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Inledning 
En barnkonsekvensanalys är en prövning av barnets bästa. För att säkerställa att barns bästa tillgodoses samt att barns 
rättigheter beaktas, ska en barnkonsekvensanalys (BKA) göras i samtliga ärenden som får påtagliga direkta eller 
indirekta konsekvenser för såväl enskilda barn som grupper av barn.  I denna BKA analyseras hur barn påverkas av 
detaljplanen för Sanduddens skola (del av Träkvista 3:99 och Träkvista 3:282). 

 
Till följd av befolkningsökningen i kommunen behövs ytterligare skolplatser i Ekerö tätort. Planeringsenheten har därför 
fått i uppdrag att genom detaljplan pröva förutsättningarna för en utökning av Sanduddens skola. Detaljplanen 
möjliggör en skola med idrottshall för upp till 900 elever.  

 

Förutsättningar 
Sanduddens skola har idag ca 380 elever i årskurs F-6. Den relativt nybyggda skolan är byggd för 240 elever, vilket 
innebär att de är trångbodda i de befintliga lokalerna och årskurs 4-6 har sin undervisning i tillfälliga paviljonger. På 
skolan arbetar cirka 50 pedagoger. Ämnesklassrum, matsal och idrottshall saknas, och tillagningsköket är för litet. Ett 
mindre rörelserum finns. Skolan har sin huvudentré på byggnadens västra sida, men den används sparsamt av elever 
och föräldrar då det också finns separata entréer till varje flygel. Detta innebär att det finns flertalet entréer till 
skolområdet. 
 
Väster om Sanduddens skola finns en privatägd förskola (Pysslingens förskola). 
 
Sanduddens skolas skolgård består till största delen av stora öppna ytor och är utrustad med bland annat en scen och 
olika lekredskap. I anslutning till skolbyggnaderna finns hårdgjorda ytor med planteringar och bänkar. Skolgården är 
idag mycket utsatt för sol. 

 
Utanför skolområdet används den närliggande naturmarken söder om Sanduddsvägen som friyta för lek och bollsport. 
Slänten norr om skolområdet används idag som lekyta av skolbarnen, vilket resulterar i erosionsproblem och medför 
att sand förflyttas ner till skolområdet. Intilliggande skogsdungar som avgränsar skolområdet används för lek och ska 
enligt Sanduddens skötselplan för grönområden (2017) gallras så att det kan användas som lekutrymme för barnen.  
I Sandudden finns tillgång till fler grönområden och promenadstråk för rekreation. 
 
I anslutning till skolområdet finns Sanduddsvägen som ansluter till Ekerövägen norr om planområdet. Tillåten 
hastighet är 30 km/h förbi skolområdet. En timglashållplats finns mellan Krossvägen och Stenslingan som 
hastighetsdämpad åtgärd. Trafiksituationen är ett orosmoment på platsen idag och upplevs som otrygg då den saknar 
en genomtänkt struktur och blir därmed svår att förstå sig på. 
 
Närmaste busshållplats på Sanduddsvägen framför skolan. Busshållplats som trafikeras av fler busslinjer finns på 
Ekerövägen ca 200 meter norr om planområdet. 
 
Många barn bor i närheten av skolan och kan därför gå själva till och från skolan. Längsmed Sanduddsvägens östra sida 
finns en gång- och cykelbana. Många av de elever som tar sig ner från busshållplatsen vid Ekerövägen eller kommer 



 
 

norrifrån använder slänten norr om skolområdet för att nå skolan. Den upptrampade stigen är hal på vinterhalvåret och 
belysning saknas. 

 
Genomförd bullerutredning visar att riktvärden för buller klaras inom nästan hela skolgården, bortsett från området 
runt husgaveln närmast Sanduddsvägen och längsmed Sanduddsvägen.  

 

Vad får beslutet för påverkan på barn? 
Detaljplanens genomförande innebär en utökning av Sanduddens skolas kapacitet till 900 elever samt att en 
idrottshall och aktivitetsyta tillkommer intill Sanduddsvägen. De ytor som planläggs för skolverksamhet utgörs till 
största del av skolområdet för Sanduddens skola. Detaljplanen omfattar en del av vad som idag är gräsbeklädd allmän 
platsmark söder om Sanduddsvägen. Ytan planeras för parkering, aktivitetsyta och en idrottshall som ska kunna 
samutnyttjas mellan skolverksamheten och föreningslivet. Planen innebär även en utveckling av befintlig aktivitetsyta.  
 
