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Charlottendalsprojekten , skol tom ten
Charlottendalsprojekten omfattar kommunens byggnation av förskola och
idrottshall med tillhörande trafiklösning. På tomten kommer också Turako
AB att bygga en F-9 skola i samarbete med Engelska skolan.
Trafiklösning

F-9 Skolan
Skolprojektet inleds nu rent fysiskt på plats i samband med att den
inledande trädfällningen. Efter det följer en period av så kallad
markavtäckning som följs av bergsprängning nu under vintern.
Parallellt med det så startar arbetena med den väg som ska anläggas som
förbinder skolan med Blå Blomvägen.
Avtal med Internationella Engelska skolan har tecknats och inflyttning
kommer att ske höstterminen 2021.

Förskolan
Arbetet på Charlottendal går framåt.
Utomhus börjar den fina Thermowoodpanelen ta
form vilket många glada grannar redan har
uppmärksammat.
När panelen är färdig fortsätter arbetet med
spaljéer och räcken längs balkongen mot
innergården.
Invändigt fortsätter arbetet med väggar och
installationer.
De flesta av ytterdörrar och
fönster är monterade och vi har ett behagligt och
stabilt klimat inomhus.
Fläktaggregat levereras under vecka 44 och
arbetet med undercentralen har påbörjats.
Även kylaggregaten som ska leverera kylan till
storkök via kolsyra för ett lägre koldioxidutsläpp
levereras och monteras nu i veckan.
Det finns med andra ord en hel del folk på plats
och det är mycket som händer.

Trafiklösningen för skoltomten i Charlottendahl ska tillgodose förskolans
behov av; personalparkering, parkeringsplatser till idrottshallen, hämta- och
lämnaslinga till förskolan, sammanlänkande gång- och cykelvägar samt
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utgångspunkten för trafiklösningen är även
att den ska utformas så att trafikbelastningen på Charlottendahlsvägen inte
höjs till följd av byggnationerna på skoltomten. Parkeringsplatsen kommer
dagtid nyttjas av förskolan, som personalparkering och under kvällar och
helger av besökande till idrottshallen. Parkeringsplatsen dimensioneras efter
behovet av personalparkeringsplatser till förskolan, vilket uppskattas till cirka
60-65 parkeringsplatser.
Parkeringsplatser för personal på Engelska skolan ombesörjer Turako på egen
mark.
Området för den planerade parkeringen utgörs till stor del av våtmark och är
en lågpunkt i terrängen vilket innebär att vatten leds hit från
omkringliggande områden. Detta medför omfattande markarbeten och
dagvattenhantering för att ta hand om de vattenmängder som samlas
här. En övergripande dagvattenutredning pågår.
Projektering av trafiklösningen pågår.
Nedan ser ni en illustration över parkeringen med hämta- och
lämnaslingan.

