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Förord
I Göteborgs Stads Budget 2014 lyfts barnperspektivet fram.
Här säger man att ”All stadsutveckling ska bidra till en miljö
som är bra för barn och unga.” Barnperspektivet ska tillgodoses
och tidigt arbetas in i planprocessen. Genom intentionerna i
budgetskrivningarna och genom att utveckla och samordna det
arbete som pågår inom staden kan Göteborgs stad hävda en
profil som föregångare inom området.

I Göteborg som i flera storstäder är planeringsinriktningen att förtäta och komplettera i det redan byggda. Detta skapar stor konkurrens om marken och nya och
komplexa planerings- och samhällsbyggnadssituationer behöver hanteras. De politiska ambitionerna om förtätning och bostadsbyggande är höga och kraven på
barns fysiska miljö och att barnfamiljer ska kunna välja att bosätta sig i centrala staden är värden som lyfts fram. Etablering och utformning av förskolor, skolor
och idrottsmiljöer är viktiga faktorer för att stärka den barnvänliga staden. Dessa
ambitioner och målsättningar tenderar att ställas mot varandra i planeringssammanhang.
I utvecklingen av Älvstaden och i dess delprojekt blir frågan högst aktuell. I
denna rapport ger vi en bakgrund till behov och krav som ställs för att barn ska
kunna ha goda förskole-, skol- och idrottsmiljöer. Vi presenterar kvaliteter och
principer planeringen av dessa i nya och täta stadsområden.

4

”En stad som är bra för barn
är en bra stad för alla”
Enrique
Peñalosa
f.d borgmästare i Bogotá
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Uppdragsförklaring
Stadsbyggnadskontoret har initierat ett arbete med att lyfta
och utreda planering och utforming av förskolor, skolor och
idrottshallar inför utvecklingen av Älvstaden. Inom Göteborgs
stad arbetar många olika aktörer med frågorna, med olika
ansvarsområden, i olika skeden och med olika styrdokument.
Det finns därför ett behov att hitta en gemensam viljeinriktning
och starta ett gemensamt arbete för att hitta nya lösningar för
förskolor, skolor och idrottshallar i utvecklingen av den täta
Älvstaden. Denna rapport är en start och ett första underlag för
fortsatt samarbete mellan förvaltningarna.
Göteborg Stad arbetar för fullt med utvecklandet av Älvstaden. En stor utmaning
är att stärka en barn- och ungdomsvänlig stad när Göteborg kompletteras, förtätas och blandas. Staden behöver vara tillgänglig och öppen för alla människor –
inte minst barn och unga.
En ambition för staden är också att skapa en livsmiljö för barn och barnfamiljer
som gör att man väljer att stanna kvar och bosätta sig i staden. Ett verktyg för att
åstadkomma detta är att försörja befolkningen med förskole-, skol- och idrottsmiljöer av hög kvalitet och att man gör det på ett genomtänkt sätt.
U PP D R AG E T
I processen har vi samlat kommunens aktörer för att hitta gemensamma kvaliteter
och principer som utgår från forskning och krav på funktioner. Rapporten ska kunna ligga till grund för avvägningar (i strategiska planeringssituationer) vid planering av nya och täta stadsområden i Älvstaden. Rapporten kan också fungera som
underlag för avvägningar inför policys och riktlinjer och som diskussionsunderlag
för fortsatt arbete med frågorna runt tät stadsplanering.
Kommunen ska med underlaget ha stöd i att säkra förutsättningarna för att
barn och unga ska ha tillgång till en god utemiljö i hälsosamma och inspirerande omgivningar. Rapporten vänder sig till arbetsgruppen och de inom kommunen
som har ansvar för planering, utformning, förvaltning och skötsel av den fysiska
utemiljön i förskola, skola och idrottshallar.
H U r v i tag it os s a n uppdraget
Grundförutsättningen för att lyckas hitta bra principlösningar för förskola, skola och idrottsmiljöer i Älvstaden är att alla berörda aktörer arbetar i samspel med
varandra. För denna rapporten har vi arbetat med en kommunintern arbetsgrupp,
en kommunintern referensgrupp och expertstöd från White. Med samarbete och
avstämningar av arbetet längs vägen, presenterar vi här kvaliteter och principlösningar som är gemensamma och förvaltningsövergripande.
Arbetet har fokuserat på utemiljöerna för förskolor, skolor och idrott men där
innemiljöerna är en viktig del.
B er ö rda fö rva ltn i n gar
Det är många aktörer som delar ansvaret både genom direkta beslut och åtgärder såväl som genom indirekta åtgärder som har inverkan på exempelvis utemiljöer och omgivande miljöer. Aktörerna har roller allt ifrån att att samla kunskap och
skapa prognoser, utveckla strategier, planera, bygga till att utveckla, förvalta och
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drifta stadens förskolor, skolor och idrottshallar. Detta kräver samarbete och samsyn om målet.
L AG A R O C H s t y rd o ku m e nt
Planeringen av förskola och skola är underordnad ett antal lagar och kommunala styrdokument, te.x Plan och bygglagen, Miljöbalken och Skollagen. Boverket
har haft ett regeringsuppdrag att tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet
/ Movium ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö, med särskilt fokus
på skol– och förskolegårdar. Boverket har arbetat fram allmänna råd till 8 kap. 9 §
andra stycket samt 10–11 §§ PBL, som gäller från 1 mars 2015, se sid 51.
Bland styrdokumenten finns stadens budget och Översiktsplanen för Göteborg, Ramprogrammet förskolor skolor, Strategi för utbyggnadsplanering, Grönstrategi och Trafikstrategi. Vision Älvstaden anger på vilket sätt och med vilka
kvaliteter som de centrala utvecklingsområdena i Göteborg ska växa fram vilket är
ytterligare ett dokument som denna rapport har tagit stöd i.
SKO l s tru k tur o ch begrepp
Rapporten har tagit utgångspunkt i skolans struktur och indelning av årskurser.
Indelning i olika årskurser tar i sin tur hänsyn till läroplanen. Det är också viktigt
att optimera lokalutnyttjande med ekonomisk effektivitet. Göteborgs stad jobbar
mot att förskolans verksamhet och grundskolan F–3 ska kunna vara kompatibla
med varandra. Det betyder att dessa verksamheter lätt ska ställas om när barnunderlaget skiftar.
Rapporten håller sig till följande uppdelning
Förskola/Grundskola F–3
Grundskola 4–9
Gymnasium
Idrottsverksamhet
Rapporten använder begrepp som är vedertagna inom forskning runt utemiljön för
förskole- och skolverksamhet.
Skolgård
Omfattar traditionellt den mark på tomten som omger skolbyggnaden och som
skolverksamheten har till sitt förfogande.
Tät och Funktionsblandad stad
Ett yteffektivt markutnyttjande byggd med så optimal blandning av funktioner som
möjligt. Inom samma område blandas bostäder, handel, samhällsservice, fritidsverksamhet, kultur, kontor etc.
Friyta
Friyta som begrepp omfattar den yta som barnen har tillgång till och kan använda vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig
för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och ytor för leveranser samt hus är ytor som är otillgängliga ytor för barnen och är därmed inte inkluderade i friytan.
Avgr ä n s n i n gar o ch fo rt s att arbete
Rapporten påbörjar en förvaltningsgemensam viljeriktning för planerande, byggande och förvaltning av förskole-, skol och idrottsmiljöer. Samarbetet måste kontinuerligt upprätthållas och utvecklas i fortsatta processer. Läs vidare under avsnittet: Frågor som kvarstår, se sid 48-49.
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Barnperspektivet i Älvstaden
Barnkonventionen
innehåller fyra huvudprinciper:
•

Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.

•

Barnets bästa som ska komma
i främsta rummet i alla beslut
som rör barnet.

•

Alla barns rätt till överlevnad,
liv och utveckling.

•

Barns och ungas rätt att fritt
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem.

Bland övriga artiklar med betydelse
för barns och ungas utemiljöer finns
artikel 31 som handlar om barns
rätt till lek.

Vid Älvstadens planering och byggnation av skolor, förskolor
och idrottsytor ska barn och ungdomsperspektivet sättas
högt på prioriteringsordningen. Deras rätt till stadsrummet,
behov av friytor, vägen till och från skola och förskola och
fritidsverksamheter ska vara vägledande i alla skeden i
planeringen och utförandet av dessa. Rapporten tar fasta
på ett antal värden och mål. Barnperspektivet, tryggheten,
flexibiliteten, effektiv utnyttjande av mark och framförhållning
är viktiga för arbetet.
Bar n per s pe k ti v et
Lek är barns och ungas naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. Oavsett hur
man väljer att definiera lek bidrar lek på ett signifikant sätt till barnets fysiska och
psykiska utveckling, till hälsa och välbefinnande. Allt fler barn växer upp i urbana miljöer, och det är en utveckling som spås komma att fortsätta. Samtidigt förtätas den urbana miljön, och det uppstår konflikter om marken. Forskning visar att
barns möjlighet att röra sig fritt och leka utomhus minskar generellt. Daglig utevistelse och fysisk aktivitet är nödvändig för barn, och ju mer organiserad och strukturerad utevistelsen blir, desto färre möjligheter blir det för barnen att leka fritt
på sitt sätt, på olika sätt. Det är viktigt på så många plan att få uppleva frihet och
upptäckarglädje, att få skapa egna minnen, relationer och ha sina hemliga platser.
Det är det som skapar den rumsliga kompetens som hjälper oss att hantera både
oss själva och vår omvärld.
Vuxnas uppfattningar om barndom baseras på erfarenheter från en annan tid
eller av föräldraskap. Detta är givetvis värdefulla erfarenheter men det är andra
positioner än att leva som barn här och nu. Därför krävs också att barnens eget
perspektiv beaktas i planeringsprocesserna.

Esperantoplatsen i centrala Göteborg.
Används av barn och ungdomar, både för
olika evenemang kopplade till språkcafet
t.ex tangouppvisning / kurs, eller som en
mötesplats.

8

Kanaltorget, i centrala Göteborg. Används idag flitigt av barn och ungdomar. Konstgräsytan
fungerar delvis som en kompletterande friyta för skolor i närområdet.

Ofta ser man en målkonflikt i att uppnå utvecklande och
bra utemiljöer för barn i en urban och tät stad. Kvaliteter
som är viktiga för barn tenderar att komma bort i planering
och byggande. I denna rapport tar vi fasta på kvaliteter
och principer som behöver hanteras på ett medvetet sätt
i planeringsprocessen för att barns miljö och tät stad
tillsammans ska kunna bidra till en attraktiv stad.
Samverkan i processen är avgörande.
Pro ce s s e n att ut v ec k l a ä lvs tade n
Målet för utvecklingen av Älvstaden är att områdena ska byggas med så stor
funktionsblandning som möjligt där bostäder, handel, samhällsservice, fritidsverksamheter, kultur, kontor och andra verksamheter blandas. För förskola, skoCAFE
la och idrott som är en del av samhällsservicen behöver man tänka
nytt. Innovativa lösningar behövs på flera plan, nya arbetsprocesser, samnyttjande av mark
och lokaler, partnerskap mellan kommunala och privata aktörer, aktivit mark– och
fastighetsförvärvande. Riktlinjer för ny kommunal markpolitik anpassad efter nya
förhållanden. Den täta staden kommer innebära en utmaning för Älvstadens samhällsserviceplanering sett ur ett socialt hållbart perspektiv då man ska kunna erbjuda invånarna en god, hälsosam och trygg fysisk miljö i en tät stadsstruktur.

tät s tad

bar n s ute m i l j ö

bar n s ute m i l j ö k a n b li e n re s ur s
fö r a ll a i de n täta grö n a s tade n
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Ungefär var femte göteborgare är under arton år. När Göteborg
växer i snabb takt och förtätas kan det uppstå målkonflikter och
konkurrens om marken – var ska barnen och de unga få plats, och
vilken plats ska barn och unga få ta?

Barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla beslut
som rör barn.
från Barnkonventionen

Kvaliteter & Principer

Kvaliteter & Principer
Kvaliteter & Principer

Kapitlet formulerar fyra kvaliteter, med tillhörande principer för
utformning, som är särskilt viktiga för barnvänliga stadsmiljöer:
Sammanhang, Friyta, Lekbarhet och Samnyttjan.
Kvaliteterna och utvecklade principer bygger på kommunala
underlag, forskning, och lagstiftning*. De är särskilt
relevanta för att hantera lokaliserings-, planerings- och
genomförandeprocessen av ytor för förskola, skola och idrott
vid utveckling av en tät stadsmiljö.

Utmaningarna med tät stad
•

Konkurrens om yta

•

Dyra markytor

•

Brist på grönytor

•

Komplexa trafikmiljöer

•

Bullerproblematik

•

Luftföroreningar

•

Brist på solbelysta markytor

* t.ex skollagen, PBL, se också källförteckning
12

K va liteter att bea k ta
Förskolor, skolor och idrott är viktiga beståndsdelar i en attraktiv stad. Dess funktion, utformning, kvalitet och lokalisering är viktiga aspekter att ha med sig när
staden utvecklas och planeras. Här har fyra kvaliteter identifierats som har särskild bäring på hur förskolor, skolor och idrott kan beaktas och hanteras i planeringsprocesserna.
Kvaliteterna och principerna ska kunna fungera som ett stöd vid bedömning
om den planerade lokaliseringen, frekvensen och antalet, ytan och utformningen
av förskola, skola och idrottshall är optimal. Principlösningarna ska fungera som
ett diskussionsunderlag inom kommunen som stöd i planerings–, besluts– och
förvaltningsprocessen. Frågeställningen för alla fyra kvaliteterna är aktuella vid
budgetplanering.
Sammanhang och friyta blir särskilt aktuell vid lokaliseringsfrågor och för att
avgöra hur stora markanspråk som krävs. Dessa frågor behöver hanteras vid avvägningar som görs i tidiga planeringsskeden, planeringsförutsättningar, program
etc.
Principer för lekbarhet behöver hanteras både i ett tidigt skede när bl.a trafikstrukturen planeras, men också längre fram i processen, när innehållet formas
och utformning skissas.
Samnyttjan innebär att ansvar fördelas eller samlas och detta påverkar hur anläggningarna förvaltas och driftas. Principerna för samnyttjan kan vara nyckeln
och lösningen för den täta stadens problematik vid till exempel brist på friytor.