En skola med 900 elever kommer leda till en ökad trafikalstring. Detaljplanen möjliggör förutsättningar för en bättre 
situation vid lämning och hämtning av barn. Fler hastighetsdämpade åtgärder möjliggörs även längsmed 
Sanduddsvägen för att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten. För oskyddade trafikanter möjliggörs en 
tryggare trafikmiljö genom att de separeras från biltrafiken samt att fler och tydliga övergångar anläggs.   
 
Beroende på byggnadernas placering kan en sammanhängande utemiljö möjliggöras och skolgården skyddas från 
trafikbuller. Friytan som möjliggörs i detaljplanen är ca 30 kvm/barn. Skolgården föreslås utformas med en stor variation 
av ytor och platser för olika typer av lekar samt för vila. Utformning bör även ske så att skolmiljön upplevs trygg, 
överblickbar och orienterbar av alla barn. Utformning av gården kan dock till stor del inte regleras i detaljplan, utan 
måste säkerställas i efterföljande bygglov och genomförande.  

 
 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ur jämlikhetssynpunkt är utformningen av skolgården av stor betydelse. En hög grad av naturlighet och variation på 
skolgården är inte bara viktigt för barns utveckling, utan bidrar även till ökad jämlikhet och jämställdhet då de 
”oprogrammerade” ytorna inbjuder till många olika sorters lekar. Naturlig och utmanande terräng minskar dock 
tillgängligheten för barn med fysiska funktionshinder. För att alla barn ska gynnas, krävs därför en variation av naturliga 
och tillgängliga platser och lekmiljöer på skolgården. Eftersom utformningen av skolgården inte regleras i detaljplanen, 
är det viktigt att denna fråga följs upp i vid anläggande av gården. 

Skolans elever kan nyttja skolgården dagtid samt övrig tid. Andra barn som inte går på skolan kommer ha tillgång till 
skolgården och aktivitetsytan övrig tid. Att del av grönytan söder om Sanduddsvägen tas i anspråk enligt planen kan ha 
en negativ effekt för barn som idag använder den för lek. 

  
Samtliga lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade, vilket säkerställs i bygglovet.  

 
Eleverna på skolan samt barn som bor i planområdets närhet kan komma att påverkas av störningar till följd av 
detaljplanens genomförande. Störningarna som främst väntas utgöras av buller och eventuella stängsel/inhägnader, 
kommer främst att förekomma under byggtiden. Men även störningar från själva skolverksamheten kan förekomma. 
Bullerstörningar väntas dock inte förekomma på helger och under kvällstid, varken under byggskedet eller då 
skolverksamhet pågår. 

 

 



 
 

Barnets bästa (art. 3) 
 

Utemiljö 
Enligt PBL ska det på en tomt som ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som 
är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering, ska 
man i första hand ordna friyta (8 kap. 9 § andra stycket PBL). Boverket är ansvarig förvaltningsmyndighet för plan- och 
bygglagen och har tagit fram allmänna råd som innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av kraven på 
friyta enligt PBL. De allmänna råden anger hur någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Om 
rekommendationerna inte följs på det sätt som anges i de allmänna råden, ska det kunna visas att de bindande reglerna 
ändå uppfylls. 
 
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). Enligt Boverkets allmänna råd bör vid placering och anordnande av friytor för lek och 
utevistelse vid skolor särskilt beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att 
bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet avses 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 och den 
bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. Friytan bör placeras i direkt 
anslutning till byggnad som innehåller lokaler för skola och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan byggnaden 
och friytan. (Boverket) 
 
Ett rimligt mått utifrån antalet barn, enligt Boverket, är 30 m² friyta per barn i skolan. Boverket hänvisar även till 
forskning som visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m², då en barngrupp på en gård som är 
mindre, oavsett antal barn, kan få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. 
Forskning visar även att barn som har tillgång till rymliga, naturliga och varierade utemiljöer får förbättrad 
koncentrationsförmåga och nattsömn, rör sig mer och kan vara ute större del av dagen utan att utsättas för alltför 
mycket solljus. Solljuset behövs för att bilda D-vitamin, men barns hud är känslig och behöver skyddas mot för mycket 
ultraviolett strålning. Barn som utsätts för alltför mycket solljus har ökad risk att drabbas av hudcancer i vuxen ålder. 
En indikator för en ”solsäker” miljö är himmelsvyn. Om mer än halva himlen rakt ovanför barnens favoritställen täcks 
av grönska är den ultravioletta strålningen lagom (Boverket). 

