-01-26) 
Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt.

Situationsplan i nybyggnadshandlingar 1971.
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Fridhemsskolans utformning är genomtänkt och omsorgsfull. 
Byggnadskropparnas placering bidrar till en varierad kring-
miljö med nivåskillnader och olika uterum. Vid matsalen spa-
rades en stor ek för att ge en lugn och vacker grönyta utanför 
matsalsfönstren. Fasadernas materialval och färgsättning är 
mycket tidstypiska och vittnar också om en tid då skolbygg-
nader var en prioriterad byggnadskategori – vilket innebar 
att byggnaderna blev välgestaltade och gedigna. Den låga 
höjden, utsträckningen och begränsade ytan visar också att 
detta är en skola för låg- och mellanstadium idag kallat de 
lägre åldrarna.

Skolbyggnaderna är välbevarade, tidstypiska, representativa 
och av arkitektonisk hög kvalitet. Den ursprungliga arkitektu-
ren är trots smärre förändringar mycket välbevarad. Platån 23 
har ett högt kulturhistoriskt värde.

Alla förändringar av byggnaden eller miljön kan inverka nega-
tivt på det kulturhistoriska värdet.

Kompletterande beskrivning 
Vid platsbesök 201215 kunde konstateras att beskrivningen 
i BeBR stämmer väl överens med dagens situation. Sko-
lanläggningen är inpassad i en slänt belägen i grönstråket 
Hagalundsparken. Skolan är planerad i ett sammanhang med 
flerbostadshusen ”Blåkulla” i Hagalund i norr samt Västra vä-
gens lamellhuslängor i väster, båda uppförda  under slutet av 
1960-talet och i början av 1970-talet .. I öster och syd-öst har 
nya flerbostadshus uppförts omkring 2010 samt på 1980-talet 
i Rudviken. 

Enligt bygglovshandlingar från 2011 ska en ny trappa och 
dörr i soutterräng tagits upp på sydfasad, men vid platsbesö-
ket konstaterades att detta inte verkar ha utförts, eller så har 
ändringen utförts förskjutet till väster. Övriga förändringar rör 
framförallt att de ursprungliga träfönstren bytts ut mot alumi-
nium vid huvudentrén på västfasaden, gymnastikbyggnaden 

har förändrad entré samt fönster, brandutrymningstrappa 
med brett vilplan på sydfasad samt utbytta fönster i botten-
våningen, vissa utbytta/nya portar till teknikutrymmen samt 
ventilationsuppbyggnad på tak. Fönstren på entréfasaden var 
utbytta före grönklassificeringen, vad gäller övriga ändringar 
är det oklart om de skedde före eller efter grönklassificering-
en då fotodokumentationen i BeBR inte visar samtliga fasader.

Mindre park öster om Parkskolan, i fonden bostäder uppförda omkring 2010.

Storskalig bebyggelse sydväst om Parkskolan uppförda under ungefär samma tid.

Parkskolan från sydöst.

Huvudentrén ligger i anslutning till den högre belägna skolgården i nordväst..
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Jämförelse med Tallbackaskolan 
 
Likheter:  
Parkskolan uppfördes liksom Tallbackaskolan under 
1960-talets andra hälft, efter instiftandet av 1962-års 
läroplan. Arkitekt Nils-Gunnar Nilsson, Nilsson Sundberg 
Wirén Arkitektkontor, stod för ritningarna för båda skolorna. 
Skolanläggningarna uppfördes i ett sammanhang, mer eller 
mindre samtida med omgärdande bostadsbebyggelse i form 
av relativt höga flerbostadshus. Skoltomterna är avskilda 
från bostadsbebyggelsen genom grönytor och gångstråk. 
Att samme arkitekt stod bakom ritningarna visar sig tydligt 
i gestaltningen. Det röda fasadteglet, de repetitiva horison-
tella fönsterbanden, de skarpt skurna platta taken, de breda 
fasadpartier under takfot inklädda i liggande, brun träpanel 
samt de utskjutande platta skärmtaken ovan entréerna är 
gemensamma drag för den arkitektoniska utformningen för 
båda skolorna. I likhet med Tallbackaskolan är Parkskolan 
uppbyggd av mindre, sammanlänkade byggnadskroppar , 
med flera entréer, vilket avspeglar 1960-talets strävan efter en 
jämlik, demokratisk och icke-auktoritär skola. 

Olikheter: 
Parkskolan, fd Fridhemsskolan uppfördes som låg- och mel-
lanstadieskola till skillnad från Tallbackaskolan som uppfördes 
som högstadium. Detta är dock inget som uttrycks tydligt i 
den exteriöra gestaltningen. Skolornas fasader har mycket 
stora likheter, men vad gäller själva anläggningarna är Park-
skolan uppbyggd av endast två sammanlänkade husvolymer 
medan Tallbackaskolan har ett stort antal sammanlänkade 
byggnadskroppar. Skillnader finns även i fråga om placering-
en. Parkskolans två huskroppar har inpassats med souterrän-
glösning i en sluttning, medan Tallbackaskolans anläggning 
ligger på jämn mark i en sänka. Parkskolan är lokaliserad inne 
i ett grönområde omgärdat av höga flerbostadshus, till skill-
nad från Tallbackaskolan som avskiljs från bostadshusen i norr 
genom en matarled med viadukter. 

Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden, de skarpt skurna platta taken, fasadpartier i liggande träpanel, samt de utskjutande platta skärmtaken 
ovan entréerna är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolorna (Parkskolan tv och Tallbackaskolan th). 

Skolanläggningarna skiljer sig åt främst genom att Parkskolan till skillnad från Tallbackaskolan är uppförd terränganpassad i en slänt, samt att den endast består av 
två sammanbyggda huskroppar (Parkskolan tv och Tallbackaskolan th).
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Ängkärrsskolan (Korpralen 2)

Fastighetsuppgifter  
Fastighet: Korpralen 2 
Adress: Ängkärrsgatan 9 
Kommun: Solna 
Län: Stockholms län 
Nuvarande funktion: Grundskola/resursskola årskurs 6-9 
Ursprunglig funktion: Låg- och mellanstadieskola 
Nybyggnadsår: 1960-64 
Arkitekt: Georg Scherman

Beskrivning i Bebyggelseregistret (Inventeringsår 2010)
Ängkärrsskolan uppfördes under 1960-talets första år efter 
ritningar av Georg Scherman. Den placerades nära den be-
byggelse som på 1950-talet växt upp kring Huvudstagatan i 
centrala Huvudsta. Skolan delades upp på tre byggnader, fritt 
grupperade kring en asfalterad gårdsplan, vid Ängkärrsgatan. 
Det lilla grönområde som i söder angränsar till skolan avsågs 
sannolikt att nyttjas av skolbarnen. De tre byggnaderna har 
individuell utformning, anpassade efter sin användning men 
det röda teglet knyter ihop anläggningen. Den låga skolbygg-
nad som ursprungligen byggdes för lågstadiebarn är idag 
förskola och avskiljd med stängsel. Ängkärrsskolan är den 
första av de nya skolor som byggdes under Huvudstas stora 
utbyggnadsperiod på 1960- och 1970-talet.

Kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregistret/Motivering 
(2011-02-01) 
Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt.

Ängkärrsskolan uppfördes under 1960-talets första år efter 
ritningar av Georg Scherman. Den placerades nära den be-
byggelse som på 1950-talet växt upp kring Huvudstagatan i  
 

Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1962.
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centrala Huvudsta. Skolan delades upp på tre byggnader, fritt 
grupperade kring en asfalterad gårdsplan, vid Ängkärrsgatan. 
Det lilla grönområde som i söder angränsar till skolan avsågs 
sannolikt att nyttjas av skolbarnen. De tre byggnaderna har 
individuell utformning, anpassade efter sin användning men 
det röda teglet knyter ihop anläggningen. Den låga skolbygg-
nad som ursprungligen byggdes för lågstadiebarn är idag 
förskola och avskiljd med stängsel.

Till skillnad från skol- och förskolebyggnader som började 
uppföras på 1970-talet var 1960-talets skolor och förskolor 
individuellt och omsorgsfullt utformade med i huvudsak kva-
litetsmässiga material som exempelvis fasadtegel. Gårdsmiljö-
erna var genomtänkta och visuellt tilltalande. Även konstnär-
lig utsmyckning kunde förekomma.

Ängkärrsskolan är den första av de nya skolor som byggdes 
under Huvudstas stora utbyggnadsperiod på 1960- och 
1970-talet. Den skiljer sig också åt i arkitekturen mot de 
övriga skolorna som byggdes några år senare. 1950-talets 
formspråk dröjer sig kvar i skolans gestaltning och ger den en 
annan lätthet än de senare tillkomna skolorna. Georg Scher-
mans arkitektur är generellt av hög kvalitet och utformningen 
av Ängkärrsskolan är inget undantag. Scherman har också 
ritat ett flertal skolor i Solna under olika årtionden. Skolans 
olika verksamheter har på ett fint sätt brutits upp på tre se-
parata byggnader. Det största huset som givits en kvadratisk 
form byggdes som skolans huvudbyggnad och för mellan-
stadieeleverna. En låg böjd byggnad med veckformat tak 
utformades för de yngre barnen i lågstadiet och de fick även 
en liten separat gård. Gymnastikbyggnaden ligger för sig själv 
vid ingången till skolområdet och fick ett stort fönsterparti åt 
söder och en lanternin i norr för ljusinsläpp. Skolans utemiljö 
är spartansk vad gäller utrustning för lek men fint placerad i 
en slänt omgiven av grönska.

Skolans ursprungliga arkitektur har förändrats genom bl.a. 

nytt entréparti på den stora byggnaden men har trots det ett 
högt kulturhistoriskt värde.

Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka 
negativt på det kulturhistoriska värdet.

Kompletterande beskrivning 
Vid platsbesök 201215 kunde konstateras att beskrivningen 
i BeBR stämmer väl överens med dagens situation. Skolan-
läggningen är inpassad i en slänt belägen i ett skogsområde i 
Pampasparken. Naturmarken i söder är bevarad och inom och 
kring skolområdet finns sparade träd i form av bland annat 
tallar. Skolan är uppfördes i närheten av den bostadsbebyg-
gelse som under 1950-talet vuxit upp kring Huvudstagatan, 
samt de mer samtida flerbostadshusen från tidigt 1960-tal 
söder om anläggningen. I öster uppfördes under 2010-talet 
studentbostäder.

Enligt bygglovshandlingar från 2015 skulle två fönster på 
skolbyggnadens norra fasad bytas ut mot galler, samt vilplan 
till brandtrappa förlängas och ventilationskanal installeras 
på den västra fasaden. Vid platsbesök kunde dessa ändringar 
konstateras. Övriga förändringar handlar framförallt om för-
ändrat entréparti till skolbyggnaden, utbytta dörrar, utbytta 
fönster på gymnastikbyggnaden samt brandtrappor. Större 
delen av dessa ändringar verkar ha skett före grönklassifice-
ringen.

Skolans huvudbyggnad ligger relativt högt belägen omgiven av naturmark och 
sparade träd. Huvudentrén vetter mot en liten skolgård i öster.

Ängkärrskolan är belägen nära den bebyggelse som på 1950-talet växt upp kring 
Huvudstagatan i centrala Huvudsta. Gymnastikbyggnaden i förgrunden.



TALLBACKASKOLAN ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING SAMT KONSEKVENSBEDÖMNING   |  28

Jämförelse med Tallbackaskolan

Likheter: 
Båda skolorna uppfördes i ett sammanhang, mer eller mindre 
samtida med omgärdande bostadsbebyggelse i form av 
relativt höga flerbostadshus. Skoltomterna är avskilda från 
bostadsbebyggelsen genom grönytor samt gångstråk. Den 
relativt låga skalan samt det röda fasadteglet liksom de skarpt 
skurna platta taken är gemensamma för båda skolorna.