Läsanvisning

Sammanhang

Friyta

Lekbarhet

Samnyttjan

Kvaliteter & Principer

I följande text har vi tagit utgångspunkt i att fyra kvaliteter som
fungerar som nycklar och behöver prägla planering och utformning
av funktionerna skolor, förskolor och idrottsverksamhet i Älvstaden.

Barriärer
Mobilitet
Tillgänglighet
Lokalisering
Andra samhällsfunktioner
Avstånd
Hastighet
Springyta
Rörlighet
Hälsa
Natur
Avskildhet
Idrott
Plats för lek
Tillräcklig yta

Arkitektoniska värden
Utformning
Innehåll kvalitet
Ekosystem
Pedagogik
Upplevelser
Samspel

Nyttja mark och lokal optimalt
Dubbelanvändning
Multifunktion
Dela funkioner
Resurshushållning
Drift och skötsel
Förvaltning
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Kvalitet Sammanhang

Kvaliteter & Principer

Staden behöver hänga ihop och samband behöver skapas.
För barn och unga är barriärer och hinder andra än för vuxna.
Små barn behöver bilsäkra stråk för att vidga sina cirklar och
ungdomar behöver tät och trygg kollektivtrafik dygnet runt för
att vidga sina.
En bra lokalisering av förskola- och skola spelar avgörande roll
för hur väl den omgivande miljön kan stötta och stärka kvaliten
och möta utmaningarna i den täta staden.
Bar n e n s s a m m a n ha n g
En stor del av barn och ungas utveckling handlar om att ta sitt sammanhang –
staden i anspråk. Kopplingarna mellan parker och grönområden, till idrottsplatser och föreningsliv, från bostaden och till service är alla samband som måste utformas utifrån barnens perspektiv. Steg för steg lär barn sig hur de kan röra sig
och gå mellan platser, hur de upplevs, hur platser fungerar och hur man känner
sig där. Barn skapar en rumslig kompetens. Är ett område uppbrutet geografiskt,
svårorienterat och med många barriärer är det svårare att lära känna platsen få en
orientering och känna sig trygg. Med en sammanhängande miljö och som är igenkänd kommer barn och unga ges större utrymme att upptäcka staden på egen
hand. Detta ger även nya förutsättningar för hur verksamheterna i förskola och
skola kan bedrivas.
Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden som samhällsmedborgare. Det ställer krav på att lärmiljöerna måste samverka med närmiljön, både genom öppenhet kring att dela byggnaderna och utemiljön med andra
verksamheter, men också genom att kunna utnyttja närliggande resurser för att
skapa naturliga mötesplatser i samhället.

Från Trafikstrategi Göteborg
Vi skapar attraktiva stadsmiljöer
och ett rikt stadsliv i Göteborg
genom att:
•

Ge gående och cyklister förtur
och anpassa hastigheter

•

Omdisponera gaturummet och
skapa mer yta där människor
vill vistas och röra sig.

•

Skapa ett mer finmaskigt och
sammanhängande gatunät
utan barriärer.
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Tra f i k o ch m o b i litet
Barnens trafikförmåga är begränsad i förhållande till vuxnas. Barn använder hela
sin närmiljö för lek och samspel – även om det råkar vara trafikmiljöer. Det ställer
stora krav på trafikmiljöns utformning kring de funktioner och stråk där man särskilt vill att barn ska kunna vistas.
För att uppnå en rörelsefrihet och trygghet för barn behöver miljön ha låga trafikmängder och en hastighet lägre än 30 km/h. Lägre trafikmängder och begränsad hastighet minskar även buller och avgaser i anslutning till skolan. Samtidigt
måste skolans parkering, angöring och leveranser fungera. En längre färdväg till
skolan, barriärer i form av större vägar och otrygga områden bidrar till att föräldrar
väljer att skjutsa sina barn med bil.
Det fria skolvalet gör att föräldrarna kan välja en grundskola i en annan stadsdel än sin egen. Elevströmmarna mellan olika grundskolor kan därför variera ganska kraftigt. Även gymnasieskolors och idrottsaktiviteters lokalisering, och vilka
de lockar ger ett brett resmönster. Därför är kollektivtrafiken som når brett i regionen extra viktig vid lokalisering av skolor och gymnasieskolor.

För barn och unga, såväl som vuxna är det viktigt att ha nära till natur och grönska, och parken har därför en en viktig funktion för staden. Parkernas roll för barn
och unga blir än viktigare i den täta staden när det blir mindre grönska och plats
för lek på den egna bostadsgården. Skolor och förskolors lokalisering avvägs och
samordnas med hur den gröna strukturen ser ut i området.
I Grönstrategi Göteborg har Park - och naturförvaltningen tagit fram riktvärden
för parker och naturvärden. I rapporten har man kategoriserat typ av (grön)område och beskriver dem med karaktär, kvalitet, storlek och närhet till bostaden utan
barriärer. Fyra olika typer av parker och naturområden beskrivs, bostadsnära park
eller naturområde, stadsdelspark, stadspark och större natur- och rekreationsområde. Vid lokaliseringen av förskolor, skolor och idrottsverksamhet är närheten till
den bostadsnära parken och stadsdelsparken speciellt intressant att studera.
Den bostadsnära parken ska enligt grönstrategin vara minst 0,2 hektar stor
och ska innehålla platser för vila, möten och naturupplevelser. För förskolan kan
den bostadsnära parken fungera som ett stöd i den dagliga veksamheten om den
ligger inom ett gångavstånd på 5 minuter. Det behöver ställas krav på storlek och
innehåll i parken som förutom att fungera som närområdets gröna oas också måste rymma funktioner anpassade till förskolans verksamhet. Om flera förskolor ska
kunna nyttja samma park bör man vara medveten om att 0,2 hektar är en relativt liten parkyta och att stadsdelsparken är mer lämplig.
Stadsdelsparken är en större parkyta som kan fungera som stöd för grundskolans verksamhet. Kraven för vad en stadsdelspark ska erbjuda, se faktaruta, behöver i den täta staden utökas till att även ingå i ett sammanhang där olika typer
av idrottsverksamhet lokaliseras.

Den Gamle by, Köpenhamn. Flera förskolor
är lokaliserade runt en liten park. Förskolan och skolans verksamhet stöds av
närheten till en park som kan fungera som
mötesplats, springyta och ett innehåll med
pedagogiskt värde.

Från Grönstrategi Göteborg
Bostadsnära parker och
naturområde
•
300 meter från bostad utan att
korsa några större trafikleder,
vattendrag eller nivåskillnader.
•
Minst 0,2 hektar.
•
Sociotopsvärden: vila,
mötesplats, varierat växt och
djurliv, grön oas/plats/park/
natur

Cykelbuss i Malmö, ett allt vanligare inslag
på förskolorna i Göteborg. foto http://www.
movebybike.se/sv/Boka/cykelbussen-prisfakta

Stadsdelspark
•
1 km från bostad, 15 minuters
promenad.
•
Minst 2 hektar.
•
Sociotopsvärden: vila,
mötesplats, picknick,
sällskapslek, promenad, lek.
Varierat växt- och djurliv, grön
oas/plats/park/natur
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Par k o ch grö nt

Kvaliteter & Principer

Princip Sammanhang

Se principen applicerad på
Backaplan på sid. 42

Den täta staden kräver god planering för vilka verksamheter
och vilka funktioner som kan stödja och dra nytta av varandra.
För förskolor, skolor och idrottsanläggningar krävs att många
av stadens funktioner ligger nära eller i direkt anslutning till
verksamheten. I sammanhang där stadens byggstenar har en
logisk koppling skapas möjligheter att dra nytta av sin närmiljö
i en dubbelriktad rörelse. På samma sätt som en närliggande
park erbjuder eleverna en möjlig lekmiljö så kan skolbyggnaden
och skolans utemiljö erbjuda funktioner som kan utnyttjas av
stadens invånare.

Symboler för verksamheter
N ä rhet s s n urra n
Förskola/			
Grundskola F – 3
Grundskola 4 – 9
Gymnasium

Gångavstånd

En närhetssnurra är ett exempel på hur man kan analysera lokalisering och samband mellan stadens funktioner. Närhetssnurran är ett diskussionsunderlag och
inget facit. Denna närhetssnurra bygger på gångavstånd. Avstånden i första cirPlats för Hopp&Spring
keln är 5 minuter i gångtakt. Yngre förskolebarn uppskattas nå hälften så långt
under
samma tid som en vuxen. En gemensam snurra har utvecklats för Förskola /
Plats för
Kojbygge
F-3
och
en för grundskola åk 4-9 respektive gymnasieskolan.
Odling
Närhet till park, till en stadskärna, till kultur och lekplatser, kollektivtrafik och
Ordnad lekplats
cykelstråk skapar förutsättningar och möjligheter att utnyttja dessa värden i förMin Bostad
skole och skolverksamheten. Närhet till fysisk aktivitet är viktigt för att bland annat
kunna leva upp till läroplanen i skolan. Lokaliseringen av idrottshallar, spontaniBostäder
drottsplatser och specialidrottshallar har placerats i närhetssnurrorna under resBostadsnära
park verksamhet.
pektive
Stadsdelspark

ALLTID–NÄRA

I mitten ligger de funktiofinnas inom gården
eller
i
direkt
anslutning till
Kollektivtrafiknod
verksamheterna.

Beräkningsmodell – 		
gångtakt och gångavstånd:

Stadspark

Kollektivtrafik
hållplats
ner som
bör

Vuxen (utifrån 5km/h): 		
5 min = 400 m

15 min

Cykelväg

VARJE-DAG-NÄRA
Cykelväg
- snabb

Förskolebarn:			
5 min = 200 m

CAFE

Skolbarn:			
5 min = 300 m

Inom 5 minuters gångavstånd
Stadskärna
bör de funktioner som stödMultihall
jer den dagliga verksamheten
ligga.
Spontanidrott
Specialidrottshall

VECKOVIS NÄRA

Gymnasieungdomar:		
5 min = 400 m

Bibliotek
På

15 minuters avstånd bör
ligga som förskolan
eller eleven önskar nå en eller
Bostadsnära torg
flera gånger under veckan.
funktioner
Kulturhus

Stadsdelstorg

UTFLYKTSNÄRA

Cafe / Restaurang

På 30 minuters gångavstånd,
eller längre bort, ligger funkParkering
tioner som elever inte kommer
att hinna nyttja under skoldagen med normallånga raster.
Affärsstråk

P
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30 min

5 min

Närhetssnurra
Förskola/Grundskola F – 3
- lokalisering av funktioner i relation till verksamheten.

Plats för Hopp&Spring
Plats för Kojbygge

För att förskolans och skolans
lokaler eller friytor ska nyttjas
under kvällstid och helger bör
bostäder ligga nära skolan.

Principerna gäller vid både
solitär byggnad och då
förskolor ligger i större
fastigheter med bostäder
och andra verksamheter.

Odling

utflykts-nära

30 min

Ordnad lekplats

veckovis-nära

Min Bostad

15 min

Bostäder

varje dag-nära

5 min

Bostadsnära park

alltid-nära

Stadsdelspark
Stadspark
Kollektivtrafik hållplats
Kollektivtrafiknod
Cykelväg

P

Cykelväg - snabb
Stadskärna
Multihall
Spontanidrott
Specialidrottshall
Bibliotek
Kulturhus
Bostadsnära torg
Stadsdelstorg

För Förskola / F–3
är det lilla och nära
sammanhanget viktigt. Den
bostadsnära parken och
torget ger ett begripligt
omvärldssammanhang till de
yngre barnen.

Lokalisering förskolor / F-3
•

Varje bostad har en förskola
inom 15 minuters gångväg

•

Närhet till kollektivtrafik

•

Vara en integrerad del av
staden

•

Förskola helst i direkt
anslutning till park.

•

F-3 skola helst i
direkt anslutning till en
stadsdelspark

Cafe / Restaurang
Affärsstråk
P

Parkering
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Dubbelriktad rörelse –

Närhetssnurra
Grundskola 4 – 9

Kvaliteter & Principer

- lokalisering av funktioner i relation till verksamheten.

Stadens utbud blir mer
intressant för elever i
4–9. Och staden kan
erbjuda värden som stödjer
skolverksamheten.

Plats för Hopp&Spring
Plats för Kojbygge
Odling
Ordnad lekplats

utflykts-nära

30 min
veckovis-nära

Min Bostad
Bostäder

15 min
varje dag-nära

5 min

Bostadsnära park

alltid-nära

Stadsdelspark
Stadspark
Kollektivtrafik hållplats
Kollektivtrafiknod

P

Cykelväg
Cykelväg - snabb
Stadskärna
Multihall
Spontanidrott
Specialidrottshall
Bibliotek

Idrott är en viktig del
av vardagen. Nyttjas av
skolverksamhet dagtid och
boende i närområde kväll och
helger.

Lokalisering grundskola 4–9
•

Vara en integrerad del av
staden

•

Närhet till kollektivtrafik

•

I direkt anslutning till
idrottshall

•

Om möjligt i anslutning till
park

•

Bör ligga där det finns
många boende för ett bra
elevunderlag och för att
skolgården ska kunna
användas efter skoltid

Kulturhus
Bostadsnära torg
Stadsdelstorg
Cafe / Restaurang
Affärsstråk
P
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Närhetssnurra
Gymnasium
- lokalisering av funktioner i relation till verksamheten.

Plats för Hopp&Spring
Plats för Kojbygge
Odling
Ordnad lekplats
Min Bostad

Kvaliteter & Principer

Ett stadsdelstorg som
ligger i direktkontakt med
gymnasiet kan fungera som
en del av gymnasielernas
utemiljö.
utflykts-nära

30 min
veckovis-nära

15 min

Bostäder

varje dag-nära

5 min

Bostadsnära park

alltid-nära

Stadsdelspark
Stadspark
Kollektivtrafik hållplats
Kollektivtrafiknod
Cykelväg

P

Cykelväg - snabb
Stadskärna
Multihall
Spontanidrott
Specialidrottshall
Bibliotek
Kulturhus
Bostadsnära torg

Närhet till kollektivtrafik
och en skola lokaliserad
”mitt i smeten” attraherar
gymnasieelever.
Stadskärnan i sin tur drar
nytta av att elever befolkar
staden och dess utbud.
Lokalisering gymnasium
•

Vara en integrerad del av
staden

•

I direkt närhet till
kollektivtrafik

•

Om möjligt i direkt anslutning
till stadsdelstorg

•

Inom 15 minuters avstånd bör
spontanidrott och idrottshall
ligga

Stadsdelstorg
Cafe / Restaurang
Affärsstråk
P

Parkering
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Kvalitet Friyta

Kvaliteter & Principer

Barn behöver yta för att kunna utforska och lära men också för
att röra sig på. Barnens tillgängliga utemiljö behöver vara tillräckligt stor för att erbjuda flexibilitet och rörelse, för att utveckla barns kreativitet och motorik. Barn som har tillgång till
goda och varierade förskolegårdar har större förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Det är viktigt att
komma in tidigt i planeringsprocessen för att barns behov av
lekytor ska få tillräckligt stor plats i staden. Forskning visar att
de områden som främst drabbas av att för små ytor är avsatta
till barns lek finns i de täta centrala delarna av en stad.
Fr i y ta n s vä rde

Friyta
Friyta omfattar den yta som barnen
har tillgång till och kan använda
vid sin utevistelse. En friyta är ytan
som går att leka på och som är
tillgänglig för barnen i huvudsak
under skoltid men även i viss mån
på fritiden. Förrådsbyggnader, bil–
och cykelparkering och ytor för
leveranser samt hus är ytor som är
otillgängliga ytor för barnen och är
därmed inte inkluderade i friytan.