Forskning visar också att barn i sin lek söker spänning och att barnen på så sätt lär sig att behärska sin omgivning. Barn 
söker möjligheter att få: utforska höga höjder (klättra, hoppa, balansera, hänga), uppleva hög fart (springa, gunga, kana, 
cykla, skejta), testa farliga verktyg (tälja, hugga, såga), utforska farliga element (klätterväggar, eld, is, vatten), kämpa 
(brottas, fäktas med pinnar, fajtas), försvinna (utforska på egen hand) (Sandseter 2007). En naturlig och rymlig utemiljö 
är av betydelse även ur jämlikhetssynpunkt. I naturen blir leken mer fri och öppen och fler barn, både pojkar och flickor, 
i olika åldrar ges möjlighet att delta på sina villkor (Mårtensson 2012). 
 
Eleverna på Sanduddens skola önskar att skolgården har ökad kontakt med naturen, mer utmanande och aktiverande 
lekmöjligheter samt ytor för lugnare umgänge. 
 
Läs mer om barnens synpunkter under rubrik Rätt till delaktighet (art. 12). 
 
På en skolgård bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, inte överskridas på de delar av gården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA inte överskridas på 
dessa ytor. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt 
att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården 
nyttjas. (Naturvårdsverket) 



 
 

 
Skolvägar 
Ökad bilism under de senare decennierna har lett till att barns rörelsefrihet har minskat. Barn i 7-9 årsåldern tog sig i 
mindre utsträckning själva till platser som skolan, fritidsverksamheten eller lekplatsen i början på 2000-talet, än 20 år 
tidigare. Barnens rörelsefrihet beror på föräldrarnas uppfattning om den fara barnen kan utsättas för. (Trafikverket)  
Enligt de transportpolitiska målen (2008/09:93) ska barn och ungdomars rörelsefrihet ges särskild uppmärksamhet vid 
utformning av transportsystemet. Trafikmiljön ska uppfattas som säker och trygg av såväl barn och ungdomar som 
vuxna, och barn bör i större utsträckning kunna förflytta sig på egen hand.  
 
Att trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ska prioriteras i anslutning till skolor och idrottsanläggningar uttrycks i flera 
kommunala mål och dokument. I kommunens översiktsplan står att det vid skolor, förskolor och idrottsanläggningar är 
särskilt angeläget att trafikmiljöer utformas så att god trafiksäkerhet och en attraktiv miljö för oskyddade trafikanter 
erhålls och i Ekeröalliansens politiska plattform finns mål om att kommunen ska verka för ”Tryggare gång- och 
cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet” samt att ”Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla 
årskurser”. 

Barns bästa i planförslaget 
 

Detaljplanen möjliggör större och mer ändamålsenliga lokaler samt skolgårdsytor med ca 30 kvm friyta per barn. 
Skolområdet har utökats till intilliggande naturpartier med mer trädväxtlighet öster om den nuvarande skolgården. Ett 
gestaltningsprogram har även tagits fram som visar på förslag till aktiviteter och utformning som både bjuder in till lek 
och lugnare umgänge. Dessutom innebär detaljplanen förbättringar i trafikmiljön som möjliggör en mer tydlig och 
trygg trafikmiljö.  

 
Byggnaderna föreslås placeras längsmed Sanduddsvägen i syfte att skapa en sammanhängande och bullerskyddad 
ljudmiljö på skolgården innanför. Detaljplanen möjliggör även skärmtak som kan ge skugga på den idag solutsatta 
gården.  

 
Detaljplanen bedöms utifrån detta tillvarata barns bästa. 

 
 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
 

Planen möjliggör en utökning av skolan och därmed förbättrade förutsättningar för skolans verksamhet. En väl 
fungerande skola ger bättre förutsättningar för barns optimala utveckling. Dessutom innebär detaljplanen att en del 
av behovet av skolplatser i Ekerö tätort kan tillgodoses. 
 

