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Sammanfattning 
 
Syfte och förutsättningar för denna BKA 
Syftet med denna barnkonsekvensanalys (BKA) är att beskriva detaljplaneförslagets 
konsekvenser samt att redogöra för rekommendationer, för att mildra eller undvika 
eventuella negativa konsekvenser. Utgångspunkten i analysen är barnperspektivet. Med 
barnperspektivet menas det perspektiv som utgår från barnens situation, men som tolkas 
och formuleras av vuxna. De geografiska avgränsningarna är planområdet och dess 
omgivning med fokus på viktiga målpunkter såsom förskolor, skolor, parker och övriga 
rekreationsmöjligheter för barn.  
 
Kvarteret Generatorn utgör en del av det som kommer att bli Flemingsbergs 
stadscentrum. Området kännetecknas av en hög exploatering för arbetsplatser, service, 
handel och nöjen. En barnkonsekvensanalys för planprogrammet för Flemingsbergsdalen 
har tagits fram (daterad 2019-10-15). Analysen fokuserar på aspekterna trygghet och 
välmående, vardagsliv och grönska samt en inkluderande stadsdel. De aspekter som 
analyseras i denna barnkonsekvensanalysen är trygghet samt vardagsliv och grönska, då 
dessa aspekter bedöms som mest relevanta för barnkonsekvensanalys av kvarteret 
Generatorn. Det är även två av de tre aspekter som ingår i barnkonsekvensanalys av 
planprogrammet. Analysen i denna BKA är genomförd på gestaltningsprogrammets 
ritningar (framtagna av White och daterade 2020-02-13). 
 
Föreslagen byggnad för kvarteret Generatorn förhåller sig till den planerade skalan i 
Flemingsbergsdalen, med en högre höjd mot Regulatorbron och Björnkullavägen och en 
lägre mot den befintliga stenstadsskalan vid Regulatorn 7 (bostäder) och Ebba Bååts torg. 
Bottenvåningarna planeras inneha lokaler med fönster mot gata och gränd för att ge liv 
och bidra till trygghet i det offentliga rummet. Planområdet kommer att möta 
Regulatorbron i ett torg som omgärdas av bebyggelse. Ebba Bååts torg planeras som en 
mötesplats och målpunkt för, och en länk mellan, stadsdelarna norr respektive söder om 
Regulatorbron. Torget blir en mindre park, med synliggjorda ekosystemtjänster som 
fördröjning och rening av dagvatten. Torget blir också en del av ett viktigt stråk för 
gående. 
 

Konsekvensanalys 
Om gymnasieskola blir aktuellt så kommer äldre barn vistas i kvarteret och Ebba Bååts 
torg kommer att vara viktig för den eventuella gymnasieskolans elever som häng- och 
mötesplats. I övrigt så kommer de främsta icke-kommersiella målpunkterna för barn att 
finnas norr om planområdet men platser för idrottsändamål, fritidsgård, kollektivtrafik 
samt handel är belägna i planområdets närhet. Därmed är utformningen av kvarteret 
viktigt ur ett barnperspektiv. 
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På en övergripande nivå förbättras tryggheten i området i och med att planförslaget 
bidrar till mer liv och rörelse via stråket, lokalerna i bottenvåningen samt Ebba Bååts torg. 
Med den planerade utvecklingen, där kvarteret Generatorn är en del, antas den aktuella 
platsen bli tryggare. Ebba Bååts torg, som blir en del av ett viktigt gångstråk genom 
stadsdelen, kan bidra till att den stora skalan bryts ner och underlättar för 
orienterbarheten och igenkänningen. Barnkonsekvensanalysen för planprogrammet 
betonar vikten av allmänna ytor i Flemingsbergsdalen i sina rekommendationer. Ebba 
Bååts torg kan fylla funktionen av mötesplats, med sitt läge mellan de i planprogrammet 
planerade offentliga platserna. Platsen bör utformas så att den blir attraktiv även för 
barn.  
 
Trygga och säkra passager och kopplingar över Björnkullavägen och Regulatorvägen 
måste säkerställas. Viktigt ur ett barnperspektiv är, utöver låg skyltad hastighet, även 
hastighetsäkrade övergångar. Regulatorvägens utformning kommer vara särskilt viktig ur 
ett barnperspektiv, för att mildra vägens barriärverkan.  
 
Flemingsbergsdalen kommer vara under byggnation i flera år framåt. Det kan medföra 
flera negativa konsekvenser för de barn som bor och visas i området, såsom buller och 
begränsad rörelsefrihet. Under byggtiden behöver barns hälsa, säkerhet och trygghet 
beaktas. 
 

Rekommendationer 
Genom att involvera barn i en medskapandeprocess kopplat till exempelvis torgets 
utformning, kulörer och mönstermålning eller konstnärlig utsmyckning så kan torget även 
bidra till platsidentitet med lokal förankring. Genom belysning, träd, möbler mm kan den 
storskaliga bebyggelsen brytas ner och en mänsklig skala kan skapas.  
 
Planera för en medveten utformning av samtliga passager över Regulatorvägen och 
Björnkullavägen för att säkerställa att hastigheten hålls nere för att på så sätt bidra till att 
minska Regulatorvägens barriäreffekt.  
 
Utred möjligheterna att innan byggstart bidra till att platsen aktiveras med innehåll 
riktade till barn. 
 
Under byggskedet blir det viktigt att säkerställa barns trygghet och säkerhet, bland annat 
där byggtrafikens transportvägar kommer att sammanfalla med eller korsa viktiga stråk 
för barn. För att säkerställa detta kan ett trygghetsprogram inför byggskedet tas fram, 
som innehåller plan för åtgärder i planeringen av arbetsplatsområdet samt åtgärder 
under byggskedet.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I samband med att Flemingsberg ska bli en av åtta yttre stadskärnor i 
Stockholmsregionen, planerar Huddinge kommun för exploatering för att klara det ökade 
behovet av bostäder och service. Kvarteret Generatorn är beläget sydost om 
Flemingsbergs pendeltågstation och är en del av Flemingsbergsdalen. Idag består 
Flemingsbergsdalen av större industribyggnader, parkeringsytor och andra lokaler. Enligt 
Huddinge kommun ska platsen utvecklas till en tät stadskärna med den befintliga 
pendelstationen som nav.1  
 
Inom Flemingsbergsdalen ligger kvarteret Generatorn som enligt planförslag ska inhysa 
byggnader med bostäder, handel och kontorsverksamhet. Huddinge kommun har i 
planarbetet velat beakta barns perspektiv särskilt, varför en barnkonsekvensanalys (BKA) 
för detaljplanen tagits fram. 

