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Sammanfattning
Aktuell barnkonsekvensanalys är ett underlag till detaljplan för 
fastigheten Utsäljeskolan 2 och del av fastigheten Utsälje 1:101. Syftet 
med barnkonsekvensanalysen är att utreda vilka konsekvenser den nya 
detaljplanen får för de framtida eleverna samt att beskriva nuvarande 
kvalitéer och brister på platsen. Barnkonsekvensanalysen ska också föreslå 
åtgärder för att förbättra förslaget. Målet är att detaljplanen ska utgå ifrån 
barnens bästa och barns perspektiv. 

Barnens perspektiv har samlats in via en webbaserad enkätundersökning 
och två workshops. Det har även genomförts två intervjuer med 
Utsäljeskolans personal.

Barnkonsekvensanalysen utgår från gällande lagstiftning, forskning, 
beprövad erfarenhet och rådande praxis. Följande brister har identifierats i 
detaljplaneförslaget och utformningsförslaget:

• Den nya placeringen av skolbyggnaden leder till att stora delar av 
skolgården hamnar i slagskugga. 

• Friytan per barn minskar.
• Minskad friyta leder till ökat slitage och det kan bli svårt att etablera 

ny vegetation på skolgården.
• Om cykelvägen ligger kvar enligt alternativ 1 innebär det risker för 

barnens säkerhet. Större delen av den nya skolgården vänder sig 
norrut och cykelvägen skär genom den. Barn uppträder inte alltid 
trafiksäkert, särskilt inte när de leker.

• Utformningsförslaget visar på stora brister i tillgängligheten på gården 
för särskolans elever.

• Värdefull befintlig vegetation i anslutning till klätterställningen tas 
bort.

• Utformningsförslaget innehåller många programmerade ytor 
för endast en sorts lek. Det saknas mångfunktionella ytor för att 
inkludera alla barns behov.

Utifrån bristanalysen föreslås några åtgärder som är viktiga att se över för 
att skolgården ska utgå ifrån barnens bästa.

1. Cykelvägen leds om enligt alternativ 2 i detaljplanebeskrivningen. 
Möjligheterna att utvidga bollplanen söderut kan undersökas, så att 
den behåller sin storlek som sjumannaplan.

2. Tillgängligheten till skolgården för elever med olika 
funktionsvariationer måste förbättras.

3. Undersöka alternativ till parkering för att frigöra friyta, exempelvis 
genom samutnyttjande av boendeparkeringar.
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Bakgrund
Utsäljeskolan ligger i Huddinge kommun i Stockholms län 
och är en tätortsskola omgiven av villa- och radhusområden. 
Det är framförallt framtida elever på Utsäljeskolan som 
berörs av planförslaget, men även fritidsverksamheten och 
aktiviteter i idrottshallen berörs. På skolan går idag cirka 600 
elever i grundskola och grundsärskola.

I skolans upptagningsområde, cirka 2 kilometers radie ifrån 
skolan (se Figur 1), bor det 4403 barn i åldern 0-18 år. Det 
är låg arbetslöshet i området, 1,6 % jämfört med 6,9 % i 
Sverige 2016. De flesta i området bor i äganderätter och över 
hälften har en inkomst på över 240 000 per år.  Barn i åldern 
13-15 förväntas öka från 724 barn år 2015 till 815 barn år 
2025. 

En resvaneundersökning från 2012 visar att de flesta elever 
har mindre än 2 km till skolan och de flesta går eller cyklar. 
Gatorna i skolans direkta närhet är små villagator. De barn 
som åker bil till skolan kommer främst från Byggmästarvägen 
och från Poppelvägen (se bild på s.6). Resvaneunderökningen 
genomfördes efter att rektorer och föräldrar i Huddinge 
hörde av sig till kommunen, och var oroliga över att ett 
växande antal barn blev skjutsade med bil till och från skolan. 
Att fler blir skjutsade leder till en osäker trafikmiljö för barnen 
som går eller cyklar (Elmgren 2013).

Syfte
Aktuell barnkonsekvensanalys är ett underlag till detaljplan 
för fastigheten Utsäljeskolan 2 och del av fastigheten Utsälje 
1:101. Syftet med barnkonsekvensanalysen är att utreda vilka 
konsekvenser den nya detaljplanen för skolområdet får för de 
framtida eleverna samt att beskriva nuvarande kvalitéer och 
brister på platsen. Barnkonsekvensanalysen ska också föreslå 
åtgärder för att förbättra förslaget. Målet är att detaljplanen 
ska utgå ifrån barnens bästa och barns perspektiv. 

Metod
Barnkonsekvensanalysen utgår från gällande lagstiftning, 
forskning, beprövad erfarenhet och rådande praxis. 

Analysen utgår från Boverkets allmänna råd (2015:1) om 
friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet. Rådet tar upp vilka kvaliteter 
som bör finnas på en skolgård för att skapa en bra utemiljö. 
Det allmänna rådet är ett stöd i kommunens bedömning av 
vad som är tillräcklig friyta enligt PBL (8 kap. 9-11 §§ PBL) 
och hur behovet av friyta ska tillgodoses i planering och 
prövning. Det allmänna rådet bör tillämpas vid planering och 
prövning av lov till utökning av befintliga förskole-, skol- och 
fritidshemsanläggningar enligt nedanstående:
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Placering och anordnande av friyta på bebyggd tomt 8 
kap. 10 och 11 §§ 

Enligt paragrafen bör det allmänna rådet (BFS 2015:1 
FRI) tillämpas i skälig utsträckning vid placering och 
anordnande av friyta på en bebyggd tomt.  Vid 
skälighetsbedömningen ska följande särskilt beaktas

• Förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig 
verksamhet på friytan

• Att friytan är placerad så att barnen och eleverna 
självständigt kan ta sig mellan byggnadsverket som 
innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola 
eller fritidshem och friytan. 
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exempelbild workshop

Till plan- och bygglagen (2010:900)

Placering och anordnande av friyta på obebyggd 
tomt 
8 kap. 9 § andra stycket 
Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör särskilt 
beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet 
och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. 
Med ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd 
att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och 
pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd 
för. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk 
för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- 
och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.

Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som 
innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett 
till sex, fritidshem eller liknande verksamhet och barnen och 
eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket 
och friytan. Friytan bör placeras i direkt eller i nära anslutning 
till byggnadsverk som innehåller lokaler för skola årskurs sju 
till nio och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan 
byggnadsverket och friytan. För gymnasieskolor bör friyta placeras 
och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn till elevernas 
och verksamhetens behov.