Genom förbättringar i trafikmiljön kring skolan skapas förutsättningar för eleverna att själva kunna ta sig till och från 

skolan vilket ger barnen större rörelsefrihet. Att en ny idrottshall tillkommer är också positivt för barns utveckling, då 

det innebär möjligheter för fler barn att delta i fritidsaktiviteter. Detaljplanens utformning bedöms även medföra goda 

förutsättningar för en hälsosam utemiljö. Rymliga, naturliga och varierade utemiljöer är av stor betydelse för barns 

utveckling och ger förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och därmed förbättrad hälsa. I de dialoger som först har det 

även kommit upp flera önskemål om utmanande och aktiverande lek. Detaljplanen möjliggör stora ytor som är 

anpassningsbara för att kunna skapa den typen av miljöer. Under en skolvecka får barnen mer fysisk aktivitet under 

rasterna än under de schemalagda idrottslektionerna vilket gör det extra viktigt att skolgården är inbjudande till 

aktiviteter, och olika typer av aktiviteter som passar olika elevers olika behov. 

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Skolans elever har under tidigare planarbete involverats i planprocessen genom att rita upp vad de önskar ha på en 
skolgård och i skolan, sett till lokaler etc. Flera av eleverna kommer dock inte gå kvar på skolan när den nya skolan är 



 
 

färdigbyggd och inflyttningsklar. Men deras synpunkter är ändå värdefulla och kan förhoppningsvis representera 
generella synpunkter hos andra barn i samma åldrar. De idéer och förslag som presenteras och möjliggörs har sin grund 
i barns tankar och tycke. Eleverna önskar att skolgården har ökad kontakt med naturen, mer utmanande och 
aktiverande lekmöjligheter samt ytor för lugnare umgänge. Stor vikt har lagts vid att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för detta och går att läsa mer om i gestaltningsprogrammet. En mer detaljerad utformning av skolgården och 
val av lekutrustning regleras dock inte i detaljplanen. Det är därför av stor vikt att barnens synpunkter tas till vara vid 
projektering och anläggande av skolgården. Barnen bör göras delaktiga även i denna process och återkoppling till 
barnen bör ske.  
 
Fortsatt dialog ska hållas med skolans elever under planarbetets gång. 

 
 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 
X Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)  

X Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40) 

X Rätt till utbildning (artikel 28 och 29) 

 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27) 

X 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) 

X 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: 
 

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, artikel 23 och 24 
Detaljplanen möjliggör en placerings av skolbyggnaderna mot Sanduddsvägen som skyddar skolgården innanför mot 
trafikbuller. Möjligheten till placering av byggnaderna är dock flexibel och det är därför av stor vikt att skolgården i 
genomförandeskedet utformas och byggnader placeras så att en god ljudmiljö kan uppnås inom skolgården. 
 
Då skolgården idag främst består av öppna ytor behöver skolgården utformas med möjlighet till skugga. Detaljplanen 
möjliggör detta genom att tillåta skärmtak inom stora delar av skolgården. Ytterligare vegetation bör även säkerställas 
i genomförandeskedet. 
 
Vad gäller möjligheterna till fysisk aktivitet, se vidare under rubrik Rätt till vila, lek, kultur och fritid, artikel 31.  
 

Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40) 
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) sker en stor del av de brott som ungdomar utsätts för i skolmiljön. Även om det 
till stor del är många andra faktorer som påverkar om barn begår eller utsätts för brott, så har utformningen av den 
fysiska miljön också betydelse. Inom- och utomhusmiljöerna i skolan bör därför utformas på ett sådant sätt att 
mobbning och andra typer av brott kan förebyggas. Frågan ska beaktas vid utformning av skollokaler och anläggande 
av skolgård. 

  

Rätt till utbildning, artikel 28 och 29 
Det finns behov av ytterligare skolplatser i Ekerö tätort. Detaljplanen möjliggör att Sanduddens skola kan utökas till en 
ny skola för upp till 900 elever samt att bland annat idrottshall och matsal som idag saknas på skolan tillkommer.  

 
Detaljplanen medför att fler barn i de västra och södra delarna av Ekerö tätort får närhet till högstadieskola och 
fritidsaktiviteter i och med den nya idrottshallen. 
 