1.2 Tidigare ställningstagande 
Detaljplanen för kvarteret Generatorn gick ut på samråd 2017. I det fortsatta planarbetet 
har planförslaget reviderats ett par gånger. Barnkonsekvensanalysen som tillhörde 
detaljplanens samrådsförslag är daterad 2016-11-18 (framtagen av Tyréns). Den analysen 
reviderades och kompletterades 2019-02-25. Denna BKA är ytterligare en revidering på 
grund av ändrat förslag för detaljplaneområdet. Följande planförslag har arbetats fram 
och reviderats för kvarteret Generatorn: 

• Det första planförslaget, samrådshandling daterad 2016-12-20, innehöll bostäder 
med förskola i bottenvåningen.  

• Det andra planförslaget, daterat 2019-02-25, innehöll en mindre andel bostäder, 
förskolan utgick och kontorsverksamhet tillkom. 

• Det tredje planförslaget, daterat 2019-12-02, innehåller bostäder, handel och 
kontorsverksamhet. 

• Granskningshandling för detaljplan, som denna barnkonsekvensanalys tillhör. 

1.3 Barnperspektivet i planeringsprocessen 
Barnkonsekvensanalysen är en viktig metod för att följa upp att barnets bästa beaktas vid 
alla åtgärder som rör barn. En barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg och ett sätt att 
omsätta FN:s barnkonvention i praktiken genom att ta fram och analysera barn och ungas 
perspektiv på ett projekt eller verksamhet som kan påverka dem.  
 

 
1 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
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Barnperspektivet är den information som framkommer när vuxna uttrycker vad som är 
bra för barn och det som vuxna anser sig veta att barn tycker om. Barnens perspektiv 
framkommer när barn tillfrågas och själva får uttrycka sina åsikter och tankar. En 
barnvänlig stad byggs både med ett barnperspektiv och med kunskaper om barnets eget 
perspektiv på tillvaron. Det som görs barnvänligt ger ofta mervärden till andra 
målgrupper, i form av exempelvis trivsel, trygghet och tillgänglighet.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna BKA är att beskriva detaljplaneförslagets konsekvenser samt att 
redogöra för rekommendationer, för att mildra eller undvika eventuella negativa 
konsekvenser. Utgångspunkten i analysen är barnperspektivet. 

1.5 Avgränsning 
Det framtagna planförslaget för kv. Generatorn analyseras utifrån perspektiven trygghet 
samt vardagsliv och grönska med fokus på barn. I rapporten innebär gruppen barn alla 
människor i åldrarna 0-18 år.  
 
De geografiska avgränsningarna är planområdet och dess omgivning (se kartbild sida 12) 
med fokus på viktiga målpunkter så som förskolor, skolor, parker och övriga 
rekreationsmöjligheter för barn. Dialoger med barn har inte genomförts inom ramen för 
denna barnkonsekvensanalys. Detta medför att åtgärdsförslagen endast beaktar 
barnperspektivet och inte barnens perspektiv.  

1.6 Metod 
En barnkonsekvensanalys kan genomföras på flera olika sätt. Denna 
barnkonsekvensanalys består av stegen kartläggning, beskrivning av nuläget, analys av 
konsekvenser och rekommendationer. De aspekter som analyseras i 
barnkonsekvensanalysen är trygghet samt vardagsliv och grönska, då dessa aspekter 
bedöms som mest relevanta för barnkonsekvensanalys av kv. Generatorn. Det är även två 
av de tre aspekter som ingår i barnkonsekvensanalys av planprogram 
Flemingsbergsdalen. 
 
Analysen är genomförd på gestaltningsprogrammets ritningar (framtagna av White och 
daterade 2020-02-13). 
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1.7 Styr- och måldokument 
Övriga relevanta dokument som utgör underlag för denna analys: 

• Flemingsbergs vision för 2050 
• Hållbarhetsprogram för Flemingsbergsdalen, WSP 2019-10-14 
• Planprogram Flemingsbergsdalen, Huddinge kommun 2019-10-21 
• Barnkonsekvensanalys planprogram Flemingsbergdalen, WSP 2019-10-15  
• Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser, Huddinge kommun 

 
Mer om planprogrammet för Flemingsbergsdalen och den tillhörande 
barnkonsekvensanalysen finns att läsa i kapitel 4. 

1.7.1 Flemingsbergs vision för 20502 

En visionsplan för Flemingsberg 2050 har tagits av Stockholms läns landsting, Huddinge 
kommun och Botkyrka. Enligt visionen ska den regionala stadskärnan Flemingsberg 
fortsätta utvecklas till en konkurrenskraftig innovationsmiljö med stadskvalitéer och 
därmed bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion. Flemingsberg 
ska innefatta viktiga samhällsfunktioner för invånare i ett mycket stort omland. Genom 
att vidareutveckla en motor för kunskapsintensivt näringsliv och ett centrum för högre 
utbildning i södra Stockholm finns förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
hela Stockholmsregionen. Flemingsberg ska utvecklas till ett nytt stadscentrum med 
handel, kultur och restauranger, tusentals nya arbetstillfallen, bostäder och studieplatser 
inom en högre utbildning. Målet är även att minska regionens ökande transportbehov 
och samtidigt skapa en region i balans. 
 
På andra sidan Regulatorvägen planeras South Business District. Visionen är att South 
Business District ska utveckla Flemingsberg från en regional kärna till en internationell 
affärs- och forsningshubb. Området ska omfatta 75 hektar och ska kombinera höga hus 
med urbana miljöer där både gröna ytor och butikslokaler och service samlas i gatumiljön. 
Tanken är att skapa rörelse i området genom att göra det till en plats där så väl 
arbetande, boende och besökare rör sig. 

1.7.2 Hållbarhetsprogram för Flemingsbergsdalen 

Som ett komplement och stöd till planprogrammet för Flemingsbergs-dalen och den 
fortsatta planerings-processen har ett hållbarhetsprogram tagits fram. 
Hållbarhetsprogrammets syfte i utvecklingen av Flemings-bergsdalen är att stötta plan-
programmet med hållbarhetsfokus och säkerställa att hållbarhetsfrågorna följer med 
under planeringsprocessen. De övergripande målen för Flemingsbergsdalen enligt 
hållbarhetsprogrammet, där de fetmarkerade målen är mest relevanta ur ett 
barnperspektiv, är: 
 

 
2 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
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 En inbjudande och lockande 
stadsmiljö som knyter samman 
och skapar gemenskap. 

 Här skapar grönskande rum plats 
för spontanitet och lugn, samt 
nytta för naturen. 

 Flemingsbergsdalen är en modig 
stadsdel, där vi vågar gå före för 
klimatets skull. 

 Här rör du dig enkelt, fritt och 
prioriterat när du går, cyklar eller 
åker kollektivt. 

 En självklar etableringsort för ett 
internationellt hållbart näringsliv 
som lyfter det lokala. 