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

Placering och anordnande av friyta på bebyggd 
tomt 
8 kap. 10 och 11 §§ 
Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör 
det allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig 
utsträckning. Vid skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas 
förutsättningarna för ändamålsenlig verksamhet på friytan och 
att friytan är placerad så att barnen och eleverna självständigt kan 
ta sig mellan byggnadsverket som innehåller lokaler för förskola, 
förskoleklass, skola, fritidshem eller liknande verksamhet och 
friytan.

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 mars 2015.

Planförslaget för Utsäljeskolan har således granskats utifrån 
hur det uppnår PBLs krav på friyta för lek och utevistelse 
samt utifrån den tillhörande vägledningen ”Gör plats för 
barn och unga! en vägledning för planering, utformning 
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”. 
Kvalitetskraven som ställs i det allmänna rådet är lämpliga 
att följa för att belysa hur barns bästa synliggörs och tas 
tillvara i detaljplaneförslaget. Det allmänna rådet kan läsas i 
sin helhet i faktarutan till höger. 

Vidare sammanställs bristerna i planförslaget samt vilka 
åtgärder som kan avhjälpa dem. Slutligen görs en reflektion 
över huruvida detaljplaneförslaget innebär att barnets bästa 
sätts i främsta rummet, samt över hur processen har sett ut. 

Att arbeta med barn och unga och deras delaktighet 
innebär att de får en möjlighet till inflytande.  Det är av 
största vikt att det är tydligt för barnen vilken form av 
påverkan det gäller. Inför att eleverna fyllde i enkäten, samt 
under workshop-tillfällena, blev eleverna informerade om 
att deras svar ska ligga till grund för en analys som sedan 
kommer att beaktas när den nya skolgården utformas. 
Ombyggnaden av utemiljön kommer att ske när hela skolan 
byggs om. Vi har varit tydliga med att informera eleverna 
om att det inte kommer att ske medan de går på skolan.

Enkätundersökning 
För att ta reda på hur eleverna använder och upplever 
sin gård har vi utfört en enkätundersökning. Enkäten är 
webbaserad och utformad via tjänsten Maptionnaire. 
För att kunna formulera lättförståeliga frågor som 
ger ett användbart resultat har vi utgått ifrån SLU:s 
forskningsprojekt ”Barnkartor i GIS”. 

Enkäten genomfördes med tre klasser: en i årskurs fyra, 
en i årskurs fem och en i årskurs sex. Totalt har 67 elever 
svarat på enkäten. I samråd med skolan beslutade vi att 
eleverna i särskolan bäst kunde komma till tals genom att 
deras pedagoger fick agera språkrör i en intervju. I intervjun 
ställdes samma frågor som i enkäten.

De yngre barnen bedömdes inte klara av att svara på 
enkäten på egen hand, varför de istället kommit till tals 
under workshopen.

I enkäten fick eleverna sätta ut punkter på en karta över 
Utsäljeskolan. Efter att de placerat ut en punkt på kartan kom 
en öppen följdfråga där de skulle beskriva varför de valt den 
platsen. Det gick att sätta ut hur många punkter man ville. 

En handledare från Atkins var på plats och informerade om 
barnkonsekvensanalysen och hur de skulle fylla i enkäten. Det 
tog cirka 20 minuter att fylla i själva enkäten. Tiden att fylla i 
varierar eftersom man kan välja att sätta ut många punkter och 
skriva långa svar på de öppna frågorna.  

Enkätfrågor

1. Vilka platser brukar du vara på utomhus? 
Vad brukar du göra på den här platsen?

2. Har du några favoritplatser utomhus? 
Vad är det bästa med den här platsen?

3. Finns det några farliga eller otrevliga platser utomhus? 
Varför tycker du inte om den här platsen?

4. Hur känns det att gå över cykelvägen? 
Varför?

5. Är det någonting mer du vill berätta om skolgården och hur du 
använder miljön utomhus?

Workshop
22 maj 2017 höll Atkins i två workshops med elever på 
Utsäljeskolan. Den inledande analysen av planförslaget 
diskuterades utifrån följande teman: cykelvägen, skugga, hur 
eleverna kommer till och från skolan, att dela skolgård med 
högstadieelever, en pedagogisk naturstig i rasbranten, södra 
skogspartiet som baksida och kö/trängsel på skolgården. Vid 
den första workshopen deltog sex elever i årskurs ett. Tanken 
var att elever från förskoleklass samt årskurs två också skulle 
ha deltagit, men på grund av ett missförstånd var de eleverna 
på utflykt. Inledningsvis ställdes frågorna från enkäten till 
eleverna, då de inte svarat på denna (på grund av sin ålder). 
Vid den andra workshopen deltog elva elever från årskurs tre, 
fem och sex.
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Fotbollsplanen

Pulkabacken

Utanför 
fritidsgården

Poppelvägen
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Parkeringen

Södra skogsdungen
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nuläge
Vilka platser brukar du vara på utomhus?
 
Kartan visar de platser som eleverna vanligen är på. 
Fotbollsplanen, pulkabacken, klätterställningen och olika 
delar på den centrala skolgården är populära platser. Det 
rödaste området på centrala skolgården är där King-planen 
finns. Aktiviteter som eleverna ägnar sig åt på gården är olika 
slags spel, rollekar, bollsporter, gunga, klättra, att prata med 
kompisar, betrakta andra som leker och att vara för sig själv. 
Bollsporterna utövas på fotbollsplanen, på basketplanen 
och på spridda delar av skolgården som vid planket, mot 
skolbyggnadens väggar med mera.  Pulkabacken är populär 
både att leka i när det är snö och att sitta i när det är 
varmare ute. I skogen söder om skolan leker barnen kull och 
kurragömma men det är också en lugn plats för den som vill 
dra sig undan och vara för sig själv en stund. Flest flickor har 
angett att de är vid klätterställningen och gungorna medan 
flest pojkar nämner den södra skogsdungen som en plats de 
brukar vara på.   
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Värmekarta över de platser på skolgården barnen oftast brukar vara på.
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Flickor Pojkar Annat/Både pojke och flicka/Vet inte/Vill inte svara

Om södra 
skogsdungen: 
 ”Jag brukar vara om 
jag vill vara ensam” 
- Pojke 12 år 

Om fotbollsplanen:  
”Jag brukar spela 
fotboll och om det är 
varmt brukar jag sola 
på berget där nere” 
- Flicka 12 