Olikheter: 
Ängkärrsskolan uppfördes som låg- och mellanstadieskola 
i början av 1960-talet, till skillnad från Tallbackaskolan som 
uppfördes under 1960-talets senare hälft som högstadie-
skola. Det faktum att ritningarna togs fram före instiftandet 
av 1962-års läroplan kan vara orsaken till vissa av olikhe-
terna mellan skolorna, som till exempel att Ängkärrskolans 
mellanstadiebyggnad har en tydlig huvudentré, vilket saknas 
på Tallbackaskolan. Ytterligare skillnader är att Ängkärrssko-
lan är uppdelad i tre helt separata byggnadskroppar, med 
sinsemellan olika utformning som avspeglar dess funktion 
och den åldersgrupp de avsågs för. Mellansstadiebyggna-
den har i likhet med Tallbackaskolans byggnadsvolymer en 
rektangulär grundform och skarpt skuret platt tak, medan 
lågstadiebyggnaden, beläget högst upp i sydöst, har en mer 
lekfull utformning med böjd plan och veckformat tak. Även 
gymnastikbyggnadens entréfasad med stora perspektivföns-
ter i övervåningen och bakom pelare indragen arkadliknande 
gång i bottenvåningen har en individuellt genomarbetad 
arkitektur. Ängskärrsskolans skolbyggnader saknar i stort de 
för Tallbackaskolan så karaktäristiska fönsterbanden, men 
har istället större uppglasade fasadytor på gymnastikhallen 
samt lågstadiebyggnaden. Området kring Ängskärrsskolan 
är jämfört med Tallbackaskolans närområde inte präglat 
av trafikseparering och saknar således såväl viadukter som 
visuell närhet till motorleder. Skolan har också en mer avskild 
lokalisering intill ett skogsområde.  

Den låga skalan, placeringen omgärdad med grönska, det röda fasadteglet och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolor-
na (Ängkärrskolan tv och Tallbackaskolan th). 

Ängkärrskolan är till skillnad från Tallbackaskolan uppförd som tre separata byggnader med en tydlig huvudentré på mellanstadiebyggnaden. Lågstadiebyggnaden 
med sitt veckade tak sticker ut. (Ängkärrskolan tv och Tallbackaskolan th).
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Tallbackaskolans byggnader har en enhetlig arkitektur medan Ängskärrsskolans byggnader är individuellt utformade. (Tallbackaskolans gymnastikbyggnad tv och Ängskärrsskolans gymnastikbyggnad th)
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6. Kulturhistorisk konsekvensbedömning av föreslagen rivning

Kommunalt perspektiv 
I hela Solna kommun finns en handfull skolor uppförda 
under samma period som Tallbackaskolan. Tre av dessa; 
Skytteholmsskolan, Parkskolan och Ängkärrsskolan är liksom 
Tallbackaskolan grönklassade. 

Ängskärrsskolan har vissa likheter med Tallbackaskolan, 
främst i fråga om placeringen då båda skolorna omgärdas av 
grönytor och högre flerfamiljshus. Ängskärrsskolan är dock 
belägen i naturmark, i utkanten av ett bostadsområde medan 
Tallbackaskolan har en mer central placeringen i området. 
Likheter finns även i frågan om utformning mellan Tallback-
askolan och Ängskärrsskolans mellanstadiebyggnad. Båda 
är uppförda i rött tegel, med platta skarpt skurna tak. Men 
med sina individuellt utformade, separata byggnadskrop-
par och tydlig huvudentré representerar Ängskärrsskolans 
anläggning snarare 1950-talets skolplaneringsmässiga och 
arkitektoniska ideal. Därmed är bedömningen i denna utred-
ning att Ängskärrskolan inte relevant som jämförelseobjekt ur 
kulturhistorisk synvinkel. 

I Solna kommun är det således främst Skytteholmsskolan 
och Parkskolan som kan jämföras med Tallbackaskolan. 
Skytteholmsskolan och framförallt Parksskolan, som ritats av 
samma arkitektkontor som Tallbacka, har en gestaltning och 
utformning som liknar Tallbackaskolans, samt en liknande 
placering i ett grönområde. Samtliga tre jämförbara skolor 
är belägna i områden präglade av trafikseparering vilket 
innebär att skolanläggningarna kan nås utan att de närliggan-
de motorlederna behöver korsas. Dessa skolor utgör också 
medelpunkt i ett mer eller mindre samtida bostadsområde 
med höga flerbostadshus. Parkmarken som omger Parkskolan 
har på 2010-talets dock delvis bebyggts med flerbostadshus 
vilket påverkat läsbarheten av skolan som en bärande del i 
ett område med bebyggelse uppförd under en och samma 
tidsperiod. 

Fasaderna i rött tegel med inslag av partier i träpanel eller 
kopparplåt, fönsterbanden och de skarpt skurna platta taken 
är gemensamma drag för de tre skolorna. Den låga, mänskliga 
skalan (gäller framför allt Tallbackaskolan och Parkskolan), ut-
formningen med flera sammanlänkade byggnadskroppar och 
avsaknaden av tydlig huvudentré gör dessa skolor till tydliga 
representanter för 1960-talet skolbyggande som präglades 
av en strävan efter en jämlik och icke-auktoritär skolmiljö.  
Tallbackaskolan har dock en särställning som den enda som 
uppfördes som en renodlad högstadieskola. 

Såväl Tallbacka- som Skytteholm- och Parkskolan har 
genomgått förändringar som i viss mån påverkat upple-
velsen av den ursprungliga arkitekturen. Förändringarna 
har bestått av bland annat förändringar av fönsterpartier, 
fönsterbyten, förändringar av entréer, utrymningstrappor 
samt ventilationsuppbyggnader. Då inventeringen och analys 
av arkivhandlingar gjorts översiktligt är det svårt att med 
säkerhet fastställa relevanta skillnader i bevarandegrad för de 
olika skolorna. Bedömningen enligt denna utredning är dock 
att skolorna har genomgått ändringar och tillägg i i princip 
samma omfattning. Merparten av de genomförda föränd-
ringarna utfördes innan värderingen 2011. De ändringar som 
genomförts efter 2011 bedöms inte vara så omfattande eller 
genomgripande att det finns anledning att omvärdera sko-
lorna, utan skolorna är fortfarande att betrakta som särskilt 
värdefulla. 

Stadsdelsperspektiv 
En rivning av Tallbackaskolans skolanläggning skulle innebära 
att en bärande del i stadsdelen Huvudstas samplanerade 
helhetsmiljö med centrum, bostäder, skolor med mera, skulle 
försvinna. Därutöver raderas en skolanläggning som med sin 
placering, utformning och planlösning pedagogiskt berättar 
om hur 1960-talets värderingar och ideal påverkade utform-
ningen av tidens skolor.

Vidare skulle en rivning av Tallbackaskolan innebära att Hu-
vudstas kulturhistoriskt sett mest värdefulla skola från denna 
period gå förlorad. I ett lokalt Huvudstaperspektiv påverkas 
därmed möjligheten att uppleva det modernistiska stads-
byggnadsidealet där skolan utgör en central del. Att en ny 
skola planeras uppföras i ungefär samma läge innebär dock 
att själva skolfunktionen kommer att finnas kvar på platsen. 

Samlad konsekvensbedömning 
En rivning av Tallbackaskolan skulle innebära att Huvudstas 
kulturhistoriskt sett mest värdefulla skola som pedagogiskt 
berättar om 1960-talets skolideal samt det modernistiska 
stadsbyggandsidealet raderas. Skolan är utpekad som särskilt 
värdefull enligt PBL 8 kap 13§. Enligt PBL 9 kap 34§ bör riv-
ningslov inte ges för en byggnad som bör bevaras på grund 
av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Om Tallbackaskolan ändå rivs kvarstår dock möjligheten att i 
ett kommunalt perspektiv läsa 1960-talets skolplaneringside-
al i Solna, i och med att Skytteholmsskolan och Parkskolan på 
olika sätt förmedlar samma berättelse som Tallbackaskolan. 
De båda skolorna kan föra vidare såväl berättelsen om tidens 
stadsplaneringsideal med skolan i centrum av de nya bo-
stadsområdena, som berättelsen om 1960-talets jämlika och 
demokratiskt präglade skolgestaltningsideal. Skytteholms-
skolan främst vad gäller det tidigare och Parksskolan främst 
vad gäller det senare. 
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7. Rekommendationer

I det fall projektet går vidare med planerna på att riva skolan-
läggningen, bör stor vikt läggas vid utformning och placering 
av ny bebyggelse. För att bygga vidare på modernismens 
stadsbyggnadsideal föreslås följande:

• Ny skolanläggning bör uppföras medvetet i förhållan-
de till omgivande bebyggelse, avseende underordnad 
byggnadshöjd och mänsklig skala.

• Eventuell tillkommande bostadsbebyggelse planerar 
att placeras på, eller i nära anslutning till skolgården. 
Bostadsbebyggelsen bör därför utformas avseende fram-
förallt höjder, volymer, gårdar och grönska i förhållande 
till både befintliga, omgärdande flerbostadshus samt ny 
skolanläggning.

• Befintliga strukturer i form av trafikseparering, slingrande 
gångvägar, grönytor, planterade träd, höjdvariationer 
samt berg i dagen bör i möjligaste mån bevaras och 
integreras i utformningen av det nya området.

• Vid en total rivning av befintlig skolbyggnad är det svårt 
att ur ett antikvariskt perspektiv motivera återanvändan-
de av byggnadsdelar, material eller stildrag. De två skulp-
turerna på skolgården kan dock med fördel införlivas i ny 
skolanläggning.

• Ett helhetsgrepp bör tas om kommunens skolor för att 
säkerställa att de anläggningar som tydligast visar olika 
tidsepokers arkitektoniska och pedagogiska ideal, och 
som därmed har ett högt kulturhistoriskt värde, bevaras 
och brukas som skolor i framtiden.

• Då föreliggande konsekvensbedömning endast omfattar 
rivning av skolanläggning bör även en kulturhistorisk 
konsekvensbedömning över planförslagets påverkan på 
kulturmiljön som helhet tas fram i samband med fortsatt 
planarbete. 
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8. Källförteckning

• Arkitektur i Solna, Solna byggnadsnämnd 1994

• Bygglovsritningar Solna

• Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister

• Skolhuset som samhällsspegel – lärarhandledning, Raä & 
Sörmlands museum 2000

• Skolhuset – Idé och form, Hjördis Kristenson 2005

• Skytteholmsskolan – antikvarisk konsekvensanalys av 
byte av fönster, KMV forum 2016

• Tallbackaskolan Solna stad, skrift utgiven till invigningen 
den 27 november 1968

• Tallbackaskolan – antikvarisk förundersökning inför  
fönsteråtgärder, KMV forum 2016
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	och vägar. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet 
	av en ny skolbyggnad i planområdets västra del samt riva be
	-
	fintlig skola och ersätta denna med ytterligare yta för skolgård 
	samt med bostäder. 

	KMV forum AB har på uppdrag av Tekniska förvaltningen vid 
	KMV forum AB har på uppdrag av Tekniska förvaltningen vid 
	Solna stad tagit fram en antikvarisk förundersökning samt 
	konsekvensbedömning av föreslagen rivning av Tallbackasko
	-
	lan. Utredningen ska kunna ligga till grund för en bedömning 
	om betydande miljöpåverkan och fokus i utredningen ligger 
	därför på skolans exteriör. Enligt överenskommelse har även 
	vissa delar av interiören såsom entréer, trapphus,  gymnas
	-
	tiksal och aula översiktligt dokumenteras. Vid en eventuell 
	framtida rivningsansökan bör en mer fullstädning dokumen
	-
	tation av interiörens samtliga delar tas fram. Föreliggande 
	konsekvensbedömning omfattar endast rivningen av sko
	-
	lanläggningen, och inbegriper således ingen bedömning av 
	detaljplaneförslaget som helhet.

	För den antikvariska förundersökningen samt konsekvensa
	För den antikvariska förundersökningen samt konsekvensa
	-
	nalysen har bebyggelseantikvarier Karin Fröjmark Svanström, 
	Lisa Sarban och Mikael Hammerman ansvarat.

	Fastighetsuppgifter 
	Fastighetsuppgifter 
	 
	Fastighet: Blåmesen 1
	 
	Adress: Kristinelundsv. 1
	 
	Kommun: Solna
	 
	Län: Stockholms län
	 
	Nuvarande funktion: Grundskola årskurs 0-9 samt grundsär
	-
	skola
	 
	Ursprunglig funktion: Högstadieskola
	 
	Nybyggnadsår: Invigd 1968
	 
	Arkitekt: Nils-Gunnar Nilsson, Nilsson-Sundberg-Wirén Arki
	-
	tektkontor

	1.2. Planskydd, tidigare ställningstaganden och lagrum
	1.2. Planskydd, tidigare ställningstaganden och lagrum
	 
	Stadsplanen från 1963 för kvarteret Blåmesen där Tallback
	-
	askolan uppfördes några år senare anger markanvändning 
	”allmänt ändamål”.

	I byggnadsinventeringen av 1960-70-talets bebyggelse i 
	I byggnadsinventeringen av 1960-70-talets bebyggelse i 
	Solna år 2011 som publicerats i Bebyggelseregistret har Tall
	-
	backaskolan klassats som grön byggnad, d v s fastighet med 
	bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhis
	-
	torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  Byggnaden 
	kan därmed omfattas av förvanskningsförbudet i 8 kap 13§ i 
	Plan- och bygglagen.