 

1.8 Barnkonventionen  
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas, 
antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den 1 januari 2020 
blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen ger en definition av det enskilda 
barnets rättigheter i samhället och 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. Det 
finns fyra grundläggande principer som ska beaktas när det handlar om frågor som rör 
barn: 
 
 

 
 
 
En metod för att implementera konventionen är att göra en barnkonsekvensanalys i 
projekt, förslag eller verksamheter som påverkar barn.  
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2 Viktiga värden för barn i den fysiska miljön 
 

Övergripande fokus i barnkonsekvensanalysen är på aspekterna trygghet samt vardagsliv 
och gröna kvaliteter, då dessa aspekter bedöms som mest relevanta för 
barnkonsekvensanalys av kvarteret Generatorn. Det är även två av de tre aspekter som 
ingår i barnkonsekvensanalys för planprogrammet. 

2.1 Trygghet 
Trygghet inkluderar frågor som möjlighet för barn och unga att på ett säkert sätt kunna 
röra sig fritt i närområdet och utan att känna sig rädda.  
 

Det är viktigt att skilja på begreppen ”trygg” och ”säker” där det senare syftar till att 
omgivningen är riskfri och att det inte sker olyckor eller brott. Begreppet trygghet handlar 
däremot om upplevelsen av säkerhet. Trygghet är avgörande för var vi rör oss och hur vi 
rör oss, vilket också gäller för barn. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår 
och vilka möjligheter vi har att möta och umgås med andra människor. Det är stora 
skillnader mellan hur trygga olika grupper känner sig vid utevistelse. Det innebär att olika 
människor har olika förutsättningar för självförverkligande. Att vara trygg nog för att vilja 
och kunna röra sig ute vid olika tider på dygnet och året samt på olika platser, handlar 
alltså i grunden om demokrati och rättvisa.3 Faktorer som kan skapa otrygghet hos yngre 
är exempelvis dålig belysning, dålig överblickbarhet eller orienterbarhet, stökig och 
skräpig miljö, stora trafikmängder, buller, nya och främmande inslag eller människor som 
bryter mot sociala normer och beter sig annorlunda.4 
 
Orienterbarhet handlar om att kunna läsa av ett område, att förstå vart man ska gå för att 
komma dit man vill, vilket påverkar trygghetsupplevelsen. Stråk, som till exempel gång- 
och cykelvägar, bör följa en kontinuitet och likformas för att öka orienterbarheten. En 
miljö som är självinstruerande och tydligt orienterbar blir tryggare och mer tillgänglig.5  
En viktig förutsättning för orienterbarheten är att miljöer utformas så att barn kan avläsa 
den, det vill säga skapa sig en bild av den. Tydliga kännetecken och en sammanhållen 
struktur bidrar till detta. Exempelvis ökar orienterbarheten för barn om miljön inte är 
alltför repetitiv och monoton, utan innehåller tydliga orienteringspunkter i form av fysiska 
element som sticker ut och överraskar. Det kan till exempel handla om möblernas 
utformning, väggarnas färg och markmaterialets mönster.6  
  

 
3 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
4 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
5 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
6 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
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2.2 Vardagsliv och grönska 
Vardagsliv inkluderar frågor som mötesplatser, stråk och rörelser samt gröna kvaliteter. 
 
Barns fria rörlighet och fysiska aktiviteter har avgörande betydelse för deras hälsa. Plats 
och lek är sammankopplade för barn. Att lekens kvalitet är beroende av platsen och hur 
har visats i empiriska undersökningar. Barn vill ha tillgång till hela stadsmiljön och inte 
enbart platser anvisade för barn. Detta motiverar att skapa miljöer för olika former av lek 
likväl som säkra passager över exempelvis bilvägar så att barnen får största möjliga 
rörelseyta.7  
 
Trafik är det största hindret för barns fria rörlighet utomhus. Barn har inte samma 
möjligheter som vuxna att klara av trafikens krav. De har svårt att bedöma hastigheter, 
avstånd och riktning. Det är inte förrän vid 12-14 års ålder som barn utvecklat sin förmåga 
att tolka trafiksituationer. De börjar dock röra sig ensamma i trafiken som fotgängare och 
cyklister mycket tidigare, om än inom ett begränsat område.8 
 
Barn i åldrarna 11–12 år är särskilt utsatta då de har behov av att röra sig längre från 
bostaden men inte helt har utvecklat sin förmåga att uppfatta trafiksituationer. De platser 
där barnen är som mest utsatta är vid plankorsningar, kring parkerade bilar, 
övergångsställen och nära busshållplatser. Många av de dödsolyckor som sker är så 
kallade utrusningsolyckor och sker då barnen korsar en väg.9  
 
Barriärer är hinder som försvårar för människor att ta sig mellan två platser. Upplevelser 
av vad som är en barriär är individuellt. Följande barriärer är viktiga att uppmärksamma:  

• Hårt trafikerande vägar 
• Dåligt upplysta eller övergivna områden  
• Järnvägsspår  
• Uppförsbackar  
• Områden som upplevs obehagliga10  

 
Hur barn och unga tar sig till målpunkter, aktiviteter eller huvudstråk inom gång- och 
cykelnätet i samhället är viktigt. Barn nyttjar i högre grad kollektivtrafik och har behov av 
avlämnings- och upphämtningsplatser, samt cykelparkering. Brister i 
kollektivtrafiksystemet kan påverka deras rörelsefrihet i stor utsträckning. Ju äldre barn 
blir desto större blir området som de vistas i vilket ställer högre krav på 
kollektivtrafiken.11 
 

 
7 WSP, BKA planprogram Flemingsbergsdalen, 2019-10-15 
8 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
9 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
10 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
11 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
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Förtätning utgör en typ av hot då det ofta är stödmiljöer i form av parker, gröna ytor, 
lekparker, motionsanläggningar etcetera som tas i anspråk för ny bebyggelse. Detta 
påverkar allas möjligheter till fysisk aktivitet men bör särskilt uppmärksammas vid 
barnkonsekvensanalyser eftersom barn är mer beroende av sin närmiljö än vuxna.12  
 
Generellt sett innebär natur och grönytor en vinst för människors hälsa då det minskar 
stress, uppmuntrar till fysisk aktivitet och minskar hälsorelaterade ojämlikheter. Ur ett 
barnperspektiv utgör natur och grönytor viktiga utemiljöer för lek. Kvarter med parker 
underlättar fysisk aktivitet, särskilt parker med ordnade lekutrymmen.13  
 
