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Skolbyggnation för ett växande Stockholm 

 Stockholm växer med 27 000 barn i grundskoleålder till och med 2020. 16000 -18000 

av dessa bedöms gå i kommunala skolor. 

 

 Cirka 9000 nya skolplatser ska tillföras genom nya skolor och utbyggnad av befintliga 

skolor till och med år 2019. 

 

 Kapaciteten ska utökas för att tillgodose det framtida behovet på bästa sätt. 

 

 För att lyckas med uppdraget att säkerställa skolplats för den växande befolkningen 

behöver befintlig kapacitet också utnyttjas mera effektivt.  
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Befolkningsprognos 6-15 år, förändring 

2012-04-21 

SIDAN 3 



Förhållandet antal elever och skolplatser 
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Underskott av lokaler  

om inget görs 
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Nya skolor enligt utredningen 

 Sveaplan 

 Hagastaden 

 Konradsberg 

 Hjorthagen 

 Danviken/Henriksdal 

 Årstafältet 

 Årstadal 

 Lövholmen 

 Midsommarkransen 
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Utbyggnad av befintliga skolor enligt 

utredningen 

 Beckombergaskolan 

 Ulvsundaskolan 

 Kungsholmens 

grundskola 

 Vasa Real 

 Tullgårdsskolan 

 Sköndalsskolan 

 Sandåkraskolan 
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 Herrängens skola 

 Kämpetorpsskolan 

 Blommensbergsskolan 

 Hägerstenshamnen 

 Slättgårdsskolan 

 Långbrodalsskolan 

 Skolor i planeringsområde 

Vällingby, Enskede-Årsta 

och Skarpnäck. 

 

Ej namngiven i utredningen: 

Rödabergsskolan 

 

 



Elevantal och befolkning i grundskoleålder 
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Förhållande mellan elever och skolplatser i 

Enskede-Årsta-Vantör 
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Stadsdelen 
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Vad är lokalkapacitet 

 Skolors kapacitet är ett arbetsredskap i lokalplaneringen 

 Kapaciteten kan delas upp i teknisk kapacitet och 

verksamhetskapacitet 
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Hur avgörs en skolas kapacitet? 

 Grundskolecheferna fastställer verksamhetskapaciteten med 

underlag från rektorer och lokalenhet 

 Kapaciteten kontrollerades i SLK-utredningen våren 2011 

 Skäl att ändra kapacitet är bland annat organisatoriska 

förändringar och lokaländringar.  

2012-04-21 

SIDAN 12 



Vad gör vi i Enskede-Årsta-Vantör 

 Beställt markutredning på Lindeparken 

 Är med i uppstarten på utbyggnaden av Årstafältet 

 Går igenom skolornas kapacitet 

 Arbetar långsiktigt med att säkerställa och justera kapaciteten i 

området 

 Volymstudier är beställda för Enskedeskolan 

 Beställning är gjord för viss utbyggnad av Örbyskolan 

 Beställning av utredning av Enskedefältets skola 

(kompletteringar till en ventilationsombyggnad) 
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