Friytans storlek spelar roll för funktionen, utformningen och innehållet på förskolegården eller skolgården. Ju större gård desto mindre slitage på de ytor som finns
tillgängliga och framförallt spelar storleken roll för möjligheten till naturlek med vegetation, gräsytor och naturmaterial.
Friytans storlek har också betydelse för hur den är tillgänglig för olika barn,
särskilt flickor eller pojkar. Små gårdar som gör det trängre ökar konfliktpunkterna. Flickor tenderar då att trängas undan. Forskning visar att faktorer som ger
jämställda förutsättningar är om det finns naturlika miljöer, stora ytor, sandlek, vattenlek, kojbygge eller klättring.
Krav et på ute m i l j ö er s s to r le k
Det är just i täta urbana områden som barnen har störst behov av närhet till plats
för lek då de saknar andra större grön- och strandområden i närmiljön som finns i
utkanten av städerna.
Grundskolor är den mest ytkrävande samhällsservicen som byggs idag. Den
begränsade tillgången på mark i de centrala delarna av staden gör att man måste planera i god tid. Kraven på yta måste balanseras relativt andra värden i staden
som behovet av grönska, fungerande trafik och angöring.
För förskolebarn är det särskilt viktigt att ha en avgränsad gård. I hårt trafikerade strukturer kan barn sällan röra sig på egen hand vilket ökar betydelsen av en
gård som är tillräckligt stor och direkt tillgänglig för dem och där de kan röra sig
fritt.
För grundskolan är det också av betydelse att friytan ligger i direkt anslutning
till skolbyggnaden då skolpersonalen har ansvar för säkerheten och behöver ha
uppsikt över barnen under den tid de vistas i förskolan och skolan. Att gården ligger i direkt anslutning gynnar också barnens fysiska aktivitet. Skolbarn som har
en egen skolgård är mer fysiskt aktiva under rasterna än barn som hänvisas till en
närliggande park. Gården är även en tillgång för fritidsverksamheten.
Lag s ti f tn i n ge n
Plan och Bygglagen (PBL) styr inte storleken på skolgården och har därmed inga
styrande riktvärden för hur stora förskolegårdar ska vara. Den lagtext som finna
i PBL säger att det ska finnas en ”tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse”. Den 1e mars 2015 trädde de allmänna råden gällande friyta för lek
och utevistelse vid skola, förskola, fritidshem eller liknande verksamhet i kraft. Miljöbalken kontrollerar om förskolans placering är lämplig med hänsyn till bl.a buller
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Hur kan ett taklandskap/friyta utformas?
och vad kan taket användas för?
Maritime Youth Center, PLOT = BIG + JDS
foto Rory Hyde

ko m pe n s ato r i s k a f r i y to r Fö r tät s tad
I den redan byggda stadens mest tätbebyggda delar är det idag svårt att leva upp
till målet om 35m²/elev. Storleken på friytan bör dock jämföras med kvaliteten i
den fysiska miljön samt typen av verksamhet.
Att utveckla taklandskapet för utevistelse kan vara ett sätt att skapa mer friyta
för en förskola och skola i tät innerstad. Om taket ska fungera som den enda ytan
för barnens utevistelse bör man beakta att kontakten till närområdet försvinner.
Äldre barn och ungdomar som har en takyta som sin friyta verkar i högre grad använda grönområden, parker och köpcentra i skolans närhet för sina rastaktiviteter.
Dock verkar takgårdarna fungera väl för de yngsta, mindre rörliga förskolebarnen.
Bristande fysiska förutsättningar kan i viss mån kompenseras genom exempelvis bussar eller cykelbussar som tar med barnen på utflykt. Dock kräver detta högre personaltäthet och en annan verksamhetsutformning.

Barnens friyta växer med hjälp av cykeltaxi
som kan ta barnen till närliggande parkyta.
Elcykeln tar upp till 12 barn.
foto: http://www.movebybike.se/sv/Boka/
cykelbussen-pris-fakta

S ä k ra f r i y to r l å n g s i k ti gt
Om friytan för barn och unga i förskole- och skolmiljöer ska utgöras av tak,
kringliggande park eller andra allmänna ytor så är det viktigt att dessa också
säkras långsiktigt. Även detta påpekar Boverket i de allmänna råden till PBL.
I utredningen säger man att ”friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för ett
annat ändamål utan att ersättas med jämförbar friyta”. Om gården behöver tas
i anspråk för utbyggnad av skolan genom såväl tillfälliga lösningar eller permanenta utbyggnader, så bör den kvarvarande friytan utvecklas och förbättras för att
kunna vara en fullgod utemiljö för ett ökat antal elever och fungera ändamålsenligt
för verksamheten.

Väl utformade parkeringsytor kan användas
som en kompensatorisk friyta för barnen
dagtid. Köpernich Strasse, Berlin, Roter
Platz av Topotek.
foto: Emily Peterson
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och luftföroreningar, men ställer inga krav på storleken på ytan.
Skollagen med tillhörande läroplan benämner mål för lärandet. Här säger man
att barnen ska lära sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och få en förstålse för naturens kretslopp. Men inga krav på var eller hur en pedagogisk förskola
ska utformas. Gamla normer från t.ex socialstyrelsen om 40m²/barn grundar sig i
praxis men är inte förankrade i vetenskaplig forskning.
Friytans storlek har betydelse för att barnens lek ska kunna utvecklas och ha
ett varierat innehåll. Mindre friyta än 30m²/barn i förskolan innebär begränsade
användningsmöjligheter och ett högt slitage. Den totala storleken har betydelse
för att kunna rymma de kvaliteter som behövs för en fullgod lekmiljö. Enligt Göteborgs stads ramprogram räknar man idag med 35m²/barn i förskolan. Ytkraven
ser olika ut för Sveriges städer men ligger inom spannet 15–40m²/barn.
Skolstyrelsens råd från 1979 är 10m²/barn i skola. I Malmö har kommunen tagit fram riktlinjer som säger 15m²/barn. Enligt Göteborg Stads ramprogram räknar man idag med 20m² resp 15m² i en F–3 skola respektive en 4–9 skola.

Princip Friyta

Kvaliteter & Principer

R a m pr o gra m m et s R e ko m m e n derade s to r le k på f r i y ta

Se principen applicerad på
Backaplan på sid. 43

Enligt Göteborgs Stads ramprogram för förskole– och skolbyggnader krävs nedanstående ytor i utemiljön per barn i respektive verksamhet. Idag finns inga utpekade krav av friytor för gymnasieskolor, men Boverket har i sina allmänna råd lyft
behovet av friyta även för gymnasieelever.

för förskolebarn 			

35 m²/barn

för grundskoleelev åk F–3

20 m²/elev

för grundskoleelev åk 4–9

15 m²/elev

för gymnasieelev
0 m² (inget fastställt krav idag)
				rek. 10 m²/elev

R a m pr o grra m m et s re ko m m e n dati o n er ti ll ä m pat på
Bac k apl a n (bos tä der i 4 vå n)
Med hjälp av det pågående arbetet med Backaplan (feb 2015) har vi gjort ett räkneexempel på friyteanspråken (se ovan) som krävs för barn och ungdomar i skolverksamheterna i området om vi ska leva upp till befintliga friytekrav för respektive verksamhet. I första exemplet har lokalerna fördelats i området och kvarterets
hela innergårdar får exemplifiera hur mycket friyta som krävs. I andra exemplet har
verksamheterna samlats, kvarter lyfts bort för att visa hur mycket yta som krävs.
Befintliga parker är de mörkgröna ytorna, utöver verksamheternas friyta.

K
4
förskola
förskola
F-3F-3
4-94-9

st förskolor
1212
st förskolor
3 F-3
st F-3
3 st
2 4-9
st 4-9
2 st

* Movium är Svenska Lantbruksuniversitetets (SLU) tankesmedja för
hållbar stadsutveckling.
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Utnyttjan av ytan inom kvarter.

Samlade ytor – utan kvarter.

8 s8
ca c
ca c
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Om man inte lyckas tillgodose tillräckligt stor
sammanhängande yta i direkt anslutning till verksamheten
så ska tillgång till närliggande friytor i viss mån kunna
kompensera för den mindre gårdsmiljön. Dock kan dessa
kompensatoriska friytor stödja verksamheten till en viss gräns.
En förskola eller skolverksamhet som inte uppnår ett nedre
gränsvärde uppnår inte heller en fullgod kvalitet för friytan och
barns rätt till en god arbetsmiljö.
Ytk rav o ch ko m pe n s ati o n s fa k to rer
I täta stadsmiljöer är det ofta svårt att leva upp till önskade värden för friytors
storlek. Hur resurshushåller man med begränsade markytor? Är det skolgårdens
storlek som krymper eller är det allmänhetens friytor som får en begränsad utbredning? Ett arbetsverktyg, som kan fungera som ett diskussionsunderlag, har
utvecklats för att hitta möjligheter att kompensera för en skolgård med begränsad
friyta.
Genom att räkna på friytans storlek utslaget på antal barn eller elev så får man
ett utgångsvärde. Om verksamheten inte uppnår tillräckligt stor friyta i direkt anslutning till lokalen, baserat på rekomendationer från Göteborg Stads Ramprogram (se föregående sida) så kan man genom kompenserande åtgärder uppnå
olika plusvärden. Dessa plus adderas till utgångsvärdet och verksamheten kan
uppnå godkänd nivå. Rekomendationer för varje enhet är att uppnå minst tre fyllda boxar.
Det finns ett nedre gränsvärde för varje enhet där en fullgod utemiljö inte kan
uppnås. Det är också viktigt att komma ihåg att enbart storlek på friyta inte säger
hela sanningen om vilka kvaliteter som gården har, den s.k. lekvärdesfaktorn måste vara hög. (Läs vidare under Kvalitet Lekbarhet.)
CAFE

CAFE

LA

Pusselbitar
idrottsverksamhet
med idrottshall
spontanidrott

park

taklandskap
gatumiljö

4-9 SKOLA

Utgångsvärde

Kompensationsåtgärder

är beroende av friyta
i direkt anslutning till
verksamhet, markeras
med grå prickar.

kompensationsåtgärder
adderas och ökar kvaliteten och måluppfyllelsen, markeras med plus.

+

+
Totalvärde

=
+++

+++
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CAFE

Utgångsvärden
Förskola/Grundskola åk F – 3

Kvaliteter & Principer

Förskola som solitär
byggnad eller lokaliserad
i våning 1–5, med kontor
och bostäder.

Föreslagna Riktvärden ska förstås i ett sammanhang av lekvärde, innehåll och
samnyttjande av friytorna.

Ti llr äc k li g f r i y ta Fö r s ko l a /G R U N DSKOL A F –3
Friyta mer än 35 m²/barn
i direkt anslutning till förskolan

Friyta mer än 20 m²/elev
i direkt anslutning till skolan.
Mer än 2000m² total storlek
i direkt anslutning till skolan.

acceptabe l f r i y ta Fö r s ko l a /G R U N D SKOL A F –3
Friyta 28–35 m²/barn
i direkt anslutning till förskolan

Friyta 15–20 m²/elev
i direkt anslutning till förskolan.
Mer än 2000 m² total storlek
i direkt anslutning till skolan.

gr ä n s vä rde F R IY TA Fö r s ko l a /G R U N DSKOL A F –3
Friyta 20–27 m²/barn
i direkt anslutning till förskolan

Friyta mer än 10–15 m²/elev
i direkt anslutning till skolan.
Minst 2000 m² total storlek
i direkt anslutning till skolan.

e j acceptabe l n i vå Fö r s ko l a /G R U N D SKOL A F –3
Friyta mindre än 20 m²/barn
i direkt anslutning till förskolan

Friyta mindre än 10 m²/elev
Mindre än 2000 m² total storlek
i direkt anslutning till skolan.
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Enligt forskning är 35m² friyta/barn
en tillräcklig stor friyta för att barnen ska kunna röra sig i olika riktningar att leken blir omväxlande
och slitaget av lekytorna mindre.

Exempel på kompensationsåtgärder
Förskola/Grundskola åk F – 3

D i re k tko nta k t m ed par k

+++

Friytan ska vara disponibel för verksamheten och
vara en tillgänglig och säker arbetsmiljö för pedagogerna. Innehåll, utformning och funktion ska
stödja verksamheten.

++

par k v i a upple v e l s E gata
Parkyta inom 5–10 minuters gångväg.
Gångvägen är säker ur trafiksynpunkt och får
gärna vara utformad efter principer under kvalitet
lekbarhet (sid. 30)
Max 200 meter,

+

tra f i k erad g å n gväg ti ll par k
Parkyta inom 5–10 minuters gångväg, längs med
lågtrafikerad väg. Gångväg får gärna vara utformad efter principer under Kvalitet lekbarhet och
innehåll (sid. 30)

ta k l a n ds k ap

Max 200 meter

Taklandskap kan kompensera
brist på friyta men inte ersätta
gård på mark.

+

Ett taklandskap ger värdefull yta till verksamheten, men fungerar bättre för små barn. Värdet
hänger ihop med storleken, innehållet, utformningen och funktionen. Kompensatorisk friyta
5–10 m²/elev ger ett +. Vid sammanhängande
yta större än 10 m²/elev bör värdet på ytan öka.
gatu m i l j ö uta n tra f i k
En parkeringsyta eller en gata kan under skoltid
stängas av från trafik under en del av dagen
(ex. vardagar 10–15). Under övrig tid fungerar
gatan som p–plats eller körgata.