Barn och unga uppfattar ofta sin omgivning på ett annat sätt än hur vuxna uppfattar sin 
omgivning varför hänsyn måste tas till barn och unga när man utformar den offentliga 
miljön. Utomhusmiljöer och grönska är viktiga aspekter för barn och unga, inte minst ur 
ett hälsoperspektiv. Huddinge kommun lyfter följande i en rapport: ”Alla barn har rätt till 
lek i en stimulerande och trygg miljö. Leken är viktig för barnets sociala, motoriska och 
mentala utveckling. Att utomhuslek är hälsofrämjande är väldokumenterat. Varierade 
miljöer tilltalar fantasin och ger olika sinnesupplevelser. Forskning visar att barn som har 
tillgång till lek i gröna miljöer är friskare, mer stresståliga och mindre allergi- och 
infektionskänsliga.”14 
 
Barn utforskar sin närmiljö och ökar sin lokalkännedom via lek. Det är därför viktigt att 
utforma en miljö som inbjuder till lek på offentliga platser runt Flemingsbergsdalen. 
Vidare är närhet en viktig komponent ur ett barnperspektiv då ”barn leker i den närmaste 
omgivningen oavsett om miljön är avsedd för lek eller inte.”15  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
13 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
14 WSP, BKA planprogram Flemingsbergsdalen, 2019-10-15 
15 WSP, BKA planprogram Flemingsbergsdalen, 2019-10-15 
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3 Området och förutsättningar 

3.1 Flemingsberg 
Flemingsberg är en växande kommundel med mycket liv och rörelse, med verksamheter 
så som Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Södertörns tingsrätt, 
Polismyndigheten och Karolinska institutet och sjukhuset. Polishögskolan och Röda korset 
är på väg att flytta sin utbildning till kommundelen.16 
 
Flemingsberg utvecklas för fullt och det byggs på fler platser i området. Idag finns det 
cirka 15 000 arbetstillfällen, cirka 17 000 studenter och cirka 15 000 boende inom 
gångavstånd från Flemingsbergs station. Målet med Flemingsbergsdalen är att det ska 
vara en stadskärna som innehåller service och bli en gemensam mötesplats för boende, 
verksamma, studerande och besökare.17 

3.2 Planområdet 
Kvarteret Generatorn är en del av den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen i Huddinge 
kommun, lokaliserat i Södra Stockholm. Kvarteret kommer att utgöras av en hörntomt i 
korsningen Regulatorvägen och Björnkullavägen.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuellt planområde markerat med rosa.  

 
16 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
17 Huddinge kommun, planprogram för Flemingsbergsdalen, 2019-10-21 
18 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
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3.3 Dagens förutsättningar i området relevanta för barn 

3.3.1 Förskolor och skolor i Flemingsberg19  

I nära anslutning till Flemingsbergsdalen finns sju förskolor, av totalt 16 i Flemingsberg 
och sjuttiotvå i Huddinge kommun. Kommunen planerar för fler förskolor i nära 
anslutning till kvarteret Generatorn, men exakt antal och lokalisering för dessa är ännu 
inte fastställda.  
 
Det finns fyra grundskolor av totalt tio skolor i Flemingsberg. I Huddinge kommun finns 
sex Gymnasieskolor varav tre ligger i nära anslutning till Flemingsbergsdalen. I 
Flemingsberg finns det sex idrottshallar/ idrottsplatser.  

3.3.2 Gatustruktur20 

Planområdet gränsar till Björnkullavägen till öster och Regulatorvägen i norr. Till väster 
om planområdet ligger järnvägsstationen Flemingsberg med tillhörande järnvägsspår och 
strax väster om järnvägen går väg 226 (Huddingevägen). Björnkullavägen är en 
busstrafikerad huvudgata som sammanbinder Björnkulla och Mangårdsvägen till söder 
med Visättra och övriga Flemingsberg.  
 
Regulatorvägen går över Regulatorbron och är en viktig huvudgata i Flemingsbergs 
centrala delar. Regulatorbron knyter samman Flemingsbergsdalen med Grantorp på 
andra sidan Huddingevägen samtidigt som den fungerar som tillfart till bostadsområdena 
i Visättra.  

3.3.3 Gång och cykel 

Gång- och cykeltrafik Flemingsberg har i huvudsak en struktur där gång- och cykelvägarna 
är separerade från fordonstrafiken och korsningspunkterna är planskilda. Bland annat 
finns en gång- och cykelbro från södra uppgången i Flemingsberg station över 
Björnkullavägen till Visättra. Detta ger en hög trafiksäkerhet för gående och cyklister, men 
kan medföra brister i genhet och tillgänglighet.21  
 
Gående och cyklister som ska ta sig från östra delarna av Flemingsberg över järnvägen tar 
sig antingen över gång- och cykelbron över Björnkullavägen eller över Regulatorbron där 
den norra uppgången till Flemingsberg station finns. På västra sidan av järnvägen vid 
Huddingevägen passerar en regional gång- och cykelförbindelse.22  
 

 
19 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
20 Huddinge kommun, planbeskrivning – samrådshandling, detaljplan för Generatorn, 2016 
21 Huddinge kommun, planbeskrivning – samrådshandling, detaljplan för Generatorn, 2016 
22 Huddinge kommun, planbeskrivning – samrådshandling, detaljplan för Generatorn, 2016 
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På Regulatorvägen finns en cykelnod som knyter ihop fyra cykelbanor. Cykelnätverket 
kring kvarteret Generatorn bedöms som välintegrerat med tanke på att stadsdelen är 
under uppbyggnad.23 

3.3.4 Vägtrafik24 

Björnkullavägen är och kommer att vara en viktig huvudgata i området. 
Vardagsmedeltrafiken på Björnkullavägen var år 2014 cirka 3000 fordon, varav 10 % 
tunga fordon. Regulatorvägen utformas på sträckan som ligger på bron med ett körfält i 
vardera riktningen. På bron kommer även busshållplatser att ordnas.  
 
Vardagsmedeltrafiken över regulatorbron var år 2014 uppmätt till cirka 5000 fordon, 
varav 10 % tunga fordon. Vid utbyggnaden av Trafikplats Högskolan kommer trafiken på 
Björnkullavägen att öka jämfört med idag. Förutsatt att en trafikplats tillkommer norr om 

Flemingsberg kan Regulatorvägen komma att bli bilfri och då kan biltrafiken på 
Björnkullavägen minska. 