Om centrala delen 
av skolgården:  
”Vid flaggstången 
så brukar vi leka lite 
olika lekar typ 15, 
burken eller sländer 
och det gör vi över hela 
skolgården”  
- Flicka 13 år

Om pulkabacken:  
”Jag brukar ta det 
lugnt och snacka 
med kompisar, på 
sommaren brukar jag 
ligga i gräset och vila”  
- Pojke

Om 
klätterställningen: 
 ”Jag brukar leka bluff, 
mest vid rutschkanan. 
Där är jag varenda 
rast med massor med 
kompisar och vi har 
jätteroligt”  
- Flicka 11år

Vilka platser brukar du vara på utomhus? 
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Har du några favoritplatser utomhus?
De favoritplatser som flest elever angett är gungorna, 
klätterställningen, fotbollsplanen och King-planen. Skillnaden 
mellan pojkarna och flickornas svar är att några av flickorna 
gärna vistas längs med skolbyggnaden där de hänger med 
kompisar. De kommenterade att det är skönt att ha nära till 
sitt klassrum. Vid slöjdsalarna i nordöstra delen av skolgården 
tycker några flickor om att sitta på bänkarna för att det är 
lugnt och inte så många där. I svaren är det flest pojkar som 
anger den södra skogsdungen som sin favoritplats.

Värmekarta över de platser på skolgården barnen tycker bäst om.
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Om fotbollsplanen:  
”För att man kan göra 
olika saker och finns stor 
yta så alla kan vara med”  
- Flicka 12 år

Om en plats nära 
skolbyggnaden: 
”Att den är nära mitt 
klassrum och att man 
kan göra mycket där”  
- Flicka 11 år

Om platsen vid 
fritidsgården:  
”Det är inte så många 
barn där och oftast kan 
man vara lite mer själv 
med sina kompisar och 
det finns en bänk där som 
man kan sitta på och 
prata eller något”  
- Flicka 12 år

Om pulkabacken:  
“Man kan sola, sitta 
och prata man kan åka 
pulka” 
- Flicka 12 år

Om södra 
skogsdungen:  
”Det är kul att vara i 
skogen och spela fotboll”  
- Pojke 11 år

Flickor Pojkar Annat/Både pojke och flicka/Vet inte/Vill inte svara

Har du några favoritplatser utomhus? 
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Annat/Både pojke och flicka/Vet inte/Vill inte svara Finns det några farliga eller otrevliga platser 
utomhus? 

Platser som barnen tycker är farliga eller otrevliga är utspridda över 
hela gården, men flest har fyllt i parkeringen som en farlig plats. Vid 
fotbollsplanen beskrivs de stora stenar som ligger där som otrevliga. På 
den centrala skolgården är det främst att det blir bråk och är stökigt där, 
likaså på fotbollsplanen. Det som är utanför skolgården ses också som lite 
farligt. Både för att man inte får vara där och för att det går förbi andra 
människor. Ett par elever beskriver att de inte tycker om staketet som går 
mellan parkeringen och skolgården. Platsen utanför fritidsgården känns 
otrevlig för att den är skuggig. Höjdskillnaden vid parkeringen på östra 
sidan upplevs som en plats man kan ramla ner på. Berget nämns också 
som något man kan ramla ner ifrån.  Det är ingen större skillnad mellan 
flickor och pojkars svar förutom att det var endast pojkar som beskrivit 
platsen utanför fritidsgården som otrevlig.

Värmekarta över de platser på skolgården barnen anser vara 
farliga eller otrevliga.
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Om södra 
skogsdungen: 
”Det är många 
tonåringar”  
- Pojke

Om parkeringen: 
”För att bilarna kör lite för 
fort där”  
- Pojke 11 år

Om parkeringen: 
”För att lastbilarna kör 
ner här”  
- Flicka 11 år 

Vid paviljong-   
byggnaden:  
”Dom har satt staket/
grind från ena sidan av 
vägen till skogen”  
- Flicka 11år

Flickor Pojkar Annat/Både pojke och flicka/Vet inte/Vill inte svara

Om centrala delen 
av skolgården: 
”Alla andra barn på 
skolan är där. Man blir 
aldrig ifred utan att 
någon kommer och tar 
över”  
- Flicka 12 år

Finns det några farliga eller otrevliga platser utomhus? 
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Annat/Både pojke och flicka/Vet inte/Vill inte svara Hur känns det att gå över cykelvägen?
Många elever tycker att det är som en helt vanlig cykelväg 
och att den inte innebär något problem. Några har svarat 
att det känns som att gå över en cykelväg och att det inte 
är något märkvärdigt med det. Några beskriver också att 
eftersom de går där så ofta känner de sig säkra. 

Det är skilda meningar om det kommer många cyklister eller 
inte på cykelvägen. Vissa svarar att det sällan cyklar någon 
där under skoltid, medan andra kommenterar att cyklister 
och mopeder kommer i höga hastigheter. Ett par har svarat 
att cyklister och mopeder inte är uppmärksamma på att det 
går barn över cykelvägen och att det känns läskigt.

Är det någonting mer du vill berätta om 
skolgården och hur du använder miljön 
utomhus?
Ungefär hälften av barnen svarade på frågan. Flera av dem 
skrev att de tyckte om sin skolgård och att den är bra, 
medan andra ville förbättra olika saker som exempelvis färre 
skolgränser, större skolgård och konstgräs på fotbollsplanen.

Intervju med särskolans pedagoger
Platser barnen brukar vara på 
Barnen rör sig över stora delar av den inre skolgården där 
det är plan mark och tillgängligt för exempelvis rull- och 
gåstolar. Vissa barn tycker om att vara i dungen söder om 
skolan. Här kan de gömma sig och vara lite för sig själva. 
De vistas i pulkabacken ibland men alltid i sällskap av lärare 
och på fotbollsplanen är de endast när det är gymnastik. De 
använder gungorna men klätterställningen är för avancerad. 
Aktiviteter eleverna tycker om att göra är att gunga och att 
cykla på de trehjuliga cyklarna.   

Platser som känns farliga eller otrevliga  
Eftersom barnen i princip alltid har med sig någon vuxen 
så finns det inga platser på skolgården som är direkt farliga 
för dem. I viss mån undviker barnen ”Plankan” där en stor 
samling barn brukar sparka boll mot en vägg. I dagsläget 
exkluderas flera av särskolans barn från delar av skolgården 
genom staket och kanter. Personalen måste då lyfta 
barnen viket inte är möjligt i någon större utsträckning. 
Exkluderingen innebär också att barnens trygghetskänsla 
minskar.

