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SAMMANFATTNING
BAKGRUND
Bildhuggaren 11 är beläget i centala
Sundbyberg. Planförslaget innebär en
utveckling av befi ntlig fastighet och
nybyggnation av ett bostadshus som
även inrymmer nya lokaler för Förskolan
Ekorren.

SYFTE OCH OMFATTNING
Syftet med barnkonsekvensanalysen är
att utreda om underlaget till detaljplan
möjliggör god tillgång till utemiljöer.
Fokus ligger på Förskolan Ekorren, men
även andra barn som kommer att bo och
röra sig i området har beaktats.

METOD
Platsobservationer, kartläggning samt en
dialog med förskolepersonal har genom-
förts och ligger till grund för analysen.
Analysen utgår från ett antal vägledande
rekommendationer för barnkonsekven-
sanalys framtagna av Sundbyberg stad.
Riktlinjerna är baserade på Boverkets
allmänna råd om friyta för lek och
utevistelse vid fritidshem, förskolor eller
liknande (BFS 2015:1 FRI).

PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär att förskolan
får nya lokaler vilket innebär samlade
lokaler med direkt anslutning till försko-
legården.

Det befi ntliga lamellhuset föreslås att
delvis byggas om, bland annat genom
en tillbyggnad i form av ett torn. Tornet
föreslås bli 5 våningar högre än dagens
byggnad.

KONSEKVENSER AV
PLANFÖRSLAGET
Planförslaget bedöms innebära en
förbättring av friytans placering då
förskolan får direkt anslutning till försko-
legården. Dessutom samlas förskolans
lokaler i en byggnad.

Förskolegården klarar inte Boverkets
riktlinjer för storlek på friytor. Däremot
innebär planförslaget att förskolegården
blir något större än i dagsläget och får ett
mer varierat innehåll, vilket är positivt.
Att skolgården får ett varierat innehåll
innebär även att barn i olika åldrar kan
nyttja gården utanför förskoleverksam-
hetens timmar. Planförslaget innebär att
fl er barn kan komma att bo i kvarteret
och använda skolgården, vilket genererar
ökat slitage.

Planförslaget bedöms inte ha stor påver-
kan på ljusförhållandet på förskolegården
jämfört med dagsläget. Förskolegården
bedöms leva upp till Boverkets riktlinjer
kring sol- och skuggförhållanden, luft-
kvalitet samt bullernivåer.

Planförslaget innebär nya trafi klösningar
vid Bildhuggaren 11. Tallgatan får en
separerad gångbana och ny parkerings-
lösning vilket är en förbättring jämfört
med dagsläget.

Lastzon och lastintag placeras vid Tallga-
tan med tillräckligt avstånd från försko-
lans entré. Det är positivt att lastzonen
utformas på sådant sätt att backrörelser
vid leverans inte bedöms nödvändiga.

I planförslaget är det cirka 15 meter från
närmsta parkering till förskolans entré.
Det innebär att Boverkets byggregler om
att det max får vara 25 meters gångav-
stånd mellan parkeringsplats för rörel-
sehindrade och entré till publika lokaler,
arbetslokaler och bostadshus upplevs.
Detta gäller även för de andra lokalerna
och bostäderna inom planförslaget.
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BAKGRUND
Bildhuggaren 11 är beläget i centrala
Sundbyberg nordost om pendeltågsta-
tionen. Planförslaget innebär en utveck-
ling av nuvarande fastighet. Befi ntligt
lamellhus föreslås få en ny gestaltning
samt ett påbyggt torn med plats för nya
bostäder. Mot Prästgårdsgatan möjlig-
görs för service och kulturverksamheter.
Dessutom kommer ett nytt gårdshus att
uppföras med bostäder samt nya lokaler
för befi ntlig förskola. I samband med
detaljplanens genomförande föreslås
också en utveckling av förskolegården.

Sundbyberg är en kommun med kraftig
befolkningsökning. Enligt översiktspla-
nen kan staden ha upp emot 80 000 invå-
nare år 2030, att jämföra med de cirka 50
000 som bor där idag. Detta ställer höga
krav på en bra planering samt en bland-
ning av funktioner på en begränsad yta.

SYFTE OCH OMFATTNING
Syftet med denna barnkonsekvensanalys
är att utreda om underlaget till detaljplan
möjliggör god tillgång till utemiljöer,
med fokus på förskolan Ekorren. Utemil-
jö syftar i detta projekt till det område
som omfattas av detaljplanen. Även
andra barn omfattas i analysen, såväl
boende som besökande.