 
 

Rätt till vila, lek, kultur och fritid, artikel 31 
Detaljplanen möjliggör en friyta på ca 30 kvm/barn. Byggnadens placering har stor betydelse för möjligheterna att skapa 
sammanhängande friyta. Detaljplanen innebär en relativt flexibel placering av byggnaderna, vilket kan medföra en 
mindre sammanhängande skolgård och större bullerutsatta skolgårdsytor. Att friytan inte ska kunna tas i anspråk för 
andra ändamål regleras inom delar av skolområdet genom bestämmelser om att byggnader inte får uppföras och att 
parkering inte får anordnas. Genom idrottshallens placering söder om Sanduddsvägen skapas en större 
sammanhängande skolgård med bättre förutsättningar för en god gestaltning och utformning.  Det är av stor vikt att 
skolgården utformas med en variation av platser för vila och lekmiljöer och med en stor naturlighet med träd, buskar 
och naturlig terräng (stenar etc.). Men det ska även finnas tillgänglighetsanpassade miljöer. På så sätt skapas 
förutsättningar för att gården ska erbjuda lek, vila och fysisk aktivitet för alla barn, oavsett ålder, kön, intressen och 
behov. Inslag av exempelvis träd, större stenar och buskar bör tillskapas på ett sådant sätt att de erbjuder skugga och 
möjlighet till lek. Ett gestaltningsprogram har tagits fram som visar på hur olika områden och ”rum” kan skapas på 
skolgården för att bryta ned skolgården och göra den mer lätthanterlig och överskådlig. Viktigt är att dessa 
rumsskapande åtgärder fortfarande är transparenta och inte skapar några dolda platser. Skapas dolda platser minskar 
överskådligheten och otryggheten kan öka. För att alla barn, oavsett ålder, ska känna sig trygga föreslås i 
gestaltningsprogrammet att skolgården delas in i olika zoner som anpassas och utformas för olika åldrar. Utformningen 
kan inte regleras i detaljplan, utan denna fråga måste beaktas vid bygglov och projektering av skolgården. Under kvällar 
och helger då skolverksamhet inte bedrivs, kan skolgården användas för lek av samtliga barn i kommunen.  

 
Detaljplanen medför även att en idrottshall tillkommer vilken utanför skoltid kan användas för fritids- och 
föreningsverksamhet. Det finns i kommunen behov av ytterligare idrottshallar och att en ny tillkommer innebär att fler 
barn får möjlighet att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Tillgängligheten till idrottshallen bedöms vara god då dess 
placering innebär närhet till både busshållplats och parkering. Att hallen görs tillgänglig invändigt ska säkerställas i 
bygglovet. 

 

➢ Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 
Bilaga 1 

Barnrättsperspektivet har vägt tungt vid utformning av planförslaget. I vissa avseenden har avvägningar gjorts mellan 
barns bästa och andra intressen.  Till exempel avvägning gjorts mellan de naturvärden som finns i slänten norr om 
skolan och elevernas möjlighet till lek i slänten. Delar av slänten ingår i skolområdet medan andra delar planläggs som 
natur. På så sätt prioriteras barns bästa inom skolområdet och naturvärdena inom naturmarken. Åtgärder som 
förbättrar trafiksäkerheten för barn innebär samtidigt förbättrad trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter. 
 
För att det slutliga beslutet om att anta detaljplanen ska vara förenligt med barns bästa samt övriga artiklar i 
barnkonventionen behöver ett barnperspektiv finnas med under hela planprocessen. En barnkonsekvensanalys förlorar 
sitt syfte om den inte leder till några åtgärder eller får någon påverkan på resultatet, dvs i detta fall detaljplanens 
utformning och innehåll. De förutsättningar som skapas i detaljplanen bedöms ta tillvara barns bästa. Detaljplanen har 
i stor utsträckning utformats utifrån vad som bedöms vara en hälsosam och kvalitativ skolmiljö. Men eftersom många 
av de frågor som har stor betydelse för hur barn kommer att uppleva och påverkas av skolmiljön inte kan säkerställas i 
detaljplanen, är det avgörande för barns bästa att dessa frågor finns med och beaktas även i efterkommande skeden. 
Detta gäller i stor utsträckning skolgårdens utformning och innehåll samt byggnadernas funktion och utformning, men 
även trygghet och tillgänglighet längs skolvägar utanför planområdet. Barnens synpunkter behöver inhämtas och 
beaktas även i dessa skeden och återkoppling bör ske till barnen. 

 
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med barnkonventionen genom att möjliggöra för större och 
mer ändamålsenliga skollokaler, en bra utemiljö i anslutning till skolan samt förbättringar i trafikmiljön i anslutning till 
skolan. Berörda barn kommer under det kommande planarbetet ges möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. 
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