	Förbud mot förvanskning
	Förbud mot förvanskning
	 
	Enligt PBL 8:13§ får en byggnad som är särskilt värdefull från 
	historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn
	-
	punkt inte förvanskas.

	Varsamhet vid underhåll
	Varsamhet vid underhåll
	 
	Enligt PBL 8:14§ ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
	underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper 
	i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgiv
	-
	ningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
	kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om 
	byggnadsverket är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto
	-
	risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska det underhål
	-
	las så att de särskilda värdena bevaras.

	Enligt PBL 8:17§ ska ändring eller flyttning av en byggnad 
	Enligt PBL 8:17§ ska ändring eller flyttning av en byggnad 
	utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens ka
	-
	raktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
	kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

	Rivning
	Rivning
	 
	Enligt PBL 9:34§ ska rivningslov inte ges för byggnad som bör 
	bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historis
	-
	ka, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.


	Figure
	Karta över en del av Huvudsta med Tallbackaskolan markerad.
	Karta över en del av Huvudsta med Tallbackaskolan markerad.
	Karta över en del av Huvudsta med Tallbackaskolan markerad.


	Figure
	Tallbackaskolan. 
	Tallbackaskolan. 
	Tallbackaskolan. 


	2. Historik
	2. Historik
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	2.1. Tallbackaskolan
	2.1. Tallbackaskolan
	2.1. Tallbackaskolan

	Bildandet av Solna stad 1943 skedde i en tid som präglades 
	Bildandet av Solna stad 1943 skedde i en tid som präglades 
	av höga bostadssociala ambitioner i landet. Genom en ny 
	bostads- och planlagstiftning 1947 fick kommunerna planmo
	-
	nopol. I Solna ökade staden sina markinköp för bostäder och 
	annan stadsutveckling. En tid av intensivt bostadsbyggande 
	och snabb befolkningstillväxt inleddes. Under 1940-50-talen 
	fördubblades befolkningsmängden och den snabba utveck
	-
	lingen fortsatte fram till 1960-talets mitt. 
	 
	 
	I Huvudsta startade bostadsbyggandet i stadsdelens norra del 
	omkring 1950, i kvarteren kring Storgatan och Huvudstaga
	-
	tan. Efter det att staden 1959 förvärvade stora markområden 
	i den södra delen intensifierades bostadsbyggandet och det 
	nuvarande Huvudsta började växa fram. På stadsarkitektkon
	-
	toret fanns till och med en särskild Huvudstafilial.
	 
	 
	När Tallbackaskolan uppfördes bar området fortfarande en 
	lantlig prägel; här fanns några gårdar, torp samt odlingslotter. 
	I början av 1960-talet byggdes stadsdelen ut med centrum, 
	tunnelbana, bostäder, kategoriboenden, skolor och förskolor. 
	I och med detta revs större delen av den äldre bebyggelsen. 
	Tallbackaskolan uppfördes som högstadieskola, centralt pla
	-
	cerad och omgiven av flerbostadshusområden. Direkt öster 
	om flerbostadshusen uppfördes en låg- och mellanstadiesko
	-
	la, Granbackaskolan. Under samma period tillkom ytterligare 
	två skolor i Huvudsta: Stenbackaskolan och Ängkärrskolan.
	 
	 
	I och med 1962-års läroplan instiftades grundskolan som 
	innebar att nioårig skolgång blev obligatorisk för alla. Ett vik
	-
	tigt mål var att skolan skulle bli mer jämlik, minska klyftorna 
	och ge alla samma bildningsgrund. Skolhusen hade under 
	1900-talets första hälft uppförts i monumental stil i likhet 
	med tidens övriga samhälleliga representationsbyggnader. 
	De hade ofta en höjd som gjorde att de höjde sig ovan om
	-
	givande bebyggelse, och deras i regel påkostade arkitektur 
	utgjorde inte sällan blickfånget i närmiljön. 

	Under 1900-talets mitt kom detta att förändras, då skolbygg
	Under 1900-talets mitt kom detta att förändras, då skolbygg
	-
	naderna blev lägre. I och med växande krav på att byggnads
	-
	kostnaderna skulle hållas nere fick skolarna många gånger 
	även en enklare utformning. Med sin avskalade tegelfasad 
	och låga höjd som kontrasterar mot den omgivande högre 
	bostadsbebyggelsen följer Tallbackaskolan detta mönster. 
	 
	 
	En annan markant förändring är att skolornas tidigare centralt 
	placerade och tydligt markerade huvudentréer försvin
	-
	ner under denna period. Genom att i stället utforma mer 
	nedtonade entréer ville man uppnå en mindre auktoritär 
	skolmiljö. De många entréerna var även viktiga för att uppnå 
	den flexibilitet och funktion som den nya tidens skola med 
	bland annat undervisning i mindre grupper samt kvällsöppna 
	lokaler krävde.
	 
	 
	I takt med den snabbt ökande befolkningen hade behovet av 
	nya skolor i Solna blivit allt större och 1964 tillsatte staden en 
	skolbyggnadskommitté. Ett av de första skolprojekten som 
	kom till stånd genom kommitténs arbete var Tallbackaskolan 
	som invigdes hösten 1968. Placeringen en bit utanför cen
	-
	trum i ett bostadsområde under uppförande är typisk för de 
	skolor som tillkom under denna tid. Ritningarna, som gjordes 
	av Nilsson-Sundberg-Wirén Arkitektkontor, ansågs av sin 
	samtid vara nyskapande när det gäller lokalernas anpassning 
	till lärarnas och elevernas arbetsmiljö och aktivitetsbehov. 
	 
	 
	Skolans planlösning utformades för att skapa en praktisk och 
	likställd skolmiljö. Eleverna delades in i tre huvudsakliga grup
	-
	per med egna centralkapprum, uppehållsutrymmen, matsalar 
	och skolgårdar. Arkitekten Nils-Gunnar Nilsson såg i tidens 
	anda skolan som en viktig plats för opinionsbildning, och 
	därmed för utformning av framtidens samhälle. Integrationen 
	mellan skola och samhälle skulle ske genom skolans arbete 
	med sociala och demokratisk fostran. 
	 
	 

	En väg att uppnå detta var enligt Nils-Gunnar Nilsson att göra 
	En väg att uppnå detta var enligt Nils-Gunnar Nilsson att göra 
	lokalerna tillgängliga för diverse fritidsaktiviteter, som kunde 
	samla både barn och  vuxna även efter skoltid. Tallbackasko
	-
	lans centrala läge bidrog till att möjliggöra denna funktion 
	som fritidscentrum och träffpunkt. Ofta besökta samlingslo
	-
	kaler såsom skolrestaurang, idrottshall, tecknings- och musik
	-
	salar samt slöjdlokaler förlades med entréer i nära anslutning 
	till parkeringsplatser. 
	 
	 
	Skolområdet planerades i övrigt trafikseparerat, tillgängligt 
	via gångvägar från alla riktningar. Närheten till den planerade 
	idrottsplatsen vid Huvudsta gård var ytterligare en viktig del i 
	helhetstänket.


	Figure
	Situationsplan med de ursprungliga funktionerna. 
	Situationsplan med de ursprungliga funktionerna. 
	Situationsplan med de ursprungliga funktionerna. 
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	Story
	2.2. Byggnadshistorisk kronologi i urval
	2.2. Byggnadshistorisk kronologi i urval

	• 
	• 
	• 
	• 

	1966 
	1966 
	 
	Nybyggnad, Nilsson Sundberg Wirén arkitektkontor AB
	 


	• 
	• 
	• 

	1978 
	1978 
	 
	Återuppbyggnad av byggnad 7 och 8 med aula, matsal, 
	musiksal mm efter en brand. I samband med detta 
	ändrades fönstersättningen påtagligt genom att flertalet 
	fönster sattes igen. På så sätt ersattes t ex matsalens 
	fönsterband med glest placerade fönstergrupper.
	 


	• 
	• 
	• 

	1982 
	1982 
	 
	Fönsterytan minskas med ca två tredjedelar genom att 
	vissa av fönstren sattes igen. Söderfasaden kläs in i svart 
	trapetsplåt.
	 


	• 
	• 
	• 

	1985
	1985
	 
	 
	Ombyggnad av hus 2 genomförs. I samband med detta 
	sattes en del av fönstren igen och fasaden i bottenvå
	-
	ningen mot skolgården kläddes med träpanel. 
	 


	• 
	• 
	• 

	1987-88 
	1987-88 
	 
	Byte av fönster i klassrummen mot väster ut till lägre 
	fönster med brunbetsad träinnerbåge och svart alumi
	-
	niumytterbåge. Detta innebar att fönsterytan minskade 
	och den yta som tidigare upptogs av fönster kläddes 
	in med fjällpanel av samma typ som redan fanns på 
	fasaderna.
	 


	• 
	• 
	• 

	1990-91 
	1990-91 
	 
	Byte av fönster på östra sidan av klassrumsbyggnaden. 
	Dessa fönster fick  vitmålad träinnerbåge. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	1993 
	1993 
	 
	Byte av fönster i byggnaden för trä-och metallslöjden. 
	Dessa fönster har en ytterbåge av bruneloxerad alumi
	-
	nium. 
	 


	• 
	• 
	• 

	1994 
	1994 
	 
	Skolan får en ny huvudentré med vindfång i mötet mel
	-
	lan hus 2 och 3. 
	 


	• 
	• 
	• 

	1995 
	1995 
	Ny utrymning från gymnastiksal mot öster.
	 


	• 
	• 
	• 

	2002
	2002
	 
	 
	Interiör ombyggnad omklädningsrum mm gymnastiksal.
	 


	• 
	• 
	• 

	2005 
	2005 
	 
	Tillbyggnad av sophus på hus 8 västfasad.
	 


	• 
	• 
	• 

	Utöver dessa ombyggnader har man gjort flera invän
	Utöver dessa ombyggnader har man gjort flera invän
	-
	diga ombyggnader som inte har påverkat fasaderna i 
	någon större omfattning. 
	 




	Figure
	3. Byggnadsbeskrivning
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	3. Byggnadsbeskrivning


	3.1. Skolanläggning och omgivningar 
	3.1. Skolanläggning och omgivningar 
	3.1. Skolanläggning och omgivningar 
	 
	Tallbackaskolans skolkomplex består av nio låga byggnads
	-
	kroppar med olika funktioner. Klassrummen liksom bibliotek, 
	expedition och lärarrum är placerade i en stor trappformad 
	byggnad som ligger i nord-sydlig riktning nedanför punkt
	-
	husen vid Wiboms väg. Denna byggnad har delats upp i 
	fyra (hus 2-5) byggnadskroppar. I dessa delar inryms idag 
	lågstadium, mellanstadium, högstadium, särskola, bibliotek, 
	fritidshem, personalrum, vaktmästeri samt del av matsal. Till 
	denna ansluter i norr en byggnad (hus 1) inrymmandes bland 
	annat textilslöjd. I mitten en byggnad för matsal och aula (hus 
	7 och 8) och i söder en idrottshall (hus 6). På så sätt skapas en 
	sammanhållen skolmiljö som sluter sig mot öster och öppnar 
	sig mot två skolgårdar i väster. En separat byggnad (hus 
	9) vid infarten till den norra skolgården inrymmer trä- och 
	metallslöjd. Anläggningen har inte byggts på- eller till med 
	undantag av tillbyggda soprum på hus 7.
	 
	 
	Trots skolans storlek är skalan mänsklig vilket dels beror på 
	att de stora byggnaderna på ett genomtänkt sätt har brutits 
	upp i mindre delar, dels på den låga byggnadshöjden i 1-2 
	våningar. Bebyggelsen upplevs som ohierarkisk genom sin 
	uppbrutenhet, sammanhållna skala och enhetliga arkitek
	-
	toniska utformning. Detta tillsammans med det faktum att 
	skolan saknar tydlig framsida och huvudentré gör dock att 
	skolmiljön är något svårorienterad för nya besökare.

	Den låga skalan förstärks av placeringen mellan de storska
	Den låga skalan förstärks av placeringen mellan de storska
	-
	liga flerbostadshusen och läget intill ett grönstråk ner till 
	Huvudsta strand. Skolanläggningen har smugits in lågt be
	-
	lägen i landskapet omgärdad av grönska och upplevs främst 
	från skolgården.  Området präglas vidare av den tidstypiska 
	trafiksepareringen vilket gör det möjligt att nå skolan utan 
	att behöva korsa Armégatans trafikled. Allt detta skapar en 
	avgränsad och genomarbetad skolmiljö som samtidigt sam
	-
	spelar med sin omgivning. 

