Barnrättsbaserat beslutsunderlag
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Barn som berörs av detta beslut: Barn som bor och vistas i Träkvista idag och i framtiden.
Datum: 2020-11-05

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?

Träkvista Torg planen omfattas av trafikkorsningen Ekerövägen/Jungfrusundsvägen som har haft
centrumfunktion under en lång period. Trafikkorsningen upplevs som oordnat utan tydliga GC stråk och
därmed osäker med snabbt passerande bilar och större fordon. Den stora asfalterade parkeringsytan vid
handelsområdet upplevs stor och kal.
Säkerhetsförbättrande åtgärder skapar mer trafiksäkra miljöer för alla oskyddade trafikanter men gångoch cykelvägarna gynnar barn och ungdomar i större utsträckning.
Gång och cykelstråk är studerade utifrån barns möjligheter och sätt ska ta sig till och från närliggande
skolor och verksamheter samt även kommunala badplatser och anslutande bostadsområde i väster.
Upplevd tillgänglighet
Bostadsbebyggelsens gårdar och lekplats kan upplevas mer eller mindre tillgängliga för alla barn, även de
som inte bor i direkt anslutning, beroende på utformning. Lekplats lämpad för barn med funktionshinder
bör anordnas.

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på
kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?

I Ekerö kommuns översiktsplan står att trafikmiljöer ska utformas så att god trafiksäkerhet och en
attraktiv miljö för oskyddade trafikanter erhålls. En ombyggnad av korsningen med
säkerhetsförbättrande åtgärder är en markant förbättring för hela området. Trafikplatsen utvecklar en
säkrare korsning. Tunneln kommer finnas kvar, vilken möjliggör att barn kan korsa Ekerövägen på egen
hand. Ovan mark kommer trafikljus tillkomma och hastighet sänkas. Trafikljusreglering i korsningen
Ekerövägen-Jungfrusundsvägen skapar mer tydlighet jämfört med nuvarande situation. En
cirkulationsplats har uteslutits. Den typen av trafiklösning är svårförståelig och gynnar inte oskyddade
gångtrafikanter. Separerade gång- och cykelväg anläggs längs Jungfrusundsvägen. Det skapar bättre
och mer trafiksäkra miljöer för alla oskyddade trafikanter men gynnar barn och ungdomar i större
utsträckning. Över Fantholmsvägen planeras säkrare korsning av cykelbana.
Buller från vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden (Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216)).
Ny bebyggelse, husens placering och utformning, samt bullerskyddande åtgärder beräknas minska
bullernivåer inom planområdet. Ljudnivån vid befintliga bostäder beräknas antingen vara oförändrad
eller lägre efter att byggnaderna har byggts.
Barn har stort behov av fysisk aktivitet. Förutom att minska risken för övervikt har fysisk aktivitet även
positiva effekter på kondition och styrka, immunförsvar, sömn, koncentrationsförmåga, motorik och

benstomme (Folkhälsomyndigheten). Nya tillgängliga gårdsmiljöer, lekplatser och vegetation anordnas.
Om barn tilldelas en rik miljö som inspirerar barns lek skapas tillfällen för positiv samvaro, interaktion och
kreativitet. Skogen som lekarena är en miljö, vilken kan erbjuda dessa förmåner. Skogsdungen utvecklas
för att möjliggöra plats för lek och naturmarken intill vårdboenden bevaras.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns
förutsättningar för en optimal utveckling?

Planen anses inte utgöra negativ påverkan på barns utveckling. Hälsoaspekter har tagits i beaktande
under planprocessen. Ljudnivån vid befintliga bostäder beräknas antingen vara oförändrad eller lägre
efter att byggnaderna har byggts.
•
•
•

Fler lekplatser uppförs i området.
Förbättrade GC-vägar till och från det planerade badhuset bedöms gynna möjligheter för fysisk
aktivitet och utveckling.
En ny förskola

En småstadsmiljö är planerad vilket möjliggör en trygg och tydlig mötesplats där det endast varit en
korsning med parkering.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?

Barns rörelsemönster och behov av trygga trafiklösningar.
Hälsoaspekter ska lyftas utifrån barns behov i tillskapandet av nya miljöer.
Hur utformningen av lek- och friytor ytor bidrar till tillgängliga och attraktiva och platser som bjuder in till
lek och rörelse, samvaro, interaktion och kreativitet.
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!

Eftersom planen kommit så långt i processen innan år 2020 då barnkonventionen antogs som lag, har en
särskild dialog med barn inte hållits. Dialog har hållits med allmänheten inom planprocessen.
Förhoppningsvis har barns perspektiv representerats i någon mån genom föräldrar som har varit
delaktiga i dialogen. I kommande skede finns möjlighet att skapa delaktighet för utformning.
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i beslutet?

I kommande skede bör möjligheter för delaktighet för utformning ges.

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
x

x
x

x

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:

Dagvattenhantering
• Hälsoaspekter har studerats genom planprocessen. Kompletterande utredningar för dagvatten,
förorenad mark, buller och geoteknik har gjorts inför antagande.

•

•
•
•
•

Buller från vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden (Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(2015:216)). Ny bebyggelse, husens placering och utformning, samt bullerskyddande åtgärder
beräknas minska bullernivåer inom planområdet. Ljudnivån vid befintliga bostäder beräknas
antingen vara oförändrad eller lägre efter att byggnaderna har byggts.
Planbeskrivningen har uppdaterats med skyddande åtgärder för buller och avståndet mellan
Ekerövägen och lekytor har säkerställts inför antagande. Lekplats planeras i området och en del
mark planläggs som natur vilket innebär lekmöjligheter.
Geotekniska utredningar har gjorts och klargjort att föroreningssituationen på området inte utgör
ett hinder för genomförande av planen.
Nya bostäder tillskapas och planen leder till ett mer varierat bostadsutbud. Det kan ge en
möjlighet för barn att bo kvar i området även om föräldrar separerar.
Genom bättre anläggning av GC-vägar blir handel och service mer tillgänglig för barn.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
I kommande skede bör möjligheter för barns delaktighet ges.
För de lekytor som försvinner bör kompensationsåtgärder göras inom planområdet.
Vid iordningställande av lekplats är det bra om barn är med och påverkar.
Planen bedöms inte strida mot barnkonventionen.

