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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Solna stad har påbörjat planeringen av en ny skola, förskoleklass till årskurs 9
(F-9), för cirka 750–900 elever, i Huvudsta. Den nya skolan ska möjliggöra en
kapacitet, som tillsammans med Granbackaskolan, möter den
befolkningstillväxt som förväntas i Huvudsta. Den nya skolan ersätter den
befintliga Tallbackaskolan. Skolan får en ny skolgård som är cirka 12 000
kvadratmeter stor. Planförslaget innebär att Tallbackaskolan rivs och ersätts
med en ny skola. Den nya skolan placeras inom samma område som den
befintliga Tallbackaskolan, se Figur 1. I den befintliga Tallbackaskolan går i dag
cirka 470 elever fördelat i årskurserna F-9.

Figur 1. Tallbackaskolans lokalisering samt ungefärlig gräns för planområdet.

Vidare innebär planförslaget att cirka 250 nya lägenheter i flerbostadshus tillskapas
samt cirka 27 nya i radhus. Centrumverksamheter i bottenvåning tillåts i kvarteret
med flerbostadshus. Detaljplanen innebär även att området får delvis nytt
gatunät samt att befintliga gator får en ändrad karaktär. Armégatan omvandlas
från trafikled till stadsgata och medför bättre trafikmiljö för fotgängare,
cyklister och bussresenärer. Se Figur 2 och Figur 3.

Den nya skolan uppförs i den västra delen av området (där det i dag finns en
fotbollsplan) samtidigt som den befintliga skolan ska finnas kvar med pågående
verksamhet. Under genomförandet av skolbygget kommer storleken på
befintliga skolans gård att påverkas i och med att det intill skolan kommer pågå
byggverksamhet.
En viktig förutsättning är att skolverksamheten på Tallbackaskolan ska kunna
fortgå under byggtiden/genomförandet av den nya skolan.
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Figur 2. Planerat läge för nya skolan och bostadskvarter, (Inriktningsbeslut, Solna stad, 2019).

Figur 3. Illustrationsplan som visar på möjlig utformning i enlighet med detaljplanen (Planbeskrivning, Larsson
Arkitekter).

1.2

Syfte

Under detaljplaneprocessen genomförs samråd där allmänheten får möjlighet
att ta del av förslag och utredningar samt ge uttryck för sin åsikt. En
samrådsprocess kan dock vara svår att anpassa efter barn och deras förmåga att
ta till sig information och analysera konsekvenser.
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Med detta som bakgrund syftar denna övergripande barnkonsekvensanalys
(BKA) till att belysa och sätta perspektiv på barns behov i stadsplaneringen.
Uppdraget syftar även till att föra fram barns upplevelser och åsikter rörande
kv. Blåmesen i allmänhet, samt att bedöma hur planförslaget påverkar barn och
ungas livsmiljö. Syftet med denna utredning avser även att belysa de
utmaningar som byggskedet kan innebära.
Resultat, analys och rekommendationer från denna BKA kommer att utgöra ett
underlag för planhandlingar till detaljplanen.
1.3

Vad är en barnkonsekvensanalys?

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om
barnets rättigheter, som är barnkonventionens egentliga namn. Fram till i dag
har 196 stater världen över skrivit under och förbundit sig att följa
bestämmelserna om mänskliga rättigheter för barn. I januari 2020 blev
barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som slår
fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Av dessa artiklar är fyra särskilt
vägledande för hur helheten ska tolkas: artikel 2, 3, 6 och 12.
(Barnombudsmannen.se)
Barnkonventionen bygger på fyra grundläggande principer:
•

Varje barn har samma rättighet och lika värde, ingen får diskrimineras
(artikel 2).

•

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet (artikel 3).

•

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas (artikel 6)

•

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det
(artikel 12).

En BKA är enligt Barnombudsmannen ett verktyg för att omsätta
barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Begreppet barn
innefattar individer mellan 0–18 år. Dessa är inte en homogen grupp, men
betraktas generellt som en känsligare grupp utifrån sina behov och
förutsättningar som skiljer sig från vuxnas.
En BKA belyser projektet utifrån barnets perspektiv. Att det finns gott om
utrymme för lek, mötesplatser, rekreation samt platser med olika karaktär i den
offentliga miljön är viktigt och hör till barns grundläggande behov. Platser för
lek är viktiga, men det är minst lika viktigt med allmänna uterum och att dessa
är tillgängliga och attraktiva för barn. Det bör finnas platser anpassade till
barns behov beroende på ålder, kön, jämnt fördelat i ett större sammanhang,
exempelvis inom en kommun. Det är också viktigt att beakta barns platser i
parker och andra grönområden då ny infrastruktur tillkommer eller då städer
ska förtätas.
2
Metod
Denna övergripande BKA har inspirerats av Stockholms stads metod för
integrerade BKA:er (Stockholm stads, BKA-metod, 2017). De steg som varit
relevanta för detta projekt är:
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•

•

Tidig dialog och inventering: Innebär bland annat att dialog genomförs
både med barn och ungdomar (barnets perspektiv) samt med
pedagoger, lärare m.fl. som deltar i barnens utbildning, aktiviteter och
fritid och för deras talan (barnperspektivet).
Framtagande av förslag och konsekvensanalys av samrådsförslaget:
Innebär bland annat att förslaget analyseras med utgång i hur förslaget
ser ut, dess konsekvenser och förslag på rekommendationer/åtgärder
för fortsatt planering.
Revidering och återkoppling: Innebär att planen och BKA:n revideras
efter samråd och inkomna synpunkter. En återkoppling sker till dem
som deltagit i dialogerna. Detta steg ingår inte i denna PM men bör
genomföras efter samråd.

I denna BKA är det särskilt viktigt att lyfta byggskedet då skolverksamheten
kommer vara aktiv under hela byggnationen. I den mån det är möjligt kommer
rekommendationer för byggskedet och fortsatt planering att ske.
Den 13 oktober 2020 på morgonen genomfördes, av Iterio, ett platsbesök med
rundvandring och observationer kring barnens rörelsemönster till skolan.
I varje av ovan nämnda steg kommer olika frågor belysas. Det finns tre
huvudgrupper med frågeställningar; Boende och vardagsliv, trygghet och tillgänglighet
och miljö och hälsa.
Under respektive av ovanstående huvudrubriker har ett antal
frågeställningar/ämnen definierats. Dessa har bedömts särskilt viktiga att
studera inom ramen för denna BKA. Frågorna kommer att formuleras och
ställas kopplade till nuläge, byggskede och framtid (utbyggt planförslag).
Boende och vardagsliv:
Detta tema är kopplat till frågor om tillgång till boende, trivsel, samhällsservice, aktiviteter
och platser för alla barn (oavsett till exempel kön, ålder, socioekonomi, etnicitet och
funktionsnedsättning). (Stockholm stad, BKA-metod)
•

Nuläge: Vilka ytor inom skolgården och området i närheten av skolan
nyttjas idag? Vad är trivsamt idag och vad kan förbättras? Vad önskar
barn och ungdomar att det ska finnas på platsen?

•

Byggskede: Hur säkerställs att det finns tillräckligt med ytor för alla
barn under byggskedet? Hur önskar barn och ungdomar att byggskedet
ska planeras? Hur bör projektet informera om planerade byggarbeten?

•

Framtid (utbyggt förslag): Vilka mötesplatser/aktiviteter för barn
(lekplatser, lekytor, mötesplatser, friytor) planeras det för enligt
planförslaget? Hur säkerställs att alla barn inkluderas i planförslaget?

Trygghet och tillgänglighet:
Detta tema är kopplat till frågor om stråk, trafik och kommunikationer. (Stockholm stad,
BKA-metod)
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•

Nuläge: Hur rör sig barn och ungdomar i området idag och finns det
speciella vägar, korsningar m.m. som av barn och ungdomar upplevs
som särskilt otrygga (kopplat till säkra skolvägar)?

•

Byggskede: Hur kan byggskedet genomföras på ett sätt som upplevs
tryggt och tillgängligt ur ett barnperspektiv?

•

Framtid (utbyggt förslag): Hur säkerställer planförslaget att barn inte
utsätts för risker från trafik i vardagen? Hur säkerställs trygghet och
tillgänglighet för alla barn?

Miljö och hälsa:
Detta tema är kopplat till frågor om miljöaspekter såsom buller, luft, solljus,
markföroreningar och hälsoaspekter. Frågorna berör bland annat utformning av lekytor,
skolgårdar m.m. (Stockholm stad, BKA-metod)
•

Nuläge: Upplever barn och ungdomar att det i området finns
platser/objekt som upplevs osäkra eller störande ur ert miljö- och/eller
hälsoperspektiv (såsom buller, luft och lukt)?

•

Byggskede: Hur kan projektet genomföras för att minimera risken för
störningar under byggskedet?

•

Framtid (utbyggt förslag): Hur säkerställs det i planförslaget att barn
inte utsätts för risker kopplat till miljö och hälsa (det vill säga placering
av ytor som nyttjas av barn, bullernivåer och markföroreningar)?