	Det röda fasadteglet, fönsterbanden, det horisontella form
	Det röda fasadteglet, fönsterbanden, det horisontella form
	-
	språket samt de platta taken är exempel på gestaltning som 
	på olika sätt fångas upp av den omgivande bebyggelsen som 
	tornar upp sig, främst i norr och sydöst. 

	Skolgården planerades omsluten av mindre grönytor med 
	Skolgården planerades omsluten av mindre grönytor med 
	planteringar samt alléträd. Idag består själva skolgården till 
	största delen av asfalt samt nyare spelplaner och ”rinkar”, 
	men vissa rester av äldre häckplanteringar, träd samt med 
	hjälp av stående betongplattor avgränsade ytor finns kvar. På 
	skolgården finns två skulpturer. Den ena 
	Lekande barn kring 
	fast block
	 av Gunnel Frieberg 1968 är placerad framför (den 
	numera igensatta) entrén till aulan. Den andra skulpturen, 
	Lejon
	 av Carina Wallert 1998, har ett mer undanskymt läge på 
	den norra skolgården.

	 
	 


	Figure
	Orienteringstavla på skolgården. 
	Orienteringstavla på skolgården. 
	Orienteringstavla på skolgården. 
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	Figure
	Tallbackaskolans låga volym och gröna krans med trädplanteringar samspelar medvetet med de högre bostadshusen runtomkring.
	Tallbackaskolans låga volym och gröna krans med trädplanteringar samspelar medvetet med de högre bostadshusen runtomkring.
	Tallbackaskolans låga volym och gröna krans med trädplanteringar samspelar medvetet med de högre bostadshusen runtomkring.


	Rester av äldre alléträd på skolgården.
	Rester av äldre alléträd på skolgården.
	Rester av äldre alléträd på skolgården.


	Figure
	Figure
	En grön krans av gräsmattor, trädplanteringar och gångvägar omgärdar skolanläggningen.
	En grön krans av gräsmattor, trädplanteringar och gångvägar omgärdar skolanläggningen.
	En grön krans av gräsmattor, trädplanteringar och gångvägar omgärdar skolanläggningen.


	Skulpturen, ’Lejon’ av Carina Wallert 1998, har ett mer undanskymt läge på den norra skolgården. 
	Skulpturen, ’Lejon’ av Carina Wallert 1998, har ett mer undanskymt läge på den norra skolgården. 
	Skulpturen, ’Lejon’ av Carina Wallert 1998, har ett mer undanskymt läge på den norra skolgården. 


	Figure
	Skulpturen ’Lekande barn kring fast block’ av Gunnel Frieberg 1968
	Skulpturen ’Lekande barn kring fast block’ av Gunnel Frieberg 1968
	Skulpturen ’Lekande barn kring fast block’ av Gunnel Frieberg 1968


	3.2. Fasader 
	3.2. Fasader 
	3.2. Fasader 
	 
	Arkitekturen är typisk för 1960-talets offentliga byggnader. 
	Volymerna som präglas av horisontella former är skarpt 
	skurna utan utstickande takutsprång. På fasaderna kombi
	-
	neras rött fasadtegel med liggande fjällpanel, vilket förstär
	-
	ker horisontaliteten och samtidigt binder ihop de många 
	byggnadskropparna. Fasaderna delas även in av de synliga 
	bjälklagen i betong. Mot öster upplevs fasaderna mer slutna, 
	medan de öppnar sig mot skolgårdarna där de flesta entréer
	-
	na är placerade. Fasaderna är, trots mindre variationer, väldigt 
	enhetliga till sin karaktär. Fasadur samt mindre väggarmaturer 
	är återkommande inslag på flera av fasaderna. Av de enligt 
	nybyggnadsritningarna fyra ursprungliga placeringarna för 
	fasadur finns tre kvar, de är placerade på nordfasaden mot 
	Armégatan samt invid entrén till aulan. Även ett flertal av de 
	ursprungliga armaturerna är bevarade. Den enda arkitektonis
	-
	ka detalj som sticker ut på fasaden är burspråket på hus 4:as 
	gavelfasad mot söder.

	 
	 


	Figure
	Figure
	Nordfasad med i rött fasadtegel och karaktäristiska horisontella band i mörklase
	Nordfasad med i rött fasadtegel och karaktäristiska horisontella band i mörklase
	Nordfasad med i rött fasadtegel och karaktäristiska horisontella band i mörklase
	-
	rad fjällpanel.


	Fasadur på nordfasad.
	Fasadur på nordfasad.
	Fasadur på nordfasad.


	Figure
	Figure
	Ursprungliga väggarmaturer på hus 1, sydfasad.
	Ursprungliga väggarmaturer på hus 1, sydfasad.
	Ursprungliga väggarmaturer på hus 1, sydfasad.


	Burspråket på sydgaveln av hus 4 är en av få arkitektoniska accenter på byggna
	Burspråket på sydgaveln av hus 4 är en av få arkitektoniska accenter på byggna
	Burspråket på sydgaveln av hus 4 är en av få arkitektoniska accenter på byggna
	-
	den. Lägg märke till den trappformade mönstermurningen i slänten.


	Fönster
	Fönster
	Fönster
	 
	Byggnadens långsidor karaktäriseras av långa, horisontella 
	fönsterband som på vissa ställen bryts av fönsterluftsbreda 
	partier klädda i mörk fjällpanel. Fönstren är kopplade och 
	nästan alla av enluftstyp, ursprungligen i trä med fönsterbleck 
	i kopparplåt. Idrottshall, aula samt träslöjdsbyggnad har även 
	neddragna partier i fjällpanel under takfoten. Vissa entréer 
	samt gavlar markeras av svagt indragna släpp i tegelfasaden 
	genom lodräta partier med enbart fönster och fjällpanel. Fasa
	-
	dernas fönsterband har ett mycket samstämmigt formspråk, 
	men skiljer sig åt genom vissa variationer. Bottenvåningarna 
	på hus 2, 3 och 4 har samtliga ursprungligen varit uppglasade 
	med långsmala, lodräta fönster. Idag har bottenvåningarna på 
	hus 3 och 4 delvis bevarat den uppglasade karaktären.

	Förändringar fönster
	Förändringar fönster
	 
	När hus 7 och 8 återuppbyggdes 1978 efter en brand ändra
	-
	des fönstersättningen påtagligt genom att den totala fönste
	-
	rytan blev mindre. Den nya matsalen ritades till exempel med 
	fönstergrupper istället för fönsterband.  

	Under 1980-talet skedde en hel del förändringar med fönst
	Under 1980-talet skedde en hel del förändringar med fönst
	-
	ren. Fönsterytan minskades genom att vissa av fönstren sattes 
	igen. Samtidigt kläddes idrottshallens sydfasad delvis in i 
	svart trapetskorrugerad plåt.

	Vid mitten av 1980-talet gjordes en ombyggnad av hus 2. 
	Vid mitten av 1980-talet gjordes en ombyggnad av hus 2. 
	 
	I samband med detta ändrades fönstersättningen på botten
	-
	våningen mot skolgården. Entrén sattes igen och den upp
	-
	glasade bottenvåningen kläddes in i träpanel med öppning 
	för ett mindre antal fönster. I slutet av 1980-talet byttes även 
	fönstren i klassrummen mot väster ut, och den minskade 
	fönsterytan kläddes in med fjällpanel av samma typ som 
	redan fanns på fasaderna. I början av 1990-talet byttes även 
	klassrumsfönstren mot öster samt fönstren på byggnaden för 
	trä-och metallslöjden ut. 

	De flesta nya fönstren har varit av typen träinnerbåge samt 
	De flesta nya fönstren har varit av typen träinnerbåge samt 
	ytterbåge i svart eller bruneloxerad aluminium. Då de flesta 
	förändringar bygger vidare på ursprunglig fasadgestaltning, 
	som till exempel den liggande, mörka fjällpanelen, bevarar 
	fasaden ett relativt enhetligt och tidstypiskt uttryck.

	 
	 


	Figure
	Idrottshallens sydfasad har klätts in i svart trapetskorrugeradplåt och fått en 
	Idrottshallens sydfasad har klätts in i svart trapetskorrugeradplåt och fått en 
	Idrottshallens sydfasad har klätts in i svart trapetskorrugeradplåt och fått en 
	kraftigt minskad fönsteryta.


	Figure
	Hus 2 mot väster. Bottenvåningens tidigare uppglasade fasad kläddes i mitten av 
	Hus 2 mot väster. Bottenvåningens tidigare uppglasade fasad kläddes i mitten av 
	Hus 2 mot väster. Bottenvåningens tidigare uppglasade fasad kläddes i mitten av 
	1980-talet med grön träpanel och antalet fönsteröppningar minskades.


	Entréer
	Entréer
	Entréer
	 
	Skolanläggningen har sedan början ett tiotal entréer med 
	liknande utformning. Entrépartierna är uppglasade, något 
	indragna samt kröns av utskjutande platta skärmtak med kop
	-
	parskodda fronter klädda i mörk fjällpanel. De ursprungliga 
	entrédörrarna i trä är målade i mört brun/svart kulör men kan 
	möjligen ha varit omålade från början. I skriften Tallbacka
	-
	skolan Solna från 1968 finns en svartvit bild från sydfasaden 
	där entrédörren är betydligt ljusare än fjällpanelen. Dörrarna 
	flankeras av över- och sidoljus inramade av träprofiler i sam
	-
	ma kulör. Sidoljusen består av långsmala, lodräta rutor. Vissa 
	entréer har enkeldörrar och vissa dubbeldörrar. På sydfasaden 
	av hus 5 finns en dörr och ursprunglig garageport klädda 
	i stående panel med överljus. I övrigt finns några täckta 
	enkeldörrar med enklare utformning till biutrymmen, vid till 
	exempel entréläge E.


	Figure
	Figure
	Figure
	Skolans huvudentré från Armégatan i norr med ursprungligt glasat entréparti i trä, 
	Skolans huvudentré från Armégatan i norr med ursprungligt glasat entréparti i trä, 
	Skolans huvudentré från Armégatan i norr med ursprungligt glasat entréparti i trä, 
	enkeldörr och trycke.


	Indragen entré till aula och matsal. Ursprungligt glasat dörrparti i trä med dubbel
	Indragen entré till aula och matsal. Ursprungligt glasat dörrparti i trä med dubbel
	Indragen entré till aula och matsal. Ursprungligt glasat dörrparti i trä med dubbel
	-
	dörrar.


	Sydfasad hus 5. Ursprunglig dörr och garageport i mörk träpanel och överljus. 
	Sydfasad hus 5. Ursprunglig dörr och garageport i mörk träpanel och överljus. 
	Sydfasad hus 5. Ursprunglig dörr och garageport i mörk träpanel och överljus. 


	Ändringar entréer
	Ändringar entréer
	Ändringar entréer
	 
	Ett antal entrépartier har ändrats genom att de ursprungliga 
	träpartierna bytts ut mot liknande partier i bruneloxerad 
	aluminium. En entré, från gården till hus 2, har helt satts igen 
	och istället har en ny entré tagits upp i hörnet där hus 2 möter 
	hus 3. Entréns placering samt utformning som ett utbyggt 
	vindfång stämmer inte överens med den i övrigt enhetliga 
	fasadgestaltningen. Entrén till aulan finns kvar, men har satts 
	igen och används inte. Vad gäller de enklare dörrarna som lett 
	till olika biutrymmen, till exempel soprum, har de flesta bytts 
	ut till täckta aluminiumdörrar.

	 
	 


	Figure
	Senare tillkommen entré i hörnet mellan hus 2 och 3.
	Senare tillkommen entré i hörnet mellan hus 2 och 3.
	Senare tillkommen entré i hörnet mellan hus 2 och 3.


	Figure
	Entré från skolgård till hus 3. Sekundärt dörrparti med dubbeldörrar i bruneloxerad aluminium, glasrutor och 
	Entré från skolgård till hus 3. Sekundärt dörrparti med dubbeldörrar i bruneloxerad aluminium, glasrutor och 
	Entré från skolgård till hus 3. Sekundärt dörrparti med dubbeldörrar i bruneloxerad aluminium, glasrutor och 
	sidoljus som överensstämmer med ursprunglig utformning.