3.3.5 Kollektivtrafik 

Flemingsbergsdalen ligger i anslutning till Flemingsbergs station som både trafikeras av SJ 
tåg och pendeltåg med många avgångar in till Stockholm centralstation och Södertälje. 
Det tar 19 minuter med pendeltåget till Stockholms centralstation där det är lätt att ta sig 
vidare till resterande Stockholm, och knappt 25 minuter till Södertälje centrum.  
Via bussar med hållplats på Huddingevägen finns direktförbindelser till bland annat 
Huddinge centrum, Skarpnäck, Tumba, Kungens kurva och Haninge. På Regulatorbron 
stannar lokalbussen 704 som trafikerar mellan Visättra och Fruängen.25  

3.3.6 Målpunkter för barn och unga26 

De målpunkter för barn som finns i Flemingsbergsdalen idag är bland annat förskolorna, 
Visättraskolan, Internationella Engelska skolan, Visättra sportcenter, Visättras 
naturlekplats och områdets grönområden. Även Flemingsbergsparken är en målpunkt för 
barn i området, denna är dock belägen nordväst om spåret. I utkanten av Visättra ligger 
Visättra IP vilket är en idrottsplats och mötesplats för barn och unga. Här finns 
fotbollsplan, lekplats, frisbeegolfbana och motionsspår. Även stationsområdet, gymnasiet 
och Flemingsbergshallen är målpunkter för barn och unga. I Flemingsbergshallen finns det 
bibliotek, ungdomsverksamhet, utställningsytor och möjligheter att idrotta. Inga 
lekparker eller andra målpunkter för barn är identifierade inom området. 
 
Det finns mötesplatser för ungdomar i Flemingsberg, dels Flemingsbergs fritidsgård 
Ungzon i Flemingsbergs centrum och Visättras fritidsgård Panncentralen. Dessa planerar 

 
23 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
24 Huddinge kommun, planbeskrivning – samrådshandling, detaljplan för Generatorn, 2016 
25 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 
26 WSP, BKA planprogram Flemingsbergsdalen, 2019-10-15 
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att flytta hela sina verksamheter till Flemingsbergshallen vid stationen. En tillfällig lokal 
med fritidsgård, biblioteksservice och samhällsvägledning finns sedan våren 2020 i 
Grantorp, Flemingsberg. Lokalen finns tillgänglig för Flemingsbergsborna i väntan på en 
inflyttning i Fleminghallen. 
 
Engelska skolan är en målpunkt och barn rör sig igenom området, till fots och cykel, för 
att komma till stationen och till och från skolan. Från Grantorp och Solgård går barnen 
själva genom området för att ta sig till Flemingsberg eller Visättra. Säsongspecifika platser 
finns inte riktigt, det är inte så mycket som är anpassat för barn inom området. 
 
Från tidigare genomförda dialoger som rör Flemingsberg har önskemål framförts som 
berör tillskapandet av nya målpunkter, aktiviteter och ställen att hänga på för barn och 
unga. Speciellt samlingsplatser och aktiviteter under sommaren berörs vid flertalet 
dialoger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintliga målpunkter för barn. i området. Detaljplaneområde Generatorn är markerat med rosa 
cirkel. 

 
 
 

Mötesplats/kultur 
Skola 
Idrott 
Park 

Internationella 
Engelska skolan 

Visättra IP 

Flemingsbergshallen 

Visättraskolan 

Flemingsbergsparken 
Annerstaskolan 
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4 Flemingsbergsdalens planerade utveckling 
Kvarteret Generatorns planområde ligger inom planprogrammets etapp 1. Etapp 1 utgörs 
av det som kommer att bli Flemingsbergs stadscentrum. Området kännetecknas av en 
hög exploatering av arbetsplatser, service, handel och nöjen. Inom etapp 1 återfinns 
befintlig bebyggelse i form av rättscentrum med flera rättsvårdande myndigheter, hotell, 
bostäder samt sport och handel.27 

4.1 Planprogram Flemingsbergsdalen 
Planprogrammet för Flemingsbergsdalen var på programsamråd den 21 oktober till 29 
november 2019. Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige i april 2020. 
 
Planprogrammet för Flemingsbergsdalen 
föreslår en utveckling av området till en 
stadsdel som ska ge möjlighet till tusentals 
nya arbetstillfällen, bostäder, offentligt 
finansierad service, handel, nöjen och 
studieplatser inom högre utbildning. 
Området ska innehålla offentliga platser, 
mötesplatser och stråk som kopplar 
samman Flemingsbergsdalen med övriga 
Flemingsberg. Flera av funktionerna är 
relevanta för barn såsom parker och torg, 
idrottsytor samt förskolor och skolor.  
 
 

 
Regulatorvägen går över Regulatorbron och är en viktig huvudgata i Flemingsbergs 
centrala delar. Regulatorvägen kommer att utgöra ett av Flemingsbergs viktigaste stråk. 
Planområde kvarteret Generatorn kommer att möta Regulatorbron i ett torg som 
omgärdas av bebyggelse. På Regulatorbron tillåts i framtiden endast gång-, cykel- och 
kollektivtrafik medan Regulatorvägen ska användas för samtliga trafikslag. Nya gång- och 
cykelvägar längs båda sidor av Björnkullavägen och Regulatorvägen kommer att anläggas.  
 
På lång sikt planeras Flemingsberg till att bli ett regionalt resecentrum med en kraftig 
ökning av både regional- och lokaltrafik jämfört med idag. Projekt Spårväg syd, som är en 
spårväg mellan Flemingsberg via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen, Fruängen och 
Älvsjö, planeras att starta under 2020 och arbetet beräknas ta tio år att färdigställa. 
 
 

 
27 Huddinge kommun, planprogram för Flemingsbergsdalen, 2019-10-21  
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Illustrationsplan Flemingsbergsdalen. Detaljplaneområde Generatorn är markerat med rosa cirkel. 
Målpunkter enligt planprogrammet för Flemingsbergsdalen som är relevanta för barn (kartkälla: 
Big Arkitekter, 2019, kompletterad för denna rapport). 
 
 
 

Bild till vänster: Stråk och gatustruktur enligt planprogrammet för Flemingsbergsdalen (källa: 
Huddinge kommun, planprogram för Flemingsbergsdalen, 2019-10-21). Bild till höger: Rörelser runt 
kv. Generatorn (källa: Gestaltningsprogram White, 2020-01-17). Huvudstråk samt 
gågator/gångfartsområden kommer vara viktiga stråk för barn. 
 
 

Idrott/evenemang 
Torg 
Resecentrum 
Skola 
Park 
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4.2 Barnkonsekvensanalys för planprogrammet28 
Inom ramen för utvecklingen av Flemingsbergsdalen har en barnkonsekvensanalys för 
planprogrammet tagits fram (daterad 2019-10-15). Analysen fokuserar på aspekterna 
trygghet och välmående, vardagsliv och grönska samt en inkluderande stadsdel.  
 
Nuläget beskrivs med hjälp av intervjuer med vuxna som arbetar med och har erfarenhet 
av barn och unga i området samt resultat från tidigare dialoger med barn med koppling 
till området.  
 
Fördelar som lyfts med programförslaget är bland annat att de två parkerna i mitten av 
området ger goda förutsättningar för barn att kunna ta sig till själva genom att samtliga 
bostäder har närhet till park. Skolornas placeringar på gränsen till kringliggande områden 
är fördelaktiga eftersom de skapar gemensamma målpunkter för området och på så vis 
kan verka integrerande. 
 