För att kunna svara på ovan beskrivna frågeställningar görs en sammanställning
av relevant forskning inom området, genomgång av underlag från Solna stad
samt dialog med barn, ungdomar och vuxna som deltar i barns lärmiljö.
Forskning och utredningar inom området presenteras i kapitel 3. Under kapitel
4 görs sedan en nulägesbeskrivning utifrån tillhandahållen information och
underlag från Solna stad samt en sammanställning av den information som
kommit ur genomförda dialoger med barn och vuxna. I kapitel 5 görs en
sammanfattande bedömning och konsekvensanalys från resultaten från
genomförd inventering och dialog samt förslag på rekommendationer inför
fortsatt planering.
Dialog har genomförts med:
Namn
Tallbackaskolan

Vem har
intervjuats/deltagit?
Årskurs F-3

Metod

Årskurs 4–9

Eleverna har erbjudits att bevara en
webbenkät. Totalt har 43 elever i årskurs

Lärare för årskurs F-3 har genomfört en
övning med eleverna kring nuläge,
byggskede och framtid. Resultat har
delgetts Iterio via mail.
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Lärare
Tallbackaskolans
grundsärskola

Årskurs 1–9

Lärare

4–6 besvarat enkäten och 125 elever från
årskurs 7-9.
Lärarna har erbjudits att besvara en
webbenkät. Totalt har åtta lärare besvarat
enkätenLärare har genomfört en övning med
eleverna. Fokus har varit på önskemål på
innehåll i skolans närmiljö. Resultat har
delgetts Iterio via mail.
Lärarna har erbjudits att besvara en
webbenkät. Totalt har fem lärare besvarat
enkäten-

Elever i årskurs 4–5 och lärare på Granbackaskolan samt pedagoger på
förskolan Augustendal har erbjudits att besvara enkäten men inget svar har
inkommit.
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3
Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas
av hur den byggda miljön planeras, utformas och förvaltas, men också av hur
de själva kan påverka utvecklingen. I dag blir bebyggelsen allt tätare och
konkurrensen om marken ökar, särskilt i de större städerna, vilket innebär en
stor utmaning att avsätta och bibehålla tillräckligt stora friytor för barns och
ungas behov. Samtidigt sker en utveckling där förskole- och skolverksamheten
går mot allt större skolenheter. I planering, utformning och förvaltning är det
därför viktigt att den som planerar, gestaltar eller förvaltar har kunskap om
barns behov och utgår från ett barnperspektiv. För att få mer specifik kunskap
om de barn och ungdomar som berörs av verksamheten på den aktuella
platsen måste dessa grupper tillfrågas om deras tankar och önskemål, vilket är
att beakta barnets perspektiv.
Nedan görs en översiktlig genomgång av ett urval av den forskning,
utredningar samt de rekommendationer och riktlinjer som finns inom området.
3.1

Grönska och fysisk aktivitet

Grönska är viktigt för barns hälsa och välbefinnande. Tillgång till parker och
grönområden är ett viktigt allmänt intresse och regleras i planläggning enligt
plan- och bygglagen. Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet
mellan grönområden och barns hälsa. Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna
och naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn
som har kontroll över sin kropp kan också fokusera på att lära. Det enda sättet
att få kontroll över sin kropp är att pröva den genom att balansera, kana,
klättra, hoppa och springa. Grönska och natur har inte sällan en topografi och
variationsrikedom i material och höjd som stimulerar till olika sorters fysisk
aktivitet för många barn. Forskning visar att barn som vistas mycket utomhus i
gröna miljöer har färre infektionssjukdomar än barn som är ute någon timme
per dag. (Boverket, 2019)
Forskning visar att ett grönområde behöver ligga inom 300 meter från
bostaden, förskola eller skolan för att besökas ofta. Förutom närheten har
också tillgängligheten till områdena betydelse, det vill säga om det är säkra och
trygga vägar dit. Kvaliteten på utemiljö är också av stor betydelse, det vill säga
hur stora upplevelsevärden och användningsmöjligheter som finns på platsen.
För att en park eller grönyta ska uppnå hög kvalitet krävs ett flertal
upplevelsevärden.
För att ett grönområde ska nyttjas för rekreation, promenader, fysisk aktivitet
och lek, behöver området upplevas tryggt. Detta kan påverka gestaltningen av
ett grönområde, förskolegård eller skolgård, såsom ökad belysning längs gångoch cykelvägar och mindre buskage. Forskning visar att en mer ostädad och
vild grönska ger bättre effekter för stressreduktionen och uppmuntrar barns
kreativitet än en välklippt och ordnad grönska. (Boverket, 2019)
3.2

Trafik och rörelsefrihet

Trafikmognad hos barn skiljer sig betydligt inom en och samma åldersgrupp
och någon lagstiftning för när barn får vistas i trafiken finns inte. Däremot kan
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skolor och föräldrar gemensamt sätta upp regler för i vilken ålder barnen får gå
eller cykla själva till skolan, ofta är denna ålder runt 10–12 år.
Barn har begränsade förutsättningar att röra sig ute i trafiken. Syn och hörsel
hos barn upp till cirka 12 års ålder är ännu inte färdigutvecklad vilket begränsat
förmågan att orientera sig och sprida sin uppmärksamhet. På grund av sin
storlek syns barn sämre och de har svårt att uppfatta bilars hastigheter. Barn
har också svårt att hantera mycket information på en och samma gång och
svårt att sätta sig in i hur andra tänker i trafiken. Vidare är många barn rädda
för att vistas i trafikerade miljöer. En anledning till rädslan är när känslan av
kontroll påverkas, exempelvis när regler överträds eller när sikten är skymd.
(Region Stockholm, TF, 2019).
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv
då barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas.
Även tidsperspektivet för ett byggprojekt är viktigt att beakta i förhållande till
tiden för barndomen.
Barn leker överallt, oavsett om utemiljön är planerad för lek eller inte.
Trafikverket (Björklid, 2015) har gjort en sammanställning av forskning om
barn och trafik. En studie visar att barn föredrog att förbättra kvaliteten och
säkerheten av den urbana miljön i allmänhet snarare än att anlägga lekplatser.
Då kan de röra sig mer fritt på egen hand och leka var de vill. Trafikerande
miljöer påverkar barns aktivitetsmönster och att leda in trafik i barns lekrevir,
krymper deras miljö.
En bristfällig trafiksäkerhet kan även leda till att föräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge
en mer riskabel trafiksituation.
Solna stad (2019) arbetar utifrån en strategi och en genomförandeplan för
säkrare och tryggare skolvägar i kommunen där det övergripande målet är att
skapa en trygg och säker närmiljö vid skolorna inom kommunen. Planen utgår
från tre aktivitetsområden; skapa tryggare och säkrare skolvägar, skapa
förutsättningar för att få fler barn att gå och cykla till/från skolan samt skapa
ett gemensamt synsätt i arbetet som påverkar stadens skolvägar.
3.3

Skolgårdar och lek

Lek är viktigt för barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras fysik och tränar deras sociala kompetens men kan också
ge möjlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande, där den fysiska
miljön tillåter detta. Leken skapar goda förutsättningar för ökad självkänsla och
självkännedom samt ger sociala färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar
att barn och unga behöver minst 60 minuter av måttlig fysisk aktivitet per dag
samtidigt som studier tyder på att barns fysiska aktivitet har minskat och deras
stillasittande aktiviteter ökat. På svenska förskolor har utomhuslek på rymliga
och gröna gårdar visat sig ha samband med bättre nattsömn, välbefinnande,
viktkontroll och koncentrationsförmåga hos barnen.
Studier visar att barns och ungas möjligheter att röra sig fritt har minskat
drastiskt det senaste århundrandet, vilket innebär att närmiljön vid förskola,
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skola och hemmet blir väldigt betydelsefulla utemiljöer för barn och unga.
Eftersom rörelsefriheten för barn och unga minskat de senaste decennierna
samtidigt som platser för barn och unga försvinner när lekplatser tas bort,
friytor bebyggs och barns transport till fots och cykel minskar, får förskoleoch skolgården en större betydelse. Det blir de utemiljöer som barn har störst
chans att utnyttja i vardagen. Bostadsgårdar, lekplatser, parker och skolvägar
bildar tillsammans med förskolans och skolans utemiljö en infrastruktur för
barns och ungas kontakt med natur och vardagsrörlighet. Gårdarna ska
tillfredsställa många olika behov och fylla komplexa funktioner som är centrala
för barns och ungas utveckling. Det ska finnas utrymme för självstyrd lek och
rörelse och möjlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning,
samtidigt som förskole- och skolverksamheterna behöver utrymme för att
genomföra sina uppdrag inom idrott och hälsa, liksom övrig pedagogisk
verksamhet.
3.3.1

Rekommendationer friyta

Det finns ett flertal nationella styrdokument som påverkar barns och ungas
utemiljö generellt och i synnerhet förskole- och skolgårdar. Plan- och
bygglagen är den enda lagstiftning som ställer krav på att det ska finnas
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid bostäder,
fritidshem, förskolor och skolor. Lagen definierar varken storlek eller
lämplighet, vilket ställer krav på ökad kunskap om vad som kännetecknar en
god utemiljö redan i tidigare skeden i planeringen, men också i utformning,
byggande och förvaltning av det redan byggda. Även om det inte finns några
lagkrav gällande storlek på friyta anger Boverket rekommendationer för detta.
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan
och 30 m2 per barn i grundskolan Forskning visar att den totala storleken på
friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal
barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt
som tillgodoser deras behov (Boverket.se, (Mårtensson, Boldemann, o.a.
2009)).
3.3.2

Solna stads rekommendationer

Solna stad har tagit fram ett dokument, Solna stad typförskola, 2018.
Dokumentet beskriver översiktligt vad skolmiljö utifrån olika typer av
verksamhet ska innehålla, inomhus och utomhus. Gällande utomhusmiljön
anger Solna stad att förskolans utemiljö ska innehålla följande
funktioner/aktiviteter kopplat till utemiljön: balans, klättra, springa, gräva,
grupplek och bollspel. Dessa bör även till stor del kunna appliceras på skolgård
för grundskola. Det är till stor fördel ifall skolgård och förskolegård har olika
typer av underlag. För skolgårdar och förskolegårdar av lite större storlek ska
det finnas ytor som uppmuntrar rollspel, kuperad miljö, växtlighet och
lekutrustning som stimulerar fantasin. Utforskande experiment så som
vattenlek, snickarbänk och odling bör också anläggas vid skolgård och
förskolegård.
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Gällande säkerhet är det viktigt att det finns god översikt på gården, bra
belysning, yttre staket om minst 1200 mm i höjd exklusive överliggare och de
ska vara fria från växtlighet. Grindar ska vara försedda med barnsäkra lås och
säkerhetskedja. Eventuella gungor ska förses med inspringsskydd och solskydd
ska finnas över sandlåda och uppehållsplatser.
3.4

Buller

I dag finns tydliga bevis på att buller har en negativ påverkan på prestation och
inlärning, för både vuxna och barn. Barn är mer känsliga mot buller än vuxna
eftersom deras inlärning försämras av bullerstörningar.
(Folkhälsomyndigheten, 2019)
Ofta är det vanligast att det är väg- och/eller spårtrafik som ger upphov till
förhöjda bullernivåer på förskole- och skolgårdar. Därför har Naturvårdsverket
(2017) tagit fram riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på förskole- och
skolgårdar. Riktvärdena är uppdelade på etablering av ny skolgård och äldre
skolgård, se Tabell 1.
Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).

Del av skolgård
De delar av gården som
är avsedda för lek, vila
och pedagogisk
verksamhet
Övriga vistelseytor
inom skolgården

Ekvivalent ljudnivå
för dygn (dBA)

Maximal ljudnivå
(dBA, Fast)

50

70

55

701

Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då
skolgården nyttjas, exempelvis mellan 07–18.