+
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Krav ställs på parkens
innehåll, utformning
och funktion.

Utgångsvärden
Grundskola åk 4–9

Kvaliteter & Principer

4-9 SKOLA

Föreslagna Riktvärden ska förstås i ett sammanhang av lekvärde,
innehåll och samnyttjande av friytorna.

Ti llr äc k li g f r i y ta G R U N DSKOL A 4 –9
Friyta mer än 15 m²/elev,
i direkt anslutning till skolan.
Mer än 2000 m² total storlek.
Gården har tillgång till grönyta, idrottsyta och idrottshall.

acceptabe l f r i y ta G R U N D SKOL A 4 –9
Friyta 10–15 m²/elev
i direkt anslutning till skolan.
Mer än 2000 m² total storlek.
Gården har tillgång till grönyta, idrottsyta och idrottshall

gr ä n s vä rde F R IY TA G R U N D SKOL A 4 –9
Friyta 10–15m²/elev
i direkt anslutning till skolan.
Minst 2000 m² total storlek.
Gården har tillgång till grönyta, idrottsyta och idrottshall.

e j acceptabe l n i vå G R U N D SKOL A 4 –9
Friyta mindre än 15 m²/barn
utan tillgång till grönyta, idrottsyta och idrottshall.
Mindre än 2000 m² total storlek.
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Idrott är en del av grundskolans
läroplan. Direktkoppling till spontanidrott och idrottshall är därför
ett viktigt stöd för verksamheten.

4-9 SKOLA

Exempel på kompensationsåtgärder
Grundskola åk 4–9
4-9 SKOLA

Idrottsyta 4-9
+SKOLA
Idrottshall inom 5 minuters gångavstånd disponibel för verksamheten.
Gångvägen är säker ur trafiksynpunkt och
får gärna vara utformad efter principer under
Kvalitet Lekbarhet (sid.30).
Max 300 meter

++

v i a upple v e l s E gata I D Rott+Par k
Idrottsyta och parkyta inom 5 minuters gångavstånd disponibel för verksamheten.
Gångvägen ska vara trafikmässigt säker och
gärna vara utformad efter principer under
Kvalitet Lekbarhet (sid.30).

++

i drott s ha ll n ä ra , tra f i k erad gata
Idrottsyta + Idrottshall 5 minuters gångväg,
lågtrafikerad väg.

Max 300 meter

+

i drott s ha ll , tra f i k erad gata
Idrottsyta + Idrottshall 5 minuters gångväg,
lågtrafikerad väg.

Max 900 meter

ta k l a n d s k ap
gatu m i l j ö uta n tra f i k

Studier indikerar att ju äldre
barnet blir desto mindre
används taklandskapet för lek
och utevistelse.

+

Ett taklandskap eller en gatumiljö kan ge
värdefull yta till verksamheten. Värdet hänger ihop med storleken, innehållet, utformningen
och funktionen, se också avsnitt förskola / F–3.
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+++

v i a upple v e l s E gata I D Rott s ha ll

Utgångsvärden
Gymnasium

Kvaliteter & Principer

GYMNASIUM

Föreslagna Riktvärden ska förstås i ett sammanhang av lekvärde,
innehåll och samnyttjande av friytorna.

Ti llr äc k li g f r i y ta Gy m n a s i u m
Friyta mer än 5 m²/elev
i direkt anslutning till skolan,
Direktkontakt med idrottsyta, parkyta och idrottshall.

acceptabe l f r i y ta Gy m n a s i u m
Direktkontakt med parkyta, idrottsyta och idrottshall.

gr ä n s vä rde F R IY TA Gy m n a s i u m
Skolan har direktkontakt med Idrottshall alt. idrottsyta + parkyta

e j acceptabe l n i vå Gy m n a s i u m
Ingen friyta i direkt anslutning till skolan och ingen tillgänglig
idrottsyta eller idrottshall inom gångavstånd.
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GYMNASIUM

Exempel på kompensationsåtgärder
Gymnasium

GYMNASIUM

+++

g å n gväg ti ll Idrott s ha ll
Idrottsyta + Idrottshall inom 5-15 minuters
gångavstånd disponibel för verksamheten.
Gångvägen är säker ur trafiksynpunkt och får
gärna vara utformad efter principer under
Kvalitet Lekbarhet (sid.30).

++

g å n gväg ti ll I D Rott+Par k
Idrottsyta inom 5-15 minuters gångavstånd
disponibel för verksamheten. Gångvägen är
säker ur trafiksynpunkt och får gärna vara
utformad efter principer under
Kvalitet Lekbarhet (sid.30).

Max 400 meter

tra f i k erad g å n gväg Idrott s ha ll

+

Idrottsyta + Idrottshall
inom 5–15 minuters gångväg,
lågtrafikerad väg.

Max 1200 meter

ta k l a n ds k ap

+

Ett taklandskap kan ge värdefull yta
till verksamheten. Värdet hänger ihop
med utformningen och funktionen.
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GYMNASIUM
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Kvalitet Lekbarhet

Lekvärdesfaktor
I Malmö har kommunen tagit
fram ett verktyg som kallas
lekvärdesfaktor och i Stockholm
arbetar man med ett liknande
verktyg. Lekvärdesfaktorer för
barns utemiljöer kan vara ett bra
verktyg för att bedöma kvaliteten.

Exempel Malmö:
Lekvärdesfaktor vid bedömning av
gårdens innehåll och kvaliteer.
7 kriterier
•
friyta
•
zonering av gården
•
tillgänglighet
•
vegetaion och topografi
•
integration och lekutrustning i
förskolans landskap
•
möjlighet till omvärldsförståelse
•
utsikt över grönska/samspel
mellan ute och inne.

Samspel är en av de mest grundläggande faktorerna i det
mänskliga. Barn lär sig samspel, språk, samarbete bland annat
i leken. Samspelets betydelse är detsamma för den växande
människan idag som det har varit för mänskligheten under hela
vår utveckling. För detta krävs platser för möten, lek, lärande,
kultur och idrott anspassade för barn och unga. Platsens
användbarhet, estetiska utformning, trygghet och tillgänglighet
berättar också för den unga människan hur samhället ser
på honom eller henne. Därför blir platser, gårdar och stråks
utformning och innehåll viktiga för hur barn utvecklas och kan
ta plats i staden.
Fr i y to r n a s i n n eh å ll
Barnens vistelseytor, skolornas ytor för rast och förskolans gårdar behöver inte
bara ha en viss sammanhängande storlek eller vara lokaliserade i ett särskilt sammanhang i staden utan den behöver även inrymma många kvaliteter. Innehållet och kvaliteterna ser olika ut beroende på barnens ålder men det är också stor
skillnad på en skolgård och en förskolegård. Ytorna måste ge plats åt barnens lek
och rörelse, och framförallt i en tät stadsmiljö kan det vara svårt att finna tillräckligt stor plats för dessa kvaliteter.
I täta och urbana miljöer blir det därför extra viktigt att utveckla gården, parken
och den omgivande miljöns lekbarhet genom dess innehåll och kvaliteter. Om friytan och stadens innehåll och lekvärdeskvaliteter är goda, kan en spännande och
utvecklande miljö uppnås även på en något mindre friyta eller på yta i nära anslutning. Under förutsättning att platsen är direkt tillgänglig för barnen och personalen och att personalen upplever att det är tryggt och enkelt att låta barnen vistas
där.
Det är viktigt för barnens fysiska hälsa och utveckling att de har möjlighet att
vara ute och röra på sig varje dag. Barn behöver använda hela sin kropp och alla
sina sinnen för att utvecklas, de behöver övning i såväl motorik som i problemlösning och sociala situationer. En bra utemiljö för barn är så flexibel och så fantasieggande att de olika delarna kan användas på många sätt och barnen kan
få utlopp för sin kreativitet och få övning i motorik. En bra miljö ska kunna stimulera barnens alla sinnen genom att kunna smaka, lukta, höra, se och känna sin
omgivning.
Le k vä rde s fa k to r

Multifunktion, stadsmiljö som uppmuntrar
till lek och utvecklar rörelse och motorik.
”Fluent Landscapes” by Adept Architects
and LiWplanning. foto Kåre Viemose, Adept
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En lekvärdesfaktor ska komplettera friytans storlek med bedömning av skolgårdens kvalité. Brist på yta kan kompenseras med ökad kvalitet av innehållet på gården. Till en viss gräns då innehållet inte kan kompensera ytans storlek eftersom
slitaget på små ytor blir för högt och möjligheten till rörelse är begränsad. För att
uppfylla barns behov behövs olika typer av platser i närmiljön. Det behövs platser
som ger rymd och en känsla av frihet som är mindre programmerade. Det behövs
också platser för ytkrävande lek med gott om plats för rörelse och där det går att
röra sig i många riktningar. Närmast till hands behöver barn ha plats för trygghet,
lugn och ro.
Är det stor belastning på lekytorna förlorar de väsentligt sitt lekvärde.
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S ä k er väg vs e n le k bar väg
Movium har med hjälp av flera olika undersökningar visat att avståndet till lekplatsen är det mest avgörande vid val av målpunkt. Barnens trafikförmåga är begränsad i förhållande till vuxnas. För att uppnå en rörelsefrihet och trygghet för barnen
behöver miljön ha låga trafikmängder och en hastighet lägre än 30km/h.
Det finns dessutom ett samband mellan avståndet och hur man väljer att transportera sig till och från bostaden, eller mellan andra målpunkter. Vad som är ”rimligt” avstånd att ta sig varierar beroende på områdets karaktär, till exempel om
området är otrafikerat eller hindras vägen av komplicerad infrastruktur. Biltrafik är
inte bara en barriär för barnet utan upplevs också som ett hinder för vuxna i sällskap med barn. I lågtrafikerade områden kan istället vägen mellan lekplats och
hem bli en lekfull upplevelse i sig.
Boston’s Adult Playground, en park med
gungor och bordtennisbord för spontan lek
i staden, Design gungor Howeler and Yoon
Architecture.
Foto: Anthony Flint.
1
Bänk i gatumiljö skapar samlingsplats för
barngrupper och som samtidigt är en klätter/lekbar bänk.
https://www.pinterest.com/
pin/291889619571436237/
2
Klättervägg i BaNanna park, bostadsområde i Norrebro, Köpenhamn. Den lokala klätterklubben har varit med i utformningen av
bostadsgården och har tillgång till väggen.

1
2

3
Skapa lekfullhet i miljöer som upplevs som
otrygga i staden, t.ex under broar. Garscube
Landscape Link RankinFraser Landscape
Architecture and 7N Architects
foto: Dave Morris

Den temporära stadsmiljön kan vara lekbara.
Mi Casa–Your Casa, installation av Hector
Esrawe och Ignacio Cadena, Atalanta.
foto Ketry Correa

3
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Princip Lekbarhet

Se principen applicerad på
Backaplan på sid. 44

Barn och unga behöver inte bara yta för sin utveckling
och sina vardagliga aktiviteter. Ytorna behöver också fyllas
med kvalitativa värden med ett stort innehåll, genomtänkt
utformning, inslag av natur, odling och pedagogiska miljöer
osv. Platser och lokaler måste vara tillgängliga under dygnens
timmar och veckans dagar, på terminerna och på loven. Platser
och lokaler behöver också vara tillgängliga och hänga ihop i ett
nätverk för att de ska vara åtkommliga för fler.
Bar n e n s le k bara ko rr i d o rer – upple v e l s egata n

Upplevelsegata

Förskola

Bostadsnära park

F-3

Stadsdelspark

4-9

Stadspark

Gymnasium

Ekosystemtjänster som ett pedagogiskt
inslag i promenaden. Jellicoe Street, North
Wharf & Silo Park, Auckland
foto: Taylor Cullity Lethlean with Wraight +
Associates
Fickpark: nyttja stadens vrår och hörn för
vila, lek, odling och pedagogisk verksamhet, ide och visualisering White Arkitekter.
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Likt spridningskorridorer för biologisk mångfald kan stråken i den barnvänliga staden koppla ihop barns aktiviteter, funktioner och lek till ett nätverk av säkra och
lekbara vägar, platser, parker, grönområden, idrottsområden och offentliga funktioner.
Stadslandskapet bildar en barn–social infrastruktur, med ett nätverk av upplevelsegator mellan funktionerna. På så sätt ökas möjligheten att stärka en barnvänlig stad, låta barn och unga vara en självklar del i stadsmiljön, utbytet mellan befolkningsgrupper stärks, samverkan stärks och barns möjligheter att nyttja
stadslandskapet för sin utveckling och bild av sin omvärld. Genom ett gott nätverk av upplevelsegator förbättras stödet för lokaliseringsavvägningar och långFörskola
siktiga genomtänkta
satsningar på den gångvänliga staden.
F-3
Exempel på4-9vad ett lekstråk kan innehålla av upplevelser, lekbar möblering,
Gymnasie
igenkänningsbara
objekt, pedagogiskt innehåll, årstidsvariation. Stråken ska vara
Upplevelsegata
tillgängliga och
trafiksäkra.
Upplevelsegator samordnas med fördel med grönstBostadsnära park
Stadsdelspark
råk, lekstråk och
med ekostråk.
Stadspark
Med inspiration från nya stadsrum som Superkilen i Köpenhamn, Passaig de
Sant Joan i Barcelona eller Making space in Dalton kan Älvstaden utveckla en
stad där förskolor och skolor tillsammans med idrottsverksamhet kopplas ihop till
ett nätverk av lekbara miljöer.
Lekbarheten kan även öka genom (gamification) att med interaktiva medel skapa eller underlätta besökare att hitta fler sätt att använda, leka eller tävla på platsen. Till exempel genom att ge ett kort motionsspår en interaktiv belysning som
besökare kan tävla mot.
Dagvattenmagasin och parkeringar kan vara utmärkta lekplatser. Om de får en
lekfull utformning som uppmuntrar till användning. Människor tenderar att undvika
att ”göra fel” genom att till exempel leka på ”fel” plats, därför måste det vara tydligt att det är tillåtet att leka på ytor som inte är lekplatser.