Förbättringsområden som lyfts är framförallt kopplade till skala och struktur. Det kommer 
att vara en utmaning att utforma goda sol-och ljusförhållanden på föreskole- och 
bostadsgårdar på slutna gårdar och i anslutning till höga byggnader.  
 
Risker som lyfts är bland annat att 
Regulatorvägen med dess bredd och 
funktion kan uppfattas som en 
barriär. Här är det viktigt att jobba 
med passager och hastighets-
reglerande åtgärder.  
 
I den fortsatta planeringen föreslås 
att någon typ av rekreativt vatten 
planeras in, exempelvis en 
plaskdamm, eftersom det råder brist 
på det i Flemingsberg idag.  
För att fånga upp barnperspektivet 
föreslås eleverna i Engelska skolan 
och andra barn och unga involveras i 
den kommande planeringen.  
 
 

 

 
28 Huddinge kommun, Planprogram för Flemingsbergsdalen, 2019-10-21 
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4.3 Detaljplaneförslaget för kvarteret Generatorn 
I Flemingsbergdalen, där kvarteret Generatorn är beläget, är visionen att bli en ny 
levande stadsdel med fokus på miljö, hållbarhet, hälsa och kunskap. Jämfört med dagens 
utformning med trafikleder kommer Flemingsbergsdalen att planeras för tät bebyggelse, 
vilket kommer att begränsa biltrafiken. Gång- och cykelvägar är i planeringsskedet 
prioriterade framför bilvägar.29  
 
Inom Flemingsbergsdalen ligger kvarteret Generatorn som är en hörntomt mot 
Björnkullavägen, Regulatorvägen och en gränd med en torgyta. I nordväst vetter kvarteret 
mot Brotorget. Enligt förslaget ska planen möjliggöra för flera verksamheter, med lokaler i 
bottenvåningen, kontor och lättare vård alternativt kontor och studentbostäder samt 
gymnasieskola. Ett underbyggt garage är även planerat, med infart från Björnkullavägen 
och från under Regulatorbron. 
 

 
Detaljplaneområdets läge. 

 

4.3.1 Kvarterets utformning 

Det finns två alternativa utformningar för kvarteret, och detaljplanen möjliggör båda 
dessa alternativ. Ena förslaget möjliggör för alternativ 1 47 000 BTA inklusive två 
källarplan och det andra alternativet för alternativ 2 40 000 BTA inklusive två källarplan. 
 

 
29 Tyréns, BKA kvarteret Generatorn, 2019-02-25 

Visättra 
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Illustration av stråket och Ebba Bååts torg (källa: Gestaltningsprogram White, 2020-01-17). 

 
Byggnaden förhåller sig till den planerade skalan i Flemingsbergsdalen, med en högre 
höjd mot Regulatorbron och Björnkullavägen och en lägre mot den befintliga 
stenstadsskalan vid Regulatorn 7 (bostäder) och Ebba Bååts torg.  
 
Byggnaden ska hantera en övergång mellan 5-6 våningar och upp till 16 våningar. 
Samtidigt måste hänsyn tas till de befintliga bostädernas dagsljuskvaliteter. Gränden blir 
relativt smal, 12 meter, vilket ställer krav på byggnadens utformning för att bibehålla 
dagsljuskvaliteter för bostäderna på bottenvåningen i huset på andra sidan om gränden. 
 
Bottenvåningarna planeras inneha lokaler med fönster mot gata och gränd för att ge liv 
och bidra till trygghet i det offentliga rummet. Planområdet kommer att möta 
Regulatorbron i ett torg som omgärdas av bebyggelse. Ebba Bååts torg planeras som en 
mötesplats och målpunkt för, och en länk mellan, stadsdelarna norr respektive söder om 

Alternativ 1 Alternativ 2 
45% Kontor  
23 % Vård  
9% Entréplan / Lokaler  
23% Garage 

25% Studentbostäder  
40 % Kontor  
10% Entréplan / Lokaler  
25% Garage  

 

Kv. Generatorn 

Ebba Bååts torg 

Befintliga bostäder 
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Regulatorbron. Torget blir en mindre park, med synliggjorda ekosystemtjänster som 
fördröjning och rening av dagvatten. Torget blir också en del av ett viktigt stråk för 
gående. Nivåskillnaden mellan Regulatorbron och Ebba Bååts torg tas upp genom ramp 
med handikappanpassad lutning för ökad tillgänglighet till torget.  
 
Björnkullavägen har byggts om och har fått en sträckning som bättre kopplar till 
Regulatorvägen. Vägen har utformats med ett körfält i vardera riktningen med 
kantstensparkering på båda sidor på delar av sträckan. Gång- och cykeltrafik har 
separerade banor på båda sidor av vägen och åtskiljs från biltrafiken av en trädplantering. 
 
Nya gång- och cykelvägar längs båda sidor av Regulatorvägen. På Regulatorbron tillåts i 
framtiden endast gång-, cykel- och kollektivtrafik medan Regulatorvägen ska användas för 
samtliga trafikslag. Förutom Spårväg Syd kommer ett antal lokala busslinjer trafikera 
Regulatorvägen. 
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5 Konsekvensanalys 
 

Kvarteret Generatorn utgör en del av det som kommer att bli Flemingsbergs 
stadscentrum. Området kännetecknas av en hög exploatering för arbetsplatser, service, 
handel och nöjen. Om gymnasieskola blir aktuellt så kommer äldre barn vistas i kvarteret 
och barn kommer att besöka och vistas i området. Därmed är utformningen av kvarteret 
viktig ur ett barnperspektiv. Nedan följer en beskrivning av konsekvenser ur ett 
barnperspektiv och i nästa kapitel följer rekommendationer. 

5.1 Trygghet 
På en övergripande nivå förbättras tryggheten i området i och med att planförslaget 
bidrar med mer liv och rörelse då området befolkas och med lokaler i bottenvåningen 
samt stråket och Ebba Bååts torg. Enligt barnkonsekvensanalysen som är framtagen för 
hela planområdet så finns det flera platser kring stationen och inom den planerade 
bebyggelseutvecklingen i Flemingsbergsdalen som upplevs otrygga. Med den planerade 
utvecklingen, där kvarteret Generatorn är en del, antas den aktuella platsen bli tryggare. 
 
Bebyggelsen inom del av Flemingsdalen som främst utgörs av bebyggelse för 
centrumändamål, där kvarteret Generatorn är en del, består enligt planprogrammet av 
storskaliga byggnader med olika karaktär. Ebba Bååts torg, som blir en del av ett viktigt 
gångstråk genom stadsdelen, kan bidra till att den stora skalan bryts ner och underlättar 
för orienterbarheten och igenkänningen. Utformningen av stråket och Ebba Bååts torg 
kan bidra till att de olika ”rummen” tydliggörs. Att planera för att bebyggelsen i området 
ges olika uttryck är positivt för orienterbarheten inne i stadsdelen.  
 