Barnen tycker om att vara bland skolans övriga elever och de 

ska absolut inte skiljas åt men det är en kvalitet att de kan 
dra sig undan till särskolans del av skolgården. 

De barn som har synskador har idag svårt att orientera 
sig på egen hand vilket gör att de exkluderas från vissa 
lekar, exempelvis cykling, eftersom det saknas tydliga vita 
markeringar eller ljus.

Workshop
Årskurs ett
Eleverna gör ungefär samma saker på skolgården som de 
äldre. De brukar gunga, klättra i klätterställningen, leka kull, 
kurragömma, vägg i vägg och bluff, spela fotboll och bandy, 
prata samt leka i södra skogsdungen. De får dock inte gå 
så långt in södra skogsdungen, varför de inte brukar vara så 
mycket i den.

Flera barn tyckte att berget vid fotbollsplanen är läskigt, för 
att det kan ramla ner stenar, man kan trilla ner eller fastna i 
nätet. Vidare nämndes klätterställningen som en läskig plats 
för de som är höjdrädda och någon tyckte inte om att många 
trängs vid den. Eleverna får inte gå över cykelvägen och 
ibland kommer det cyklar och mopeder i hög fart. 

Eleverna brukar komma till skolan från olika håll. De sa att 
det är mycket bilar och att en del bilar ställer sig där de inte 
får. De flesta av barnen går själva till skolan, och övriga åker 
bil. 

Barnen vill gärna ha fler rutschkanor och gungor på 
skolgården. Någon vill gärna att det ska finnas ett tak, så 
att de som glömt regnkläder inte blir blöta när det regnar. 
Barnen vill också ha konstgräs på fotbollsplanen.

Några elever gillar inte skugga, och andra tycker att det är 
skuggigt i skogen. Några tycker att det är bra med skugga, 
för då blir man inte svettig när man leker. Flera barn är inte 
särskilt bekymrade över att det ska börja högstadieelever på 
skolan, för de kommer inte att vara på skolgården samtidigt 
som dem. Några är oroliga att det ska bli trångt och mycket 
kö. 

Årskurs  tre, fem och sex
Eleverna menade att även de som bor nära skolan ofta åker 
bil dit. En elev sa att ”två eller tre minuter i åtta på morgonen 
vräker det in bilar och moppar. Det blir stökigt men inte 
läskigt”. Det är redan många som cyklar till skolan, men det 
finns för få cykelställ. Vissa går till skolan och några åker 
buss. 

Barn som leker på cykelvägen mellan 
skolgården och fotbollsplanen.

Precis som i enkätsvaren råder det delade meningar om 
cykelvägen. Några tycker att cyklisterna kommer tidigt på 
morgonen eller på eftermiddagen, eller att den inte används 
alls. Andra tycker att det är lite jobbigt med cyklisterna och 
tycker att det vore bra om cykelvägen drogs om.

Några elever tyckte att det är bra med skugga när det är 
varmt, och andra vill helst leka i sol och ljus. 

Barnen sa att det ibland blir kö till linbanan och den stora 
gungan, och att det är för många som vill spela fotboll. Det 
brukar dock inte bli kö för det finns ett schema för vem som 
får vara på fotbollsplanen.

Eleverna trodde inte det skulle bli några problem med att det 
ska börja högstadieelever på skolan, då de inte kommer vara 
på skolgården samtidigt. Någon var rädd att det skulle bli 
stökigt om de röker. De trodde också att högstadieeleverna vill 
ha fler ställen att hänga på.
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Planområde och kringliggande fastigheter 
(planområdesgräns i röd heldragen linje)

planförslaget
Nybyggnadsförslag för Utsäljeskolan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny-, om- eller 
tillbyggnad av Utsäljeskolan för ytterligare cirka 300 elever 
samt ny idrottshall och specialsalar. Skolan utökas härmed 
till en treparallellig skolverksamhet för årskurserna 7 till 9 
alternativt en ny F till 9 skola. Med en nybyggnad utökas 
Utsäljeskolan från dagens ca 600 elever till ca 940 elever. 
Skolgårdens friyta blir ca 15 510 kvm stor. Med det tilltänkta 
elevantalet på ca 940 elever motsvarar det en yta på ca 16,5 
kvm/barn. 

Planområdet omfattar ca 3,9 hektar och är beläget i 
Utsälje kommundel. Planläggningen berör fastigheterna 
Utsäljeskolan 2 samt del av Utsälje 1:101 i Snättringe. 
Skolområdet ägs av Huge Fastigheter AB, övriga ytor ägs av 
kommunen. 

Föreslagen utformning och placering av Utsäljeskolan 
eftersträvar att uppfylla Huddinge kommuns, exploatören 
Huges och hyresgästen Barn- och utbildningsförvaltningens 
önskan om:  

• en utökad F-9 skola med ändamålsenliga lokaler
• nya specialsalar för grundsärskola 
• en fullstor idrottshall
• minimera ianspråktagande av skolgårdyta 
• ingen byggnation på befintlig bollplan 

Det alternativ som bäst stämmer överens med målen är en 
helt ny skolbyggnad med omkring 4 våningar i L-form på 
platsen där befintliga paviljonger står idag. Befintlig skola 
rivs successivt. Till skolan byggs en skolrestaurang och en 
fullstor idrottshall med en länkbyggnad till skolan. Den 
färdiga skolan bildar då en U-form. Skolbyggnaden ramar in 
en del av skolgården. En personalparkering planeras längs 
idrottshallen. Entré till skolan sker från Jon Torpares väg och 
Byggmästarvägen där även en större parkering för hämtning 
och lämning av barn anordnas. Vid entrén anordnas en 
naturlig amfiteater i bergssluttningen. Befintlig bollplan 
används till skolgård i förslaget.

Planförslaget presenterar även två förslag till gång- och 
cykelväg förbi skolan. Ett förslag är i nuvarande läge 
över skolgårdsytan. Det andra ett förslag där gång- och 

cykelvägen dras norr om befintlig bollplan i Utsäljeparken. 
Alternativgenereringen beror på en målkonflikt mellan 
användningen skolgårdsyta och gång- och cykelväg.

