
Har kritiken mot dålig barnmiljö haft någon effekt på det som planeras nu? 

BUMS har granskat 28 områden under 
planering i Stockholms län, Göteborg och 
Uppsala
Genomförandet av planerna sträcker sig 15-30 år framåt.

Sammanlagt  ca 150 000 - 200 000 bostäder

Kungens kurva
Täby Park
Barkarbyfältet
Rotebro
Nacka centrum
Järvastaden, Sundbyberg och Solna
Ulriksdals galoppbana
Årstafältet etapp 1
Årstafältet 
Slakthusområdet
Norra Djurgårdsstaden
Lövholmen
Marievik
Fokus Skärholmen

Söderholmen
Hemholmen 
Mälaräng
Skärholmsdalen

Fokus Farsta
Fokus Hagsätra  Rågsved
Haninge
Hagastaden
Tibble Åva, Täby
Ulriksdals galoppbana 
Ursvik
Backaplan, Göteborg
Karlastaden Göteborg
Ulleråker, Uppsala
Väsjön i Sollentuna
Stora Sköndal i Stockholm
Solvalla Stockholm
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www.barnsutemiljo.com Tor Edsjö

http://www.barnsutemiljo.com/


http://alvstaden.goteborg.se/wp-
content/uploads/2015/05/F%C3
%84RDPLAN-%C3%84LVSTADEN-
2016.pdf

Älvstaden i Göteborg: 30-35 000 bostäder. Man ska bygga 1 000 bostäder per år. Exploateringstal för kvarter 3-3,5 
(=slakthusområdet i Stockholm)

http://alvstaden.goteborg.se/wp-content/uploads/2015/05/F%C3%84RDPLAN-%C3%84LVSTADEN-2016.pdf


Backaplan- en del av 
Älvstadsprojektet.

Många drag som är typiska för 
de flesta av de nya 
stadsdelarna

Slutna kvarter med hushöjd 5-
9 våningar, med ett högre hus i 
ett av hörnen.

Garage i underbyggda gårdar

Var tredje eller fjärde gård har 
en förskola med utemiljö som 
delas med de boende

Biltrafik på kvarterens alla 
sidor. Mycket litet av sparad 
natur. Mindre plats för parker 
än tidigare. Små ytor för 
förskolor och skolor. Alla 
förskolor i kvarteren och delar 
utemiljö med de boende. . 



Veddesta och Barkarby i Järfälla. Större än Södermalm i Stockholm. Samma typ av kvartersstruktur som Älvstaden. 90% av alla förskolor ligger i 

kvarterens bottenvåningar och delar utemiljö med de boende. Exploateringen ökades med 30 % efter avtal med staten om tunnelbanans finansiering. 



Förskolan 
Parkvägen i 
Barkarbystaden

Förskolans gård ligger en 
trappa upp, utan direkt 
anslutning till lokalerna.
Den delas med de 
boende.

Lokalerna är enkelsidiga 
mot en gata i nordväst



ikea Heron City

3 500 lägenheter vid Kungens Kurva
Markägaren KF fastigheter krävde 4 300 lägenheter



Kungens kurva:

Kvarteren är slutna och 
relativt små. 
Normalkvarteret har hus med  
5-16 våningar

I några fall är hörnhusen 20-
30 våningar höga

Alla förskolor på 
bostadsgårdar av denna typ

Detta är på väg att bli det nya 
normala, och tillämpas i 
långsiktiga planer

Barnmiljön blir usel 



HG Wessberg, 
förhandlingsperson:
"Ju fler bostäder ni bygger, 
desto mer tunnelbana får ni."
Staten ställer inga kvalitetskrav.

Staten driver på genom avtal om 
tunnelbanor och spårvägar i utbyte 
mot bostadsbyggande. Kommunerna 
rapporterar antal lägenheter varje 
månad.

Vanligt att exploateringsgrad i planer 
höjs successivt utan att medborgarna 
får säga sitt i demokratisk ordning.



FRÅGA TILL SKL:
Hej
Vi är upprörda över att villkoren för skolpeng inte beaktar om verksamheten har en utemiljö eller inte. Inte heller Skolinspektionen har någon synpunkt på detta. Att ha en skolgård är därför en ren förlustaffär för 
privata utförare.
Har SKL någon som arbetar med utformning av villkoren för skolpengen?
Med vänlig hälsning
Tor Edsjö
BUMS

SVAR FRÅN SKL:
Hej!
I skollagen och skolförordningen finns bestämmelser för hur kommunerna ska beräkna bidraget till enskilda huvudmän, dvs. de som bedriver fristående förskolor och skolor. De bestämmelserna ger inget utrymme att 
beakta utemiljön, utan att bedöma den är snarast som ska ske inom ramen för tillsynen av verksamheten.
Bästa hälsningar

Eva-Lena Arefäll
Sveriges Kommuner och Landsting
#sklkc[1003]:81296#

Follow the money: 

Förskolegården är ren förlustaffär för ägaren av privata förskolor.
Villkoren för skolpeng måste förtydligas i skollagen och 
skolförordningen så att förskolegården får betydelse. 



Har kritiken mot dålig 
barnmiljö haft någon effekt 
på det som planeras i 
storstadsområdena nu? 
Ja, på 10% av planerna -
hittills



Skärholmsdalen. 
Stockholm
Detaljplanen lägger fast 
byggnadsyta respektive gårdsyta för 
förskolorna.

Fri modernistisk stadsplanering 
kombinerad med kvartersstadens 
ordnade gatumiljö

Brister: Bostadsgårdarna är 
underbyggda med parkering och är 
skuggade av alltför höga hus

Detaljplan för Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 i stadsdelen Sätra
Diarienr 2016-15385

Planförfattare : Emmelie Brunge



Planer i storstadsområdena med sammanlagt 
flera hundra tusen lägenheter behöver 
omarbetas - det är nödvändigt och fullt möjligt.
Men det förutsätter att Sverigeförhandlingen omprövas och att skollagen 
ändras så att barnens utemiljö får betydelse. 
Dessutom måste krav på storlek och egenskaper hos skolgårdar och 
förskolegårdar införas i byggnadslagstiftningens regelverk.

Barcelona, Rotterdam, Amsterdam … Storstäder som vaknat inför barnens utemiljö



Vad behöver regeringen göra för att förskolegårdar ska få 
godtagbar kvalitet

1 Ge Boverket i uppdrag att ge ut bindande anvisningar för förskolegårdars storlek och 
utformning

2 Föreslå riksdagen att ändra Skollagen och Skolförordningen så att kommunerna kan kräva att 
även privata utövare har förskolegårdar, och att skolpengen tar hänsyn till förekomsten av 
gårdar.

3 Minska Sverigeförhandlingens krav på antalet byggda bostäder inom investeringarnas 
influensområden. 