INLEDNING

Figur 1. Bildhuggarens läge i centrala Sundbyberg.

Ett genomförande av planen kommer
innebära att fl er bor i kvarteret, med
största sannolikhet innebär det även
fl er barn på platsen. Förskolegården är
off entlig och fungerar även som bostads-
gård och avses att nyttjas utanför försko-
lans verksamhet.

Barnkonsekvensanalysen är avgränsad
till planområdet, det vill säga fastigheten
Bildhuggaren 11, men analysen inklude-
rar även trafi klösningar runt kvarteret.
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METOD
Kartläggning av planområdet med
omnejd har gjorts via ett platsbesök som
genomfördes fredagen den 11 oktober
2019. Vidare genomfördes intervjuer
med förskolepersonal vid Förskolan
Ekorren för att samla in information
kring hur förskolepersonal upplever
förskolegården samt närområdet idag.

Då barnen på förskolan är 2-5 år gamla
bedömdes det som svårt att genomfö-
ra en workshop utifrån barnens egna
perspektiv. Därför baseras intervjuerna
och analysen på ett barnperspektiv och
inte utifrån barnens egna perspektiv.
Dialogerna har avgränsats till förskolan
och barnen på förskolan då det är dessa
barn som kommer att spendera mest tid
på gården. Analysen utgår från befi ntligt
underlag och handlingar inom projektet.
Fokus ligger på det aktuella kvarteret
men även kopplingar och målpunkter
utanför ingår i analysen.

Analysen utgår från ett antal projektspe-
cifi ka riktlnjer framtagna av Sundbyberg
stad. Riktlinjerna är baserade på Bover-
kets allmänna råd om friyta för lek och
utevistelse vid fritidshem, förskolor eller
liknande (BFS 2015:1 FRI).

Figur 2. Bildhuggaren 11 i röd streckad linje samt dagens förskolelokaler och förskolegård i gul
skraff ering.

Barnens perspektiv och Barnperspektiv

Barnens perspektiv handlar om barns egna
erfarenheter, tankar, känslor, upplevelser
och förståelse om den utemiljö de vistas i
till vardags, exempelvis skolgården.

Barnperspektivet handlar om att vuxna
tolkar och analyserar barnens livssituation,
sam har barnets bästa i åtanke.

(Arnér & Tellgren, 2006)
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ÖVERGRIPANDE BESLUT
OCH STYRANDE DOKUMENT
Översiktsplan
I Sundbybergs översiktsplan Sundbyberg
2030- urbant och hållbart beskrivs att
staden står inför en stor befolkningsök-
ning och att blandningen av funktioner
är en grundläggande kvalitet som ska tas
tillvara på. Översiktsplanen presenterar
fem målbilder med tillhörande strategier
för stadsutvecklingen:

• En sammanhållen stad
• Plats för alla
• Grönska och vatten av god kvalitet
• Levande stadsrum
• Den smarta staden
•
Enligt översiktsplanen ligger Bildhugga-
ren 11 i ett område med hög andel hård-
gjord yta i förhållande till vegetation.

Planprogram
Bildhuggaren 11 angränsar till planpro-
grammet för Sundbybergs nya stadskär-
na. Programförslaget innebär en över-
däckning av tågspåren som skär genom
de centrala delarna av Sundbyberg med
tillkommande kvarter med blandade
funktioner. Överdäckningen av spåren
innebär även att nya parker och grönytor
kan tillskapas.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter,
eller Barnkonventionen som den ofta
kallas, antogs av FN:s generalförsam-
ling år 1989. Barnkonventionen ger en
defi nition av det enskilda barnets rättig-
heter i samhället. Konventionen syftar
bland annat till att ge barn och unga
mellan 0-18 år, oavsett bakgrund, rätt att
behandlas med respekt och att få komma
till tals. Det slås fast att barnets bästa
alltid bör komma i främsta rummet i alla
åtgärder som rör barn. Enligt beslut i juni
2018 är barnkonventionen, från och med
den första januari 2020, svensk lag.

Plan- och bygglagen
Bestämmelserna om planläggning av
mark och vatten samt om byggande
enligt plan-och bygglagen (PBL) syftar
till att främja en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsför-
hållanden. Vidare ska en god långsik-
tigt hållbar livsmiljö för människorna
i dagens samhälle och för kommande
generationer eftersträvas (kap. 1§1).