	3.3. Interiör
	3.3. Interiör
	3.3. Interiör
	 
	Skolan har ingen tydlig huvudentré eftersom skolanläggning
	-
	en från början var uppdelade tre delar (hus 2, 3 och 4) med 
	egna centralkapprum, uppehållsutrymmen och skolgårdar. 
	Denna strikta uppdelning har sedan ändrats och entré och 
	centralkapprum i hus 2 har till exempel byggt om och delats 
	in i mindre rum. Entré och centralkapprummet till hus 3 finns 
	kvar, men utrymmet har omgestaltats under senare tid. Från 
	början stod här snedställda elevskåp, de har nu flyttats ut mot 
	väggarna. Golven utgörs av kalkstensplattor och väggarna 
	är i partier klädda med rött tegel. Glaspartier och dörrar är 
	utformade i furu med rutor i trådglas. Innertaken är klädda 
	med akustikplattor i ursprungligt utförande. Entrén på nord
	-
	fasaden av hus 1 utgör en av dagens huvudentréer. Entréhal
	-
	len som leder vidare in på innergården, utgörs av ett mindre 
	utrymme med en trappa i kalksten och plattstålsräcke.

	Aulan karaktäriseras liksom övriga delar av skolan av materi
	Aulan karaktäriseras liksom övriga delar av skolan av materi
	-
	alen rött tegel och furu. Efter en brand i slutet av 1970-talet 
	byggdes aulan upp igen enligt ursprunglig gestaltning. 
	Förändringar som tillkom då eller senare är armaturerna på 
	träpelarna, träuppbyggnaderna som flankerar scenen, samt 
	att stolarna fått en grön klädsel. Golvet är belagt med kork/
	linoleumplattor.

	Idrottshallens kortsidor är klädda i rött tegel, taket är i furu 
	Idrottshallens kortsidor är klädda i rött tegel, taket är i furu 
	och sydfasaden består av fönster och ribbstolar. En öppen 
	korridor i form av en balkong löper längs salens norra lång
	-
	sida, balkongen har ett räcke i plattstål. Idrottshallen har en 
	hög grad av ursprunglighet.

	 
	 


	Figure
	Figure
	Centralkapprum i hus 3, tegelrundel i mitten tillhör inte den ursprungliga inred
	Centralkapprum i hus 3, tegelrundel i mitten tillhör inte den ursprungliga inred
	Centralkapprum i hus 3, tegelrundel i mitten tillhör inte den ursprungliga inred
	-
	ningen. 


	Entréhall och trapphus i hus 1.
	Entréhall och trapphus i hus 1.
	Entréhall och trapphus i hus 1.


	Figure
	Figure
	 Efter en brand i slutet av 1970-talet byggdes aulan upp igen enligt ursprunglig 
	 Efter en brand i slutet av 1970-talet byggdes aulan upp igen enligt ursprunglig 
	 Efter en brand i slutet av 1970-talet byggdes aulan upp igen enligt ursprunglig 
	gestaltning.


	Tallbackaskolans idrottshall.
	Tallbackaskolans idrottshall.
	Tallbackaskolans idrottshall.


	Figure
	Entréhall och trapphus i hus 1, kalkstenstrapp, smidesräcke med handledare i trä.
	Entréhall och trapphus i hus 1, kalkstenstrapp, smidesräcke med handledare i trä.
	Entréhall och trapphus i hus 1, kalkstenstrapp, smidesräcke med handledare i trä.


	4. Kulturhistorisk värdebeskrivning
	4. Kulturhistorisk värdebeskrivning
	4. Kulturhistorisk värdebeskrivning


	4.1. Byggnadsinventering av 1960-70-talets bebyggelse i 
	4.1. Byggnadsinventering av 1960-70-talets bebyggelse i 
	4.1. Byggnadsinventering av 1960-70-talets bebyggelse i 
	Solna 
	 
	Skolanläggningen är klassad som särskilt värdefull i den 
	inventering som genomfördes på uppdrag av Solna stads 
	stadsbyggnadsförvaltning 2011 i syftet att användas som 
	arbetsunderlag i kommunens olika förvaltningar. Motivering 
	hämtad från Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister:

	Som delar i ett nytt stort bostadsområde är skolor och 
	Som delar i ett nytt stort bostadsområde är skolor och 
	förskolor centrala funktioner som staden har att lösa. 
	I Huvudsta gjordes det noggrant och med omsorg när 
	stadsdelen byggdes ut under 1960- och 1970-talet. 
	Tallbackaskolan uppfördes åren kring 1967 som en av 
	flera skolor i stadsdelen men den enda högstadieskolan. 
	Den placerades centralt i stadsdelen mellan de nya grup
	-
	perna av flerbostadshus och i anslutning till det stora 
	grönområdet som sträcker sig ned till Huvudsta strand. 
	Skolans funktion är tydlig i relation till övrig bebyggelse 
	och avläsbar i sin utformning och sträckning.

	Arkitekturen har stark släktskap med den som användes 
	Arkitekturen har stark släktskap med den som användes 
	för betydelsefulla offentliga byggnader vid samma tid 
	vilket tydliggör skolans flaggskeppsfunktion i stadsdelen. 
	De rustika materialvalen av rött tegel och mörklaserad 
	träpanel möter varandra i en lyckad förening och utgör 
	arkitekturens kärnkomponenter. Omsorg om markpla
	-
	nering och detaljer är slående och vittnar också om ett 
	ansvarstänkande om barnens dagliga miljö som genom
	-
	syrade dåtidens skolbyggande. Till skillnad från skol- och 
	förskolebyggnader som började uppföras på 1970-talet 
	var 1960-talets skolor och förskolor individuellt och om
	-
	sorgsfullt utformade med i huvudsak kvalitetsmässiga 
	material som exempelvis fasadtegel. Gårdsmiljöerna var 
	genomtänkta och visuellt tilltalande. Även konstnärlig 
	utsmyckning kunde förekomma. Skulpturgruppen Le
	-
	kande barn kring fast block är ett sådant inslag. Skolan 
	är på tidstypiskt sätt icke hierarkiskt uppbyggd och 
	dess olika delar samverkar och stärker varandra. Den 
	stora volymen har effektivt brutits upp genom att delas 
	upp i mindre enheter som samlas kring flera gårdar. 
	Som helhet är skolan fint inpassad i kringmiljön. Dess 
	placering intill Armégatan visar att man också lagt vikt 
	vid tillgängligheten.

	Några förändringar har gjorts genom årens lopp av vissa 
	Några förändringar har gjorts genom årens lopp av vissa 
	partier på en del av byggnaderna (delvis pga. brand) 
	men den ursprungliga arkitekturen kan ändå beskrivas 
	som oförändrad. Blåmesen 1 har ett högt kulturhistoriskt 
	värde genom sin funktion i Huvudsta och genom sin 
	välgestaltade arkitektur.

	Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inver
	Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inver
	-
	ka negativt på det kulturhistoriska värdet.


	Figure
	 
	 
	 


	4.2.  Värdering kopplad till Boverkets byggregler (2011:6) 
	4.2.  Värdering kopplad till Boverkets byggregler (2011:6) 
	4.2.  Värdering kopplad till Boverkets byggregler (2011:6) 
	– föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 1:2213 särskilt 
	värdefull byggnad
	 
	Boverkets allmänna råd om vilka byggnader som kan vara 
	särskilt värdefulla enligt PBL 8 kap 13§ listar ett antal kriterier. 
	Med avstamp i ovanstående värdering bedöms följande krite
	-
	rier vara applicerbara på Tallbackaskolan:

	• 
	• 
	• 
	• 

	Byggnader som har representerat för lokalsamhället vik
	Byggnader som har representerat för lokalsamhället vik
	-
	tiga funktioner eller verksamheter, t.ex. skolbyggnader. 
	 
	 
	Motivering: I egenskap av stadsdelens enda högstadieskola 
	från 1960- och 70-talet då Huvudsta omvandlades från 
	municipalsamhälle till modernistiskt planlagd stadsdel 
	utgör Tallbackaskolan ett exempel på en byggnad som haft 
	en betydelsefull roll i Huvudsta. 


	• 
	• 
	• 

	Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och 
	Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och 
	arkitektoniska ideal samt värderingar och tankemönster. 
	 
	 
	Motivering: Genom Tallbackaskolan förmedlas berättelsen 
	om svenska skolanläggningars utveckling under 1900-ta
	-
	lets mitt. Innan mitten av 1900-talet manifesterades gärna 
	skolorna som monumentala byggnader som höjde sig över 
	den omgivande bebyggelsen. När Tallbackaskolan uppförs 
	i slutet på 1960-talet placeras den istället i en sänka och ges 
	medvetet en låg skala. Uppdelningen i flera olika huskrop
	-
	par med intima gårdsrum gör att den relativt stora volymen 
	upplevs som mänsklig och underordnad i förhållande till 
	omgivningen. Den enkla och enhetliga arkitekturen med 
	avsaknad av tydlig framsida och huvudentré bidrar till att 
	skolmiljön upplevs som ohierarkisk vilket speglar tidens 
	vision om ett jämlikt och demokratiskt samhälle där skolan 
	fyllde en viktig opinionsbildande funktion. 




	Figure
	5. Jämförande analys
	5. Jämförande analys
	5. Jämförande analys


	I Solna finns vid sidan av Tallbackaskolan ytterligare tre skolor 
	I Solna finns vid sidan av Tallbackaskolan ytterligare tre skolor 
	I Solna finns vid sidan av Tallbackaskolan ytterligare tre skolor 
	uppförda under ungefär samma tid, med liknande arkitekto
	-
	nisk utformning och som fått samma värderingsklass; grön, 
	det vill säga bedömts som särskilt värdefulla enligt PBL 8 kap 
	13 §. Skolorna; Skytteholmsskolan, Parkskolan och Ängkärr
	-
	skolan, värderades inom ramen för samma byggnadsinvente
	-
	ring som Tallbackaskolan under perioden 2010-2011. För att 
	ur ett kommunalt perspektiv bedöma konsekvenserna av en 
	rivning har en jämförande analys mellan Tallbackaskolan och 
	dessa tre skolor gjorts. Jämförelsen har utgått från befintliga 
	beskrivningarna och värderingarna i Bebyggelseregistret 
	(BeBR). Beskrivningarna har sedan kompletterats med plats
	-
	besök samt uppgifter i bygglovshandlingar från 2011 fram till 
	idag, i syfte att kartlägga eventuella förändringar som skett de 
	senaste tio åren, samt att få ett grundligare underlag för den 
	jämförande analysen. Vid platsbesöken utfördes översiktliga 
	dokumentationer av skolornas exteriörer.

	Skytteholmsskolan (f d Nybodaskolan)
	Skytteholmsskolan (f d Nybodaskolan)

	Fastighetsuppgifter 
	Fastighetsuppgifter 
	 
	Fastighet: Nyboda 11
	 
	Adress: Ankdammsgatan 14-16
	 
	Kommun: Solna
	 
	Län: Stockholms län
	 
	Nuvarande funktion: Grundskola årskurs 0-9 samt grundsär
	-
	skola
	 
	Ursprunglig funktion: Folkskola
	 
	Nybyggnadsår: 1960-65
	 
	Arkitekt: Ericson Gynnerstedt Ågren Arkitektkontor

	 
	 


	Figure
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1965
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1965
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1965


	Beskrivning i Bebyggelseregistret, inventeringsår 2011
	Beskrivning i Bebyggelseregistret, inventeringsår 2011
	Beskrivning i Bebyggelseregistret, inventeringsår 2011
	 
	Skytteholmsskolan byggdes under 1960-talets första hälft på 
	en sluttande tomt ovanför Skytteholmsfältet. Skolan delades 
	upp på flera låga byggnader. Den stora gymnastikbyggnaden, 
	med östvästlig sträckning, gränsar till gångvägarna på det 
	lägre belägna fältet i norr. Matsalsbyggnaden och längan för 
	lektionssalar placerades i vinkel på tomtens högre del kring 
	en skolgård som öppnar sig mot öster och söder. Längan 
	är i sig uppdelad på flera små förskjutna enheter vilket ger 
	en variation i den långa byggnadskroppen. Den asfalterade 
	gården har en sedvanlig utformning vad gäller lekredskap 
	och lekytor men välplacerade trädrader planterades vilka idag 
	vuxit upp och bildar välbehövlig grönska och skugga. Skolans 
	olika byggnader har förändrats under tid med mindre om- 
	och tillbyggnader, diverse fönsterbyten mm.

	Motivering till kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregist
	Motivering till kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregist
	-
	ret 2011-05-09
	 
	Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull 
	från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
	synpunkt.