Bakgrund – varför riva och bygga ny skola?
Huddinge kommun förväntas ha en relativt kraftig 
befolkningstillväxt de kommande åren. Fram till prognosåret 
2025 förväntas kommunen växa med runt 21 400 invånare. 
Prognoserna visar dessutom att åldersgruppen motsvarande 
högstadieelever kommer öka. Segeltorp, kommundelen som 
Utsäljeskolan tillhör, har idag och förväntas fortsatt ha ett 
underskott på skolplatser. Både Segeltorpsskolan (F-9) och 
Utsäljeskolan (F-6) har nått gränsen för hur många elever 
som kan hanteras inom befintligt lokalbestånd. 

Samtidigt som ett behov av fler skolplatser i allmänhet, 
högstadieskolor i synnerhet har identifierats, är Utsäljeskolan 
i behov av renovering. Renoveringsbehovet identifierades år 
2012 och vid översynen konstaterades bland annat att skolan 
saknar plats för bibliotek, fritidsverksamhet och ämnessalar. 
En del tillfälliga lösningar har genomförts för att åtgärda 
akuta behov men problemet behöver lösas långsiktig.

I utredningar om en långsiktig lösning har fler alternativ 
utvärderats och vägts mot varandra. Dessa är:

• Alternativ 1: Renovering av Utsäljeskolan och 
kapacitetsökning med ny skola på annan plats

• Alternativ 2: Om- och tillbyggnad
• Alternativ 3: Riva och bygga nytt 

Alternativ 1 utgick eftersom det var både ekonomiskt 
och tidsmässigt underlägset de båda andra alternativen. 
En ny skola på annan plats var aktuellt fram tills att den 
tilltänkta fastigheten för ny högstadieskola (Bildhuggaren vid 
korsningen Häradsvägen – Utsäljeleden) istället planerades bli 
förskola och äldreboende. 

Vidare utreddes en möjlig exploatering av del av fastigheten 
Källbrink 1:164. Fastigheten bedömdes emellertid medföra 
en rad ingrepp och dispensansökningar som både skulle 
vara kostsamma och tidskrävande, varför platsen inte 
rekommenderades. 
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Modell över nybyggnadsförslaget Dragning av cykelväg enligt alternativ 2.  

Mot bakgrund av det ovansagda vägdes alternativ 2 och 
3 mot varandra. Båda alternativen innebar att befintligt 
mark användes. Även om alternativen var kostnads- och 
tidsmässigt likvärdiga rekommenderas alternativ 3 då det 
hade ett antal utformnings- och tekniska fördelarna som 
alternativ 2 inte hade. Bland annat kan barnen gå kvar 
på samma plats under byggtiden och därmed behålla sitt 
sammanhang. Det innebär också att en fullstor idrottshall 
får plats och att det blir större möjlighet att hantera 
dagvattenproblematik. Alternativet innebär också att 
skolgården blir till största delen öppen och åt ett och samma 
håll, vilket gör att den är lätt att överblicka. 

Det nybyggnadsförslag som planförslaget presenterar är alltså 
det alternativ som ansetts mest fördelaktigt utifrån sociala, 
ekonomiska och ekologiska infallsvinklar.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Gränser
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

VägVÄG

ParkPARK

NaturNATUR

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
Tekniska anläggingar, TransformatorstationE

ParkeringP

SkolaS

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
e1 Högsta totala sammanlagda byggnadsarea är 6000 kvm (PBL 4 kap

11 § punkt 1)

+0,0 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1)

n1 Skog, anläggningar för skolans utemiljö får anläggas.

 (PBL 4 kap 10 § och 13 §)
n2 Marken ska var tillgänglig för hantering av dagvatten. (PBL 4 kap 10

§ och 13 §)

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad placeras
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Kommunen är huvudman för allmän plats. (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

Marken ska vara avhjälpt till nivån känslig markanvändning (KM) innan startbesked får
medges. (PBL 4 kap 14 §)
x Gång- och cykeltrafik - Område eller utrymme som ska vara

tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
Hastighetsdämpande åtgärder ska vidatas för cyklister. (PBL 4 kap
6 §)
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analys av planförslaget  
Analysen har bestått av flera moment. Inledningsvis 
gjordes en skrivbordsanalys av det aktuella planförslaget. 
I bakhuvudet fanns då de svar som enkätundersökningen 
hade gett. Skrivbordsanalaysen låg sedan till grund för 
frågeställningarna som formulerades inför workshop-
tillfällena. Efter dessa genomfördes en bristanalys på 
planförslaget. 

Brister i planförslaget

• Skolgårdens storlek 

Enligt Boverket är 30 m2 friyta per barn i grundskolan ett 
rimligt mått för friyta. Med friyta avses den yta som barnen 
kan använda på egen hand vid utevistelse och som går att 
leka på. Förrådsbyggnader, bil- cykelparkering samt ytor för 
lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår 
inte i friyta för lek och utevistelse. Idag är den totala friytan 
på Utsäljeskolan 10 800 m2. Det blir med dagens 560 elever  
18,6m2 friyta per barn. Observera att fotbollsplanen då inte 
är inräknad i friytan. Med det nya planförslaget blir friytan 15 
550 m2  (fotbollsplanen inkluderad) men eftersom elevantalet 
ökar till 940 elever blir det endast 16,5 m2 friyta per barn. 

Enligt Boverkets vägledning behöver kvarvarande friyta 
utvecklas och förbättras för att kunna vara en fullgod 
utemiljö för fler barn och elever vid utbyggnad av en skola på 
befintlig friyta. I planbeskrivningen framställs Utsäljeparken 
som en yta barnen använder, men rasbranten är otillgänglig 
och barnen är inte tillåtna att leka där på grund av 
säkerhetsrisken. Idag använder barnen pulkabacken och 
fotbollsplanen, och de ytorna är medräknade i 16,5 m2 friyta 
per barn. De yngre barnen får enligt skolans rektor inte vistas 
på fotbollsplanen på rasterna. 

Under workshopen med barnen berättade de att de inte 
vistas i rasbranten. De såg risker med att falla ned för 
branten och de tyckte inte om de stora stenar som faller ner 
ifrån berget. För att rasbranten ska kunna kompensera en 

mindre skolgård måste den göras tillgänglig. Enligt Huddinge 
kommuns grönprogram skulle anläggandet av en naturstig 
göra rasbranten användbar för naturpedagogik. Varken 
barnen som deltog i workshoppen eller rektorn ser det 
som en bra idé. Det finns andra platser med mer intressant 
pedagogiskt värde och de ställer sig frågande till hur pass 
tillgänglig rasbranten skulle kunna bli med en naturstig. 