1

För industri- och annat verksamhetsbuller samt byggplatser har
Naturvårdsverket tagit fram separata riktvärden som omfattar skolor och
undervisningslokaler. Riktvärdena har god överensstämmelse eller är något
strängare än riktvärdena för ny skolgård. Ett undantag är riktvärdena för buller
från byggplatser, de medger högre nivåer, bland annat på grund av dess
varaktighet.
Naturvårdsverket (2003, 2005) föreslog med anledning av ett regeringsuppdrag
att följande riktvärden bör gälla i tätortsnära rekreationsområden och parker:
•

I tätortsnära rekreationsområden bör 45 dBA inte få överskridas mer
än 120 minuter per dag.

•

I parker bör den ekvivalenta ljudnivån under den tid parken besöks
ligga 20 dBA under nivån för omgivande gator eller på högst 45–50
dBA, vilketdera som ger den högsta ljudnivån.
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4

Inventering och dialog

4.1

Övergripande nulägesbeskrivning

Planområdet är beläget centralt i stadsdelen Huvudsta som är beläget söder om
Solna centrum i direkt anslutning till Armégatan och Kristinelundsvägen.
Armégatan är områdets genomfartsled. I dag bedrivs huvudsakligen
skolverksamhet (Tallbackaskolan) inom området. I övrigt finns på platsen i dag
Tallbacka IP, tillhörande parkeringsyta, gångvägar samt grönytor. Söder om
planområdet återfinns ett grönområde som leder ner till b.la. Huvudsta Gård,
Huvudstabadet, en ridklubb, 4H-gård och strandpromenaden längs
Ulvsundasjön. Österut ligger Västra skogen som utgör ett litet lokalt centrum
och viktig kollektivtrafiknod med buss och tunnelbanans blåa linjer. Västerut
ligger Huvudsta centrum med buss och tunnelbanans blåa linje mot Hjulsta.
Bägge målpunkterna Västra skogen och Huvudsta centrum ligger cirka 500
meter från planområdet. Österut finns viktiga kopplingar mot Stockholm,
norrut mot Solna centrum och västerut mot Sundbyberg.
Iterio (2020) har tagit fram en utredning av säkra och trygga skolvägar för
Tallbackaskolan samt tagit fram åtgärder och förslag för att förbättra
skolvägarna ur ett säkerhets- och trygghetskrav. I utredningen har primära
skolvägar och planskilda korsningar identifierats baserade på observationer hur
människor rör sig i området, uppgifter var eleverna bor samt en övergripande
stråkanalys. Figur 4 visar en illustration över bedömda primära skolvägar till
och från Tallbackaskolan.

Figur 4. Illustration över bedömda primära skolvägar (Säkra skolvägar, Iterio, 2020).
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4.2

Dialog

4.2.1

Grundskolebarn årskurs F-3, Tallbackaskolan

Lärarna på Tallbackaskolan genomförde en övning med eleverna i
förskoleklass till årskurs 3, för att få in elevernas synpunkter på nuläge,
byggskede och i framtiden när den nya skolan är på plats. Övningarna
genomfördes i varje enskild klass. Lärarna hade tillhandahållet ett förslag på
frågor som kunde ställas under övningen samt en stor karta över skolan och
dess närområde, så barnen lätt skulle kunna få en överblick över området samt
markera positiva/negativa platser på kartan.
Årskurs FA
Nuläge
Läraren gick tillsammans med eleverna på en promenad och tittade på var den
nya skolan skulle ligga. Därefter diskuterade läraren tillsammans med eleverna
om vad eleverna önskar ska finnas på den nya skolgården.
Byggskede
Byggskedet diskuterades inte.
Framtid
På den nya skolgården/i den nya skolan önskar eleverna att det finns ett
vilorum, att efterrätt serveras varje fredag, ”vanliga” klassrum men med
färgglada väggar och möbler, ett ”djungel-rum” med exempelvis ett akvarium
så barnen kan lära sig att mata fiskarna och ta hand om djur, ett spelrum där
det finns tv-spel samt ett fritids med roliga saker och med en bra gård (med
rutschkana, studsmatta och dylikt).
Årskurs FB
Nuläge
I förskoleklasserna tyckte eleverna att matsalen är bra när den är uppdelad i två
olika rum. Aktivitetsutrymmen såsom idrottshallen, de platser på skolgården
som det går att spela King och utöva andra bollsporter på såg barnen som
positiva platser. Klätterställningen, de stänger som man kan hänga i knäveck
på, gungorna och gungbrädan är bra och roliga. På skolgården finns även en
koja som skolpersonal byggt av träpallar är uppskattad av barnen. Den lilla
skogsdunge som finns utanför aulan där det finns träd och stenar är en rolig
plats att leka på.
Förskoleeleverna tyckte att det var svårt att komma på någonting som var
dåligt negativt med skolområdet. En elev kom på att hen inte vill ha
tegelväggar, vilket det är nu, för att det ser smutsigt ut.
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Byggskede
Förskoleeleverna tycker att det kommer att bli jobbigt under tiden som skolan
byggs med allt ljud och buller. Eleverna tycker också att det är tråkigt att de får
en mindre skolgård att vara ute på under rasterna.
Framtid
När den nya skolan är färdigställd önskar förskoleeleverna att alla träd som
finns på skolområdet i dag är sparade samt att det finns växter och blommor
på skolgården. Gungbrädor och fler gungor än vad som finns i dag var också
önskemål hos barnen. Andra aktiviteter såsom olika klätterställningar,
hinderbana, rutschkana och utrymmet för att spela tennis och andra bollsporter
var saker som barnen önskar kommer finnas på den framtida skolgården.
Barnen önskar också att det ska finnas något slags tak där barnen kan söka
skydd vid regn eller het varm sol.
Årskurs 1A
Nuläge
Eleverna i årskurs 1 har pekat ut ”skogen” som en bra plats på skolgården.
Skogen är det område på skolgården där det finns träd, andra växter och
bergknallar, vilket barnen ser som positivt för att ”skogen” ger möjlighet till att
låta fantasin framkalla roliga lekar och aktiviteter. Fotbollsplanen har också
pekats ut som en bra plats på skolgården för att barnen kan spela fotboll, leka
lekar och ha gymnastik. Även de buskar som finns intill fotbollsplanen är roliga
att leka i även om de har taggar som gör ont. Det negativa med fotbollsplanen
är att konstgräset är av för dålig kvalitet och känns för hårt.
Byggskede
Det var svårt för eleverna att sätta sig in i hur det kan se ut på en
byggarbetsplats. Läraren berättade därför hur byggarbetsplatser kan se ut med
staket, färre ytor för lek, lastbilar, olika maskiner, många byggjobbare,
eventuella baracker för byggjobbarna och sprängningar. Läraren berättade även
att hen förutsatte att säkerheten på byggarbetsplatsen kommer att vara hög.
Barnens funderingar kring byggarbetsplatser var hur Sodexos matbil ska
komma in, vilken utrymningsplats som skolan kommer ha när fotbollsplanen
tas bort. Fundering som dök upp bland barnen var även var föräldrarna som
lämnar sina barn med bil i dag på parkeringen, ska köra med bilen och lämna
barnen när parkeringsplatsen tas bort.
Framtid
Eleverna funderade på om de som kommer bo i de nya husen som ska byggas
där nuvarande skola ligger känner att de blir störda av skolbarnen och blir arga.
Eleverna undrade även på var de boende ska ha sina bilar.
På den framtida skolgården önskar barnen att det finns rutschkana,
studsmattor (sådana som finns i Skytteholmsparken), sandlåda, lektorn, gungor,
klätterställning, linbana, hinderbana, gungbräda, balansgång, pitch,
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basketkorgar, bord (som kan ha parasoll) med sittplatser, träd, växter (utan
taggar), blomlådor, växthus som även har en liten jordplätt utanför, bandyrink,
gaggaball-plan, fontän, toalettbod, trädkoja och bra elbelysning.
Barnen funderade även kring om det kommer att finnas en stor sporthall i
skolan och om det kommer finnas en aula i den framtida skolan.
Årskurs 1B
Läraren tittade tillsammans med eleverna på kartan över skolområdet i helklass
och pratade om hur det ser ut nu och hur det kommer att förändras i och med
bygget av den nya skolan. Eleverna gick sedan ut på rast och hade då fått i
uppdrag av läraren att fundera på vilka bra respektive dåliga platser som det
finns på skolgården. Under diskussionen nämnde eleverna platser både inomoch utomhus.
Nuläge
Eleverna tycker att fotbollsplanen är en bra plats, för att många kan vara där
och leka samtidigt. Gungorna och gungbrädan är också bra för att flera kan
gunga tillsammans. Pyramiden är också uppskattad hos eleverna för att man
både kan klättra där men också leka andra lekar som till exempel ”blindbock”.
Stängerna är roliga för att man kan hänga där och göra konster. Skogsdungen
är bra för att många får plats att leka där. Gympasalen är också en bra plats för
att den kan användas både när det är skola och fritids.
Platser som pekades ut som mindre bra av eleverna var toaletterna (för att det
alltid är äckligt och smutsigt där), hallen (för att det är alldeles för trångt när
alla ska ta på sig sina ytterkläder när det är vinter), skogsdungen (för att det är
så lerigt där). Eleverna tyckte även att det är lätt att halka på Pyramiden och att
det vore bättre med ett mjukare underlag runt själva klätterställningen.
Byggskede
Eleverna tycker inte om att det kommer bli sämre utrymme för dem på
skolgården under byggtiden och därmed inte lika stor frihet att röra sig där de
springer omkring nu. Eleverna uttryckte även en oro för att de ska komma i
vägen för lastbilar eller andra fordon som kommer behövas vid bygget. Ljudet
är heller inget som de ser fram emot.
Eleverna tycker att det ska bli spännande med en ny skola och att få träffa nya
elever som kommer flytta in i skolan från Granbackaskolan. Eleverna är också
väldigt nyfikna på hur den nya skolgården kommer att se ut när den är färdig.
Framtid
Eleverna önskar att följande finns på den nya skolgården:
•
•
•
•

Rutschkana
Studsmatta
Fotbollsplan
Stänger att snurra runt på

Övergripande barnkonsekvensanalys – 5425, Detaljplan för kv. Blåmesen 1, Solna stad

16 (39)

2021-01-22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armgång
Klätterställning
Lekkiosk
Lekstuga
Utegym
Klättervägg
Pool
Karusell (sådan som finns i Augustendal)
Linbana
Skridskobana
Bilbana (där de själva kör runt i små bilar, likt så som de har det i
Pampasparken)