	Skytteholmsskolan är på många sätt en typisk skolanläggning 
	Skytteholmsskolan är på många sätt en typisk skolanläggning 
	från 1960-talet. Uppförd i rött fasadtegel och uppdelad på 
	flera låga sammanhållna hus och byggnadskroppar är den 
	representativ i sin uppbyggnad. Den tillkom under samma 
	tid som södra Skytteholmsfältet började bebyggas med stora 
	flerbostadshus från mitten och 1950-talet och framåt.

	Det var en stor skola som byggdes under 1960-talets första 
	Det var en stor skola som byggdes under 1960-talets första 
	år men planen för anläggningen medgav en uppluckring av 
	storleken. Närmast fältet i norr placerades gymnastikbyggna
	-
	den på tomtens lägsta punkt. En lång länga för lektionssalar 
	placerades i vinkel med matsalsbyggnaden högre upp på 
	tomten. I vinkeln skapades naturligt ytan för den öppna och 
	solvända skolgården. Av detta följde att gymnastikbygg
	-
	nadens volym kunde döljas i sluttningen bakom skolans 
	huvudbyggnad.

	Arkitekturen är ändamålsenlig och byggnadsdetaljerna 
	Arkitekturen är ändamålsenlig och byggnadsdetaljerna 
	välutformade, som ex fönster. Man kan också se att markpla
	-
	neringen för skolgården och tomten var lika väsentlig som 
	arkitekturen för att tillsammans skapa en skolmiljö av hög 
	kvalitet. Den ursprungliga arkitekturen och utformningen har 
	förändrats men anläggningens sammantagna värden är trots 
	dessa förändringar höga. Anläggningen för Skytteholmssko
	-
	lan har högt kulturhistoriskt värde.

	Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka 
	Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka 
	negativt på det kulturhistoriska värdet.

	Kompletterande beskrivning
	Kompletterande beskrivning
	 
	Vid platsbesök 201215 kunde konstateras att beskrivningen i 
	BeBR stämmer väl överens med dagens situation. Skolanlägg
	-
	ningen är förlagd till en slänt i den södra delen av Skytte
	-
	holmsfältet, en så kallad aktivitetspark som anlades samtidigt 
	som skolan 1965. De höga flerbostadshusen som kringgärdar 
	skolgården i söder började uppföras under 1950-talets andra 
	hälft.

	En stor ombyggnad och tillbyggnad gjordes 1983. I samband 
	En stor ombyggnad och tillbyggnad gjordes 1983. I samband 
	med detta byttes vissa fönster och entréerna bygges om. Vid 
	de ombyggnader som genomfördes 1994-95 samt 2001 till
	-
	kom utrymningstrappor samt fönsterdörrar. De större föränd
	-
	ringar som skett sedan 2011 rör påbyggnad med fläktrum på 
	tak. Detta skedde enligt bygglovshandlingar år 2015 och har 
	i viss mån förändrat upplevelsen av de skarpt skurna platta 
	taken. 2016 byttes ytterligare ett parti fönster.

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 

	Jämförelse med Tallbackaskolan
	Jämförelse med Tallbackaskolan

	Likheter: 
	Likheter: 
	 
	Skytteholmsskolan uppfördes liksom Tallbackaskolan 
	omkring 1965, efter instiftandet av 1962-års läroplan som 
	innebar en obligatorisk nioårig grundskola präglad av bland 
	annat demokrati och jämlikhet. Båda skolorna uppfördes i ett 
	sammanhang, mer eller mindre samtida med omgärdande 
	bostadsbebyggelse i form av relativt höga flerbostadshus. 
	Skoltomterna är placerade en bit utanför centrum och avskil
	-
	da från trafikleder och bostadsbebyggelse genom grönytor, 
	gångstråk samt viadukter. Uppbyggnaden med flera, relativt 
	låga, sammanbyggda huskroppar i varierande storlek är 
	gemensam för båda skolorna. Gestaltningen har också flera 
	beröringspunkter genom det horisontella formspråket med 
	rött fasadtegel, repetitiva fönsterband, skarpt skurna platta 
	tak samt ett stort antal entréer men avsaknad av tydlig huvu
	-
	dentré.

	Olikheter:
	Olikheter:
	 
	Skytteholmsskolan uppfördes som folkskola, till skillnad från 
	Tallbackaskolan som uppfördes som högstadium. Detta är 
	dock inget som uttrycks tydligt i den exteriöra gestaltningen. 
	Även om skolornas arkitektur liknar varandra finns skillnader, 
	som att Skytteholmsskolan är uppförd i en slänt vilket i kom
	-
	bination med höjden, på upp till fem våningar, gör att skolan
	-
	läggningen upplevs som mer storskalig. Tidens strävan efter 
	en mindre auktoritär skolmiljö är därmed tydligare uttryckt i 
	Tallbackaskolans utformning. Vidare saknar Skytteholmssko
	-
	lan de för Tallbackaskolan så karaktäristiska, ovanför entréer
	-
	na, platta, utskjutande skärmtaken. Att Skytteholmsskolan har 
	fasadpartier klädda i koppar istället för träpanel ger ett den 
	ett i viss mån annat uttryck, som möjligen kan beskrivas som 
	smäckrare och mer påkostat. 


	Figure
	Skytteholmsfältets grönområde breder ut sig norr om Skytteholmsskolan.
	Skytteholmsfältets grönområde breder ut sig norr om Skytteholmsskolan.
	Skytteholmsfältets grönområde breder ut sig norr om Skytteholmsskolan.


	Figure
	Bebyggelse från 1960-talet söder om Skytteholmsskolan.
	Bebyggelse från 1960-talet söder om Skytteholmsskolan.
	Bebyggelse från 1960-talet söder om Skytteholmsskolan.


	Figure
	Förändrade entrépartier samt sekundära utrymningstrappor och räcken mot skolgården i söder.
	Förändrade entrépartier samt sekundära utrymningstrappor och räcken mot skolgården i söder.
	Förändrade entrépartier samt sekundära utrymningstrappor och räcken mot skolgården i söder.


	Figure
	Fläktrum uppfördes på taken 2015.
	Fläktrum uppfördes på taken 2015.
	Fläktrum uppfördes på taken 2015.


	Figure
	Figure
	Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolorna (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th). 
	Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolorna (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th). 
	Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolorna (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th). 


	Figure
	Figure
	Skytteholmsskolan har fler våningar, samt är delvis högre belägen än Tallbackaskolan vilket ger ett mer storskaligt intryck (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th).
	Skytteholmsskolan har fler våningar, samt är delvis högre belägen än Tallbackaskolan vilket ger ett mer storskaligt intryck (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th).
	Skytteholmsskolan har fler våningar, samt är delvis högre belägen än Tallbackaskolan vilket ger ett mer storskaligt intryck (Skytteholmsskolan tv och Tallbackaskolan th).


	Parkskolan (fd Fridhemsskolan)
	Parkskolan (fd Fridhemsskolan)
	Parkskolan (fd Fridhemsskolan)

	Fastighetsuppgifter 
	Fastighetsuppgifter 
	 
	Fastighet: Platån 23
	 
	Adress: Blomgatan 3
	 
	Kommun: Solna
	 
	Län: Stockholms län
	 
	Nuvarande funktion: Grundskola årskurs 0-3
	 
	Ursprunglig funktion: Låg- och mellanstadieskola
	 
	Nybyggnadsår: 1968-71
	 
	Arkitekt: Nilsson Sundberg Wirén Arkitektkontor.

	Beskrivning i Bebyggelseregistret (Inventeringsår 2010)
	Beskrivning i Bebyggelseregistret (Inventeringsår 2010)
	Anläggningen Platån 23 består av Fridhemsskolans två 
	sammanbyggda skolbyggnader. Skolan byggdes kring 1970 
	i två plan med souterrängvåning på en något sluttande tomt 
	belägen åt öster i Hagalundsparkens centrala del. I anslutning 
	till skolan finns en parklek med flera små hus och lekredskap 
	samt en lekpark med plaskdamm. På tomten finns också 
	förrådsbodar.

	Ytorna kring skolan är asfalterade och inhägnade med stäng
	Ytorna kring skolan är asfalterade och inhägnade med stäng
	-
	sel. Vid huvudentrén finns sandlåda, lekplats och lekredskap. 
	På baksidan vid gymnastiksalen finns ytterligare lekplatser. 
	Skolan kringgärdas av grönska med träd och buskar. Fasaden 
	vid huvudentrén har fått aluminiumfönster och partier med 
	plåt istället för de ursprungliga i trä. Skolans ursprungliga 
	arkitektur är oförändrad.

	Kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregistret/Motivering 
	Kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregistret/Motivering 
	(2011-01-26)
	 
	Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull 
	från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
	synpunkt.

	Fridhemsskolans utformning är genomtänkt och omsorgsfull. 
	Fridhemsskolans utformning är genomtänkt och omsorgsfull. 
	Byggnadskropparnas placering bidrar till en varierad kring
	-
	miljö med nivåskillnader och olika uterum. Vid matsalen spa
	-
	rades en stor ek för att ge en lugn och vacker grönyta utanför 
	matsalsfönstren. Fasadernas materialval och färgsättning är 
	mycket tidstypiska och vittnar också om en tid då skolbygg
	-
	nader var en prioriterad byggnadskategori – vilket innebar 
	att byggnaderna blev välgestaltade och gedigna. Den låga 
	höjden, utsträckningen och begränsade ytan visar också att 
	detta är en skola för låg- och mellanstadium idag kallat de 
	lägre åldrarna.

	Skolbyggnaderna är välbevarade, tidstypiska, representativa 
	Skolbyggnaderna är välbevarade, tidstypiska, representativa 
	och av arkitektonisk hög kvalitet. Den ursprungliga arkitektu
	-
	ren är trots smärre förändringar mycket välbevarad. Platån 23 
	har ett högt kulturhistoriskt värde.

	Alla förändringar av byggnaden eller miljön kan inverka nega
	Alla förändringar av byggnaden eller miljön kan inverka nega
	-
	tivt på det kulturhistoriska värdet.

	Kompletterande beskrivning
	Kompletterande beskrivning
	 
	Vid platsbesök 201215 kunde konstateras att beskrivningen 
	i BeBR stämmer väl överens med dagens situation. Sko
	-
	lanläggningen är inpassad i en slänt belägen i grönstråket 
	Hagalundsparken. Skolan är planerad i ett sammanhang med 
	flerbostadshusen ”Blåkulla” i Hagalund i norr samt Västra vä
	-
	gens lamellhuslängor i väster, båda uppförda  under slutet av 
	1960-talet och i början av 1970-talet .. I öster och syd-öst har 
	nya flerbostadshus uppförts omkring 2010 samt på 1980-talet 
	i Rudviken. 

	Enligt bygglovshandlingar från 2011 ska en ny trappa och 
	Enligt bygglovshandlingar från 2011 ska en ny trappa och 
	dörr i soutterräng tagits upp på sydfasad, men vid platsbesö
	-
	ket konstaterades att detta inte verkar ha utförts, eller så har 
	ändringen utförts förskjutet till väster. Övriga förändringar rör 
	framförallt att de ursprungliga träfönstren bytts ut mot alumi
	-
	nium vid huvudentrén på västfasaden, gymnastikbyggnaden 
	har förändrad entré samt fönster, brandutrymningstrappa 
	med brett vilplan på sydfasad samt utbytta fönster i botten
	-
	våningen, vissa utbytta/nya portar till teknikutrymmen samt 
	ventilationsuppbyggnad på tak. Fönstren på entréfasaden var 
	utbytta före grönklassificeringen, vad gäller övriga ändringar 
	är det oklart om de skedde före eller efter grönklassificering
	-
	en då fotodokumentationen i BeBR inte visar samtliga fasader.


	Figure
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar 1971.
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar 1971.
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar 1971.


	Figure
	Figure
	Mindre park öster om Parkskolan, i fonden bostäder uppförda omkring 2010.
	Mindre park öster om Parkskolan, i fonden bostäder uppförda omkring 2010.
	Mindre park öster om Parkskolan, i fonden bostäder uppförda omkring 2010.


	Parkskolan från sydöst.
	Parkskolan från sydöst.
	Parkskolan från sydöst.


	Figure
	Figure
	Storskalig bebyggelse sydväst om Parkskolan uppförda under ungefär samma tid.
	Storskalig bebyggelse sydväst om Parkskolan uppförda under ungefär samma tid.
	Storskalig bebyggelse sydväst om Parkskolan uppförda under ungefär samma tid.


	Huvudentrén ligger i anslutning till den högre belägna skolgården i nordväst..
	Huvudentrén ligger i anslutning till den högre belägna skolgården i nordväst..
	Huvudentrén ligger i anslutning till den högre belägna skolgården i nordväst..