Barnkonsekvensanalysen för planprogrammet betonar vikten av allmänna ytor i 
Flemingsbergsdalen i sina rekommendationer. Ebba Bååts torg kommer att fungera som 
en offentlig mötesplats, och dess utformning kommer bli viktig så att målgruppen barn 
även känner sig trygga, inkluderade och välkomna. Platsen kommer vara viktig för den 
eventuella gymnasieskolans elever som häng- och mötesplats.  
 
Utformningen och gestaltningen av gränden och stråket vid Ebba Bååts torg är viktigt för 
att platsen ska upplevas som trygg. De befintliga bostäderna på Björnkullavägen bidrar till 
positiv naturlig övervakning på gränden och stråket. Här kommer belysning och färg- och 
materialval vara viktigt för helheten av trygghetsupplevelsen på platsen. 
 
Beroende på lokalernas innehåll i kvarteret Generatorn kan området bli mer eller mindre 
befolkat kvällstid. Att bottenvåningarna utformas med glasade och genomsiktliga ytor kan 
verka positivt för trygghetsupplevelsen när verksamheterna är stängda. Genomsiktliga 
ytor kan även bidra till att det går att ”se runt hörnet” från gränden till stråket och 
Björnkullavägen. Huvudentrén placeras vid korsningen Björnkullavägen/Regulatorvägen 
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med ett brutet hörn vilket är positivt ur trygghetshänseende, då det blir lättare att ”se 
runt hörnet”.  
 
Regulatorvägen och Regulatorbron kommer att bli viktiga stråk, både för kollektivtrafiken 
men även för gående i den färdiga stadsdelen. Det bidrar positivt till tryggheten på 
platsen på grund av närvaron av människor.  
 
Flemingsbergsdalen kommer vara under byggnation i flera år framåt. Det kan medföra 
flera negativa konsekvenser för de barn som bor och visas i området, såsom buller och 
begränsad rörelsefrihet. Under byggtiden behöver barns hälsa, säkerhet och trygghet 
beaktas. 
 
 

 
Illustration av kvarteret Generatorn (källa: Gestaltningsprogram White, 2020-01-17). 

5.2 Vardagsliv och grönska 
Om gymnasieskola blir aktuellt så kommer äldre barn vistas i kvarteret och Ebba Bååts 
torg kommer att vara viktig för den eventuella gymnasieskolans elever som häng- och 
mötesplats. I övrigt så kommer de främsta icke-kommersiella målpunkterna för barn att 
finnas norr om planområdet men platser för idrottsändamål, fritidsgård, kollektivtrafik 
samt handel är belägna i planområdets närhet. Därmed är utformningen av kvarteret 
viktigt ur ett barnperspektiv. 
 
Stråket och Ebba Bååts torg kommer att utgöra en av de viktigaste kopplingarna mellan 
områdets södra och norra delar. Att cyklister och gångtrafikanter premieras i planeringen 
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av Flemingsbergsdalen är positivt för barn och ungas möjlighet att röra sig fritt och 
självständigt i närområdet. Trygga och säkra passager och kopplingar över 
Björnkullavägen och Regulatorvägen måste säkerställas. Viktigt ur ett barnperspektiv är, 
utöver låg skyltad hastighet, även hastighetsäkrade övergångar.  
 
Regulatorvägens utformning kommer vara särskilt viktig ur ett barnperspektiv, för att 
mildra vägens barriärverkan. Det är även viktigt att gränssnitten mellan de olika 
transportslagen tydliggörs för att även yngre ska kunna uppfatta de olika trafikslagens 
färdväg. Trafiktrygghet ökar vid trafikseparerade gång- och cykelstråk. 
 
Från tidigare genomförda dialoger som rör Flemingsberg har önskemål framförts som 
berör tillskapandet av nya målpunkter, aktiviteter och ställen att hänga på för barn och 
unga. Ebba Bååts torg kan fylla funktionen av mötesplats, med sitt läge mellan de i 
planprogrammet planerade offentliga platserna (där de närmsta torgen är södra torget, 
som är placerat vid Flemingsbergs stations södra stationsentré, och torget, som är 
placerat norr om Regulatorvägen). Platsen bör utformas så att den blir attraktiv för barn.  
 
Torget planeras att utformas med synliggjorda ekosystemtjänster, såsom fördröjning och 
rening av dagvatten. Detta är positivt för området, som domineras av centrumbebyggelse 
i stor skala och hårdgjorda ytor. Det är även positivt med växtlighet på torget och längs 
stråk, men det viktigt att undvika täta buskage som bryter sikten och därmed kan 
upplevas som otrygga. 
 

 
Lila stjärna är placeringen av Ebba Bååts torg i förhållande till övriga offentliga platser inom 
planområdet (källa: Gestaltningsprogram White, 2020-01-17). 
 
 

  



 
BKA kv. Generatorn 

 2020-06-15 
Sida 25 (28) 

 

 

  

6 Rekommendationer 
 

Rekommendationerna i detta kapitel svarar mot de relevanta, för aktuell detaljplan, 
rekommenderade åtgärderna i barnkonsekvensanalysen för planprogrammet, se tabellen 
sist i detta kapitel. 
 
Utformningen och gestaltningen av gränden och stråket vid Ebba Bååts torg är viktigt för 
att platsen ska upplevas som trygg. Ta fram en belysningsplan med fokus på 
trygghetshöjande belysning, och med särskilt fokus på barn. Gränden, stråket och 
byggandens entréer är särskilt viktiga. 
 
Olika typer av belysning har olika syften och behövs för att skapa attraktiva, trygga 
platser:  

 gatubelysning för att främja trafiksäkerheten,  
 markbelysning för att främja tydligheten,  
 fasadbelysning för att stärka orienteringen och vägledningen,  
 arkitektonisk och effektbelysning för att stärka identiteten. 

 
Genom att utveckla Ebba Bååts torg till en mötesplats även för barn så kan platsen bidra 
till trygghet och orienterbarhet samt igenkänning. Genom att involvera barn i en 
medskapandeprocess kopplat till exempelvis torgets utformning, kulörer och 
mönstermålning eller konstnärlig utsmyckning så kan torget även bidra till platsidentitet 
med lokal förankring. Genom belysning, träd, möbler mm kan den storskaliga 
bebyggelsen brytas ner och en mänsklig skala kan skapas. Vid utvecklandet av platsen är 
det viktigt att innehållet inte konkurrerar med innehållet i de andra torgen, utan att de 
kompletterar varandra. Sträva efter att skapa gemensamma vistelseytor som utformas 
med en variation av olika rum för olika målgrupper vad gäller ålder och kön. För att 
tydliggöra de olika ytorna i gränden och torget kan även olika materialval och kulörer 
användas. 
 