Årskurs 3A
Nuläge
Nuläget diskuterades inte under övningen.
Byggskede
Eleverna tänker att dåliga med att det ska byggas är att ljudvolymen kommer
vara superhög om de kommer spränga och borra i berget samt när den nya
skolan byggs och den gamla rivs. Eleverna tänker också att de kommer behöva
tränga ihop sig på en mycket mindre yta när de är ute på rasterna eftersom de
måste spärra av där de ska bygga. Eleverna tänker också att det kommer att
vara krångligt att ta sig till skolan ifall det är avspärrat och om de bygger nya
vägar, plus att det kommer köra lastbilar och lyftkranar. Det känns också
tråkigt att skogsdungen försvinner och att de kommer sakna sin skola, för att
de älskar den.
Framtid
Eleverna önskar att det ska finnas kod eller ”nyckelkort” för att få komma in i
skolan, så inte vem som helst kommer in. Eleverna önskar även att det
någonstans i skolan finns en grön vägg med massa växter som växer. Det
skulle bli både fint, ge elever och lärare syre och skapa en lugn miljö inomhus.
Det skulle också vara bra med ett ställe där det kan finnas djur som alla på
skolan kan hjälpa till att ta hand om, till exempel höns, så eleverna får ägg, och
kaniner som eleverna kan mysa med.
Eleverna önskar också att det ska finnas en ny skogsdunge på skolområdet, för
det är kul att leka i skogsdungen som finns i dag och det är bra för miljön och
människor att vara nära naturen. Eleverna tror att en skogsdunge skulle bidra
till att skolan blir mer trivsam. Eleverna önskar att det finns en lekplats på
skolgården med bland annat klätterställning och rutschkana.
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Årskurs 3B
Nuläge
Platser som eleverna pekat ut som bra på skolgården är skogsdungen och
fotbollsplanen (där man både kan spela fotboll och göra mycket annat).
Gången utanför matsalen, där lastbilar kommer och levererar mat, tycker
eleverna är en mindre bra plats.
Byggskede
Eleverna tycker att det är positivt att det kommer byggas en ny skola och bra
att det blir mer plats på skolan. Eleverna tycker att det är dåligt att de inte
kommer kunna leka på så många ställen, att lekplatsen blir mindre och att det
blir mycket ljud. Leken blir begränsad för att byggarbetsplatsen kan vara farlig
och tråkig.
Framtid
Eleverna hade blandade känslor inför att skolan ska rivas och att en ny skola
ska byggas. Några tyckte att det är roligt med förändring och det är bra medan
några tyckte att det är tråkigt men samtidigt lite roligt.
Sammanfattning önskemål på innehåll i skolans närmiljö
Nedan bild ger en övergripande sammanfattning över önskemål på innehåll i
skolans närmiljö från årskurs F-3.

4.2.2

Grundskolebarn årskurs 4–6, Tallbackaskolan/Granbackaskolan

Eleverna i årskurs 4–6 i Tallbackaskolan och Granbackaskolan har erbjudits att
fylla i en webb-baserad enkät under december 2020 för att besvara frågor om
hur de ser på området i dag, kommande byggskede och när området är utbyggt
med den nya skolan, bostadskvarter och nytt läge för Kristinelundsvägen.
Enkäten bestod av 19 frågor blandat kryssfrågor och fritextsvar.
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Nuläge
43 elever valde att besvara enkäten. Enkäten besvarades endast av elever från
Tallbackaskolan med stöd av sina vårdnadshavare. 34 av de 43 eleverna bor i
Huvudsta, medan övriga är bosatta i andra delar av kommunen, såsom
Skytteholm och Ingenting. 11 elever går i årskurs 4, 19 elever i årskurs 5 och 13
elever i årskurs 6. Majoriteten av eleverna (40 stycken) promenerar till och från
skolan. Därefter följer cykel, bil och tunnelbana som vanligaste sätt att ta sig till
och från skolan. Ungefär lika många anger att de tar sig till och från skolan
själva som i sällskap med en eller flera kompisar/syskon/vuxna.
De flesta tycker att det känns tryggt att sig till och från skolan. Några uppger
att bilarna inte alltid stannar vid övergångsställena och kör fort vid parkeringen
vid Tallbackaskolan. Några elever bor nära skolan och behöver heller inte gå
över någon väg, vilket känns tryggt. Endast en elev tycker att det känns otryggt
att ta sig till och från skolan. Många elever anser att det finns
övergångsställen/tunnlar på väg till och från skolan. Alla upplever dock inte att
övergångsställena och tunnlarna är trygga på grund av att bilar kör fort när de
kör ut från skolans parkering, bilar stannar inte alltid vid övergångsställena. Det
finns heller inget övergångsställe till Bygatan från parkeringen när man passerat
övergångsstället från Alphyddevägen/Bygatan, vilket gör att det känns otryggt.
Några elever saknar trafikljus vid övergångsställena, och tror att det skulle
kännas mer tryggt om det fanns.
På rasterna väljer alla elever att vara på skolgården. Många säger att de spelar
basket, fotboll eller nyttjar skolgården för att gå runt med sina kompisar, leka
kull eller hänga vid fontänen vid fotbollsplanen. När gungan är ledig händer
det att några elever gungar. En del av eleverna går på fritids efter skolan och är
därför kvar på skolområdet. Några elever stannar kvar efter att skolan slutat/på
fritiden och spelar basket eller fotboll, i övrigt går de flesta eleverna hem efter
skolan.
Eleverna upplever skolgården och området nära skolan olika. Några elever
tycker att skolgården upplevs som stor men att det inte finns så mycket att göra
på skolgården. Vissa anser att det finns få aktiviteter på skolgården (såsom
hinder, bollar, gungor) och att fotbollsplanen ligger nära både parkering och
bilvägar medan andra elever tycker att det utbud som finns på skolgården är
tillräckligt och bra. Någon elev tycker även att skolgården känns steril och kal.
Skogsdungen pekas också ut som en plats som inte är bra på grund av att
rastvakter inte brukar vara där. Fotbollsplanen, att det finns träd på skolgården
och att det är nära till djur och natur är saker som eleverna ser som positiva
med skolgården.
Platser som pekas ut som otrygga eller osäkra av eleverna är skolans
parkeringsplats, övergångsstället över Armégatan från gamla Huvudsta,
Armégatan, Kristinelundsvägen, Västra Skogens centrum vid tunnelbanan och
gångtunnlarna. Några elever tycker även att det är dålig belysning på
skolgården och att det kan kännas otryggt inne i skolan på de ställen där det är
flest högstadieelever, såsom närmast gympasalen. Många av eleverna upplever
att det är mycket trafik och bilar i närheten av skolan. Både trafik på vägarna
intill skolan men också bilar som kör på skolgården såsom stora matbilar.
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Eleverna tycker generellt att bilarna kör för fort och upplever det som att det
är få bilar som håller hastighetsbegränsningen (30 km/h) och att det vore
positivt om det fanns ett trafikljus eller blinkande skyltar vid övergångsställena.
De flesta eleverna upplever sig inte störas från trafiken (såsom buller eller lukt).
Några av eleverna påpekar att det låter när det sker snöröjning eller lövblåsning
på skolgården. Även om många inte upplever att de störs av bilar tycker de att
det vore trevligare med mindre trafik och avgaser runt skolan, för att det skulle
bli tystare och renare luft nära skolan.
Byggskede
Många av eleverna associerar ordet byggarbetsplats med en plats där det byggs
och låter högljutt från maskiner. Eleverna tycker att stora lastbilar och
maskiner kan vara häftiga, högljudda men att de kan lukta illa och inte alls är
bra i närheten av barn. En byggarbetsplats kan även associeras till en plats där
man inte får gå in, höga staket och lyftkranar. Några elever tänker att det blir
svårt att koncentrera sig om en byggarbetsplats ligger nära skolan och att det är
farligt, rörigt och många okända människor. Några elever förknippar ordet
med något positivt och att det är spännande.
Eleverna tycker att det kan vara roligt och spännande med byggarbetsplatser
för att de får se när de bygger men att det är läskigt om något skulle ramla ner
när de går förbi eller när de använder stora maskiner. Några elever tycker också
att det skulle vara roligt att få göra ett studiebesök på byggarbetsplatsen.
För att eleverna ska känna sig trygga under tiden som den nya skolan byggs
tycker många elever att skolområdet ska vara fritt från bilar och annat som stör
undervisningen, att det finns staket, bra belysning och tydliga skyltar samt att
låta barnen ha kvar sina lekytor och att det inte blir skräpigt.
De flesta eleverna (28 elever) brukar titta och läsa på vägskyltar som sitter
uppsatta och anger var man ska gå eller cykla. Några elever tittar på märken
som finns på marken och 12 elever anger att de inte tittar/läser vägskyltar.
Framtid
Några elever tycker att det kommer bli roligt att området kring Tallbackaskolan
kommer att förändras och att det ska bli roligt att följa utvecklingen. Några
tycker att det är tråkigt att det kommer ligga bostäder bredvid skolan, och att
de kommer sakna gamla Tallbackaskolan. Några elever tycker att det är positivt
att skolan rivs för att den befintliga är gammal men en viss oro finns att
skolgården ska bli mindre än vad den är i dag och att grönområdena ska
försvinna. Andra elever ställer sig frågande till varför den befintliga skolan ska
rivas istället för att renoveras.
På den nya skolgården önskar eleverna att det ska vara olika skolgårdar för låg-,
mellan- och högstadiet, att det ska finnas fler lekytor, att parkeringen placeras
längre bort från skolgården. Lekytor såsom basketplaner, klätterställningar,
studsmatta, king-plan, gungor, fotbollsplan, parkour- och skatepark önskar
eleverna ska finnas på den nya skolgården. Kiosk, natur, träd och fler ”hängytor” för äldre elever önskar många elever.
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Nedan bild ger en övergripande sammanfattning över önskemål på innehåll i
skolans närmiljö från årskurs 4–6.