Projektspecifi ka riktlinjer
Barnkonsekvensanalysen utgår från ett
antal projektspecifi ka riktlinjer framtagna
av Sundbyberg stad. Riktlinjerna är base-
rade på Boverkets allmänna råd om friyta
för lek och utevistelse vid fritidshem,
förskolor eller liknande verksamhet (BFS
2015:1 FRI) och rör följande punkter:

• Friytans placering
• Friytans rymlighet
• Friytans hälsokrav

• Goda sol- och skuggförhållanden
• Luft
• Buller

• Säkra friytan långsiktigt
• Säkra lokalen långsiktigt
• Tillgänglighet

Utöver dessa punkter analyseras även
trafi klösningar och samutnyttjandet av
bostads- och förskolegården ur ett barn-
perspektiv.
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Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritids-
hem, förskolor eller liknande verksamhet.

BFS 2015:1 FRI

Placering och anordnande av friyta på obebyggd tomt

8 kap. 9 § andra stycket

Allmänt råd

Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör särskilt
beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förut-
sättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsen-
lig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till
lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksam-
het som friytan är avsedd för. Friytan bör vara så rymlig att det utan
svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande
terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av
goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkva-
litet. Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som
innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex,
fritidshem eller liknande verksamhet och barnen och eleverna bör
självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och friytan. Friy-
tan bör placeras i direkt eller i nära anslutning till byggnadsverk som
innehåller lokaler för skola årskurs sju till nio och eleverna bör själv-
ständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och friytan. För gym-
nasieskolor bör friyta placeras och ordnas på det sätt som är skäligt
med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov.

Friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att
ersättas med friyta med likvärdiga möjligheter till varierande lek och
utevistelse.

Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritids-
hem, förskolor eller liknande verksamhet.

BFS 2015:1 FRI

Placering och anordnande av friyta på bebyggd tomt

8 kap. 10 och 11 §§

Allmänt råd

Vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör det
allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig utsträck-
ning. Vid skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas förutsättningar-
na för ändamålsenlig verksamhet på friytan och att friytan är placerad
så att barnen och eleverna självständigt kan ta sig mellan byggnads-
verket som innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola, fritids-
hem eller liknande verksamhet och friytan.
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NULÄGESBESKRIVNING
Detta avsnitt redovisar en beskrivning
av nuläget för planområdet med omnejd
utifrån befi ntligt underlag, platsbesök och
genomförda intervjuer med förskoleper-
sonal på förskolan Ekorren.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Den bebyggelse som i dagsläget fi nns
inom Bildhuggaren 11 och således inom
planområdet är ett lamellhus som inrym-
mer bostäder, LSS-boende, förskola
och verksamheter. I bottenplan fi nns ett
garage. Dessutom tillhör en del av det
smalhus som ligger norr om lamellhu-
set längs med Mariagatan fastigheten.
Denna byggnad gränsar till innergården
och innehåller bostäder samt en avdel-
ning till förskolan. Förskolan är i dags-
läget uppdelad på två lokaler i två olika
byggnader och saknar direktkontakt till
förskolegården.

TRAFIKLÖSNINGAR
Angöring till förskolan sker i dag från
Mariagatan som ansluter till planområdet
i öster. Via Mariagatan sker idag både
leveranser samt de fl esta hämtningar och
lämningar av barn. Mariagatan är en lugn
lokalgata utan genomfartstrafi k. Tallga-
tan som löper väster om planområdet är
något mer trafi kerad då det sker genom-
fartstrafi k via anslutning till Prästgårds-

gatan. Enligt planförslaget kommer i
framtiden angöring till förskolan ske här.
Båda gatorna har en hastighetsbegräns-
ning på 30 km/h.

Utmed Tallgatan fi nns det i dagsläget
parkering och gångtrafi kanter hänvi-
sas till utrymmet mellan parkering och
körbana. Under lamellhuset längs med
Prästgårdsgatan fi nns det i dag en parke-
ring, vilket även fi nns med i planförsla-
get. Angöring till garaget sker i lamellhu-
sets sydöstra kortsida vilket innebär trafi k
över gångbanan längs Prästgårdsgatan.

Övergångsställen fi nns både över Tall-
gatan och Prästgårdsgatan strax syd-väst
om planområdet. Övergångsställena är i
dagsläget inte signalerade eller upphöjda.

Figur 3. Bildhuggaren 11 inom röd streckad linje.
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GRÖNOMRÅDEN
Det närmsta större grönområdet är Torn-
parken, dit är det cirka 500 meter. Cirka
200 meter bort ligger Sundbybergs kyrka
med tillhörande grönyta. Även Lötsjön
och dess grönområde ligger inom behö-
rigt avstånd från planområdet.