Kvaliteter & Principer
STADSPARK

Den lekbara staden är en stad för alla åldrar.
med ett innehåll som skapar kvalitet i vardagen,
över veckan och över året
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Kvalitet Samnyttjan
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Samnyttjande är en av nycklarna till ett effektivt hushållande
med stadens markytor och särskilt när konkurrensen om
marken tätnar och varenda kvadratmeter räknas. Ett yteffektivt
markutnyttjande behöver eftersträvas om den täta staden ska
kunna erbjuda livskvalitet för invånarna.
Samnyttjande kan också bidra till en mer socialt sammanhållen
stad där barn, ungdomar och vuxna från olika sociala grupper
ser varandra och samsas i det dagliga livet. Vare sig det gäller
skillnader i demografi, socioekonomi eller etnicitet, finns det en
närhet och en inblick i andras villkor. Det ger en stad där olika
delar i livet vävs samman.
Sa m n y ttja n det s m öj li gheter
Det finns en rad fördelar med samnyttjande men det är en komplex fråga som
både berör planering och markanvändning som drift, förvaltning och verksamhetsorganisation.
Grundskolor kräver idag relativt stora ytor men står samtidigt tomma under
stora delar av året och dygnet. Ett skolår består av ungefär 35 veckor, motsvarande 178 -190 dagar, under resterande 175-187 dagar plus kvällstid finns skolan som outnyttjad resurs för lokaler, idrottsplaner och andra ytor. Vid planering av
skolor i nya exploateringsområden finns den bästa möjligheten till samnyttjande
genom placering, samlokalisering mellan olika verksamheter och utformningsval.
Verksamheter som har visat sig fungera bra ihop med förskoleverksamhet är
kontor och bostäder. Kontor är att föredra ur verksamhetssynpunkt, dessutom behöver kontor inte en egen gård, vilket underlättar planeringen. Vid samnyttjande
av bostadsgård och förskolegård har det visat sig bli mer problematiskt då barn
behöver friytor som tål spring och röj och barn behöver också ha tillgång till en
plats där lek kan fortgå från en dag till en annan. Bostadsgårdar är ytor som används av de boende även dagtid.
D et ge m e n s a m m a o f f e ntli ga ru m m et
Stadens offentliga rum och lokaler ska ge möjligheter för spontanidrott, rörelse,
fritidsaktiviteter etc. Samma yta och lokal bör kunna rymma flera olika behov, ytorna ska vara multifunktionella. Samtidigt som skol- och förskolor ska kunna nyttjas av en allmänhet efter skoltid behöver parkerna och andra lokaler planeras för
att kunna rymma aktiviteter för pedagogisk verksamhet och spontanidrott. I en tät
stadsmiljö blir parkerna än viktigare för avkoppling och rekreation. Därför måste
man hantera parkytorna med varsamhet. Uteförskolor och förskolebussar har blivit ett allt vanligare inslag runt om i Sveriges städer. Parkerna nyttjas som utflyktsparker och för nya upplevelser.
lo k a ler
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Idag är det vanligt att föreningsidrott nyttjar gymnastiksalar efter skoltid men
även skolverksamhetens många specialsalar lämpar sig väl att hyra efter skoltid
för kursverksamhet och liknande verksamhet. När till exempel aktivitetshallar och
idrottshallar i skolor ska nyttjas av allmänheten finns ett ökat behov av förråd för
kvällsverksamhetens och dagverksamhetens material samt en ökad tillgänglighet
så att man slipper gå genom skolans andra ytor för att nyttja hallen. Idag byggs
ofta förråd i idrottshallar men sällan i lokaler för F-3.
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Utmaningen med specialhallar är att anpassa dem så att de kan användas för
såväl skola som för specialaktiviteter. Utöver att satsa på vanlig handel och service kan man med fördel planera för kommersiellt drivna anläggningar för motion
och friskvård. De kan vara en tillgång för såväl skolor som boende. Bland annat
finns exempel på att gymnasiefriskolor har samarbeten med privata friskvårdsanläggningar för att bedriva idrott.
a llm ä n pl at s m ar k o ch k varter s m ar k
Att skolor och förskolor hänvisas till närliggande parker och grönområden innebär
ofta ett ökat slitage på dessa områden och ökade konflikter mellan skolans verksamhet och allmänhetens behov av parken. Om kommunen är huvudman för den
allmänna platsen är drift och förvaltning av platsen ofta finansieras genom skattemedel. Detta innebär att kommunen inte kan sluta avtal med exempelvis en fristående skola som ska nyttja parken som friyta för lek och utevistelse på raster under
skoltid.
Hur överbrygger man gränserna mellan allmän platsmark och kvartersmark?
Genom att grundskolegårdar öppnas efter skoltid och fungerar som allmän plats,
eller att förlägga förskolor i anslutning till park? Båda fallen skapar mervärden för
staden men belastar samtidigt de ansvariga förvaltningarnas enskilda budgetar. Ett strukturertat användande av stadens parker för förskolors utevistelser ökar
parkernas slitage och sköteselkostnader. Administrativa gränser bör inte vara ett
hinder för samnyttjande som skapar högre kvaliteter sociala och hälsorelaterade
för staden.
Av ta l o ch fa s ti ghet s b i ld n i n g
Allmän platsmark ska vara tillgänglig för allmänheten. Ett sätt att lösa samnyttjande av parkmark kan vara att göra en del av parken till kvartersmark där kommunen
är huvudman. Kommunen kan teckna avtal med olika verksamheter som t.ex. en
skola eller förskola så att dessa under dagtid har företräde på området, (ex Kalmar gamla stadionområde).
Om skolgården ska fungera som en resurs för närområdet och kommunen är
huvudman för skolan eller förskolan är det ofta inte något problem att låta gården
vara tillgänglig för barn och unga på kvällar och helger för olika aktiviteter. Om
skolan har enskilt huvudmannaskap kan kommunen teckna avtal med skolan om
att skolgården får nyttjas av allmänheten efter skoltid på kvällar och helger. Kommunen kan då bidra till kostnaden för skötsel och förvaltning.
I nya byggnader kan man bilda tredimensionella fastigheter, det vill säga fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled. Då kan olika våningsplan med olika verksamhet inom samma byggnad utgöra egna fastigheter med olika ägare.
3D fastighetsbildning kan eftersträvas i intergrerade projekt som byggs av privata aktörer och där staden anser att det finns permanenta behov av förskole eller
skolverksamhet.

Efter skoltid
Utgångspunkten ska vara att
skolgård och skollokaler ska
kunna nyttjas av allmänhet,
föreningsliv etc efter skoltid
för större integration i staden
bör skolan innehålla utåtriktade
verksamheter i delar av skolan
Utforma förskole- och
skolgårdarna på ett sätt som
öppnar upp gårdarna för
aktiviteter och kan användas
efter skoltid och således blir en
förlängning av parken.

UT SLÄ PP S G Å R DA R
På många håll i landet har så kallade utsläppsgårdar byggts på bostadsgårdar.
Utsläppsgårdar har en mindre friyta och ett enklare innehåll för att fungera som
en tillfällig plats för förskolebarnen innan man i samlad trupp går till närliggande
park. I nybyggda Kvillebäcken har förskolorna tillgång till en närliggande stadsdelspark. Det har visat sig att de förskolor som ligger på längre avstånd än 200
meter inte hinner att ta sig till parken under en förmiddag. De är därför hänvisade
till enbart den lilla utsläppsgården.
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Princip Samnyttjan

Se principen applicerad på
Backaplan på sid. 45

Princip nod/kluster eller Nätverk

För att bygga en tät och blandad stad behöver marken användas yteffektivt. Samnyttjan är nyckeln som ger möjligheter att
lösa flera önskade funktioner på en begränsad yta. Förutsättningar för samnyttjan och samnyttjan som verktyg måste hanteras på olika nivåer i planeringsprocessen från tidigt skede
ända till genomförande och drift. Samnyttjan kan röra sig från
att verksamheter, lokaler eller friytor kan nyttjas av fler, till att
ytor och lokaler kan ha flera användningsområden, en dubbel/
trippelfunktion.
Under utbyggnaden av Älvstaden kan samverkan mellan aktörer i planeringsprocessen ge positiva samnyttjansvinster för alla inblandade parter. Olika verksamheter som lokaliseras på ett strategiskt avstånd kan stödja varandra. Med en
lokalisering i ett kluster kan lokaler och uteytor samplaneras och få en dubbelanvändning, medan en lokalisering i nätverk ger fler stadsområden en ökad tillgänglighet, där strukturen och nätverket mellan funktionerna behöver förbättras och
förtydligas (upplevelsegator).
Genom överenskommelser mellan fastighetsägare /fastighetsägare mellan
kommun/fastighetsägare eller förvaltning/förvaltning kan samnyttjansvinster skapas som sträcker sig över dygnet, veckan och året. En genomtänkt programmerad
yta kan skapa möjligheter till flexibel användning.
Exemplen nedan visar hur ytor för parkeringar och gator kan nyttjas på olika
sätt över dygnets timmar. Vissa parkeringsplatser eller gatusnitt i staden har av
sin karaktär och lokalisering olika belastning över dygnet och året, därför är detta
ett intressant exempel på hur staden kan användas mer effektivt.

Mu lti f u n k ti o n

Kantzonen mellan stad och skolgård markerad med en låg mur som fungerar som
visuell gräns till skolan. Muren har en dubbelfunktion som sittyta och som cykelplats.
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En yta används på olika sätt under dygnet/
veckan/året. Exempel parkeringsyta som
under dagtid kan fungera som idrottsyta.

Gatumiljö som under vardagar (mellan
9-15) kan stängas av för trafik och användas som lekyta. Ställer krav på gatans innehåll och utformning, se avsnitt Lekbarhet.

E x e m pe l 1 s a m n y ttja n par k
förskola och bostadsgård

avgränsad allmän park

E x em p el 1 - S amnyttjan
park

Samnyttjan Förskola - Allmän park Bostadsgård
En bostadsgård och en förskola utnyttjar samma del av en allmän park.
Denna park föreslås vara inhängnad
för att förskoleverksamheten ska fungera utan extraresurser till övervakning.
Den inhängnade parken övergår därefter till allmän parkyta. Samnyttjaspotential finns också mellan förskolan och
bostadsgården, där barnen under dagtid kan få utnyttja bostadsgårdens yta
till sin lekgård.

Kvaliteter & Principer

Den viktigaste lärdomen av följande exempel är att alltid ha en ambition om
integrerande och samnyttjande lösningar i planeringsprocessen.

allmän park

E x e m pe l 2 lo k a l i s er i n g s pr i n c i per
grundskola - stad

E x em p el 2 - lokalisering

skolgård övergår gradvis
i allmän park

allmän park möter
idrottsverksamhet

Samnyttjan Grundskola - Allmän park Idrottsverksamhet - Skolgård - Stad
En grundskola som lokaliseras centralt i stadsdelen kan nyttja stadskärnans utbud av mötesplatser och kultur et.c. Samtidigt kan skolgården dra
nytta av att ligga nära en park där gården gradvis övergår i en allmän park.
Om dessutom idrottsverksamheten lokaliseras i närheten av skola och park
kan skolan nyttja idrotten dagtid medan
idrottsverksamheten står till allmänhetens förfogande under övrig tid.
E x em p el 3 - kant z onen

Grundskola - Stadsmiljö
Kantzonen mellan olika verksamheter kan bjuda in eller stänga ute människor från platsen. Rätt utformning och
en medveten programering av dessa
ytor är viktig för hur framgångsrik en
tänkt samnyttjan blir. Lekytan på skolgården kan under kvällar och helger
bjuda in allmänheten till att använda
platsen. Dagtid kan torgytans funktioner nyttjas av eleverna som mötesplats
och friyta.

CAFE

E x e m pe l 3 k a n t zo n e n
den viktiga kantzonen

grundskola - lekytor /
stad - mötesplats
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CAFE

Princip Samnyttjan

Kvaliteter & Principer

Samnyttjan sker över året, veckan och dygnet för ett resurssnålt nyttjande av stadens yta. Genom en medveten planering
och en kunskap om de skapade värden som samnyttjan ger
kan också de konflikter som behöver lösas bli hanterbara. Lösningar för hur man samnyttjar olika verksamheter, lokaler och
friytor varierar, goda exempel finns redan i Göteborg och dessa
exempel kan fungera som inspiration och ge stöd och information. Samnyttjan bör sträva att vara dubbelriktad för att ge optimala vinster till samhället i stort.
samnyttjan V E R K S A M H E T E R

Grundskola F-3 ska fungera som flexibel verksamhet med förskolan. Friytor och
lokaler ska lätt kunna ställas om när nya behov uppstår. Under hela planeringsprocessen krävs att flexibilitet mellan verksamheter tänks in i lokaler och friytor.
Privata fastigheter med kontor eller bostäder delar gemensam gård med förskola. Konflikter kan uppstå mellan de boende och förskoleverksamheten då slitaget på gården ökar och ljudnivån blir högre dagtid. En begränsad förskolegård
(utsläppsgård) har låga lekvärden och liten springyta. Därför bör hela gårdens
storlek vara tillgänglig för förskolan, vilket också minskar slitaget. Kontor lämpar
sig speciellt bra ihop med förskoleverksamhet då kontor inte har samma behov av
en gårdsmiljö som förskolan har. 3-D fastighetsbildning som ägandeform kan förenkla blandning av funktioner och ge möjlighet för förskoleverksamhet att hyra in
sig i privata fastigheter.
R esurssn å lt nyttjande av stadens yta

Genom att nyttja stadsdelsparken för förskole- och skolverksamhet kan verksamhetens egen yta minskas något. Barnen får uppleva nya miljöer och spännande
utmaningar utanför sin gård. Färjenäsparken, Eriksberg är ett exempel där förskoCAFE
lebarn leker dagtid. Ofta behöver verksamheten
extra personal när allmän platsmark nyttjas och där det inte finns samma möjligheter till övervakning som gårdar
i direkt anslutning till verksamheten har. Karl Johansskolan i Majorna visar exempel på att man upplever det som positivt att grundskolans spontanidrottsplats används utanför skoltid, och att användningen efter skoltid inte leder till mer stök eller vandalism utan snarast tvärtom.

Samma yta används för olika verksamheter och för
olika målgrupper under dygnets olika timmar.
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Kvaliteter & Principer

samnyttjan av lokaler

Stadens utbud och funktioner kan nyttjas som en gemensam resurs av alla invånare i staden. Speciellt för de äldre barnen kan bibliotek, restauranger och
idrottshallar ligga utanför skolbyggnaden. Genom att eleverna rör sig i och vistas i
närområdet berikas stadslivet. Samtidigt utökas närområde på ett sätt som utmanar eleven och stämmer överens med eleverns ålder och utveckling.
På Lindholmen Science Park har studenterna möjlighet att äta på de drygt 30
restauranger som finns i området. Donnersgymnasiet i centrala Göteborg hyr in
sig i idrottslokaler. Fördelen är att elever kan få en varierad idrottsundervisning
men brist på halltider och långa avstånd kan begränsa hur väl ett sådant system
fungerar för den enskilda verksamheten.
Andra möjligheter till samnyttjan av lokaler är trygghetsboende eller föreningsliv som kan samnyttja skolans specialsalar för utbildningsverksamhet och
friskvård.