4.2.3

Grundskolebarn årskurs 7–9, Tallbackaskolan

Eleverna i årskurs 7–9 i Tallbackaskolan har erbjudits att fylla i en webbbaserad enkät under december 2020 för att besvara frågor om hur de ser på
området i dag, kommande byggskede och när området är utbyggt med den nya
skolan, bostadskvarter och nytt läge för Kristinelundsvägen. Enkäten bestod av
19 frågor blandat kryssfrågor och fritextsvar.
Nuläge
125 elever valde att besvara enkäten. 88 av de 125 elever som besvarat enkäten
är bosatta i Huvudsta medan resterande elever är bosatta i övriga stadsdelar i
kommunen eller i andra delar av Stockholm. 64 av de elever som besvarat
enkäten går i årskurs 7, 40 elever går i årskurs 8 och 21 elever går i årskurs 9.
Majoriteten av eleverna (83 stycken) promenerar till skolan, därefter följer buss,
cykel och bil som vanligaste sättet att ta sig till och från skolan. Det är ungefär
lika många av alla elever som promenerar själva som i sällskap med en eller
flera vänner till/från skolan. Sju elever svarade att de har sällskap med en
vuxen till/från skolan.
De flesta eleverna tycker att det är tryggt att ta sig till och från skolan. Ett fåtal
upplever att det är obehagligt när det är mörkt, när de ser något läskigt på
tunnelbanan eller när någon går bakom dem. Någon upplever även att det
känns otryggt på grund av att det är mycket trafik på väg till/från skolan.
”Det känns ganska tryggt att gå till skolan, men det kan vara lite obehagligt att gå hem
själv när det är mörkt.”
Eleverna anser att det finns övergångsställen och tunnlar på väg till och från
skolan som de kan nyttja och upplever de som finns som trygga. Några elever
anser att bilar inte alltid stannar vid övergångsställena och att cyklarna kan köra
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väldigt snabbt på cykelbanan. Vissa markeringar på övergångsställen har börjat
suddas ut, vilket gör att de av några elever uppfattas som lite osäkra.
På rasterna väljer många elever att stanna i skolan, gå till skolans cafeteria eller
till Huvudsta centrum/Solna centrum för att köpa något att äta. Några elever
stannar inomhus eller nyttjar skolgården för att sitta med sina telefoner, spela
fotboll eller basket eller gång- och cykelvägarna runtomkring. Efter skolan
stannar ungefär hälften av eleverna kvar på skolgården eller i närområdet och
då för att spela fotboll/basket. I övrigt väljer de övriga att gå hem direkt efter
skolan. Några av eleverna går till skolgården eller närområdet på
helgerna/loven. Eleverna upplever att skolan och skolgården ligger bra till för
att kunna ta sig till tunnelbanan eller Huvudsta centrum. Skolgården upplevs av
många som lugn och trygg även om de anser att skolgården inte bjuder in till så
många olika aktiviteter och känns lite sliten. Några av eleverna lyfter att det kan
störa och kännas otryggt, särskilt för yngre barn, att det finns en bilväg i
närheten av skolan eftersom alla förare inte saktar ned farten eller stannar för
barnen vid övergångsställena. Skolområdet och dess närområde upplevs av de
flesta som trygg dagtid. Några elever pekar även ut några ställen i skolans
lokaler (såsom omklädningsrum, korridorer och toaletter) samt vägen till/från
och runt tunnelbanan som otrygga platser.
Särskilt under morgonen på väg till skolan och eftermiddagen på väg hem från
skolan upplever en del elever att det är mer trafik på bilvägarna kring skolan,
och på den parkering som ligger i anslutning till skolområdet än under andra
tider under dygnet. Några elever lyfter att det är värdefullt att det finns en
busshållplats i närheten av skolan. De flesta eleverna upplever inte att de störs
av buller eller lukt från biltrafiken. Möjligheten att välja gångtunnlar ser många
som positivt för att slippa gå på den stora vägen. Några elever nämner att de
störs av de byggarbeten som pågår i närheten av skolområdet och i Västra
skogen.
Byggskede
Eleverna förknippar ordet byggarbetsplats med avstängda platser där en
förändring kommer ske, någonting ska byggas eller repareras och platser som
gör att man får ta omvägar till skolan. På byggarbetsplatsen finns stora
maskiner som orsakar avgaser och främmande lukter från byggmaterialen.
Kaos, trassel, oväsen i form av buller och höga ljud såsom sprängningar som
stör lektionerna är andra associationer till byggarbetsplatser. Några av eleverna
uttrycker att det är tråkigt att den nuvarande skolan ska rivas med andra tänker
på Lego eller Minecraft när de hör ordet byggarbetsplats.
”Det känns dåligt att en byggarbetsplats kommer vara nära vår skola. För att några elever
kan uppleva buller på skolgården.”
Ett fåtal av eleverna upplever byggarbetsplatser som otrygga eller osäkra.
Någon elev menar att det är känns otryggt att ens omgivning ändras och att
man behöver lära sig hur man kan röra sig i den nya miljön, medan andra anser
att det är osäkert utifall att något skulle falla från hög höjd och skada någon.
Några av eleverna tycker att ska bli intressant att se hur det blir när
byggarbetena är färdiga.
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För att eleverna ska känna sig trygga när de går i skolan samtidigt som den nya
skolan byggs tycker eleverna att Solna stad ska ta hänsyn till att eleverna har
lektioner och inte vara högljudda. Även vara tydliga mer var det är tillåtet att gå
och inte, inte blockera gång- eller cykelvägarna, flytta på bilvägarna och göra
övergångsställena mer säkra, se till att inte någon obehörig kommer in, hålla
koll på de yngre barnen samt hålla eleverna uppdaterade om vad som händer
på platsen. Några elever tycker att det vore bra om arbetena kan ske senare på
dagen när större delen av skoldagen gått för att det lätt kan bli oljud som stör
undervisningen vilket upplevs som jobbigt och stör studieron.
Byggarbetsplatserna bör också hållas rena och fräscha samt med bra belysning
och skötsel på vägarna så byggarbetsplatsen och området kring skolan känns
trygg.
Majoriteten av eleverna (86 elever) har som vana att titta och läsa på vägskyltar
för var man ska gå eller cyklar, medan några 30 elever svarade att de inte tittar
och läser vägskyltar. Ett fåtal elever svarade att de inte vet om de tittar och
läser vägskyltar.
Framtid
Eleverna har blandade känslor inför att området ska förändras (skolan rivs och
flyttas samt bostäder byggs). Vissa elever ställer sig frågande till varför den
befintliga skolan ska rivas och att det kommer bli jobbigt under tiden som den
nya skolan byggs. Några elever tycker också att det ska bli jobbigt att behöva
byta skola under tiden som den nya skolan byggs. Några elever tycker att det är
bra för att skolan som finns i dag känns gammal och inte särskilt fräsch, medan
några elever tycker att det är tråkigt för att den har en historia och minnen då
många vänner, äldre syskon och föräldrar har gått på skolan.
”Det är ju tråkigt då man inte vill att något ska förändras. Jag vill inte att skolan ska rivas
eller att bostäder ska byggas där min skola har varit där jag har skapat massor av minnen
med mina vänner.”
Några elever tycker att det känns onödigt att den nya skolan inte byggs på
samma ställe där den befintliga ligger i dag och att den befintliga inte behålls
och renoveras, istället att bygga en helt ny. Några elever kommer troligtvis att
ha gått ut Tallbackaskolan när den nya skolan är på plats, men tycker ändå att
det känns tråkigt att deras gamla skola inte kommer finnas kvar.
Tallbackaskolan upplevs av några som en skola som alltid funnits där, varit
traditionsenlig och att det därför är tråkigt att skolan rivs. Dock ser eleverna
det positivt om lokalerna i den nya skolan blir fräschare och mer rymliga.
På den nya skolgården eller i skolans närområde önskar eleverna att det finns
behov/saknas kiosker, papperskorgar, snabbmatsställen såsom Mc Donalds
eller pizzeria. Eleverna efterlyser också fler aktiviteter på skolgården såsom
moderna gungor, klätterställning, bandyplan, basketplan och fotbollsplan.
”Kanske lite mer grejer som lockar ut barnen till gården istället för att sitta och titta på
telefonerna på rasterna”.
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Även platser att hänga i såsom park samt bänkar både inom- och utomhus.
Trafikljus vid skolan borde kunna göra området mer tryggt och säkert. Flera
elever tycker att det är viktigt att se till att de yngre barnen har platser att leka
på, för att eleverna anser att äldre har lättare att anpassa sig till platsen.
Nedan bild ger en övergripande sammanfattning över önskemål på innehåll i
skolans närmiljö från årskurs 7–9.

4.2.4

Grundskolebarn årskurs 1–9, särskolan, Tallbackaskolan

Lärare i Tallbackaskolans grundsärskola har genomfört en övning med eleverna
för att undersöka vad eleverna önskar finnas på den nya skolgården.
Nedan bild ger en övergripande sammanfattning över önskemål på innehåll i
skolans närmiljö från särskolans elever.
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Lärare, särskola 1–9, Tallbackaskolan