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Söder om Bildhuggaren 11 ligger
Grillska gymnasiet. Närmsta förskolor
inom Sundbyberg är Hagabergsgårdens
förskola och Lärkans förskola, båda inom
en radie av 500 meter från förskolan
Ekorren.

Figur 4. Bildhuggaren 11 med förskolan Ekorren och populära utfl yktsmål.
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Figur 5. Befi ntligt lamellhus utmed Prästgårdsgatan. Figur 6. Befi ntlig innegård på Bildhuggaren 11, lamellhuset i högerkant och
gårdshuset i vänsterkant. Barnen korsar den hårdgjorda ytan för att komma till
förskolegården.

Figur 7. Dagens parkeringslösning längs Tallgatan som hänvisar gående till
utrymme mellan parkering och körbana.
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DAGENS FÖRSKOLEGÅRD
Förskolegården är i dagsläget en avgrän-
sad yta på innergården på cirka 1300 m2.
Förskolan saknar idag direktkontakt till
gården som ligger frikopplad från loka-
lerna. För att ta sig till från lokalerna till
förskolegården går barnen cirka 20 meter
över en hårdgjord yta (se fi gur 6).

På förskolegården fi nns en solskyddad
sandlåda, lekutrustning, klätterställning
på mjuk asfalt, en mindre kulle med

några träd och buskar. I norr avgränsas
gården av en relativt hög stödmur.

Förskolegården är något kuperad och
erbjuder höjdskillnader med gräsbevux-
na slänter. Höjdskillnader stimulerar
barnens rörelse genom att de kan få upp
farten och röra sig i snabba sekvenser
(SKL 2015). Slänterna ligger i sydväst
vilket ger bra förutsättningar för utom-
huslek, särskilt under våren (Boverket
2015).

En uppskattad del av dagens förskolegård
är sandlådan, särskilt efter att ett solse-
gel har satts upp som ger välbehövlig
skugga under dagens varmare timmar.
Att skuggning över populära vistelseytor
är ett uppskattat element tolkas som att
förskolegården får tillräckligt med solljus
och att åtgärder för att tillskapa variation
i ljus och skugga behövs.

I dialogen framkom det att dagens
förskolegård till stor del upplevs som

tillfredsställande vad gäller storlek och
förhållanden. Såväl ljus som ljudförhål-
landen uppfattades som bra och vissa
åtgärder har åtagits för att optimera
ljusförhållandena, som uppförandet av
tidigare nämnt solsegel. Gården används
idag fl itigt i förskolans verksamhet, de
spenderar mycket tid där under förmid-
dagar och eftermiddagar då hämtning
och lämning sker. Den är också ett viktigt
komplement under de dagar som försko-
lan inte har möjlighet att gå på utfl ykt

Figur 8. Del av dagens förskolegård. Sandlåda med solsegel. Figur 9. Del av dagens förskolegård med delvis asfaltsbelägg-
ning

Figur 10. Del av dagens förskolegård med befi ntliga höjdskillna-
der.
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eller för de barn som är för små för att
följa med på utfl ykter.

Pedagogerna går ofta iväg med barnen
på utfl ykter i närområdet. Platser som
besöks är främst parker och grönområ-
den. Även längre utfl ykter görs där peda-
gogerna åker buss med barnen. De längre
utfl ykterna går främst till Kulturcentrum
i Hallonbergen och till Lötsjön. I Lötsjön
fi nns det en park som är populär hos
barnen. Då förskolan gör utfl ykter till
Kulturcentrum är det för att gå på teater-
föreställningar. Det görs även utfl ykter
till biblioteket i Hallonbergen.

De minsta barnen går de inte på utfl ykt
utan tränas att kunna gå på utfl ykt när de
blir lite äldre. Vid dialogerna uppfatta-
des inte trafi ksituationen i området som
problematisk då de går på utfl ykt.

Gården är en del av befi ntlig bostadsgård
och används därför även av barn utanför
skoltid, främst under helger. Att gården
används av andra barn utanför förskole-
verksamhetens tider uppfattas inte som
problematiskt och märks främst genom
att grindarna till gården lämnats öppna.
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PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär en delvis ombygg-
nad av befi ntligt lamellhus, delvis rivning
av detsamma, samt uppförande av en ny
byggnad i planområdets nordvästra hörn.
Den nya byggnaden föreslås innehålla
bostäder och de nya förskolelokalerna.