	Jämförelse med Tallbackaskolan
	Jämförelse med Tallbackaskolan
	Jämförelse med Tallbackaskolan
	 
	 
	Likheter:
	 
	 
	Parkskolan uppfördes liksom Tallbackaskolan under 
	1960-talets andra hälft, efter instiftandet av 1962-års 
	läroplan. Arkitekt Nils-Gunnar Nilsson, Nilsson Sundberg 
	Wirén Arkitektkontor, stod för ritningarna för båda skolorna. 
	Skolanläggningarna uppfördes i ett sammanhang, mer eller 
	mindre samtida med omgärdande bostadsbebyggelse i form 
	av relativt höga flerbostadshus. Skoltomterna är avskilda 
	från bostadsbebyggelsen genom grönytor och gångstråk. 
	Att samme arkitekt stod bakom ritningarna visar sig tydligt 
	i gestaltningen. Det röda fasadteglet, de repetitiva horison
	-
	tella fönsterbanden, de skarpt skurna platta taken, de breda 
	fasadpartier under takfot inklädda i liggande, brun träpanel 
	samt de utskjutande platta skärmtaken ovan entréerna är 
	gemensamma drag för den arkitektoniska utformningen för 
	båda skolorna. I likhet med Tallbackaskolan är Parkskolan 
	uppbyggd av mindre, sammanlänkade byggnadskroppar , 
	med flera entréer, vilket avspeglar 1960-talets strävan efter en 
	jämlik, demokratisk och icke-auktoritär skola. 

	Olikheter:
	Olikheter:
	 
	Parkskolan, fd Fridhemsskolan uppfördes som låg- och mel
	-
	lanstadieskola till skillnad från Tallbackaskolan som uppfördes 
	som högstadium. Detta är dock inget som uttrycks tydligt i 
	den exteriöra gestaltningen. Skolornas fasader har mycket 
	stora likheter, men vad gäller själva anläggningarna är Park
	-
	skolan uppbyggd av endast två sammanlänkade husvolymer 
	medan Tallbackaskolan har ett stort antal sammanlänkade 
	byggnadskroppar. Skillnader finns även i fråga om placering
	-
	en. Parkskolans två huskroppar har inpassats med souterrän
	-
	glösning i en sluttning, medan Tallbackaskolans anläggning 
	ligger på jämn mark i en sänka. Parkskolan är lokaliserad inne 
	i ett grönområde omgärdat av höga flerbostadshus, till skill
	-
	nad från Tallbackaskolan som avskiljs från bostadshusen i norr 
	genom en matarled med viadukter. 


	Figure
	Figure
	Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden, de skarpt skurna platta taken, fasadpartier i liggande träpanel, samt de utskjutande platta skärmtaken 
	Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden, de skarpt skurna platta taken, fasadpartier i liggande träpanel, samt de utskjutande platta skärmtaken 
	Det röda fasadteglet, de repetitiva horisontella fönsterbanden, de skarpt skurna platta taken, fasadpartier i liggande träpanel, samt de utskjutande platta skärmtaken 
	ovan entréerna är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolorna (Parkskolan tv och Tallbackaskolan th). 


	Figure
	Figure
	Skolanläggningarna skiljer sig åt främst genom att Parkskolan till skillnad från Tallbackaskolan är uppförd terränganpassad i en slänt, samt att den endast består av 
	Skolanläggningarna skiljer sig åt främst genom att Parkskolan till skillnad från Tallbackaskolan är uppförd terränganpassad i en slänt, samt att den endast består av 
	Skolanläggningarna skiljer sig åt främst genom att Parkskolan till skillnad från Tallbackaskolan är uppförd terränganpassad i en slänt, samt att den endast består av 
	två sammanbyggda huskroppar (Parkskolan tv och Tallbackaskolan th).


	Ängkärrsskolan (Korpralen 2)
	Ängkärrsskolan (Korpralen 2)
	Ängkärrsskolan (Korpralen 2)

	Fastighetsuppgifter 
	Fastighetsuppgifter 
	 
	Fastighet: Korpralen 2
	 
	Adress: Ängkärrsgatan 9
	 
	Kommun: Solna
	 
	Län: Stockholms län
	 
	Nuvarande funktion: Grundskola/resursskola årskurs 6-9
	 
	Ursprunglig funktion: Låg- och mellanstadieskola
	 
	Nybyggnadsår: 1960-64
	 
	Arkitekt: Georg Scherman

	Beskrivning i Bebyggelseregistret (Inventeringsår 2010)
	Beskrivning i Bebyggelseregistret (Inventeringsår 2010)
	Ängkärrsskolan uppfördes under 1960-talets första år efter 
	ritningar av Georg Scherman. Den placerades nära den be
	-
	byggelse som på 1950-talet växt upp kring Huvudstagatan i 
	centrala Huvudsta. Skolan delades upp på tre byggnader, fritt 
	grupperade kring en asfalterad gårdsplan, vid Ängkärrsgatan. 
	Det lilla grönområde som i söder angränsar till skolan avsågs 
	sannolikt att nyttjas av skolbarnen. De tre byggnaderna har 
	individuell utformning, anpassade efter sin användning men 
	det röda teglet knyter ihop anläggningen. Den låga skolbygg
	-
	nad som ursprungligen byggdes för lågstadiebarn är idag 
	förskola och avskiljd med stängsel. Ängkärrsskolan är den 
	första av de nya skolor som byggdes under Huvudstas stora 
	utbyggnadsperiod på 1960- och 1970-talet.

	Kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregistret/Motivering 
	Kulturhistorisk värdering i Bebyggelseregistret/Motivering 
	(2011-02-01)
	 
	Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull 
	från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
	synpunkt.

	Ängkärrsskolan uppfördes under 1960-talets första år efter 
	Ängkärrsskolan uppfördes under 1960-talets första år efter 
	ritningar av Georg Scherman. Den placerades nära den be
	-
	byggelse som på 1950-talet växt upp kring Huvudstagatan i 
	 
	 
	centrala Huvudsta. Skolan delades upp på tre byggnader, fritt 
	grupperade kring en asfalterad gårdsplan, vid Ängkärrsgatan. 
	Det lilla grönområde som i söder angränsar till skolan avsågs 
	sannolikt att nyttjas av skolbarnen. De tre byggnaderna har 
	individuell utformning, anpassade efter sin användning men 
	det röda teglet knyter ihop anläggningen. Den låga skolbygg
	-
	nad som ursprungligen byggdes för lågstadiebarn är idag 
	förskola och avskiljd med stängsel.

	Till skillnad från skol- och förskolebyggnader som började 
	Till skillnad från skol- och förskolebyggnader som började 
	uppföras på 1970-talet var 1960-talets skolor och förskolor 
	individuellt och omsorgsfullt utformade med i huvudsak kva
	-
	litetsmässiga material som exempelvis fasadtegel. Gårdsmiljö
	-
	erna var genomtänkta och visuellt tilltalande. Även konstnär
	-
	lig utsmyckning kunde förekomma.

	Ängkärrsskolan är den första av de nya skolor som byggdes 
	Ängkärrsskolan är den första av de nya skolor som byggdes 
	under Huvudstas stora utbyggnadsperiod på 1960- och 
	1970-talet. Den skiljer sig också åt i arkitekturen mot de 
	övriga skolorna som byggdes några år senare. 1950-talets 
	formspråk dröjer sig kvar i skolans gestaltning och ger den en 
	annan lätthet än de senare tillkomna skolorna. Georg Scher
	-
	mans arkitektur är generellt av hög kvalitet och utformningen 
	av Ängkärrsskolan är inget undantag. Scherman har också 
	ritat ett flertal skolor i Solna under olika årtionden. Skolans 
	olika verksamheter har på ett fint sätt brutits upp på tre se
	-
	parata byggnader. Det största huset som givits en kvadratisk 
	form byggdes som skolans huvudbyggnad och för mellan
	-
	stadieeleverna. En låg böjd byggnad med veckformat tak 
	utformades för de yngre barnen i lågstadiet och de fick även 
	en liten separat gård. Gymnastikbyggnaden ligger för sig själv 
	vid ingången till skolområdet och fick ett stort fönsterparti åt 
	söder och en lanternin i norr för ljusinsläpp. Skolans utemiljö 
	är spartansk vad gäller utrustning för lek men fint placerad i 
	en slänt omgiven av grönska.

	Skolans ursprungliga arkitektur har förändrats genom bl.a. 
	Skolans ursprungliga arkitektur har förändrats genom bl.a. 
	nytt entréparti på den stora byggnaden men har trots det ett 
	högt kulturhistoriskt värde.

	Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka 
	Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka 
	negativt på det kulturhistoriska värdet.

	Kompletterande beskrivning
	Kompletterande beskrivning
	 
	Vid platsbesök 201215 kunde konstateras att beskrivningen 
	i BeBR stämmer väl överens med dagens situation. Skolan
	-
	läggningen är inpassad i en slänt belägen i ett skogsområde i 
	Pampasparken. Naturmarken i söder är bevarad och inom och 
	kring skolområdet finns sparade träd i form av bland annat 
	tallar. Skolan är uppfördes i närheten av den bostadsbebyg
	-
	gelse som under 1950-talet vuxit upp kring Huvudstagatan, 
	samt de mer samtida flerbostadshusen från tidigt 1960-tal 
	söder om anläggningen. I öster uppfördes under 2010-talet 
	studentbostäder.

	Enligt bygglovshandlingar från 2015 skulle två fönster på 
	Enligt bygglovshandlingar från 2015 skulle två fönster på 
	skolbyggnadens norra fasad bytas ut mot galler, samt vilplan 
	till brandtrappa förlängas och ventilationskanal installeras 
	på den västra fasaden. Vid platsbesök kunde dessa ändringar 
	konstateras. Övriga förändringar handlar framförallt om för
	-
	ändrat entréparti till skolbyggnaden, utbytta dörrar, utbytta 
	fönster på gymnastikbyggnaden samt brandtrappor. Större 
	delen av dessa ändringar verkar ha skett före grönklassifice
	-
	ringen.


	Figure
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1962.
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1962.
	Situationsplan i nybyggnadshandlingar från 1962.


	Figure
	Skolans huvudbyggnad ligger relativt högt belägen omgiven av naturmark och 
	Skolans huvudbyggnad ligger relativt högt belägen omgiven av naturmark och 
	Skolans huvudbyggnad ligger relativt högt belägen omgiven av naturmark och 
	sparade träd. Huvudentrén vetter mot en liten skolgård i öster.


	Figure
	Ängkärrskolan är belägen nära den bebyggelse som på 1950-talet växt upp kring 
	Ängkärrskolan är belägen nära den bebyggelse som på 1950-talet växt upp kring 
	Ängkärrskolan är belägen nära den bebyggelse som på 1950-talet växt upp kring 
	Huvudstagatan i centrala Huvudsta. Gymnastikbyggnaden i förgrunden.


	Jämförelse med Tallbackaskolan
	Jämförelse med Tallbackaskolan
	Jämförelse med Tallbackaskolan

	Likheter:
	Likheter:
	 
	Båda skolorna uppfördes i ett sammanhang, mer eller mindre 
	samtida med omgärdande bostadsbebyggelse i form av 
	relativt höga flerbostadshus. Skoltomterna är avskilda från 
	bostadsbebyggelsen genom grönytor samt gångstråk. Den 
	relativt låga skalan samt det röda fasadteglet liksom de skarpt 
	skurna platta taken är gemensamma för båda skolorna.

	Olikheter:
	Olikheter:
	 
	Ängkärrsskolan uppfördes som låg- och mellanstadieskola 
	i början av 1960-talet, till skillnad från Tallbackaskolan som 
	uppfördes under 1960-talets senare hälft som högstadie
	-
	skola. Det faktum att ritningarna togs fram före instiftandet 
	av 1962-års läroplan kan vara orsaken till vissa av olikhe
	-
	terna mellan skolorna, som till exempel att Ängkärrskolans 
	mellanstadiebyggnad har en tydlig huvudentré, vilket saknas 
	på Tallbackaskolan. Ytterligare skillnader är att Ängkärrssko
	-
	lan är uppdelad i tre helt separata byggnadskroppar, med 
	sinsemellan olika utformning som avspeglar dess funktion 
	och den åldersgrupp de avsågs för. Mellansstadiebyggna
	-
	den har i likhet med Tallbackaskolans byggnadsvolymer en 
	rektangulär grundform och skarpt skuret platt tak, medan 
	lågstadiebyggnaden, beläget högst upp i sydöst, har en mer 
	lekfull utformning med böjd plan och veckformat tak. Även 
	gymnastikbyggnadens entréfasad med stora perspektivföns
	-
	ter i övervåningen och bakom pelare indragen arkadliknande 
	gång i bottenvåningen har en individuellt genomarbetad 
	arkitektur. Ängskärrsskolans skolbyggnader saknar i stort de 
	för Tallbackaskolan så karaktäristiska fönsterbanden, men 
	har istället större uppglasade fasadytor på gymnastikhallen 
	samt lågstadiebyggnaden. Området kring Ängskärrsskolan 
	är jämfört med Tallbackaskolans närområde inte präglat 
	av trafikseparering och saknar således såväl viadukter som 
	visuell närhet till motorleder. Skolan har också en mer avskild 
	lokalisering intill ett skogsområde.  