D rift och E konomi

Samnyttjan behöver driftas och en form för exempelvis bokningar, betalning av lokalhyra, sköta ljus, lås och städning måste utarbetas. Vem betalar för det extra slitaget, vem ser till att skötsel utförs med rätt insatser och vid rätt tidpunkt? Behöver en förvaltning ersättas ekonomiskt av en annan förvaltning? Dessa och fler
frågor behöver utredas vidare.
Passiv övervakning av friytor och skollokaler kan uppnås genom att bebyggelsens entréer och fönster vänds mot skolgården, idrottsytan och parken. Den passiva övervakningen bidrar till att skapa trygghet.
En annan fråga är om friytan ska vara allmän platsmark eller kvartersmark? Om
en del av en park är kvartersmark ger det kommunen möjlighet att teckna avtal
med olika verksamheter som t.ex. en skola eller förskola så att dessa under dagtid
har företräde till området. Lösningen ska dock inte ses som ett sätt att uppnå riktvärden för otillräckliga skolgårdsytor.

CAFE

Drift och ekonomi, hur ska en samnyttjad yta
driftas, vems ekonomi belastas och hur kan
driftbudgeten kompenseras?

CAFE

Gymnasister kan samnyttja lokaler samtidigt
som stadslivet blir mer levande. Bibliotek,
idrottshallar, restauranger eller caféer på stan.
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I detta avsnitt appliceras principerna för Sammanhang, Friyta,
Lekbarhet och Samnyttjan i Älvstadens delprojekt Backaplan.
Förslaget på strukturplan för Backaplan (2015) fungerar som ett
exempel på hur man kan arbeta med principerna vid avvägningar av
lokalisering, yttillgång och utformning.
Avsnittet innehåller också en sammanställning av de
rekomendationer och lärdomar som diskuterats och använts i
föregående avsnitt. Avslutningsvis har förslag samlats på behov av
moment och aktiviteter i kommunens fortsatta process.

Slutsatser

da

g-n

ära, 5 m in

Slutsatser

Exempel Backaplan Sammanhang

je

r
Va

Veckovis-nära, 15 min

Närhetssnurra applicerat på Backaplan, med utgångspunkt vid en
lokalisering av förskola/F-3.
I detta exemplet har en förskola lokaliserats i ett blandstadsområde med stort bostadsinnehåll. Den bostadsnära parken återfinns
i nära anslutning så att den kan utnyttjas varje dag. Även lokal kollektivtrafik finns i nära anslutning till förskolan, i syfte att öka tillgängligheten för barn och föräldrar och minska biltrafik morgon
och kväll. Andra bostadsnära parker och stadsdelsparken Kvilleparken kan nås inom en 15 minuters promenad. Övriga aktiviteter så
som idrott, kultur, bibliotek är tillgängliga vid mer ordnade utflykter
då de ligger på ett längre avstånd än 15 min promenad.
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Slutsatser

Exempel Backaplan Friyta

Förskolan har tillgång till halva bostadsgården dagtid
Friyta 20 – 27 m² / barn
i direkt anslutning till
förskolan

Närliggande park erbjuder kompensationsvärde
Park via upplevelsegata

++

Principen för hur kravet på friyta och möjligheter till
kompenserande ytor kan hanteras har applicerats på Backaplan,
med utgångspunkt i planeringen av en förskola.
Här har förskolan med fyra avdelningar och ca 18 barn per avdelning lokaliserats med anslutning till en bostadsgård och intill
en park. Om man tar halva bostadsgården i anspråk som utemiljö under vardagar och dagtid uppfyller man bara 20-27m2 per barn.
Därför behöver friytan kompenseras med andra ytor och värden. I
detta fall ger parken möjlighet till kompensation om den görs lättillgänglig genom att gatan blir en upplevelsegata och parken utformas och programmeras som friyta för förskola.
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Stads

delspa

rk

Slutsatser

Exempel Backaplan Lekbarhet

12st förskola
3st f-3
2st 4-9
Bostadsnära park
Upplevelsegata
Stadspark

44

Principen om lekbarhet applicerat på Backaplan, tar
utgångspunkt i att stråk och platser i staden utformas på ett
sätt som stöttar lek, samspel och barn och ungas rörlighet.
De lekbara stråken och platserna finns i en sammanhängande
struktur tillsammans med parkerna.
I exemplet Backaplan knyts Kvilleparken samman
med de bostadsnära parkerna och Jubileumsparken i frihamnen. Denna struktur ger underlag för bedömning av
lokaliseringsförutsättningarna.

Slutsatser

Exempel Backaplan Samnyttjan

Handel

Förskola
Äldreboende

Stadsgata

Stadsdelspark

Gym
P-plats

Idrottshall
Kulturhus

Principen om nätverk av samnyttjan applicerat på Backaplan.
Genom att se innehåll och funktioner i en tät stadsmiljö utifrån
hur de kan utnyttjas över dygnet och över årstider skapas bättre
möjligheter till effektivt utnyttjande av mark och lokaler. Här ges
exempel på funktioner och innehåll som kan ha utbyte av lokaler
och ytor.
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Rekommendationer

Slutsatser

Här samlas de rekommendationer och slutsatser som
tagits upp i tidigare avsnitt. Rekommendationerna berör
planeringsprocessen generellt och övergripande samt berör de
fyra kvaliterna som lyfts fram, Sammanhang, Friyta, Lekbarhet,
Samnyttjan. Rekommendationerna och slutsatserna ska ses
som ett diskussionsunderlag för fortsatt process.

öv ergr i pa n de re ko m m e n dati o n er
1.

2.
3.

Tidigt skaffa kunskap om det totala servicebehovet i ett planeringsområde.
Planera funktionerna samtidigt
med resten av bebyggelsen.
Undersök om samnyttjansmöjligheter finns. Ha en ambition om integrerande och samnyttjande lösningar.

Sa m m a n ha n g
Funktioner ska kunna samverka
med sin omgivning!
1. Lokaliseringen ger förutsättningar
för samnyttjan och ska därför bedömas utifrån förutsättningarna för
samnyttjan.
2. Förskolan/skolan/idrotten bör ligga där det finns många boende för
att funktionen ska kunna användas
övriga tider.
3. Ha en medvetenhet i planeringen där en öppenhet kring att dela
byggnaderna och utemiljön med
andra verksamheter skapas.
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Lokalisering förskola:
1. Lokaliseras om möjligt i direkt anslutning till bostadsnära park.
2. Eller i direktanslutning till ett upplevelsestråk.
3. Den bostadsnära parken kan framförallt fungera som ett stöd för förskolor som ligger inom en radie av
5 minuters gångväg.
4. Lokaliseras i närhet till kollektivtrafik.

Lokalisering grundskola:
1. Ska vara en integrerad del av staden.
2. Lokaliseras i närhet till kollektivtrafik.
3. Lokaliseras gärna i direkt anslutning till idrottshall.
4. och om möjligt i anslutning till
stadsdelsparken, som kan fungera som stöd för grundskolans verksamhet.
Lokalisering gymnasium:
1. Ska vara en integrerad del av staden
2. En kollektivtrafik som når brett i regionen är extra viktig vid lokalisering av gymnasieskolor.
3. Lokaliseras gärna med närhet till
idrottshall.
Fr i y ta
Park och taklandskap
1. Det behöver ställas krav på storlek
och innehåll i parken som förutom
att fungera som närområdets gröna
oas också måste rymma funktioner anpassade till förskolans verksamhet
2. Kraven för vad en stadsdelspark
ska erbjuda, behöver i den täta staden utökas till att även ingå i ett
sammanhang där olika typer av
idrottsverksamhet lokaliseras.
3. Att utveckla taklandskapet för utevistelse kan vara ett sätt att skapa
mer friyta för en förskola och skola
i tät innerstad.

Slutsatser
4.

Taklandskapen behöver göras lättillgängliga från markplan och ska kunna utformas på olika sätt.

2.

3.
Kompensation
1. Om man inte lyckas tillgodose tillräckligt stor sammanhängande yta
i direkt anslutning till verksamheten
så ska tillgång till närliggande friytor
i viss mån kunna kompensera för den
mindre gårdsmiljön.
2. Dock kan dessa kompensatoriska friytor stödja verksamheten till en viss
gräns. En förskola eller skolverksamhet som inte uppnår gränsvärdet
uppnår inte heller en fullgod kvalitet för friytan och för barns rätt till en
god arbetsmiljö.
Kompensation innebär andra krav
1. Vid nyttjande av parker som rastyta
kräver verksamheten en utökad 		
personaltäthet.
2. En skola och förskola får inte ta över
en bostadsnära park som sin ända
friyta.
3. Parker i Älvstaden bör som standard
ha ett väderskydd ämnat för förskolor
och skolor, för måltider och samlingar. Önskvärt är också en toalettbyggnad och en parkering avsedd för förskolebuss.
4. Det behövs strategier för hur den enskilda förvaltningens budget kan
kompenseras vid ökat användande av
marken.
Le k barhet
1.

Arbeta med lekbarhet vid utformning
av lokaler och gårdar, såväl som gator, stadsrum, torg och parker.

4.

Lägg tidigt ett sammanhängande nät
av upplevelsegator. Stråken ska vara
tillgängliga och trafiksäkra.
Upplevelsegator samordnas med fördel med grönstråk, lekstråk och med
ekostråk.
Älvstaden kan utveckla en stad där
förskolor och skolor tillsammans med
idrottsverksamhet kopplas ihop till
ett nätverk av lekbara miljöer.

Sa m n y ttja n
Bebyggelsens våningar och utformning.
1. Funktionerna kan med fördel placeras i de två-tre understa våningarna
med kontor eller bostäder ovanpå.
2. Bebyggelsens entréer och fönster
ska vändas mot skolgårdar, idrottsytor och parker för att ge ytterligare
uppsikt och skapa trygghet.
Lokalisering och sammanhang
1. Utgångspunkten ska vara att skolgård och skollokaler ska kunna nyttjas av allmänhet, föreningsliv etc efter skoltid.
2. En anläggning/funktion som läggs i
ett attraktivt sammanhang får troligen ett högre nyttjande.
3. Genom att höja kvalitén på tex material, belysning och utformning kan en
spontanidrottsplats få en ökad aktivitetsgrad.
Multifunktion och flexibel användning
1. Mångfunktionella byggnader med lokaler som kan anpassas efter behov,
exempelvis lokaler som kan konverteras mellan förskola, skola, fritidsverksamhet och social träffpunkt bör eftersträvas.

2.
3.

Kantzonerna ska programmeras för
att bjuda in till användning.
För större integration i staden bör
skolan innehålla utåtriktade verksamheter i delar av skolan, tex. bibliotek
och café.

Gestaltning
1. Om en anläggning / funktion ska
samnyttjas bör de hålla en ganska
hög gestaltningsnivå. Studier visar tydliga tecken på att anläggningar med hög kvalité och attraktiv gestaltning attraherar fler aktiva, såväl
egenorganiserade som hos föreningar som nyttjar anläggningen.
Avtal
1. Om gårdsmiljö inte går att anordna
på verksamhetens egen mark bör ett
avtal upprättas mellan verksamheten
och markägare som reglerar nyttjanderätten och kostnader för eventuell
anpassning av utemiljön i linje med
verksamhetens behov och fördelning
av drifts och underhållskostnader.
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Fortsatt process

Slutsatser

Processen som har legat till grund för denna rapport har varit
bred och gett många insikter och funderingar. Rapportens
slutsatser och principer behöver i nästa steg testas och
utvecklas. Nedan finns en lista med frågor som kvarstår och
frågor som kommunen bör arbeta vidare med i nästa steg.

Frågor som kvarstår
fö ra n k r i n g o m ba kgru n d – s ätt i ko nte x t
Förankra rapportens utgångspunkter, principer och slutsatser hos berörda aktörer i kommunen.
R e ko m m e n dati o n er n a fö r f i n a s
Rekommendationerna måste arbetas igenom och förfinas av kommunen. Detta är
ställningstaganden som måste tas i samsyn mellan förvaltningarna och troligen
hanteras politiskt.
Te s ta ti ll s a m m a n s m ed pl a n erare i de lproj e k t i Ä lvs ta de n
Genom att applicera principerna i pågående planering kan dessa testas och vidareutvecklas. Ett första steg kan vara en fördjupning av kvaliteterna och principlösningarna i ett delområde.
ut vä rdera pr i n c i per n a
Utvärdering av Principlösningar, hur kan verktygen användas i en pågående process? Utvärderingen återkopplas till orginaldokumentet som uppdateras och fördjupas.
G ö r e n M å lko n f li k t s a n a lys
Målkonflikter och svårigheter i samband med vissa principer och strategier eller
kombinationer av principer påtalas och lyfts men för att hitta godtagbar hantering och lösning krävs ofta fördjupade studier. Inom ramen för detta uppdrag har
hantering och lösningar diskuterats men inte utretts vidare.
R i s k bed ö m n i n g
En riskbedömning av vilka värden som äventyras med detta arbetssätt.
A rbeta i ge n o m o rga n i s ati o n – a k tö r – pro ce s s
De organisatoriska lösningar som Göteborgs stad behöver utveckla för att kunna arbeta i en mer strukturerad och välfungerande process angående förskole –
skolmiljöer och idrottshallar har inte fördjupats i detta dokument.
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Slutsatser
I n vo lv era o ch fö r s tå Ver k s a m heter n a – per s o n a l
Pedagogiskt innehåll i verksamheterna och andra verksamhetsfrågor ligger utanför
studien men är viktiga frågor i fortsatt arbete. Hur påverkar deras sätt att bedriva verksamheten utformning och lokalisering? Hur påverkar planering och lokalisering kravet
på personaltäthet och verksamhetsinriktning.
Ly f t o ch fö rt y d li ga fö rva ltn i n g – av ta l – m ar k
Förvaltning, mark och avtalsfrågor nämns i arbetet men måste utvecklas vidare då denna typ av frågor inte rymts inom ramen för uppdraget.
R e v i dera – ti ll ägg ti ll grö n s trateg i
Flera av principerna och rekommendationerna kan ställa utökade krav på andra offentliga ytor i staden. Detta kan innebära att revideringar krävs i andra strategiska dokument. Parkerna är sådana ytor. Se över grönstrategin.
s a m n y ttja n utred s i eget de lpr oj e k t
Samnyttjan är troligen den viktigaste parametern för den täta stadens möjligheter till
hushållning av markyta. Men också den parameter som kräver en fördjupning och en
egen studie över bra exempel i Sverige, Norden och världen.
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Källförteckning