Förskolans nya lokaler är i planförslaget
samlade i det nya huset på Tallgatan.
Sammanlagt är förskolelokalerna på
ca 850 kvm och kommer fördelas på 4
avdelningar. Förskolans lokaler har direkt
koppling till förskolegården samt en
separat entré.

Det planeras för barnvagnsförråd och ny
cykelparkering till förskoleverksamheten
på den nya innegården i nära anslutning
till förskolebyggnaden. Placering av
dessa syns strax söder om ny byggnad i
situtionsplanen.

I det befi ntliga lamellhuset föreslås
användningen i stort vara densamma som
idag. Detta innebär bostäder och LSS-bo-
ende med skillnaden att förskolan fl yttas
till nya lokaler. Förslaget möjliggör en
ökning av antalet bostäder. Genomförd
detaljplan kommer tillåta 120 bostäder, i
dagsläget fi nns det 60 lägenheter.

I lamellhusets sydöstra hörn föreslås en
tillbyggnad av en torndel, tornet föreslås
bli 5 våningar högre än befi ntlig byggnad
som är 5 våningar högt. Förslaget möjlig-
gör även för service i form av kultur,
restaurang och kafé utmed Prästgårdsga-
tan.

Den befi ntliga parkeringen utmed Tallga-
tan försvinner till förmån för färre parke-
ringsplatser och en separerad gångbana.

Dagens parkeringsgarage med infart från
Prästgårdsgatan behålls i planförslaget.

Figur 11. Illustrationsplan, Liljewall Arkitekter
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KONSEKVENSANALYS AV FÖRSLAG
Friytans placering
Förskolegården är placerad på nästintill
samma plats som dagens förskolegård.
I planförslaget är en del av dagens gård
bebyggd med ett nytt hus som innehåller
bostäder och förskolans nya lokaler, detta
innebär att gården blir inramad av bygg-
nader åt två håll. Den nya placeringen
av förskoleverksamhet med tillhörande
gård möjliggör en direkt koppling mellan
förskolelokalen och gård, vilket är en
klar förbättring mot nuläget. Detta var
även något som poängterades vid inter-
vjun med förskolepersonalen.

Friytans rymlighet
Enligt Boverkets förslag till riktlinjer
och allmänna råd för god skolgårdsmil-
jö (2019) anges att friytan bör vara så
rymlig att det utan svårighet eller risk för
omfattande slitage går att ordna varie-
rande vegetationsförhållanden. Boverket
(2019) anger att ett rimligt mått på friyta
bedöms vara 40 kvm per barn i försko-
lan. Forskning visar att den totala storle-
ken på friytan bör vara minst 3 000 kvm
(Boverket, 2019). På mindre skolgårdar
kan barnen, oavsett antalet barn, få svårt
att utveckla den lek och det sociala
samspel som de behöver för rekreation
och utveckling.

Det nationella folkhälsomålet har barn
och ungas uppväxtvillkor som särskilt
målområde, bland annat eftersom många
barn tillbringar allt mer tid stillasittande.
Med en tillräckligt rymlig och inspireran-
de utemiljö i direkt anslutning till skol-
verksamhet gynnas barn fysiska aktivitet.
När skolgårdens totala friyta understiger
de uppsatta målen och riktlinjerna ställs
större krav på utformning (Boverket,
2015).

En bra gård är en gård där alla barn kan
hitta spännande och intressanta saker
att göra oavsett ålder, kön och fysisk
förmåga (SKL, 2015). En gård med god
tillgång till grönska stimulerar till fysisk
aktivitet. Det ger hälsovinster på både
kort och lång sikt. Grönska och fysisk
aktivitet ger stressreducering hos barn
och unga (SKL, 2015). Förskolegården i
planförslaget är mer varierad och rymmer
fl er element än dagens skolgård och inne-
bär en förbättring.

En mindre gård tenderar att påverka
fl ickors lek. Skolgårdens yta domine-
ras då lätt av pojkars bollspel, med en
påföljd att fl ickor blir mer passiva. Hur
stor skolgården är och hur stor yta som är
tillgänglig för lek blir på så sätt en fråga
om jämställdhet. Finns det tillräckliga

ytor är fl ickor och pojkar lika fysiskt
aktiva. Vidare har vegetationsytor visat
sig vara könsneutralt kodade. En lekmil-
jö som är rik på användbar vegetation
uppmuntrar fl ickor och pojkar att leka
tillsammans (SKL, 2015). Planförslaget
innebär att delar av dagens grönytor
tas i anspråk av en ny byggnad. Men
det tillkommer även nya grönytor samt
fl era ytor med mjuka markbeläggningar.
Sammanvägt bedöms det nya förslaget
innebära en förbättring.