	Figure
	Figure
	Den låga skalan, placeringen omgärdad med grönska, det röda fasadteglet och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolor
	Den låga skalan, placeringen omgärdad med grönska, det röda fasadteglet och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolor
	Den låga skalan, placeringen omgärdad med grönska, det röda fasadteglet och de skarpt skurna platta taken är gemensamma drag i arkitekturen för de båda skolor
	-
	na (Ängkärrskolan tv och Tallbackaskolan th). 


	Figure
	Figure
	Ängkärrskolan är till skillnad från Tallbackaskolan uppförd som tre separata byggnader med en tydlig huvudentré på mellanstadiebyggnaden. Lågstadiebyggnaden 
	Ängkärrskolan är till skillnad från Tallbackaskolan uppförd som tre separata byggnader med en tydlig huvudentré på mellanstadiebyggnaden. Lågstadiebyggnaden 
	Ängkärrskolan är till skillnad från Tallbackaskolan uppförd som tre separata byggnader med en tydlig huvudentré på mellanstadiebyggnaden. Lågstadiebyggnaden 
	med sitt veckade tak sticker ut. (Ängkärrskolan tv och Tallbackaskolan th).


	Figure
	Figure
	Tallbackaskolans byggnader har en enhetlig arkitektur medan Ängskärrsskolans byggnader är individuellt utformade. (Tallbackaskolans gymnastikbyggnad tv och Ängskärrsskolans gymnastikbyggnad th)
	Tallbackaskolans byggnader har en enhetlig arkitektur medan Ängskärrsskolans byggnader är individuellt utformade. (Tallbackaskolans gymnastikbyggnad tv och Ängskärrsskolans gymnastikbyggnad th)
	Tallbackaskolans byggnader har en enhetlig arkitektur medan Ängskärrsskolans byggnader är individuellt utformade. (Tallbackaskolans gymnastikbyggnad tv och Ängskärrsskolans gymnastikbyggnad th)


	6. Kulturhistorisk konsekvensbedömning av föreslagen rivning
	6. Kulturhistorisk konsekvensbedömning av föreslagen rivning
	6. Kulturhistorisk konsekvensbedömning av föreslagen rivning


	Kommunalt perspektiv
	Kommunalt perspektiv
	Kommunalt perspektiv
	 
	I hela Solna kommun finns en handfull skolor uppförda 
	under samma period som Tallbackaskolan. Tre av dessa; 
	Skytteholmsskolan, Parkskolan och Ängkärrsskolan är liksom 
	Tallbackaskolan grönklassade. 

	Ängskärrsskolan har vissa likheter med Tallbackaskolan, 
	Ängskärrsskolan har vissa likheter med Tallbackaskolan, 
	främst i fråga om placeringen då båda skolorna omgärdas av 
	grönytor och högre flerfamiljshus. Ängskärrsskolan är dock 
	belägen i naturmark, i utkanten av ett bostadsområde medan 
	Tallbackaskolan har en mer central placeringen i området. 
	Likheter finns även i frågan om utformning mellan Tallback
	-
	askolan och Ängskärrsskolans mellanstadiebyggnad. Båda 
	är uppförda i rött tegel, med platta skarpt skurna tak. Men 
	med sina individuellt utformade, separata byggnadskrop
	-
	par och tydlig huvudentré representerar Ängskärrsskolans 
	anläggning snarare 1950-talets skolplaneringsmässiga och 
	arkitektoniska ideal. Därmed är bedömningen i denna utred
	-
	ning att Ängskärrskolan inte relevant som jämförelseobjekt ur 
	kulturhistorisk synvinkel. 

	I Solna kommun är det således främst Skytteholmsskolan 
	I Solna kommun är det således främst Skytteholmsskolan 
	och Parkskolan som kan jämföras med Tallbackaskolan. 
	Skytteholmsskolan och framförallt Parksskolan, som ritats av 
	samma arkitektkontor som Tallbacka, har en gestaltning och 
	utformning som liknar Tallbackaskolans, samt en liknande 
	placering i ett grönområde. Samtliga tre jämförbara skolor 
	är belägna i områden präglade av trafikseparering vilket 
	innebär att skolanläggningarna kan nås utan att de närliggan
	-
	de motorlederna behöver korsas. Dessa skolor utgör också 
	medelpunkt i ett mer eller mindre samtida bostadsområde 
	med höga flerbostadshus. Parkmarken som omger Parkskolan 
	har på 2010-talets dock delvis bebyggts med flerbostadshus 
	vilket påverkat läsbarheten av skolan som en bärande del i 
	ett område med bebyggelse uppförd under en och samma 
	tidsperiod. 

	Fasaderna i rött tegel med inslag av partier i träpanel eller 
	Fasaderna i rött tegel med inslag av partier i träpanel eller 
	kopparplåt, fönsterbanden och de skarpt skurna platta taken 
	är gemensamma drag för de tre skolorna. Den låga, mänskliga 
	skalan (gäller framför allt Tallbackaskolan och Parkskolan), ut
	-
	formningen med flera sammanlänkade byggnadskroppar och 
	avsaknaden av tydlig huvudentré gör dessa skolor till tydliga 
	representanter för 1960-talet skolbyggande som präglades 
	av en strävan efter en jämlik och icke-auktoritär skolmiljö.  
	Tallbackaskolan har dock en särställning som den enda som 
	uppfördes som en renodlad högstadieskola. 

	Såväl Tallbacka- som Skytteholm- och Parkskolan har 
	Såväl Tallbacka- som Skytteholm- och Parkskolan har 
	genomgått förändringar som i viss mån påverkat upple
	-
	velsen av den ursprungliga arkitekturen. Förändringarna 
	har bestått av bland annat förändringar av fönsterpartier, 
	fönsterbyten, förändringar av entréer, utrymningstrappor 
	samt ventilationsuppbyggnader. Då inventeringen och analys 
	av arkivhandlingar gjorts översiktligt är det svårt att med 
	säkerhet fastställa relevanta skillnader i bevarandegrad för de 
	olika skolorna. Bedömningen enligt denna utredning är dock 
	att skolorna har genomgått ändringar och tillägg i i princip 
	samma omfattning. Merparten av de genomförda föränd
	-
	ringarna utfördes innan värderingen 2011. De ändringar som 
	genomförts efter 2011 bedöms inte vara så omfattande eller 
	genomgripande att det finns anledning att omvärdera sko
	-
	lorna, utan skolorna är fortfarande att betrakta som särskilt 
	värdefulla. 

	Stadsdelsperspektiv
	Stadsdelsperspektiv
	 
	En rivning av Tallbackaskolans skolanläggning skulle innebära 
	att en bärande del i stadsdelen Huvudstas samplanerade 
	helhetsmiljö med centrum, bostäder, skolor med mera, skulle 
	försvinna. Därutöver raderas en skolanläggning som med sin 
	placering, utformning och planlösning pedagogiskt berättar 
	om hur 1960-talets värderingar och ideal påverkade utform
	-
	ningen av tidens skolor.

	Vidare skulle en rivning av Tallbackaskolan innebära att Hu
	Vidare skulle en rivning av Tallbackaskolan innebära att Hu
	-
	vudstas kulturhistoriskt sett mest värdefulla skola från denna 
	period gå förlorad. I ett lokalt Huvudstaperspektiv påverkas 
	därmed möjligheten att uppleva det modernistiska stads
	-
	byggnadsidealet där skolan utgör en central del. Att en ny 
	skola planeras uppföras i ungefär samma läge innebär dock 
	att själva skolfunktionen kommer att finnas kvar på platsen. 

	Samlad konsekvensbedömning
	Samlad konsekvensbedömning
	 
	En rivning av Tallbackaskolan skulle innebära att Huvudstas 
	kulturhistoriskt sett mest värdefulla skola som pedagogiskt 
	berättar om 1960-talets skolideal samt det modernistiska 
	stadsbyggandsidealet raderas. Skolan är utpekad som särskilt 
	värdefull enligt PBL 8 kap 13§. Enligt PBL 9 kap 34§ bör riv
	-
	ningslov inte ges för en byggnad som bör bevaras på grund 
	av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
	miljömässiga eller konstnärliga värde. 

	Om Tallbackaskolan ändå rivs kvarstår dock möjligheten att i 
	Om Tallbackaskolan ändå rivs kvarstår dock möjligheten att i 
	ett kommunalt perspektiv läsa 1960-talets skolplaneringside
	-
	al i Solna, i och med att Skytteholmsskolan och Parkskolan på 
	olika sätt förmedlar samma berättelse som Tallbackaskolan. 
	De båda skolorna kan föra vidare såväl berättelsen om tidens 
	stadsplaneringsideal med skolan i centrum av de nya bo
	-
	stadsområdena, som berättelsen om 1960-talets jämlika och 
	demokratiskt präglade skolgestaltningsideal. Skytteholms
	-
	skolan främst vad gäller det tidigare och Parksskolan främst 
	vad gäller det senare. 


	7. Rekommendationer
	7. Rekommendationer
	7. Rekommendationer


	I det fall projektet går vidare med planerna på att riva skolan
	I det fall projektet går vidare med planerna på att riva skolan
	I det fall projektet går vidare med planerna på att riva skolan
	-
	läggningen, bör stor vikt läggas vid utformning och placering 
	av ny bebyggelse. För att bygga vidare på modernismens 
	stadsbyggnadsideal föreslås följande:

	• 
	• 
	• 
	• 

	Ny skolanläggning bör uppföras medvetet i förhållan
	Ny skolanläggning bör uppföras medvetet i förhållan
	-
	de till omgivande bebyggelse, avseende underordnad 
	byggnadshöjd och mänsklig skala.


	• 
	• 
	• 

	Eventuell tillkommande bostadsbebyggelse planerar 
	Eventuell tillkommande bostadsbebyggelse planerar 
	att placeras på, eller i nära anslutning till skolgården. 
	Bostadsbebyggelsen bör därför utformas avseende fram
	-
	förallt höjder, volymer, gårdar och grönska i förhållande 
	till både befintliga, omgärdande flerbostadshus samt ny 
	skolanläggning.


	• 
	• 
	• 

	Befintliga strukturer i form av trafikseparering, slingrande 
	Befintliga strukturer i form av trafikseparering, slingrande 
	gångvägar, grönytor, planterade träd, höjdvariationer 
	samt berg i dagen bör i möjligaste mån bevaras och 
	integreras i utformningen av det nya området.


	• 
	• 
	• 

	Vid en total rivning av befintlig skolbyggnad är det svårt 
	Vid en total rivning av befintlig skolbyggnad är det svårt 
	att ur ett antikvariskt perspektiv motivera återanvändan
	-
	de av byggnadsdelar, material eller stildrag. De två skulp
	-
	turerna på skolgården kan dock med fördel införlivas i ny 
	skolanläggning.


	• 
	• 
	• 

	Ett helhetsgrepp bör tas om kommunens skolor för att 
	Ett helhetsgrepp bör tas om kommunens skolor för att 
	säkerställa att de anläggningar som tydligast visar olika 
	tidsepokers arkitektoniska och pedagogiska ideal, och 
	som därmed har ett högt kulturhistoriskt värde, bevaras 
	och brukas som skolor i framtiden.


	• 
	• 
	• 

	Då föreliggande konsekvensbedömning endast omfattar 
	Då föreliggande konsekvensbedömning endast omfattar 
	rivning av skolanläggning bör även en kulturhistorisk 
	konsekvensbedömning över planförslagets påverkan på 
	kulturmiljön som helhet tas fram i samband med fortsatt 
	planarbete. 
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	Arkitektur i Solna, Solna byggnadsnämnd 1994
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	Skolhuset som samhällsspegel – lärarhandledning, Raä & 
	Skolhuset som samhällsspegel – lärarhandledning, Raä & 
	Sörmlands museum 2000
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	Skolhuset – Idé och form, Hjördis Kristenson 2005
	Skolhuset – Idé och form, Hjördis Kristenson 2005
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	Tallbackaskolan Solna stad, skrift utgiven till invigningen 
	den 27 november 1968
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