Allmänna råd barns friytor (Boverket)
Gör plats för barn och unga! (Boverket)
Utemiljöer för barn och unga (Boverket)
Skolans och förskolans utemiljöer (Movium)
Utemiljö vid förskolor i Malmö (Malmö Stad)
Omsorgspolitikk for morgendagens eldre (Norsk form)
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (Malmö Stad)
Grönstategi (Göteborg stad)
Barnkonsekvensanalys (Göteborgs stad)
Planera för verksamheter (Göteborgs stad, 2010)
Ramprogram för förskole-/skolbyggnader (Göteborgs stad, 2014)
Trafikstrategi för en nära storstad (Göteborgs stad, 2014)
Vision älvstaden (Göteborgs stad, 2012)
Ansvarsfördelning i fastighetsförvaltningen (Göteborgs stad, 2012)
Plan för säkra och trygga skolvägar i stockholm stad (Stockholms stad)
Friområdes-, sociotop- och barnkonsekvensanalys
Av ursviks västra delar
Funktionsprogram - Så här tänker vi när vi bygger (Sollentuna kommun, 2013)
Lite plats för barn i tät stad, SVD (artikel, 2014)
Nya hovås kvaliteter
Den täta staden i praktiken (examens-arbete, Julia Frisk, 2014)
Plan och Bygglagen PBL (Boverket)
Barnkonventionen (FN)
Skollagen (Skolverket)
Läroplanen (Skolverket)

FOTON Fotograf är nämnd vid varje bild.
I övriga fall är bilderna tagna av White Arkitekter
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Lagstiftning och vägledande dokument

L AG A R O C H s t y rd o ku m e nt
Planeringen av förskola och skola är underordnad ett antal
lagar och kommunala styrdokument, te.x Plan och bygglagen, PBL, Miljöbalken och Skollagen. Just nu pågår också
en utredning där Boverket har fått i uppdrag av regeringen
att tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet/Movium
ta fram en nationell vägledning för barns och ungas utemiljö, med särskilt fokus på skol- och förskolegårdar. Vägledningen ”Gör plats för barn och unga!” väntas bli klar i maj
2015. Från 1 mars 2015 gäller nya allmänna råd från Boverket i 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL.
Bland styrdokumenten finns stadens budget, Översiktsplanen Promenadstaden, Den Gröna promenadstaden och inte minst funktionsprogrammet som styr utformningen av skolors inne- och utemiljöer.
Bov er k et s a llm ä n n a r å d o m f r i y ta
Enligt Plan och bygglagen ska det finnas en tillräcklig stor
friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor
och liknande verksamhet. Kommunen ska bedöma vad som
är tillräcklig friyta så att det finns förutsättningar att bedriva
en ändamålsenlig verksamhet. Boverket har tagit fram allmänna råd som förtydligar bestämmelserna. De allmänna
råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av 8 kap. 9§ andra stycket, 10§ och 11§ PBL och
anger hur man kan eller bör göra för att uppfylla föreskrifterna. 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.
•
Kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden,
god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.
•
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.
•
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.
BFS 2015:1 FRI 12
Friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att ersättas med friyta med likvärdiga möjligheter
till varierande lek och utevistelse.
Friytan ska vara 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.
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Förskola

Forfatterhuset
Farming Kindergarten
Ring around a three
Mobila lösningar

Grundskola
Guldberg Skole

Gymnasium
Hellerup gymnasium

Idrott

Aahus motorikhall
Brooklyn Bridge Park
Korsgadehallen

Lekbar Stad
BaNanna Park
Superkilen
Passaig Sant Joan
Maritime youth center
Bornkulturhus ama’r

Genom att studera referensprojekt på hur man har löst förskole –
och skolmiljöer samt idrottsytor i tät innerstad på andra platser
i världen så ska Älvstaden kunna dra nytta av dessa idéer.
Lösningarna är tagna från platser med likartade förutsättningar
som i Älvstaden och utgör en idébank av applicerbara möjligheter i
en tät innerstadsmiljö.

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Förskola
sammanhang & identitet

Projekt: Forfatterhuset
Arkitekter: COBE Arkitekter
Plats: Den gamles by, Köpenhamn
Typ: Förskola för 160 barn, ålder 0–6år
Storlek: 1.927 m2

Beskrivning
Forfatterhuset är en förskola i stadsdelen Norrebro. Skolan är uppbyggt
av fem byggnadskroppar som hålls
ihop till en samlad struktur med hjälp
av ett skal av stående lameller. Fasaden knyter med sin kulör an till sitt
sammanhang med tegelarkitektur från
1940-60-talet
Förskolan har flera aktivitetsytor på
taket, i olika nivåer. Varje avdelning har
en uteplats där det finns möjlighet till
utevila. Takgårdarna är ett komplement
till uteplatsen på markplan för framförallt de yngre barnen.
Förskolan ligger i ett sammanhang
där flera förskolor utnyttjar en liten
park. En park som rymmer ett minizoo
och några bänkplatser och en grillyta.

Forfatterhuset i den gamles by. Skolan rymmer flera avdelningar på andra och tredje våning
med egna takterasser. Den gemensamma större gårdsytan används i första hand av de lite
äldre barnen och är uppbyggd av slittåliga material som konstgräs och asfalt.

A N A LYS
Förskolans takytor ger möjligheter till
utevila för de små barnen. Lekytorna på
taket uppfattades dock som små och
sterila i sin gestaltning.
Storleken för förskolans friyta är
sammanlagt 6 kvm / per barn. Men
den friyta som finns tillgänglig var fint
gestaltad med variation av topografi och material. Alla ytor kan utnyttjas
för flera aktiviteter, vilket är en samnyttjansprincip som är nödvändig vid en
begränsad storlek. Den begränsade
ytan ger dock lite möjligheter till naturlek och växter på gården.
Den närliggande parken uppfattades som en positiv kompensationsyta
för förskolan, men kräver mer personal
vid utgång till parken.
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2

1
1. Entre in till Förskolan. Det böljande huset
har fått mycket uppmärksamhet för sin arkitektur och utformning.
2. En av flera takterasser som är kopplade till avdelningarna på andra och tredje
våningen.
3. En stor andel av den grönska som finns
på gården består av det stora trädet, som
man har lyckats att spara under byggtiden.
Trädet skapar karaktär och är en mötesplats
på gården.

3

Projekt: Farming Kindergarten
Arkitekter: Vo Trong Nghia Architects
Plats: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Typ: Förskola för 500 elever
Storlek: 10 650 kvm
byggnad 3430 kvm, taklandskap 3840 kvm

Beskrivning
En förskola placerad i ett industriområde, byggd för barnen till arbetarna på
Pou Chen skotillverkning.
Trots en liten budget var arkitekterna måna om att de skulle lyckas skapa en prototyp för en hållbar förskola där barnen ska lära sig att odla sin
egen mat.
”Den snabba urbaniseringen fjärmar vietnamiska barn från grönytor och
lekplatser och därmed också från deras relation till naturen”. Farming Kindergarten vill utmana att förändra detta faktum.
Byggnaden är formad i en looprörelse som skapar tre skyddade innergårdar. På taket finns ytor för grönsaksodling, gräsytor och planteringar. Taket
sluttar ner till marknivå i två ändar av
förskolan och ger på så sätt en lättillgänglig takyta. Förskolan är två våningar högt. Alla klassrum nås via gångvägar utifrån.
A N A LYS
Skolan upplevs som en omsorgsfullt
utformad pedagogisk miljö där barnet
och barnets kontakt till naturen står i
fokus.
Generösa friytor på taket till förskolan ger lugna platser för utepedagogik och odling, men ger samtidigt roliga springytor. I ett annat klimat skulle
taket varit en möjlig pulkabacke då det
sluttar ner till marknivå. Ett taklandskap
som på ett naturligt och lättillgänglig
sätt öppnar upp sig mot sin omgivning
blir också en möjlig offentlig yta som
kan utnyttjas efter skoltid.
foto Vo Trong Nghia Architects
läs mer: http://votrongnghia.com/projects/
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farming-kindergarten-2/

Omvärldsanalys

Förskola
friyta & taklandskap

Omvärldsanalys

Förskola
samnyttjan lokal

Projekt: Ring around a three,
Arkitekt: Tezuka Architects
Plats: Tachikawa, Tokyo, Japan
Typ: Skollokal och Hållplats
Storlek: 4791.69m2 fotavtryck 74.72m2

be s k r i v n i n g
Ett gamalt japansk Zelkova träd växer
mitt i ett klassrum där det är trädet och
inte byggnadens yttre gränser som definierar rummet. Skollokalen används
för lektioner i engelska och fungerar
samtidigt som en busshållplats.
För 50 år sedan dog nästan trädet
i en tyfon. Men trädet överlevde och
har nu växt sig så stort att man inte kan
nå runt trädets stam. Barken är helt
slät efter alla barn som har klappat på
trädet.
A N A LYS
Ring around a tree visar att arkitektur
är en sinnlig upplevelse och att oväntade möjligheter till samnyttjan finns när
man tänker kreativt.

Foto: Katsuhisa Kida
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Cykeltaxi

Förskolebussar

Cykelåkeri, t.ex Move by bike i Malmö, plats
för 12 barn

mobil förskola för barn i åldern 3–5 år

”christianacyklar, plats för 6 barn.

För att lösa tillfälliga toppar när förskolorna
inte räcker till kan en extra avdelning skapas
med hjälp av förskolebussar.
foto: Karl Melander/sydsvenskan
foto: Ida Lindhagen/Sveriges Radio

Cykeltaxi som cykelåkeri där man hyr både
kärran och cyklisten vid behov.
foto : move by bike
Christianacykel med plats för 6 barn och
bärbar toalett.
foto. Lars Brundin, Sydsvenskan

Cykeltaxin Move by bike är en cykelbuss med plats för 12 mindre barn.
Den hyrs ut av ett cykelåkeri och tanken är att den ska utnyttjas av förskolor som transportmedel till utflykter och
lekplatser. ”Det är ett miljövänligt sätt
för barnen att upptäcka nya delar av
stan. Alla barn spänns fast och hjälmar
sätts på innan barnen ger sig iväg i den
hetsiga stadstrafiken.”
Ett annat alternativ är ”Christianiacyklar” som köps in av förskolorna själva och rymmer 6 barn.
Cyklarna anses säkra med till exempel extra bromsfunktion och bälten där
barnen spänns fast. Två barn kan sova
middag i lådan. Cykelkärran rymmer en
bärbar toalett
Förebilder finns i Malmö där flera
förskolor använder sig av Christianiacyklar för att lätta på trycket i en stor
barngrupp. Det fick en positiv bieffekt genom att både barn och personal
kunde komma ut i naturen på ett hållbart sätt.
läs mer: http://www.movebybike.se/sv/
Boka/cykelbussen-pris-fakta
http://www.sydsvenskan.se/lund/lundsforsta-cykeldagis/

bussar används i flera kommuner i Sverige,
exemplet nedan är taget från Lund

I Lunds närområde finns för närvarande
fem förskolebussar knutna till fem olika
förskolor. Bussarna är specialbyggda
och anpassade för förskoleverksamhet. Alla barn har en egen bilbarnstol
och bussarna är utrustade med samma
grundfunktioner som en förskola i en
byggnad, det vill säga skötrum, kök, toalett med mera. Man har med sig varm
lunch som förvaras i värmeskåp i bussen. Maten äter barnen ute i naturen eller inne i bussen vid borden. Borden
i bussen är höj– och sänkbara så vid
behov av vila sänker man borden och
lägger en madrass över.
Bussarna åker till platser som ligger
ca 30 minuters resväg från förskolan.
Verksamheten skiljer sig åt mellan de
olika förskolorna och de använder bussen på olika sätt. Bussen kan fungera
som ordinarie verksamhet mellan 9-15,
övrig tid är de på ordinarie förskola. Eller som ett komplement till den ordinarie verksamheten då barnen turas om
att åka med bussen under veckans olika dagar.
Stadens första förskola på hjul blir
verklighet redan i april. Genom en inhyrd buss ska Merkuriusgatans två avdelningar i Bergsjön testa på det nya
arbetssättet under våren. ”Vi har fått
förslag från park- och naturförvaltningen om platser inom en radie av en halvtimmes körtid. Platser med parker och
mycket grönska där bussen kan parkeras i närheten säger Laila Svensson, områdeschef för förskola i Östra
Göteborg.
läs mer http://www.lund.se/Medborgare/
Utbildning––forskola/Forskola–och–barnomsorg/Forskolebussarna/
http://www.direktpress.se/goteborg/
Nordost/Nyheter/Forskolebussen-pa-provredan-i-april/
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Omvärldsanalys

Förskola
mobila lösningar

Omvärldsanalys

Grundskola
samnyttjan stad

Projekt: Guldberg Skole
Arkitekt: Nord Architects
Plats: Norrebro, Köpenhamn
Typ: Grundskola och Fritids för 500 elever

Beskrivning
Guldberg Skole är en grundskola med
elever från 6 –12 år. Skolan ligger i
Norrebro och kan beskrivas som ett
nytt modernt stadsrum. Guldberg skola är på samma gång en skolgård, ett
stadsdelstorg och en offentlig lekplats.
Skolan ligger i tät innerstadsmiljö och
har få gröna områden i närmiljön.
Varje yta på skolgården är noggrannt programerad för att kunna göra
minst två funktioner eller fler. Extra stor
omsorg har lagts på kantzonerna. Dels
för att hindra cyklister att gena över
skolgården. Dels för att locka människor att använda gården efter skoltid.
Skolgården saknar helt staket ut mot
gatan. Gränsen markeras enbart med
en låg mur som fungerar som bänk och
i vissa sektioner som cykelställ. Skolan
har också en byggnad med en aktivitetsyta på taket och en rutschkana ner
till marken.