Lärarna för särskolan på Tallbackaskolan har erbjudits att fylla i en webbbaserad enkät under december 2020 för att besvara frågor om hur de ser på
området i dag, kommande byggskede och när området är utbyggt med den nya
skolan, bostadskvarter och nytt läge för Kristinelundsvägen. Enkäten bestod av
15 frågor, blandat kryssfrågor och fritextsvar.
Fem lärare från särskolan har besvarat enkäten. På särskolan går elever från
årskurs 1–9 och lärare med elever från olika årskurser har besvarat enkäten.
Nuläge
Lärarna beskriver att eleverna tar sig till och från skolan med skoltaxi eller i
sällskap med en vårdnadshavare via kollektivtrafiken, bil, promenad eller cykel.
Eleverna börjar oftast lektionerna runt kl. 8.30 och slutar runt 14.00-14.30.
Under dagen har eleverna oftast många korta raster samt en längre runt lunch
som är runt 11.00-12.00-tiden. På rasten är eleverna antingen inomhus eller
utomhus på skolgården.
Så gott som varje dag gör de utflykter i närområdet. Det kan vara korta
promenader runt skolan eller till en park. Ibland går de till Augustendal (4Hgård och lekplats), i skogen på andra sidan Armégatan, vattnet längs med
Pampas, Huvudsta slott, Biparken eller Huvudstafältet.
I normala fall, när det inte är pandemi, brukar de göra utflykter med buss eller
tunnelbanan till olika utflyktsmål ungefär två till tre gånger per termin. En
lärare skriver att de också varje vecka går till badhuset i Sundbyberg.
Närheten till natur och grönska, samt de olika utflyktsmålen som beskrivs
ovan, är något som uppskattas. Lärarna uppskattar även att skolan har en
tillräckligt stor skolgård som inte upplevs trång. En lärare nämner att det är
viktigt att bevara den lilla bergknallen med träd och skogsmiljö som finns på
skolgården i dag och som är belägen intill fotbollsplanen.
Lärarna beskriver att Tallbackaskolan och särskolans lokaler i dag ligger i ett
lugnt läge som är skyddat från trafikbuller m.m. Ingen av lärarna upplever att
de, i någon större utsträckning, störs av buller, lukter eller något annat i
nuläget. De beskriver även att de passager som finns över vägarna i närområdet
upplevs trygga och säkra.
Byggskede
Lärarna beskriver att eleverna på särskolan är känsliga för allt slags buller.
Byggarbeten kan innebära höga ljudnivåer vilket påverkar uppmärksamheten
och kan bidra till en ökad oro, stress, otrygghet samt försämrad
koncentrationsförmåga. Utan möjlighet till återhämtning under raster blir i
slutändan skolresultatet lidande. Byggarbetena kommer också att påverka
särskolans dagliga rutiner då det blir en stor förändring i deras närmiljö och det
som eleverna är vana vid, vägen till skolan kommer att förändras likväl som
exempelvis lämningar/hämtningar med taxi. En lärare beskriver att eftersom
majoriteten av eleverna har autism blir alla förändringar svåra. En annan
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skriver att det går elever på särskolan som ogillar förändringar samt har svårt
att sålla sinnesintryck. Det kommer troligen göra att många elever upplever
obehag och oro om det är höga ljud och "rörigt" med mycket människor och
fordon m.m. En lärare skriver att byggarbetena kommer att påverka dem på
det sättet att den befintliga gården kommer att minska i storlek med fler elever
på mindre yta som följd. Ett par andra lärare skriver att de inte tror att det
kommer påverka barnen i så stor utsträckning.
Önskemål på hur byggarbetsplatsen bör utformas är att handikappanpassning
bör ske i de områden där barnen rör sig. Det är viktigt att byggarbetsplatsen är
väl avgränsad med säkra staket då det finns rymningsbenägna elever som inte
själva uppfattar faror. Ett förslag är att det kan finnas en anpassad och säker
plats dit lärarna kan gå med eleverna för att kunna följa byggarbetets framfart.
En lärare önskar att byggandet ska förläggas på tidpunkter utanför skoltid.
Lärarna önskar få ta del av information om planerade byggarbeten genom att
bland annat ta del av ritningar och att tydliga instruktioner mailas ut. Ett
önskemål som framförts är även att bullrande arbeten bör förläggas utanför
skoltid. Då kan projektet pågå utan att elever och lärare störs och information
om bygget blir därmed inte lika nödvändig.
Framtid
Alla lärare som svarar är i stort positiva till att den förändring som
planförslaget innebär. Då omgivningarna uppskattas är det positivt att skolan
ligger kvar i samma område. En oro kring att eleverna utsätts för stora
förändringar och buller uttrycks. Det är även negativt att bli omgiven av hus
och därmed mer människor i rörelse på alla sidor, utrycker en annan lärare. En
tredje menar att det är viktigt att ta till sig från lärdomarna från den gamla
skolan kring vad som har fungerat bra.
Skolgården bör anpassas för barn med olika funktionsvariationer och med
möjlighet till olika aktiviteter. Det är viktigt att eleverna får plats att ha lugn
och vara ifred, men även för att ha roligt. Den befintliga skolgården är stor och
varierad med bergknallar, gräs och träd och det finns i dagsläget möjlighet att
bygga egna kojor av materialet som finns naturligt på gården. Det är viktigt att
gården är i anslutning till särskolans lokaler så att elever enkelt kan ta sig ut och
in. Det är även viktigt att gården är inhägnad med bra staket och säkra
låsanordningar.
Övriga önskemål som lärarna utrycker är att det är viktigt att planera för en
tydlig och säker miljö för eleverna i särskolan och att de informeras i god tid
om planerade arbeten. Beträffande bostäder efterfrågas parkeringsgarage för
boende, förslagsvis i källaren. En lärare lyfter även att befintliga lärarrum har
en oerhört bra planering och något som bör tas med i planeringen av lokalerna
i den nya skolan. Även internetuppkoppling med fiberoptikskabel efterfrågas.
4.2.6

Lärare/pedagoger, Tallbackaskolan

Lärare i Tallbackaskolan har erbjudits att fylla i en webb-baserad enkät under
december 2020 för att besvara frågor om hur de ser på området i dag,
kommande byggskede och när området är utbyggt med den nya skolan,
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bostadskvarter och nytt läge för Kristinelundsvägen. Enkäten bestod av 19
frågor blandat kryssfrågor och fritextsvar. Åtta lärare från Tallbackaskolan har
svarat på enkäten.
Nuläge
Av de lärare som svarat har de svarat att de flesta av eleverna tar sig till och
från skolan genom att gå, men en större del av eleverna tar sig även till och
från skolan med cykel. Det finns elever som åker kollektivtrafik så som buss
och tunnelbana, men även elever som får skjuts till och från skolan.
Lärarna har svarat att de flesta av eleverna nyttjar skolgården på raster, men det
förekommer även att eleverna vistas inne på skolan, men att det är främst de
äldre eleverna som vistas inomhus på rasterna. Vissa elever brukar även besöka
Huvudsta centrum under raster.
Under den senaste tiden har det inte gjorts utflykter från skolan, vilket verkar
bero på den pandemi som pågår. Innan pandemin har några lärare svarat att de
brukade göra utflykter till Hagaparken, Karlberg, andra parker i Solna stad och
museum.
Lärarna upplever inte att det känns otryggt för barnen att ta sig till eller från
skolan.
Det som lärarna anser vara bevarandevärt gällande skolan och dess närmiljö är
främst storleken på skolgården, det är uppskattat att det är en stor skolgård.
Fotbollsplanen och basketplanen anses värdefulla. Några menar på att skolan
och dess närområde är slitet och behöver en upprustning och att det behöver
tillkomma mer fasta aktiviteter inom skolgården.
Några av lärarna störs av buller från trafiken från närliggande vägar.
De passager och övergångar som finns till och från skolan så som
övergångsställe och tunnlar upplever vissa lärare som trygga, men vissa lärare
anser att övergångställena skulle behöva kompletteras med rödljus eller
farthinder. Någon menar på att eleverna inte använder de gångtunnlar som
finns under Armégatan, utan använder istället övergångsställena.
Byggskede
Under byggtiden har lärarna uttryckt oro över att barnen kan komma att
påverkas av störande ljud, ökad trafik och damm och att det är viktigt med
tydliga avspärrningar under byggtiden och bullerplank vid behov. Majoriteten
av de lärare som svarat önskar skriftlig information gällande byggarbetena. Om
möjligt framgår det önskemål om att utför de mest bullrande arbetena under
eftermiddagarna, då det inte pågår undervisning under lika många timmar på
eftermiddagen som på förmiddagen.
Framtid
Gällande ny skola och förändringarna det medför ser majoriteten av lärarna det
som positivt att det blir en ny och fräsch skola som kan anpassas bättre mot
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den verksamhet som bedrivs i dagens skola. I skolverksamhet i dag finns det
ett behov av grupprum i anslutning till klassrummen, där elever med särskilda
behov har möjlighet till studiero. I svaren framfördes det att det är viktigt att
klassrummen ljudisoleras och att det inte blir lyhört. I svaren har det
framkommit att det är viktigt att tänka på den fritidsverksamhet som bedrivs,
att den helst ska bedrivas i andra lokaler och ytor än de som används av
eleverna under skoltiden. Någon uttrycker att det är onödigt med en ny skola
och att det är tråkigt att skolgårdens yta minskar.
På den nya skolgården önskar lärarna fotbollsplan, fasta möbler som bord och
bänkar, klätterställning, grönytor och vegetation, balansbana och fler aktiviteter
som aktiverar barnen fysiskt på rasterna. Lärarna önskar även att skolgården
delas in lite mer efter aktiviteter anpassade för olika åldersgrupper bland
eleverna.
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5
Sammanfattande bedömning och konsekvensanalys
Nedan presenteras en sammanfattande bedömning och konsekvensanalys av
genomförd inventering och dialoger utifrån de tre teman som presenterades
ovan under kapitel 2 Metod samt förslag på rekommendationer inför fortsatt
planering.
5.1

Nuläge

5.1.1

Boende och vardagsliv

Vilka ytor inom skolgården och området i närheten av skolan nyttjas idag? Vad är trivsamt
idag och vad kan förbättras? Vad önskar barn och ungdomar att det ska finnas på platsen?
Det som framkommit under arbetet med BKA:n är att många saker med
skolan och dess närområde i dag är bra. Det är därför viktigt att beakta de
aspekter som upplevs som bra i dag. Aspekter som lyfts fram som positiva är
att det är en stor skolgård, fotbollsplanen är ett positivt inslag och
närområdena med grönska och natur uppskattas och besöks frekvent av vissa
delar av skolverksamheten, särskolans placering är anpassad utifrån deras
behov, det finns grönska och naturliga grönytor som barnen leker i och nyttjar.
Se Figur 5 för identifierade målpunkter i närområde samt Figur 6 för positiva
platser på skolgården.

Figur 5. Figuren ovan visar identifierade målpunkter i Tallbackaskolans närområde.
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Figur 6. Figuren ovan visar platser som nyttjas/positiva platser på skolgården eller i direkt anslutning till
Tallbackaskolan.

Utöver fotbollsplan och ytor för fri lek önskar eleverna fler fasta aktiviteter
såsom klätterställning, gungor, rutschkana, sandlåda, basketplan och
basketkorg, andra bollplaner, uppdelade ytor av skolgården för olika åldrar,
mer grönska och växter och skuggiga och väderskyddade lekplatser. De äldre
eleverna har lyft att de önskar mer ytor de kan hänga och vistas på samt att de
gärna skulle se ett större utbud av café, kiosk och matställen. Många av de äldre
eleverna använder inte skolgården idag.
5.1.2

Trygghet och tillgänglighet

Hur rör sig barn och ungdomar i området idag och finns det speciella vägar, korsningar m.m.
som av barn och ungdomar upplevs som särskilt otrygga (kopplat till säkra skolvägar)?
Övningen som genomfördes med eleverna i årskurs F-3 behandlade inte hur
barnen rör sig i området i dag, om det finns några otrygga platser på skolgården
eller i skolans närområde.
Det finns övergångsställen och gångtunnlar under Armégatan som eleverna
kan nyttja för att undvika bilvägen på väg till och från skolan. Tunnlarna är
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relativt breda och öppna men upplevs ändå som otrygga av vissa elever, främst
yngre elever. Tunnlarna är försedda med belysning men i och med att
platsbesöket genomfördes under dagtid är det inte möjligt att säga om
belysningen fungerar.

Figur 7. Gångtunneln mot Armégatan.

Figur 8. Gångtunneln mot Tallbackaskolan från
Armégatan.