Förskolegården kommer inte nå upp till
Boverkets riktlinjer kring friyta på 40/
m2 per förskolebarn. Förskolegården är i
dagsläget cirka 1300 m2, i det nya försla-
get är den upp till 1400 m2, vilket betyder
cirka 17,5 m2 friyta utomhus per barn vid
fullsatt förskola. Det innebär att gården
bör utformas kvalitativt och genomtänkt
för att kunna erbjuda en så stimule-
rande och varierande miljö för barnen
som möjligt. Planförslaget innebär att
möjligheterna för olika sorters lek ökar i
jämförelse med nuläget.

Då förskolegården uppnår till knappt
hälften av Boverkets minsta rekom-
menderade storlek på 3000 m2 fi nns det
samtidigt risk för ett stort slitage på vege-
tation och utrustning.

Dagens förskolegård har en varierad
topografi  med en slänt upp mot angräns-
ande fastighet i norr. Detta är positivt
då det ger gården variation och karaktär
i sitt uttryck. Det ger gården ett speci-
fi kt rum och fysiska utmaningar för de
mindre barnen (SKL, 2015). Förslaget
innebär att den naturliga höjdskillnaden
som fi nns på dagens förskolegård tas i
anspråk av en ny byggnad.
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Friytans hälsokrav - Ljus
Enligt Boverket (2012) är det lämpligt att
det fi nns möjlighet till såväl aktivitet som
lugn och ro i både  skuggiga och soliga
lägen. Solljus och UV- strålning behövs
för att huden ska bilda D-vitamin (SKL,
2015). Samtidigt är det viktigt att lekmil-
jöer där barn sitter stilla länge, som till
exempel sandlådan, har solskydd under
sommarhalvåret för att minska skadlig
exponering av UV-strålning. Förslagsvis
genom tillgång av naturlig skugga som
kan åstadkommas med träd, växter eller
växtbeklädda pergolor.

Den nya bebyggelsen kommer innebära
viss förändring av ljusförhållandena på
förskolegården, förändring bedöms dock
ha liten påverkan på förskolegården.

Den nya byggnaden som förskolan
kommer placeras innebär en delvis
skuggning av förskolegården sent på
eftermiddagen under årets ljusare delar.
Skuggningen från den nya byggnaden
bedöms inte påverka förskolebarnen
negativt då den sker sent på eftermidda-
gen. Däremot kan den påverka barn som
använder förskolegården på kvällar. Det
nya tornet kommer att innebära minimal
skuggning av förskolegården.

Figur 12. Det behovs platser på gården som gör det möjligt att vara både
”on-stage”, ”off -stage” och ”back-stage”. Källa: SKL (2015)

Sammantaget så kommer förskolegården
förses med både sol och skugga under
de timmar förskolan är öppen vilket är
postitivt.

På våra breddgrader är vintermörkret
en faktor att ta med i beräkningen. Barn
kan leka och vistas utomhus tidigare och
senare på dagen under vinterhalvåret om
utemiljön är väl belyst. Planförslaget tar
inte upp specifi ka belysningsåtgärder.
För att säkerställa en god utomhusmiljö
vintertid bör ljussättning inkluderas vid
utformning av förskolegården. Genom
belysningspunkter kan man tillskapa
spännande rumsupplevelser för barnen.
En god belysning underlättar även för
personalen (SKL 2015).

Att förskolegården är väl ljussatt inne-
bär även att den upplevda tryggheten
förstärks för de barn som använder
gården efter skoltid och att de boende har
god uppsikt över gården då det är mörkt.
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Figur 13. Solstudie mars/september, befi ntlig situation.
Liljewall Arkitekter

Figur 14. Solstudie mars/september, blivande situation.
Liljewall Arkitekter
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Figur 15. Solstudie juni, befi ntlig situation
Liljewall Arkitekter

Figur 16. Solstudie juni, blivande situation.
Liljewall Arkitekter
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Friytans hälsokrav - Luft
Enligt mätningar gjorda av SLB-analys
på uppdrag för Östra Sveriges Luftvårds-
förbund klarar förskolegården Boverkets
riktvärde PM10 30ug/m3 och den plane-
rade förskolegården har en breäknad
årsmdellhalt kväveoxid på 10-20 ug/m3.