1

2

3

analys

Guldberg skole är en representativ
skola för den täta stadens möjligheter
till samnyttjan. Och skolan visar på exempel hur man kan bjuda in allmänheten till skolgården och vice versa hur
eleverna kan använda sig av staden.
Det blir också tydligt att en begränsad friyta också begränsar vilka typer
av markmaterial som kan användas. Tåliga markmaterial som asfalt och gummiytor fungerar fint medan gräsytor och
buskage har svårt att klara sig i en så
här hårt belastad skolmiljö.
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4
1. Cykelställ/Bänk/Visuell gräns för skolans
yttre gräns 2. Lekgården möter torgytan

3. Alla ytor gör mer än en sak, gungplats/
mötesplats/väderskydd 4. Fotboll/Basket

Projekt: Gammel Hellerup Gymnasium

1

Arkitekt: BIG Architects
Plats: Hellerup, Denmark
Typ: Gymnasium och Multihall
Storlek: 1100.0 kvm

2

3

Beskrivning
Hellerup gymnasium och BIG Arkitekter har lyckats skapa en mötesplats
med stark arkitektur och en variation
av användningsområden. Istället för att
placera en idrottshall utanför skolbyggnaden och sprida ut de sociala mötespunkterna över skoltomten, har man
velat skapa en fokuspunkt och möteshub. Idrottshallen ligger 5 meter under markytan och är placerad mitt på
skolgården. Hallens tak skapar en välvt
träbeklädd kulle som fungerar som en
samlingsyta för skolans elever.
analys

Genom att gräva ner en idrottshall kan
idrott och friytor samnyttjas.
Studier visar tydliga tecken på att
anläggningar med hög kvalité och en
attraktiv gestaltning attraherar fler aktiva, såväl egenorganiserade som föreningar att nyttja anläggningen.

4

5

foto: Jens Lindhe
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Omvärldsanalys

Gymnasium
samnyttjan friyta idrott

Omvärldsanalys

Idrott
multifunktion

Projekt: Aahus motorikhall
Arkitekt: C.F. Møller
Plats: Aarhus, Denmark
Typ: Gymnasium
Storlek: 1000 m2 nybyggnad och
400 m2 ombyggnad

Beskrivning
Idén med hallen har varit att skapa en
plats som inbjuder barn i åldern tre till
tio år till att bejaka och utveckla sin
motorik.
Hallen har tematiska zoner som
Kängeruulandet med trampoliner och
löputrustning och Aplandet med rep
och jungelliknande träd. Hallen bjuder
in till att gå/springa runt med sina åtskilliga gångbroar och plattformar.

A n a lys
Det har visat sig att hallar som kan
uppfattas som nischade mot en viss
idrott ofta attraherar väldigt många kategorier idrottsutövare. En motorikhall
är inte bara en hall för gymnastikträning
utan också en hall för friskvård, som familjeutflykt eller som en del av idrottsundervisningen i skolan.

foto: Julian Weyer, C.F. Møller
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Projekt: Brooklyn Bridge Park - Pier 2
Arkitekt: Maryann Thompson Architects
Plats: Brooklyn, New York
Typ: Idrottsområde
Storlek: Hela parken är 34 hektar stor längs
en 2,1 km lång sträcka.

Beskrivning

1

2

3

Brooklyn Bridge Park ligger i stadsdelarna Brooklyn Heights och Dumbo
längs Brooklyn´s East River. Området
har tidigare fungerat som industrihamn,
transportterminal, entrepunkt för emigranter, ett konstnärs -och aktivistcentrum till dagens park som besöks av
miljoner turister och New Yorkbor varje år. Parken är uppdelad i 11 delområden, var och en med unik topografi,
växtlighet, karaktär och innehåll.
Pir 2 är dedikerad till sport och rekreation. Här finns en stor variation av
olika sportytor. Varje sommar anordnas
ett område för att kunna sjösätta kayaker och här kan man också låna kayaker. Alla aktiviteter kan användas spontant. Vissa banor går att boka i förväg
som basket, handboll, boccia och
shuffleboard. Området är öppet varje
dag mellan 6-23. Kvällsbelysningen är
på fram till 23.
A n a lys
Ett område som stödjer spontanidrott, och på ett demokratiskt sätt låter alla invånare och besökare ta del av
idrottsytor mitt i staden. En ouppvärmd
idrottsyta där endast ett tak fungerar
som klimatskydd blir ett ekonomiskt
fördelaktigt sätt att bygga på och ändå
få till stora idrottsytor.

4

bild 1 foto: Etienne Frossard
bild 2-4 foto: Julienne Schaer
http://www.brooklynbridgepark.org/park/
pier-2
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Omvärldsanalys

Idrott
ouppvärmd idrottsyta

Omvärldsanalys

Idrott
idrottshall och park

Projekt: Korsgadehallen
Arkitekt: BBP Arkitects
Plats: Norrebro, Köpenhamn
Typ: Idrottshall och parkyta
Storlek: 3.500 m²

Beskrivning
Korsgadehallen är byggt 2006 och
ligger i hjärtat av Norrebro. Hallen är
konstruerad som en ”håla nedgrävd i
backen”. Med sin alternativa arkitektur
lockar hallen som utflyktsmål men också som friyta för närområdet.
Den stora hallen är en handbollsbanas storlek, övriga utrymmen ligger runt denna hall, antingen i samma
nivå eller på balkongen som omger hallen på två sidor. Hallen rymmer både
moderna idrottsfaciliteter som fotboll och gymnastik men också danssalar och kampsportsdelar, teater- och
musikarrangemang.
Korsgadehallen har blivit en mötespunkt i Norrebro. Hallen lyckas att rymma både den organiserade föreningsskol -och institutionsidrotten och de
självorganiserade brukarna, även om
de sistnämnda i högre grad använder
hallen som vistelseyta. Å andra sidan
så fyller hallen en viktig funktion som
vistelseplats för många, inte minst för
barn och unga med annan etnisk bakgrund än dansk. Då vissa önskar att
hallen i första hand ska fungera som
idrottshall menar andra att hallen som
är lokalt förankrad och är ett multifunktionellt hus också ska kunna rymma en
social funktion som mötesplats för barn
och ungdomar i kvarteret.

1
bild 1 http://www.hoffmann.dk/projekter/kultur_
projekter/article80174.ece
bild 2 http://livingroofsworld.com/page19.php
bild 3 https://naoshi.
s3.amazonaws.com/uploads/deal_image/59302/
image/default_Fashion_
Flea_005.png

2

A n a lys
Genom att tänka samnyttjan och multifunktion kan man få intressant arkitektur kombinerad med funktion och sociala värden.
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3

Idrott
spontanidrott och bostadsnära
gård/park

1

Omvärldsanalys

Projekt: Bananna Park
Arkitekt: Nord Arkitekter
Schønherr Landskab
Plats: Norrebro, Köpenhamn
Typ: Spontanidrott på bostadsgård
Storlek: 5000 kvm

Beskrivning

1-4 BaNanna Park, Norrebro. Uppbyggd
med en stor gräsyta, en klätterbåge och
lekytor. Samtidigt som parken uppmuntrar

2

till rörelse och lek är BaNanna Park en
identitetsbärare för området och en viktig
mötesplats.

3

Historian om BaNanna Park börjar
2004 när planer på att bebygga en av
de få gröna plättar som fanns kvar i
Norrebro, gjordes offentlig. Kommunen lyckades rädda den lilla grönytan
som var förorenad och behövde saneras. Utvecklingen av parken skedde i
ett tätt samarbete med boende i närområdet som önskade en grön park
med lekytor för barn och ungdomar.
Resultatet är olika stora aktivitetsytor,
pingisbord, en lekplats och en ”banan”
i gummibeläggning, som ligger runt en
gräsmatta. En stor klätterbåge markerar entren in till parken och används
främst av den lokala klätterklubben.
Under tiden som parken var under
planering användes området av närliggande skola. Elevernas löprunda gick
varv efter varv runt grönområdet, vilket verkar ha blivit en nedärvd vana i
den färdigställda parken. I studier av
hur parken används och i intervjuer av
brukare är det tydligt att man i ord och
handling springer och klättrar när man
är i parken (Citilek).
A n a lys
Exemplet BaNanna Park visar hur ett
lokalt engagemang bidrar till dels parkens utformning och dels ett positivt
användningsmönster (”att man springer
i BaNanna park”).

4
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Omvärldsanalys

Lekbar stad
upplevelsegata

Projekt: Superkilen och Prags Blv
Superkilen - Arkitekt: BIG + Topotek
Prags Blv - Kristine Jensens Tegnestue
Plats: Köpenhamn
Typ: Gata / Park / Offentligt rum
Storlek: Superkilen 750 m
Prags Blv 2 km lång

Beskrivning
Superkilen är ett parkstråk i stadsdelen Nørrebro och sträcker sig från Nørrebrogade till Tagensvej. Röda torget
är målat i knallrött, orange och skärt
och speglar nöjesliv och modernt levnadssätt. Svarta marknaden i områdets
mitt är ett klassiskt torg, en mötesplats
med grillplatser och kinesiska palmträd. Den gröna parken har kullar, träd
och växter.[ Parken ska visa diversiviteten i området och är fylld med ett drygt
hundratal vardagsföremål från ett femtiotal kulturer.
Prags Boulevard sträcker sig från
Amagerbrogade i väster genom bostads- och industriområden till nära
den konstgjorda ön Prøvestenen i Öresund i öster. Prags Blv är en gata -och
ett park-och aktivitetsområde. Sträckan har sju stationer med utformning för
att locka till olika slags aktiviteter, med
namn som Haven (trädgården), Scenen, Banen (rampen) och Boxen.

Collage. Superkilen har tre olika karaktärsområden. Röda torget och svarta marknaden är
uppbyggd av olika element från världens alla
hörn. Den gröna delen är mer traditionell park

med gräsytor och träd.
Bild 1-2. Prags boulevard är ett park-och
aktivitetsområde i Amager.

A n a lys
Både Prags Blv och Superkilen är exempel på gator som har utvecklat begreppet park till något mer än gräsytor och planteringar. En gata som ett
offentligt rum vars innehåll interagerar
med sin omgivning och fungerar som
mötesplats, aktivitetsområde och identitetsbärare. En gata som väver ihop
områden och stadsdelar med varandra.

collage av BIG Architects
bild 1 foto: www.publicspace.orgbild 2 foto: www.svd.se64
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Projekt: Passaig de St Joan
Arkitekt: Lola Domènech architect
Plats: Barcelona, Spanien
Typ: Gata med ekosystemtjänster
Storlek: 31.455m2

Beskrivning
Den 50 meter breda och 500 meter
långa Passaig de Sant Joan sträcker
sig mellan Ciutadella park och La Diagonal.
Två huvudsyften, för omdaningen
av gatan var att ge prioritet till de gående och skapa en ny urban grön zon.
Gatans genomgående design skapar en tydlighet i hur man rör sig och
var vistelseytorna finns. Nyckelfaktorer till utformningen är att man har reducerat antalet körfiler och istället skapat en långsträckt uppehållszon under
platanträdens kronor och separerat
cykelbanorna. St Joan har utformats
till en hållbar urban grönzon med ett
högt inslag av grönytor och synlig dagvattenhantering. Lekplatser och uteserveringar kantar trottoarerna och vistelseytorna är fyllda av människor i alla
åldrar.
A n a lys
I och med den nya designen har Passeig de St Joan vunnit tillbaka sitt sociala värde som en urban mötesplats
där lekytorna bidrar till möten över generationsgränser. Samtidigt ger gatan
ett pedagogiskt värde till området genom sin hållbara och gröna profil. Gatans transformation har revitaliserat det
kommersiella livet och återskapat gatans historiska värde som en huvudboulevard i Barcelona.
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Projekt: Maritime youth Center
Arkitekt: PLOT = BIG + JDS
Plats: Amager Strand, Köpenhamn
Typ: Segelklubb och Ungdomsgård
Storlek: 2,000 kvm

1
Beskrivning
Två typer av verksamheter behövde
dela på samma hus, dels en segelklubb, dels en ungdomsgård. Specifika
krav för respektive verksamhet var att
ungdomsklubben ville ha tillgång till lek
utomhus medan segelklubben behövde större delen av tomten till att få plats
med sina båtar. Byggnaden är därför anpassat efter dessa två olika behov. Trädäcket har tillräcklig höjd för att
få rum med båtar under de lutande taken. Samtidigt är det mjukt formade taket en lekfull och inbjudande lekmiljö.
Taket är också en lösning för att undgå en kostsam hantering av en tomt full
av tungmetaller från gamla industrier.
Trästockarna täcker istället jorden och
på så sätt fick projektet råd med 1600
kvm byggnad istället för det ursprungliga kalkylerade huset på 375 kvm.
A n a lys
Samnyttjan mellan till synes olika behov och verksamheter kan skapa intressanta synergieffekter. Projektet visar att god arkitektur kan vara lekbar,
funktionell och miljösmart på en och
samma gång.

bild 1,2,4 foto: Julien de Smedt
bild 3 foto: Plot
bild 6 foto: Esben Bruun
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Projekt: Børnekulturhuset Ama’r
Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter
Plats: Amager, Köpenhamn
Typ: Kulturhus
Storlek: 1.000 m2

Beskrivning
http://bornekulturhusamar.kk.dk/

Barnkulturhuset på Amager har en en
otraditionell utformning och byggnadsgeometri, vilket gör huset till en säregen plats där barn och unga får lust att
gå på upptäckfärd. Dorte Mandrup Arkitekter har ritat ett hus där tak och fasader har utformats för att ställa världen lite upp och ner, och där det är
svårt att se var huset börjar och slutar.
Barnkulturhuset på Amager är det
förste barnkulturhuset där utformningen och innehållet bygger på en brukarprocess med fokus på barnen själva.
Kulturhuset Ama’r erbjuder dagliga aktiviteter och arrangemang med professionella konstnärer och specialister för
barn från 0 till 18 år. Aktiviteterna rör
sig mellan litteratur, arkitektur till akrobatik, och kan utövas enskilt, tillsammans med barnens familjer eller genom
skolor och institutioner.
Husets inredning är lekfull och inbjudande, med klättervägg, specialsalar och små enskilda ”hålor” för lek och
experiment.
A n a lys
Rätt lokalisering av ett kulturhus riktad till barn kan tillföra ett komplement
till skolverksamheten och är en intressant form av samnyttjan mellan skola
och kultur. Arkitekturen, exteriört och
interiört, är lekfullt utformat och är på
många sätt en förebild för hur våra förskolor och skolor kan utformas och vad
en skolverksamhet kan erbjuda.
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