Eleverna i årskurs 4–6 pekade främst ut områden i närområdet som otrygga
platser, inom skolgården eller i anslutning till skolområdet, såsom
övergångsställen och parkeringsplatsen. De äldre eleverna i årskurs 7–9 pekade
ut otrygga platser både i närheten av skolan men även längre bort, såsom
området runt tunnelbanan. Både yngre och äldre elever samt lärare på
Tallbackaskolan påpekade att det kan vara mycket trafik på skolgården, på
vägarna kring skolan och att därför skulle kännas mer tryggt om det fanns
trafikljus eller farthinder vid övergångsställena. Skolan tycks vara bra placerad i
området, då det är nära till kollektivtrafik. Det är även värdefullt att det finns
en busshållplats i närheten av skolan. Se Figur 9 för exempel på vad elever och
lärare har uttryckt kring trygghets-, tillgänglighets- och säkerhetsaspekter i
skolans närmiljö.

Figur 9. Figuren visar exempel på vad elever och lärare har beskrivit trygghets-, tillgänglighets- och säkerhetsaspekter i
skolans närmiljö.
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De flesta elever upplever att det känns tryggt att ta sig till och från skolan men
några äldre elever upplever att det i vissa fall kan kännas otryggt på
eftermiddagarna när det är mörkt eller när någon person går bakom dem.
Lärarna på särskolan anser att de övergångsställen som finns i närområdet är
trygga och säkra. Både yngre och äldre elever tycker att belysningen på
skolgården och i närheten av skolområdet kan förbättras för att öka tryggheten.
5.1.3

Miljö och hälsa

Upplever barn och ungdomar att det i området finns platser/objekt som upplevs osäkra eller
störande ur ert miljö- och/eller hälsoperspektiv (såsom buller, luft och lukt)?
De flesta av de tillfrågade eleverna störs inte av trafiken, men tycker att det kan
låta mycket vid snöröjning och lövblåsning. Många av eleverna har dock
redogjort för att de inte störs av trafiken, men att det ändå vore trevligare med
färre bilar och mindre avgaser. Några av de äldre eleverna nämner att de störs
av de byggarbeten som pågår i närheten av skolområdet och vid tunnelbanan
vid Västra skogen.
Några av lärarna vid Tallbackaskolan har svarat att de upplever att de störs av
buller från biltrafiken.
5.2

Byggskede

I avsnittet görs en samlad bedömning av barnperspektivet med fokus på
byggskedet. Bedömningar är gjorda utifrån inkomna synpunkter och framtagna
underlagsutredningar inom ramen för planarbetet. I den mån det är möjligt ges
rekommendationer inför byggtiden.
5.2.1

Boende och vardagsliv

Hur säkerställs att det finns tillräckligt med ytor för alla barn under byggskedet? Hur
önskar barn och ungdomar att byggskedet ska planeras? Hur bör projektet informera om
planerade byggarbeten?
Under byggtiden kommer den nya skolan att byggas samtidigt som det pågår
verksamhet i den befintliga skolan. Detta innebär att elever och lärare kommer
att vistas intill en byggarbetsplats under dagtid. Under byggtiden kommer
skolgårdens yta att vara begränsad och eleverna har uttryckt att det är tråkigt att
skolgården kommer att bli mindre. Det är därför viktigt att säkerställa att
skolgården blir en trivsam och användbar miljö för barn och elever även under
byggtiden. Mindre åtgärder kan höja värdet trots att ytan är mindre. För att
undvika att det kommer att bli trångt på skolgården under byggtiden är det
viktigt att planera raster och luncher, alla elever behöver inte ha raster och
lunch samtidigt.
Eleverna vid skolan har uttryckt att det inte får bli rörigt eller skräpigt under
byggtiden. För att minska konsekvenserna kring detta är det viktigt med tydlig
skyltning och tydliga avspärrningar och avgränsningar. Dessa behöver även
anpassas efter barn. Det behöver även vara ordentligt med belysning för att
barnen inte ska känna sig otrygga på skolgården eller av byggarbetena. Ifall det
sker avspärrningar på och i kring elevernas skolvägar önskar de tydlig skyltning
och information kring detta, för att minska oro och osäkerhet kring hur man
ska ta sig till och från skolan.
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Det är viktigt med information löpande gällande projektet och innan bygget
drar igång bör det upprättas en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen
ske redogöra för hur information ska delas med elever och lärare på skolan.
De bör få vara en del av det som händer vid bygget, vilket även kan leda till att
de får en förståelse för bygget. Sätt att anpassa det mot barnen kan vara att
bjuda in till studiebesök, ordna ”byggskola”, sätta upp illustrationer för hur
skolan ska se ut när den är färdig, ordna med transparant staket eller ”titthål”
vid byggarbetsplatsen, så att barnen ska kunna se vad som händer. Under
byggarbetet är det viktigt att det fungerar med lämning och hämtning, särskilt
för de barn som har funktionshinder och åker till skolan med taxi.
5.2.2

Trygghet och tillgänglighet

Hur kan byggskedet genomföras på ett sätt som upplevs tryggt och tillgängligt ur ett
barnperspektiv?
Många elever uttrycker en oro att skolgården och närområdet kommer
upplevas som krångligt under byggtiden. Detta i och med att byggarbetena kan
komma att påverka gång- och cykelvägar men också lekytorna på skolgården.
Lärarna vid Tallbackaskolan framhäver vikten av att det under byggtiden är
viktigt med tydliga och säkra avspärrningar, i form av stängsel och skyltar,
särskilt för de elever som själva inte kan uppleva vad som är en fara för dem.
Det är därför viktigt att det framgår tydligt var gränsen mellan
byggarbetsplatsen och skolmiljön är, för att barnen ska veta var det är tillåtet
att leka och inte. Om byggarbetsplatsen upplevs rörig med många okända
människor och fordon kan det skapa ett obehag och en oro för eleverna. Det
är därmed viktigt att byggarbetsplatsen hålls städad, har god belysning och att
inga obehöriga kommer in i skolbyggnaderna. Detta beskrivs av lärarna på
särskolan som särskilt viktig då många av deras elever kan bli oroliga vid
stökiga miljöer.
Det är viktigt att ställa krav på att tillfälliga gång- och cykelvägar är anpassade
för barn, att de upplevs som säkra och trygga, med god belysning, samt att de
skyltar som sätts upp är anpassade för barn i olika åldrar (illustrationer i
kombination med text). Dessa ska även vara tillgänglighetsanpassade.
I etapp två kommer den nya skolan att byggas, vilket innebär att den
parkeringsplats som ligger i direkt anslutning till skolområdet försvinner. Några
elever uttrycker att det kan bli förvirrat att inte veta var de kommer att bli
avlämnade/hämtade. Information bör därför delges elever och vårdnadshavare
i god tid innan parkeringsplatsen försvinner.
5.2.3

Miljö och hälsa

Hur kan projektet genomföras för att minimera risken för störningar under byggskedet?
Elever i blandade åldrar samt lärare uttrycker oro inför byggskedet. De är
främst oroliga över att bullrande arbeten kommer att störa deras skolarbete och
bidra till koncentrationssvårigheter. Det är även önskvärt att eleverna inte
utsättas för bullrande arbeten under raster och lunch, då det är deras tid för
återhämtning. Elever vid särskolan är extra känsliga för förändringar och höga
ljud. Det är därför viktigt att planera arbetena utifrån deras dagliga verksamhet
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och rutiner. För att minska konsekvenserna avseende buller bör bullrande
arbeten planeras på tider när skolverksamhet inte bedrivs, i den mån det är
möjligt. I de fall det inte är möjligt bör information kring planerade arbeten
delges så lärarna har möjlighet att anpassa undervisningen. Lärarna för
särskolan angav att de gör regelbundna utflykter med eleverna, vilka delvis
skulle kunna förläggas under särskilt tidpunkter för bullrande verksamheter.
Övriga störningar som kan komma att uppstå under byggtiden är damning och
avgaser. Detta går att hantera med att arbeten som innebär damning endast
utförs under sådana förhållanden där det är mindre risk att damning uppstår,
att arbeten som innebär damning endast utförs utanför skoltid.
För att reglera avgaser och utsläpp till luft från byggarbetsplatsen går det att
ställa krav på utsläpp från de fordon och maskiner som kommer att användas
under byggtiden.
Ett miljökontrollprogram bör upprättas inför byggskedet.
Miljökontrollprogrammet bör reglera hur buller, avgaser (utsläpp till luft),
damning samt andra miljöfrågor ska hanteras.
5.2.4

Förlag på rekommendationer

•

Informera i god tid om planerade byggarbeten och upprätta och delge
kommunikationsplan till berörda. Det är viktigt att alla vet hur och var
de hittar information om planerade arbeten. Det är även viktigt att vara
tydlig med hur och till vem man kan höra av sig med eventuella frågor
eller synpunkter.

•

Tydliga skyltar om projektet, med illustrativa bilder och text, och vad
som händer på platsen, i god tid innan arbetena börjar på platsen och
även under byggtiden. Ifall vägar behöver dras om ska det vara tydligt
skyltat.

•

Säkerställ att informationen som ges är anpassad efter målgruppen
(ålder, språk m.m.).

•

Säkerställ att tillfälliga gång- och cykelvägar är tillgänglighetsanpassade
samt att det finns tydliga platser för hämtning och lämning med taxi.

•

God belysning runt byggarbetsplatsen.

•

Säkerställ att byggarbetsplatsen är tydligt avgränsad och stängslad.

•

Planera för att minimera störningar genom att, då det är möjligt,
förlägga bullrande arbeten utanför skoltid.

•

Sätta upp bullerskärm vid behov.