I och med att planförslaget innebär
nybyggnation av en byggnad kommer
grönyta tas i anspråk. Växtlighet kan
hjälpa att rena luften och det är därför
viktigt att den växtlighet som tas bort
kompenseras och att den nya gården
lever upp till Sundbybergs riktlinjer
kring grönytefaktor (GYF). Generellt
anser staden bland annat att sociala och
vackra grönskande utemiljöer ska skapas
och att de ska bidra med ökad biologisk
mångfald. Användbara, inspirerande
gröna skol- och förskolegårdar är viktigt.
I Sundbybergs stad är minimum-faktorn
för GYF för kvartersmark satt till 0,6,
vilket förslaget bedöms klara. Mer om
detta går att läsa i Riktlinjer för gröny-
tefaktor på kvartersmark (Sundbybergs
stad, 2017).

Figur 17. Luftföroreningskarta, visar beräknat dygnsmedelvärde för
partiklar (PM10).

Figur 18. Luftföroreningskarta, visar beräknad årsmedelhalt för kväveox-
id. Båda bilderna är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveri-
ges Luftvårdsförbund. Bildhuggaren 11 är inringad med lila linje. Bilder
hämtade 2019-12-10. Källa: SLB-analys (2019).
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Friytans hälsokrav - Buller
Framtagen bullerutredning (Structor,
2019) redogör för att den dygnsekviva-
lenta ljudnivån på förskolegården uppgår
till 40-45 dBA, mindre områden av
gården uppgår till 45-50 dBA, vilket är
under Boverkets rekommendationer på
högst 50dBA (2015).

Figur 19. Bullerkartering, förskolegården inom svart streckad linje, Structor 2019-12-12
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Tillgänglighet
Bortsett från slänten i norr har den befi nt-
liga förskolegården många platta ytor,
vilket är positivt sett ur ett tillgänglig-
hetsperspektiv då gården blir framkom-
lig. Generellt går barn med olika typer av
funktionsnedsättningar i vanlig förskola,
vilket också innebär att utemiljöer ska
vara anpassade för dessa barn (Boverket,
2015). Även efter planerad ombyggna-
tion kommer förskolegården vara till
största del utan höjdskillnader.

Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska
det vara max 25 meters gångavstånd
mellan parkeringsplats för rörelse-
hindrade och entré till publika lokaler,
arbetslokaler och bostadshus. Enligt
situationsplan är det cirka 15 meter från
närmsta parkering för rörelsehindrade till
förskolans entré vilket betyder att BBR
upplevs.

Redan vid entrén till förskolegården
skapas platsens identitet. För barn med
funktionsnedsättning är det extra viktigt
att hitta till och känna igen skolan
(Boverket 2015). Då förskolan planeras
ligga i ett område med mycket bostäder
är det positivt om det tydligt signaleras
var förskolan ligger.

Trafi klösningar
Då förskolan fl yttar till nya lokaler längs
Tallgatan efter detaljplanens genomför-
ande samt att huvudentrén till förskolan
hamnar närmast denna gata bedöms de
fl esta hämtningar/lämningar med bil att
ske här. Enligt förskolepedagogerna är
det i dagsläget främst Mariagatan som
används för detta ändamål. Tallgatan har
ett något högre trafi kfl öde då denna gata
är en genomfartsgata, risken för inci-
denter kan därför öka, dock är hastig-
hetsbegränsningen 30 km/h och gatan så
pass lugn att ökningen inte kan ses som
betydlig.

Även lastzon och lastintag till förskolan
är, enligt situationsplan, planerad längs
Tallgatan. I dagsläget sker detta på Mari-
agatan där även hämtning och lämning
sker. Avståndet mellan lastintaget, lastzon
och entrén till förskolan bedöms vara
tillräckligt. Med föreslagen placering av
lastzon bedöms backrörelser vid leverans
inte behöva förekomma, vilket är posi-
tivt.

I planen medges korttidsparkering på
kvartersgården längs lamellhuset. Detta
är en nödvändighet för att göra gårdsen-
tréer tillgängliga för till exempel färd-
tjänst, men det kan även innebära en fara
för barn boende i kvarteret.

Planförslaget innebär att trafi ksituationen
förbättras för gång- och cykeltrafi kanter
på Tallgatan och Prästgårdsgatan. Den
parkeringslösning (se fi gur 7) som i dags-
läget innebär att gående är hänvisade till
utrymmet mellan parkering och körbana
försvinner. Istället möjliggörs parkering
längs med gatan, något som minskar
antalet konfl iktpunkter mellan fotgängare
och bilister. Dessutom separeras gång-
trafi kanter från biltrafi ken. Detta är inte
minst positivt ur ett barnperspektiv då ett
barn kan vara svårt att upptäcka för till
exempel en backande bil.