Utformningen och gestaltningen av gränden och stråket är också viktigt för att platsen ska 
upplevas som trygg. Genomtänkt belysning, färg- och materialval eller konstnärlig 
utsmyckning kan bidra till att platserna blir attraktiva och trygga. 
 
Planera för en medveten utformning av samtliga passager över Regulatorvägen och 
Björnkullavägen för att säkerställa att hastigheten hålls nere, för att bidra till att minska 
Regulatorvägens barriäreffekt. Det är viktigt att planera och utforma trygga och 
tillgängliga gång- och cykelkopplingar för att göra det enkelt för barn och unga att röra sig 
inom Flemingsberg.  
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Från tidigare genomförda dialoger som rör Flemingsberg har önskemål framförts som 
berör tillskapandet av nya målpunkter, aktiviteter och ställen att hänga på för barn och 
unga. Utred möjligheterna att innan byggstart bidra till att platsen aktiveras med innehåll 
riktade till barn. 
 
Under byggskedet blir det viktigt att säkerställa barns trygghet och säkerhet, bland annat 
där byggtrafikens transportvägar sammanfaller med eller korsar viktiga stråk för barn. 
Bland annat är trafiksäkerhetshöjande åtgärder, såsom tillfällig signalreglering, målning av 
temporära gång- och cykelstråk, upphöjda övergångsställen och vägvisning viktiga. Detta 
ska säkerställas i planeringen av arbetsplatsområde och omledningar samt under 
byggskedet. 
 
För att säkerställa detta kan ett trygghetsprogram för projektet tas fram, som innehåller 
plan för åtgärder i planeringen av arbetsplatsområdet samt åtgärder under byggskedet.  
Det kan handla om dialog med elever vid Engelska skolan om skolvägar och säkerhet kring 
byggarbetsplatsen, trygghetsvandringar med barnen, information riktad till barn mm.  
 

ASPEKT BKA för planprogrammet BKA för detaljplan kv. Generatorn 
 Föreslagen åtgärd Föreslagen åtgärd inom denna BKA 
Trygghet Planera så att publika och öppna verksamheters 

fönster är mot gaturummet för en ökad upplevelse 
av trygghet.  

Beroende på lokalernas innehåll i Kv. 
Generatorn kan området bli mer eller 
mindre befolkat kvällstid. Att 
bottenvåningarna utformas med 
glasade och genomsiktliga ytor kan 
ändå verka positivt för 
trygghetsupplevelsen när 
verksamheterna är stängda. 

Planera för upplevelse och orienterbarhet i särskilt 
fokus på barnögonhöjd. 

Genom belysning, träd, möbler mm 
kan den storskaliga bebyggelsen brytas 
ner och en mänsklig skala kan skapas. 
 
Tydliggör de olika ytorna i gränden och 
torget kan även olika materialval och 
kulörer användas. 
 
Ebba Bååts torg kan bidra till 
orienterbarheten och igenkänningen. 

Planera för god orienterbarhet i barnögonhöjd för 
att kunna hitta hem, exempelvis att kvarter och 
byggnader har olika uttryck och en varierande 
karaktär.  

Planera för mänsklig skala, tänk på utformningen 
med god belysning, träd och möbler kan den 
storskaliga bebyggelsen brytas ner. Bryt ner skalan 
på området på olika sätt så att barn ska känna sig 
välkomna och trygga i området.  

Ebba Bååts torg, som blir en del av ett 
viktigt gångstråk genom stadsdelen, 
kan bidra till att den stora skalan bryts 
ner och underlättar för orienter-
barheten och igenkänningen. 
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Trygghet 
forts. 

Beakta belysning och trygghetsaspekter till och 
från Sporttorget då barn och unga förväntas vara 
målgruppen för målpunkten. 

Ta fram en belysningsplan med fokus 
på trygghetshöjande belysning, och 
med särskilt fokus på barn. Gränden, 
stråket och byggnadens entréer är 
särskilt viktiga. 
 
Genomtänkt belysning, färg- och 
materialval eller konstnärlig 
utsmyckning av stråket och gränden 
kan bidra till att platserna blir 
attraktiva och trygga. 

Tänk på vid utformning av platser för barn är att de 
känner sig tryggast vid entréer och uteplatser, i sin 
närmiljö där det är mycket liv och rörelse.  

 

ASPEKT BKA för planprogrammet BKA för detaljplan kv. Generatorn 
 Föreslagen åtgärd Föreslagen åtgärd inom denna BKA 
Vardagsliv 
& grönska 

Säkerställ att det finns en variation av målpunkter i 
området, även oprogrammerade mellanrum för 
ungdomar.  

Genom belysning, träd, möbler mm 
kan den storskaliga bebyggelsen brytas 
ner och en mänsklig skala kan skapas.  
 
Genom att involvera barn i en 
medskapandeprocess kopplat till 
exempelvis torgets utformning, kulörer 
och mönstermålning eller konstnärlig 
utsmyckning så kan torget även bidra 
till platsidentitet med lokal förankring.  

Säkerställ att offentliga miljöer innehåller en 
variation av uttryck.  
Variation på mötesplatser som plaskdamm till 
varma sommardagar och vinteraktiviteter. Se till 
att komplettera med nya målpunkter av annan typ, 
inte konkurrera ut målpunkter.  
Planera för målpunkter som mindre parker och 
lekmöjlighet samt vila. Viktigt att det finns 
målpunkter som är mindre och ger möjlighet att 
leka och vila i hela området.  
Planera trygga och tillgängliga gång- och 
cykelkopplingar för att göra det enkelt för barn och 
unga att röra sig inom Flemingsberg. 

Jobba aktivt med säkerhetsåtgärder för 
barn vid korsningar och trafikmiljöer 
 
Tydliggör de olika ytorna i gränden och 
torget kan även olika materialval och 

kulörer användas.  
 
 

Tydliggör gränssnitten mellan de olika 
transportslagen för att yngre ska kunna uppfatta 
de olika trafikslagens färdväg.  
Tydliggör skillnader mellan olika sektioner i 
trafiken, tillskapa god överblickbarhet och 
orienterbarhet. 
Planera för temporära lösningar och mötesplatser 
för barn och unga under byggskedet. 

Utred möjligheterna att innan 
byggstart bidra till att platsen aktiveras 
med innehåll för barn. 

Under genomförandetiden krävs det 
överväganden och planering kring transporter och 
trafikflöden genom området.  

Ta fram trygghetsprogram med 
åtgärder inför byggskedet samt under 
byggskedet.  
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