Detaljplaneförslaget skärmar av södra skogsdungen från 
övriga delar av skolgården, och möjligheten att röra sig fritt 
utomhus mellan olika zoner av skolgården på ett lätt och 
sammanhängande sätt försvåras. Det blir sämre överblick 
över den delen av skolgården, och skogsdungen kommer 
förmodligen att användas mindre än idag. Det kommer också 
att krävas att en rastvakt håller uppsikt över skogspartiet, så 
att det inte blir en avskärmad plats. 

En stor del av friytan i förslaget tas upp av cykelparkering och 
parkering. Enligt PBL 8 kap. 9§ ska friyta gå före parkering. 
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för både parkering 
och friyta ska friytan prioriteras. Alltså ska en friyta anordnas 
medan en parkering ska ordnas i skälig utsträckning. Det 
innebär att eftersom friytan per elev på Utsäljeskolan är långt 
under rekommenderade 30 m2/barn borde friytan prioriteras 
före parkeringsplatser.

• Förutsättningar att bedriva ändamålsenlig 
verksamhet. Friytan kan användas till lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för 
den verksamhet som friytan är avsedd för. 

Utsäljeskolans rektor är ytterst ansvarig för skolans 
pedagogiska verksamhet. Hon menar att för dem betyder det 
en skolgård som är tillgänglig och användbar för alla åldrar, 
att gården stimulerar till lek och rörelse och att det finns en 
mångfald av aktiviteter. 

I detaljplaneförslaget  kommer de yngre eleverna att hålla 
sig nära skolan enligt de regler som finns. Det är endast de 
äldre barnen som får lov att använda fotbollsplanen. Som 
det är idag får de yngre barnen inte korsa cykelvägen och 

det kommer också att vara så med det nya förslaget, så länge 
cykelvägen finns kvar (alternativ 1 för cykelvägens dragning). 
Pulkabacken och fotbollsplanen kommer därför inte att vara 
tillgängliga för de yngre eleverna även i det nya planförslaget, 
om inte alternativ 2 för cykelvägens dragning väljs.

• Vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för 
omfattande slitage går att ordna varierade terräng- 
och vegetationsförhållanden.

Friytan per barn minskar och det kommer att bli ett större slitage 
på friytan. Det begränsar möjligheterna till att skapa varierade 
terräng- och vegetationsförhållanden på den nya skolgården. 
Planförslaget förändrar dock inte alla de befintliga terräng- och 
vegetationsförhållanden som finns på skolgården idag och det är 
en stor kvalitet att det redan finns uppvuxna skogspartier. Det blir 
däremot svårare att etablera ny vegetation på gården. 

• Goda sol- och skuggförhållanden

Detaljplanens föreslagna höjd på och placering av 
skolbyggnaderna kommer att resultera i att stora delar av 
skolgården hamnar i slagskugga. Förvisso ramar skolbyggnaden 
in den centrala delen av skolgården och ger därmed lä och skydd 
för sol men på våra breddgrader är det snarare troligt att platsen 
kommer upplevas som alltför skuggig. Eleverna påpekade i 
enkäten att platser som är skuggiga, som utanför fritidsgården, 
undviks av just den anledningen. 

I Moviums faktablad ”Sol och skugga – att tänka på i utemiljöer 
för barn och unga” förklaras att en miljö som hamnar i 
slagskugga utan solljus någon tid på dagen är otrivsam 
och blir mindre använd. Solljus är livsviktigt och styr flera 
komplexa funktioner i människokroppen. Solljus behövs bl.a. 
för att bilda D-vitamin och för att reglera sömn och vakenhet, 
immunförsvar och hur vi mår psykiskt. Samtidigt som solljus 
har positiva effekter på människan kan oförsiktigt solbeteende 
och vistelse i utemiljöer som saknar skugga öka risken för 
sjukdomar relaterade till skadliga nivåer av UV-strålning. 
Skolgårdar som hamnar i evig slagskugga är emellertid inte 
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ett acceptabelt sätt att skona barnen från UV-strålning. En 
god livsmiljö kännetecknas alltså av både sol och skugga. 
Att planera för slagskugga är aldrig en acceptabel lösning 
på UV-problematiken. Istället är lekmiljöer i lövskugga 
från vegetation att föredra då de släpper igenom lagom 
med solljus samtidigt som lokalklimatet blir behagligare. 
(Jungmark & Åkerblom, 2016).

Som en konsekvens av att den centrala delen av skolgården 
blir skuggig kan bollplanen och pulkabacken komma att 
utsättas för ökad konkurrens. Fotbollsplanen är schemalagd 
och kommer att fortsätta att vara det vilket innebär att 
endast ett fåtal får vara där samtidigt. Likaså får inte de yngre 
barnen vistas där. Även om fotbollsplanen är schemalagd 
framkom det i enkätsvaren att bollplanen utgör en konfliktyta 
där det ofta kan bli bråk. 

• God luftkvalitet

Luftkvaliteten förändras inte av det nya förslaget och 
luftkvalitén kring skolgården bedöms inte överskrida 
miljökvalitetsnormerna.

• God ljudkvalitet 

Aktuellt planområde och skolgård ligger avskilt från större 
vägar och är inte utsatt för några ekvivalenta ljudnivåer över 
riktvärden för trafikbuller. 

• Tillgänglighet

Det viktigaste för särskolans elever är att de har tillgång 
till stora delar av gården och inte exkluderas genom dess 
utformning. I intervjun med särskoleelevernas lärare 
framkom det att några av särkskoleleverna tycker om att 
vara i skogspartiet i den södra delen av planområdet. Enligt 
förslaget kommer särkskolelevernas egna del av skolgården, 
som idag ligger i anslutning till det södra skogspartiet, 
att försvinna. Den naturliga kopplingen till skogspartiet 
försvinner om de inte längre har sin egen del och lekplats 
i den södra delen. I intervjun med särskolans pedagoger 
betonades vikten av elevernas möjlighet till att både använda 

stora delar av skolgården och kunna dra sig tillbaka till en 
egen plats på skolgården. Den möjligheten är viktig att ta 
tillvara i utformningen så att den kvarstår. Viktiga aktiviteter 
som barnen tycker om att göra är att cykla och gunga. Därför 
bör utformningen av gården göra det möjligt att ta sig runt 
på cykel eller med rullstol, samt inkludera lekredskap som är 
tillgänglighetsanpassade. 