Planförslaget gäller enbart fastigheten
Bildhuggaren 11, därmed inte gatumar-
ken runtom. Därför innebär inte planen
en förändring gällande placering eller
utformning av övergångsställen. De
befi ntliga övergångsställena är i behov
av underhåll och det vore positivt med en
ny utformning av desamma. I eventuell
framtida ombyggnad av gatan bör över-
gångsställena tydligt markeras, genom
exempelvis en upphöjd utformning.

Planförslaget innebär att garageinfarten
på Prästgårdsgatan behålls vilket inte är
en förändring från dagsläget. Infarten är
placerad långt från förskolan och utgör
ingen risk för förskoleverksamheten (se

fi gur 20), däremot kommer barn att röra
sig i området. En väl synlig garageinfart
och tydligt markerade eller upphöjda
övergångsställen minskar risken för
olyckor.
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Gårdens använding utanför
skoltid
Planen innebär ett tillskott av lägenheter
i kvarteret vilket innebär att fl er boen-
de kommer att nyttja gården, däribland
fl er barn. Redan i dagsläget används
gården ibland av barn utanför förskolans
öppettider och detta kommer med all
sannolikhet fortsätta och kanske bli mer
frekvent i och med det nya förslaget.
Detta innebär ett högre slitage på lekmil-
jöer och utrustning, något som ytterli-
gare motiverar eftertänksamhet när det
kommer till förskolegårdens utformning
och materialval.

Det bedöms som positivt att förslaget
innebär en gård med mer varierad miljö
än dagens. Detta innebär att barn i olika
åldrar kommer kunna nyttja gården utan-
för förskoleverksamhetens timmar.

Byggtiden
Förskolan kommer att påverkas drastiskt
under byggtiden. Både inomhus- och
utomhusmiljöer kommer att påverkas.
Det är viktigt att barnen även under
byggtiden har tillgång till så bra förskole-
och utemiljöer som möjligt.

Figur 20. Garageinfart samt övergångsställe markerade med gula cirklar.
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REKOMMENDATIONER
Säkra friytan och lokalen lång-
siktigt
För att säkerställa förskolelokalerna
långsiktigt bör det i detaljplanekartan
framgå att lokaler för förskola ska anord-
nas.

I och med att förskolegården inte når
upp till Boverkets riktlinjer kring friyta
är det viktigt att minimera risken för att
den yta som fi nns tas i anspråk för annan
användning. Storleken på förskolegården
kan i detaljplanen säkerställas genom
exempelvis korsmark, vilket innebär en
begränsning av markens utnyttjande.
Korsmark innebär att komplementbygg-
nader får placeras inom området men kan
även specifi ceras med att mindre bygg-
nadsverk för verksamhetens behov får
uppföras.

Då förskolegården inte uppnår till Bover-
kets riktlinjer bör det även säkerställas
att förskolegården blir kvalitativ. Detta
kan göras genom att bland annat reglera
andelen hårdgjord yta samt hur stor del
som får bebyggas med komplementbygg-
nader.

Förskolegårdens utformning
Den nya byggnaden som föreslås inne-
hålla förskolan tar en befi ntlig slänt

i anspråk. Höjdskillnader ger gården
specifi ka rum och möjlighet för fysiska
utmaningar för de mindre barnen. Vid
utformning av skolgården är det positivt
om den borttagna slänten kompenseras
genom ett mindre område med upphöjd
mark.

Under sommarmånaderna är förskolegår-
den i direkt solljus under många timmar.
I projektering av skolgård bör träd och
växter som ger naturlig skugga placeras
ut. De platser där barnen förvantas sitta
stilla länge är extra viktiga att solskydda,
genom exempelvis solsegel.

För att alla barn ska ha lätt att känna
igen sin förskola rekommenderas det att
entrén görs tydlig genom exempelvis en
grind som är lätt att urskilja samt tydligt
skyltad och belyst

Gatans utformning
Vid framtida planering och utformning
av gatumarken runt förskolan bör det
tas i beaktning att många barn kommer
röra sig i området. Det är positivt om
övergångsställen är upphöjda och tydligt
markerade för att erbjuda en säkrare färd-
väg för barn och unga.

Byggtiden
Förskolan kommer att bli påverkad under
byggtiden, såväl inomhus- som utom-
husmiljöer. Under byggtiden kommer
förskolegården inte vara tillgänglig. Det
bör föras en dialog med förskolan för att
säkerställa en bra miljö för barnen som
går i förskolan under byggtiden.
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