•

Särskolans elever kan vara särskilt känsliga för ”röriga” och bullriga
miljöer och om möjligt bör arbeten anpassas efter detta.
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Se över möjligheten att involvera skolan och eleverna i pågående
byggarbeten, exempelvis genom ”byggskola” som en del i lärandet.
Skapa plats där elever på ett säkert sätt kan iaktta och studera
byggarbetsplatsen.
Planförslag

Nedan presenteras en konsekvensbeskrivning av planförslaget utifrån ett
barnperspektiv. Beskrivningen har delats in i tre teman enligt Stockholm stads
metod för integrerade barnkonsekvensanalyser. Bedömningar är gjorda utifrån
planförslagets struktur, inkomna synpunkter och önskemål och framtagna
underlagsutredningar inom ramen för planarbetet.
5.3.1

Boende och vardagsliv

Vilka mötesplatser/aktiviteter för barn (lekplatser, lekytor, mötesplatser, friytor) planeras
det för enligt planförslaget? Hur säkerställs att alla barn inkluderas i planförslaget?
Det finns många delar av skolan och dess närområde som kan förbättras i och
med den nya detaljplanen. Skolgården behöver uppdateras och det är önskvärt
att den delas in i fler delområden och anpassas för barn med olika
funktionsvariationer. Skolgården föreslås uppdateras med fler fasta aktiviteter
som barnen kan ägna sig åt på raster och luncher. För de äldre eleverna behövs
det fler ytor de kan umgås på, både inomhus och utomhus. Även gröna ytor
för frilek och odling efterfrågas av eleverna. Det ska finnas något för alla på
skolgården.
En negativ aspekt med planen är att skolgården kan uppfattas som mindre, i
och med att det planeras för fler barn på skolan, vilket gör att fler barn
kommer att vistas på en skolgård som motsvarar ungefär dagens skolgård i
storlek. Skolgården kommer dock att bli 12 000 kvadratmeter, jämfört med
dagens cirka 10 000 kvadratmeter, vilket med 900 elever innebär att det blir en
yta på 13 kvadratmeter per barn. Med schemaläggning går det dock att styra
hur många elever som visats på skolgården samtidigt, vilket i praktiken innebär
att kvadratmeter per barn kommer att bli större. Utöver skolgården finns det
möjlighet att nyttja närliggande grönområden vid Huvudsta gård och
Huvudstafältet. Enligt forskning behöver grönområden ligga inom 300 meter
från bostad, skola eller förskola. Huvudstafältet och Huvudsta gård kommer
fortsatt ligga inom 300 meter från skolan, då skolans lokalisering inte ändras i
och med detaljplanen. Dessa områden nyttjas i dagsläget redan av skolan och
det finns fortsatt möjlighet till det. Vid den fortsatta planeringen och
utformningen av skolgården är det även viktigt att tillgodose ett flertal olika
funktioner. Det kan vara allt från möjlighet till lugn och ro, fysisk aktivitet,
ordnade lekytor, ytor för mer fria lekar, bollspel, växtlighet m.m.
I och med att det kommer att byggas mer bostäder i anslutning till skolan och
dess närområde är det viktigt att skolgården med tillhörande lek utformas så att
den kan användas av boende utanför skoltid. Att skolgården nyttjas även
utanför skoltid kan innebära mer slitage på skolgården och det är därför viktigt
att man tar höjd för det vid utformning av skolgården. Samtidigt bör
bostadsgården utformas med ett barnperspektiv, då finns det även möjlighet
för skolan att nyttja bostadsgården vid behov.
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”Det är dåligt att skogsdungen försvinner, det är inte bra för oss barn som gillar att leka
där, plus att det inte är bra för miljön att hugga ner träd. Vi kommer sakna vår skola, för
vi älskar den.”
Citat från klass 3A
I planförslaget kommer träd/grönytan vara, i de centrala delarna av området,
att vara kvar. Vid bevarande och utformning av denna yta är det viktigt att inte
enbart ta hänsyn till dess ekologiska funktioner utan även de rekreativa.
Möjligheter finns även att tillskapa värden för att gynna lek m.m.
5.3.2

Trygghet och tillgänglighet

Hur säkerställer planförslaget att barn inte utsätts för risker från trafik i vardagen? Hur
säkerställs trygghet och tillgänglighet för alla barn?
Planområdet bedöms ha en god förutsättning för kollektivtrafikförsörjning och
på Armégatan finns en busshållplats, vilken är uppskattad av många elever.
Detaljplanen innebär att hållplatserna på Armégatan förflyttas något västerut,
närmare den nya skolan. Busshållplatsen planeras att utformas med en
mittrefug, vilket innebär att bussarna stannar i körbanan, vilket är positivt för
att motverka omkörningar av bussen och därmed stärka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter vid närliggande övergångsställen.
De gångtunnlar som finns under Armévägen kommer att finnas kvar, vilket är
positivt då de används av barnen som promenerar till och från skolan, i hög
utsträckning. Detaljplanen innebär att ny bebyggelse placeras med fasad nära
gatorna, vilket ger förutsättningar för att gatumiljöerna ska upplevas mer
trygga. Ny bostadsbebyggelse närmare gångtunnlarna medför även att
tunnlarna och dess närområde upplevs mer säkra och trygga. Till följd av
tillkommande bebyggelse med ett ökat utbud av kommersiell service innebär
det en blandning av verksamsamheter under fler tider på dygnet, vilket kan leda
till att skolområdet med dess närområde upplevs som mer tryggt än i dag.
Planförslaget innebär att Armégatan ändrar karaktär från trafikled till stadsgata,
vilket innebär att nya gångbanor bör separeras på gemensamma gång- och
cykelbanor på utpekade primära skolvägar (Armégatan, Kristinelundsvägen och
”Lokalgata 1”) fram till skolan.
Elever och lärare framhäver vikten av behov av trafikljus och/eller farthinder
vid de övergångsställena som ligger vid skolan. Enligt utredningen ”Säkra och
trygga skolvägar” (Iterio, 2020) bör övergångsställen placeras i skolans direkta
närhet i de fall barn behöver korsa gatan samt utformas efter standard enligt
Solna stads cykelplan. I utredningen föreslås passager ha hastighetsdämpande
åtgärder för motorfordonstrafik i form av exempelvis upphöjning eller lokal
avsmalning, samt vara tillgänglighetsanpassad.
Den nya skolans läge gör att skolgården blir mer skyddad från trafiken på
Armégatan. Även den parkering som vid i anslutning till skolgården kommer
att försvinna, vilket är positivt då många elever anser att den i dag känns
otrygg. Bollplanen får nytt läge vid Kristinelundsvägen/”Lokalgata 1”, vilket är
positivt då många elever påpekat att den ligger nära bilvägar i dag. Lärarna för
särskolan menar att vid en placering av särskola, är det av särskild vikt att
eleverna får en lugn plats, med möjlighet för återhämtning och lek. Det är även
viktigt att en särskolas skolgård ligger i anslutning till undervisningslokalerna
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för att det ska vara lätt för eleverna att ta sig in och ut ur lokalerna. Skolgården
behöver även vara inhägnad med staket och säkra låsanordningar.
5.3.3

Miljö och hälsa

Hur säkerställs det i planförslaget att barn inte utsätts för risker kopplat till miljö och hälsa
(det vill säga placering av ytor som nyttjas av barn, bullernivåer och markföroreningar)?
Planen medför att skolgården kommer att avskärmas från buller, vilket innebär
att det kommer att bli bättre gällande påverkan av buller från vägtrafik på
Armégatan gentemot nuläget. Det är dock viktigt att tänka på placering av
verksamheten inne i skolan, att den anpassas utifrån skolans verksamhet och
elevers behov. Enligt framtagna utredningar i planarbetet visar att det kommer
att skapas en god ljudnivå, både inomhus och på skolgården.
Den avskärmande effekten som den nya skolbyggnaden ger gäller även mot
trafikens utsläpp. Detta innebär att luftkvaliteten vid skolgården och vid den
nya bostadsgården förväntas bli bättre gentemot nuläget.
I arbetet med detaljplanen har en miljöteknisk markundersökning tagits fram
för att undersöka förekomst av eventuella föroreningar och markens
lämplighet. Förhöjda halter av PAH och vissa metaller har påträffats i
fyllnadsmassorna. Föroreningarna behöver utredas vidare i samband med
detaljplanearbetet. Fortsatte utredningar kommer att studera vilket
åtgärdsbehov som finns, vad som behöver saneras och hur mycket.
5.3.4

Förslag på rekommendationer

•

Skapa olika typer av lekplatser, gärna platser som uppmuntrar till
fantasi, natur- och spontanlek för barn i olika åldrar.

•

Mer detaljerade förslag och önskemål på hur skolgården ska utformas
och utrustas kan samlas in från barn i olika åldrar i den fortsatta
planeringen.

•

Se över möjligheten att tillskapa mötesplatser för äldre
elever/ungdomar.

•

Planera för mycket grönska, trädplanteringar och gröna ytor som kan
nyttjas av både skolbarnen men även tillkommande boende och
boende i omkringliggande område.

•

Planera för mångfunktionella ytor och se över möjligheten för
stadsodling, antingen på skolgård eller bostadsgård. Det kan bidra till
en social hållbarhet, ökad trygghet och gynnar ett flertal
ekosystemtjänster.

•

Separera och markera/måla gång-och cykelbanor. Barn behöver
tydlighet och det kan bli svårt för barn när cyklister och fotgängare
blandas på samma yta.

•

Vidta åtgärder för att säkerställa trygga övergångställen och bra
belysning.
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•

Planera för att minimera trafiken inom de områden där barn rör sig/ i
deras boendemiljön så att deras ”lekrevir” kan bli så stort som möjligt.

•

Gångfartsområden bör innehålla hastighetsdämpande åtgärder, så som
upplysande vägmärken och hastighetssäkrande åtgärder så som väl
tilltagna gupp och kantsten som är obehagliga att köra över i högre
hastigheter än tillåtet.

•

Möblera gångfartsområden så att en skyddad zon skapas i viktiga
målpunkter så att motorfordon inte kan köra här.

•

”Utbildande” tilläggstavlor vad gångfartsområden innebär, till exempel
med texten ”Max gånghastighet, fordon har väjningsplikt mot
fotgängare”.

•

Använda hastighetssäkrande åtgärder och inte bara
hastighetsdämpande åtgärder på gågatorna, gångfartsområdena och
lokalgatorna.

•

Om konst kommer att placeras ut är det lämpligt att denna kan ses
utifrån barnets höjd. Då kan man använda konsten för till exempel att
utforma en mer säker miljö längs lokalgator. Till exempel genom att
skapa taktil och visuell konst på husväggar i barnhöjd så att barnen kan
följa dessa längs med husen.

•

Säkerställa att eventuella föroreningar i marken omhändertas på ett
miljömässigt korrekt sätt så att risker från dessa uteblir.

•

Skapa en plats för återvinning och återanvändning där bland annat
skolklasser kan lära sig om återvinning och eventuellt återbruk.

•

Skapa centrala väderskyddade platser för ungdomar där de kan vistas.

•

Gård för särskola bör ligga i direkt anslutning till
undervisningslokalerna och ska kunna hägnas in med bra staket och
säkra låsanordningar.

•

Ta hänsyn till önskemål om anpassning av skolgården för att säkerställa
att alla barn, oavsett funktionsvariation, får möjlighet att nyttja och leka
på gården.
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