• Säkerhet

Enligt det allmänna rådet bör friytan placeras i direkt 
anslutning till byggnadsverk som innehåller lokaler för 
förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem 
eller liknande verksamhet och barnen bör självständigt 
kunna ta sig mellan byggnadsverket och friytan. Friytan bör 
placeras i direkt eller i nära anslutning till byggnadsverk som 
innehåller lokaler för skola årskurs sju till nio och eleverna bör 
självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och friytan.

Barnen ska inte behöva passera ett större cykelstråk för att 
ta sig till friytan eller vara beroende av att vuxna leder dem 
till friytan. Som det är idag finns det rastvakter som har 
uppsikt över barnen när de korsar cykelvägen. Eftersom 
skolbyggnadens nya placering vänder sig mot Utsäljeparken 
blir konsekvensen att fler barn kommer att korsa cykelvägen 
dagligen, om cykelvägen dras enligt alternativ 1.   

Generellt saknar barn förutsättningar för att vid alla tillfällen 
visa ett trafiksäkert beteende. Barn kan inte, i lika stor 
utsträckning som vuxna, sprida sin uppmärksamhet och de 
har väldigt svårt att komma från sitt fokus på lek – vilket 
de heller inte ska behöva komma från på en skolgård 
(Vägverket, 2005). Dessutom tenderar barns olyckor i trafiken 
att koncentreras runt speciella platser som korsningar, kring 
parkerade bilar och i backar (Vägverket, 2003, s. 15). Att 
barnen inte får lov att gå över cykelvägen innebär inte att de 
inte gör det, inte minst eftersom många elever angett att de 
inte tycker att cykelvägen är farlig eller obehaglig.

Sammanfattning av brister i detaljplaneförslaget

• Friytan per barn minskar. Förutsättningarna för att 
utveckla friytans kvalitet saknas och södra skogsdungen 
skärmas av från resten av skolgården.

• Det kan bli svårt att etablera ny vegetation på skolgården.
• Stora delar av skolgården hamnar i slagskugga.
• Det är svårt att tillgodose särskoleelevernas tillgänglighet 

till skolgårdens alla delar.
• Om cykelvägen dras enligt alternativ 1 innebär det risker 

för barnens säkerhet.
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Brister i utformningsförslaget
Den framtida utformningen av skolgården måste vara 
genomtänkt och erbjuda kvaliteter för alla elever och de olika 
behov som finns. På Utsäljeskolan kommer det att vistas både 
låg-, mellan- och högstadieelever samt särkskolelever. Det 
ska finnas möjlighet till varierande lek och utevistelse oavsett 
ålder, könstillhörighet, intressen och behov. 

Tillgänglighet
I utformningsförslaget som presenteras i detaljplaneförslaget 
finns det stora brister i tillgängligheten. För barn med 
funktionsvariation är entrén till skolan extra viktig för att 
hitta och känna igen platsen. I utformningsförslaget ägnas 
entrétorget ingen större omsorg utan eleverna möts av en 
tom yta och en parkering. 

Skolgården måste kännas trygg och det blir den genom att 
särskoleeleverna kan använda hela gården och inte pekas 
ut genom att bara ha tillgång till en liten del av gården. I 
intervjun med särskolans pedagoger framkom vikten av plan 
mark samt en egen del av skolgården. Utformningsförslaget 
föreslår att höjdskillnaderna på gården tas upp i ramper och 
det är endast den lilla gårdsytan intill huset som blir plan. 
Stora delar av skolgårdens gångar i utformningsförslaget 
lutar i 1:20 vilket kommer att kräva viloplan. Plan mark är 
viktig så att de kan ta sig fram med rull- eller gångstol samt 
med sina cyklar. Den lilla del som blir plan hamnar dessutom 
i slagskugga alla timmar på dygnet och kommer därför att bli 
oattraktiv och mindre använd. 

Varierande lek
Vatten är ett element som borde finnas på gården och som 
särskolan har behov av men som också lockar till lek för 
alla elever. Det finns goda möjligheter att anordna öppen 
dagvattenhantering på grund av den naturliga lutningen. 
Likaså kan andra sinnliga intryck ökas i utformningen 
såsom mer vegetation, odling och ätbara växter för att 
öka skolgårdens variation. Som det är nu dominerar 
programmerade lekytor eller bollspel. 

I enkäten och i workshopen berättar barnen att de flesta 
aktiviteter de gör på gården består av olika former av kull 
eller bluff. Bluff innebär att man inte får nudda mark medan 
kull kräver platser att gömma sig på. I workshopen berättade 
de att det endast är ett fåtal på skolan som skejtar eller 
utövar parkcour. Barnen hade svårt att se hur de kan använda 
dessa ytor då de inte känner att de vet vad man ska göra där.

Barnens lekar kräver alltså inte att man programmerar ytor 
till att endast fungera för en slags aktivitet utan det måste 
finnas en mångfunktionalitet och den uppnås genom att ha 
mycket grönska. Bristen på grönska gör att barnen kommer 
att ha svårt att hitta och skapa egna platser utan blir styrda 
av aktivitetsytorna. Dock är gungor och rutschkanor väldigt 
populärt och eftersom det ofta blir kö till de som finns idag 
kan det med fördel finnas fler.  

Alla sittplatser på den mellersta delen är placerade så att 
man är åskådare till aktivitetsytorna och det saknas platser 
där man kan vara för sig själv. Det är viktigt att det finns 
möjligheter för eleverna att välja hur aktiva de vill vara, om de 
vill vara med i aktiviteterna, sitta och titta på eller bara vara 
för sig själva. Om  det finns sådana sittplatser är det lättare 
att tillgodose högstadieelevernas behov av att hänga.

På den inre gården är det tänkt att de yngre eleverna ska 
vara och som tidigare nämnts är den delen i slagskugga alla 
timmar på dygnet. Pergolan som är placerad på den innersta 
delen av gården mister sin funktion att ge skugga eftersom 
det alltid är skugga i denna del. Barnen efterfrågar istället ett 
tak de dagar det regnar såsom det är exempelvis är idag att 
hustaket skjuter ut en bit utanför fasaden vilket de tycker är 
bra. Eftersom den inre gården kommer att vara otrivsam på 
grund av skugga kan all den yta som upptas med sittplatser 
där med fördel användas till annat. 

