Marievik sett från Södertäljevägen om planförslaget går igenom. Bakom vart och ett av de
tre höga husen närmast Södertäljevägen ligger en förskolegård några våningar upp. Bild
Stockholms stad.
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Planförslaget för Marievik: Den sämsta barnmiljö
vi sett, säger BUMS
Det var meningen att Marievik skulle bli en kvartersstad som Södermalm – men
nu planerar staden en höghusstad. Barnen är de som blir mest lidande av detta.
Marievik har idag en modern kontorsbebyggelse. 2011 hade staden en vision: Området
skulle kompletteras med 300 bostäder. Det skulle bli en kvartersstad, en fortsättning av
Södermalm.1 Men den dåvarande fastighetsägaren AMF Pension vill ha en större förändring.
År 2015 förslog staden därför att flera av kontorshusen skulle rivas och ersättas med en
höghusstad med 1 000 bostäder, nya kontor och förskolor2. Det planförslaget fick så mycket
kritik att man drog tillbaka det3. Kritiken gällde bland annat att de mycket höga husen skulle
skugga Södermalm, och att miljön för barnen blev usel. Nu ställs en omarbetad plan ut.
Antalet bostäder har minskat något, till 960. Husen närmast Södermalm har blivit lägre, och
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de andra högre. Skuggningen i närområdet har ökat. Skuggningen av Södermalm har
minskat. Miljön för barn är oförändrad.
BUMS, nätverket Barns Utemiljö i Staden, har tittat på förslaget. Det har en utemiljö för barn
som är den sämsta vi hittills har sett.
Ta till exempel ett kvarter som kallas M 22. Där ska en förskola för 72 barn ligga. Gårdsplanet
med förskolegården ligger fyra våningar upp. Gården är omgiven av sex hus. Ett hus är 27
våningar, ett är 18 våningar, två är 11 våningar och två är 9 våningar. Mellan de här mycket
höga husen finns fem meter breda mellanrum i alla väderstreck. Delar av gården får sol
under några timmar runt midsommar. Resten av året ligger gården i fullständig skugga.
Barnen får 4.3 kvadratmeter var på gården4, hälften av stadens ”miniminorm”. Skuggigt,
blåsigt, kallt, platt och trångt. Det är biltrafik på alla omgivande gator. Vägen till parker är
lång och riskfylld. Dessutom är alla platser dit personalen kan ta barnen är redan
överbelastade av barn från förskolor utan gårdar. När hela Årstadal är färdigbyggt, med
Marievik som en del, kommer det att bo ca 1 800 förskolebarn i området, vilket är mer än en
fördubbling av dagens 7005. Detta utan att parkytorna i Årstadal har utvidgats. Sämre kan
förskolebarnens utemiljö inte bli.
Till samrådsförslaget fanns bilagan ”Barnkonsekvensanalys för Marievik. Sweco september
2016”. Den var mycket utförlig och genomarbetad och innebar att förslaget dömdes ut som
barnmiljö. Detta dokument är nu utraderat från såväl stadens som SWECOS hemsidor. Men
till utställningsförslaget finns bilagan: ”Social konsekvensanalys, SWECO 2019 03 22”. Den
hänvisar till den analys som gjordes 2016. Så här säger man: ” ..barnens miljö är fortfarande
inte tillfredställande utifrån deras behov av rörelse, trygghet och lekmöjligheter.
Förskolornas gårdar är små och de behöver därför kunna vara på säkra lekplatser utanför. På
grund av det generella underskottet på lekplatser i hela Årstadal och stora barriärer och
bristfälliga kopplingar till kringområdena kommer det trots kompletteringar att vara mycket
trångt på de ytor som är tillgängliga. Fortfarande är gatorna tänkta för både bilar och gående
vilket gör att mindre barn troligen inte kan röra sig fritt.”
I barnkonsekvensanalysen citeras ett uttalande av förskolechefen i stadsdelen Anna-Maria
Brunner. Hon säger: ..” barnen har behov av stora ytor, natur, parker och variation. De
behöver också få vara högljudda och springa. Lekytor inomhus kan aldrig ersätta eller
erbjuda samma kvaliteter som lekytor utomhus. Ur ett förskoleperspektiv finns det
svårigheter och risker med planeringen av kvarteren M15 och M22. Brunner bedömer att
lösningarna kommer bli krångliga och personalkrävande eftersom det kräver extra personal
att ta sig med barngrupper från och till olika våningar ur ett säkerhetsperspektiv. Risken är
att förskolegrupperna stannar inomhus och att det blir svårt att hitta bra personal eftersom
det blir tungarbetat med logistiken”.
Vilka föräldrar vill sätta sina barn i förskolor som ser ut så här? Och vilka vill arbeta där? Vi
vet att dålig miljö påverkar barnens fysiska och psykiska hälsa och utveckling.
Vi i BUMS anser att planen måste omarbetas än en gång, nu med hänsyn till barns behov.
Vi hoppas också att många föräldrar hör av sig med synpunkter till Stadsbyggnadskontoret.
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BUMS, Barns utemiljö i staden.
www.barnsutemiljo.com
Man kan lämna synpunkter fram till den 16 oktober. Skriv till
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se<stadsbyggnadskontoret@stockholm.se>.
Här kan du se bilder https://vaxer.stockholm/projekt/marievik2.
Detaljerade handlingar i planärendet kan man hitta här
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaendeplanarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=201014465&docview=1#stage2
Vill du läsa Swecos utmärkta Barnkonsekvensanalys? Den är borttagen från stadens hemsida,
men vi har den. Du kan beställa den som pdf på www.barnsutemiljo.com

”Bristen på tillräcklig yta för utomhuslek i form av lekplatser och förskolegårdar både inom
planområdet och i Årstadal riskerar att påverka främst små barns hälsa, frihet, fantasi,
motorik och kreativitet negativt”. Barnkonsekvensanalysen sid 26

3