Viktiga funktioner
Bergsknallen som finns på mitten av skolgården utgör 
idag en viktig plats för olika lekar. Flaggstången som finns 
på bergsknallen används för att leka kull mm och den 

funktionen kommer att försvinna eftersom den nya 
skolbyggnaden blockerar den södra skogsdungen där man 
tidigare kunnat springa och gömma sig. Då flaggstångens 
funktion försvinner kan det vara en idé att placera ett 
liknande element på en annan del av skolgården som de 
kan använda när de leker kull.

En populär remsa av vegetation mellan skolgården 
och cykelvägen väster om skolan försvinner med 
förslagets placering av cykelparkering samt nya form på 
bilparkeringen. Vid inventeringen observerades att buskaget 
var mycket väl använt och i enkätsvaren angavs platsen vid 
klätterställningen som väldigt populär. Barnen lekte många 
lekar vid klätterställningen som inte nödvändigtvis har med 
den fasta lekutrustningen att göra. Det handlar snarare om 
en välfungerande integrering av växtlighet och lekredskap 
som lockar till många olika slags lekar. Alltså är placeringen 
en stor del i klätterställningens popularitet. 

I och med att det kommer att bli ett förhöjt slitage och att 
det därmed är svårt att anlägga nya grönytor borde de som 
redan är etablerade idag behållas. Det tar många år innan 
nyplanterad vegetation blir tillräckligt stor att barnen kan 
leka i den. De flesta av barnen har i workshopen berättat 
att de går till skolan. Det borde därför kunna frigöras 
mer friyta genom att minska eller omplacera den västra 
cykelparkeringen för att behålla den vegetation som finns 
där idag. 

Sammanfattning av brister i utformningsförslaget

• Förslaget visar stora brister i tillgängligheten för 
särskolans elever.

• Vattenelement saknas.
• Många ytor är programmerade för endast en sorts lek.
• Vegetation i anslutning till klätterställningen ersätts av 

cykelparkering.



20

Förslag på åtgärder
I Huddinge kommuns Metodhandbok för 
barnkonsekvensanalyser ska en barnkonsekvensanalys göras 
i ett tidigt skede innan de aktuella områdena har bearbetats 
i ritningar och planer. Ju tidigare en barnkonsekvensanalys 
genomförs, desto lättare är det att hitta alternativa lösningar 
när fysiska gränser inte har formulerats och definierats. I 
det här fallet kommer barnkonsekvensanalysen in efter 
att detaljplaneförslaget gjorts vilket försvårar möjligheten 
att göra några större åtgärder. Vi har dock identifierat tre 
punkter som bör åtgärdas för att förslaget ska vara det bästa 
för barnen.  

1. Cykelstråket leds om enligt alternativ 2

För att uppnå Boverkets krav om att barnen själva ska kunna 
ta sig till sin skolgård måste cykelstråket ledas om enligt 
alternativ 2. 

Cykelvägen utgör idag inget större problem, eftersom 
skolgården i första hand vänder sig söderut och för att de 
yngre barnen inte får leka i direkt anslutning till den. Den 
nya placeringen av skolbyggnaden leder till att skolan vänder 
sig mot fotbollsplanen och att cykelvägen blir en del av 
skolgården. Cykelvägen skär då rakt över barnens lekyta 
och det medför stora säkerhetsrisker, eftersom barn inte 
alltid uppträder trafiksäkert. De måste kunna använda hela 
gården utan att de riskerar att bli påkörda. En dragning av 
cykelvägen enligt alternativ 1 innebär också att de yngre 
barnen blir avskärmade från de delar av skolgården som 
ligger norr om cykelvägen, så som pulkabacken. 

Att friytan blir tillgänglig utan hinder är en förutsättning 
för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Personalen kan 
ägna sig åt sin verksamhet istället för att bevaka att de yngre 
barnen inte passerar cykelvägen. 

Cykelvägen bör därför dras om enligt alternativ 2, även om 
det innebär att fotbollsplanen blir mindre. Barnen måste 
kunna leka fritt på sin skolgård utan att utsättas för onödiga 
risker.  Möjlighet att utvidga fotbollplanen söderut kan 
undersökas för att behålla dess storlek som sjumannaplan. 
Nivåskillnaden kan exempelvis höjas så att fotbollsplanen 
hamnar i nivå med cykelvägen.

2. Förbättra gårdens tillgänglighet för elever med 
särskilda behov

En större del av gården bör bli tillgänglig så att alla elever 
kan komma intill de flesta av gårdens lekredskap. Eleverna 
med olika funktionsvariationer måste kunna ta sig runt på 
större delen av skolgården på egen hand. De måste också ha 
tillgång till de delar av gården som inte är i slagskugga.

3. Minska parkeringen

Parkeringen upptar en stor yta i förslaget. Eftersom friyta 
enligt PBL ska prioriteras före parkering borde det utredas om 
man kan vidta åtgärder för att minska parkeringen. Lösningar 
som exempelvis samutnyttjande av parkering i närområdet 
bör ses över. Cykelparkeringarnas placering borde också 
utredas för att frigöra friyta och för att behålla befintlig 
vegetation.
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reflektioner
Flera olika förslag för att tillgodose Huddinge kommuns ökade 
behov av skolplatser har utretts. Att riva Utsäljeskolan för att 
bygga en ny skola är sammantaget det bästa alternativet för 
barnen.

Som nämnts tidigare bör en barnkonsekvensanalys genomföras 
tidigt i planeringsprocessen. Den främsta anledning till detta är 
för att barnens bästa ska kunna tillgodoses. Om det, som i detta 
fall redan finns en framtagen detaljplan, blir det svårare att se till 
barnens perspektiv och de behov som barn har. I det här fallet 
är ett sådant exempel den slagskugga som bildas på grund av 
skolbyggnadens placering.

Barnen upplevde kartverktyget som enkelt och tydligt att 
använda. En brist med verktyget var däremot att det var för svårt 
att använda för de allra yngsta eleverna. Det har inneburit att 
det har varit svårare att tidigt i arbetet fånga upp deras syn på 
skolgården. Detta kompenserades dock något med att samma 
frågor ställdes under workshopen och svaren kunde på så sätt 
samlas in. 

Eleverna i särskolan har endast kommit till tals genom sina 
lärare då skolan gjorde bedömningen att de inte kunde hantera 
webbenkäten. Eventuellt hade några av särskoleeleverna kunnat 
delta vid en egen workshop, men detta har inte genomförts.

Två workshops har genomförts. På grund av ett missförstånd 
var årskurserna F och 2 inte på plats på skolan den dagen de 
genomfördes vilket har inneburit att dessa klasser inte har varit 
delaktiga i att diskutera planförslaget. 
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