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1. Detaljplanens syfte

2. Plandata 
2.1. Planområdets läge och areal

2.2. Markägoförhållanden

Bild 1. Översiktsbild, planområdet.



3. Planprocessen
3.1. Planförfarande

3.2. Föreskrifter och allmänna råd

3.3. Tidplan

4. Handlingar
4.1. Planhandlingar

• 

• 

Övriga handlingar 

• 

• 

• 

4.2. Utredningar och underlag

• 

• 

• 



4.3. Bedömning av betydande miljöpåverkan

Kommunens bedömning 

5.Tidigare ställningstaganden
5.1. Planer

5.1.1. Översiktsplan



5.1.2. Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

 
Plannummer Aktnummer Namn Laga kraft

PL 355 2580-P11/5 Detaljplan för del av 
Hertsön, Hertsö cen-
trum

2011-04-01

A360 25-P76/95 Förslag till ändring av 
stadsplan för stadsdelen 
Hertsön

1976-12-23

PL 473 2580-P2020/1 Detaljplan för del av 
Hertsön, del av Hertsön 
11:1, del av Hertsön 
11:748, del av Hertsön 
12:164, Hertsö Badhus

2020-01-10



5.2.Planuppdraget

Bild 2: Gällande detaljplan för Hertsöskolan, PL 355.



5.3.Riksintressen

 

5.4. Miljökvalitetsnormer



6. Förutsättningar

6.1. Bebyggelse 

Bild 3: Översiktlig vy över Hertsö centrum



6.2. Natur

Bild 5: Det skrafferade området visar delar av området med funktionen ”viktiga livsmiljöer för barrskogsar-
ter” enligt kommunens grönplan. I bilden syns Svedjeskolans fastighet, samt delar av det större skogsområ-
det söder om GC-vägen.

Bild 4: Skogsparti inom Hertsöskolans skolgård.



6.3. Trafik 

6.3.1. Gatunät

Bild 6: Anslutningsvägar för fordon till Hertsö centrum

6.3.2. Gång- och cykeltrafik



Bild 7: Gång- och cykelvägar vid Hertsö centrum (blå linje). Huvudstråket inom Hertsön 
(Hertsöstråket) är markerat i vitt.

6.3.3. Kollektivtrafik

6.4. Markförhållanden

6.4.1. Geotekniska- och hydrologiska förhållanden



6.4.2. Markföroreningar 



7. Detaljplanen

HERTSÖ NY SKOLA, FÖRSLAGSSKISS UTEMILJÖ ALT A
2022-06-23
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Bild 8: Förslag till bebyggelsestruktur och skolgårdsmiljö. (MAF - En del av Tengbom)



7.1. Kvartersmark

7.1.1.  Bebyggelse  
[S]

[R1] [C]

[e1]

[e1] 



 [h1]

[e2]

[e2]

[e3]

 [h2] 

[n1]

[u2]
[u2] 

[n1]



Bild 9: Förslag till bebyggelsestruktur och skolgårdsmljö. Vy mot högstadiebyggnaden från 
skolgården. (MAF - En del av Tengbom)

Arkitekten beskriver förslaget (MAF - En del av Tengbom) 



Bild 12: Förslag till bebyggelsestruktur. Vy från Backmyrvägen mot den nya sporthallen (MAF - En del av Ten-
gbom)

Bild 10: Förslag till bebyggelsestruktur. Vy mot högstadiebyggnaden och Hertsötorget. (MAF - En 
del av Tengbom)

Bild 11: Förslag till bebyggelsestruktur. Vy från Hertsötorget mot de nya skolbyggnaderna. 
(MAF - En del av Tengbom)



7.1.2. Skolgård och friytor

7.1.3. Tillgänglighet

7.1.4. Parkering

 

Användning Bruttoarea m2 P-norm för skol-
verksamhet zon 2. 
(Bil)

Parkeringsbehov

Skola 11 300 9 p-platser / 1000 
m2 bruttoarea.

102

• 

• 



• 

• 

[P]  . 

[P]

[P-PLATS]

 

[P]



Användning Bruttoarea m2 P-norm för skol-
verksamhet zon 2. 
(Cykel)

Parkeringsbehov

Skola 11 300 30 p-platser / 1000 
m2 bruttoarea.

339

Bild 13: Parkeringsytor norr om skolområdet.



7.1.5. Dagvatten 



Bild 14: Bilden visar översvämningsnivåer för den befintliga skolan vid ett 200- års regn Söder om skolområdet 
ses även översvämningsnivåer vid cykeltunneln under Backmyrvägen. Bilden illustrerar inte varaktigheten på 
översvämningarna.

7.1.6.  Trafik & varutransporter

[P]



7.1.7. Avfallshantering

7.2. Allmän plats

7.2.1. Gata 

7.2.2. Gång- och cykelväg

7.2.3. Torg.

7.2.4. Parkering. 



7.2.5. Huvudmannaskap

7.3. Detaljplanens genomförandetid



8. Konsekvenser
8.1. Skuggbildning

Vår- och höstdagjämning (21 mars och 23 september)

Höst/vårdagjämning kl 08:00 Höst/vårdagjämning kl 10:00

Höst/vårdagjämning kl 12:00 Höst/vårdagjämning kl 14:00



21 juni (sommarsolstånd)

Höst/vårdagjämning kl 16:00

Höst/vårdagjämning kl 18:00

Sommarsolstånd (21 juni) kl 8:00 Sommarsolstånd (21 juni) kl 10:00

Sommarsolstånd (21 juni) kl 12:00 Sommarsolstånd (21 juni) kl 14:00

Höst/vårdagjämning kl 17:00



8.2. Trafik

8.3. Friytor

Sommarsolstånd (21 juni) kl 16:00 Sommarsolstånd (21 juni) kl 18:00

Sommarsolstånd (21 juni) kl 20:00 Sommarsolstånd (21 juni) kl 22:00



Bild 15: Beräknade friytor inom den nya skolgården är markerat i grönt.

 



8.4. Parkmark

8.5. Miljökvalitetsnormer 

8.5.1. Vatten

8.5.2. Luft

8.6. Hälsa och säkerhet

8.6.1. Åtkomst räddningsfordon



8.6.2. Trafikbuller



Bild 17: Beräknade maximala ljudnivåer (dBA) på skolgården

Bild 16: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA) på skolgården
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9. Genomförande
9.1. Teknisk försörjning

9.2. Fastighetsrättsliga frågor

9.2.1. Förändrad fastighetsindelning 

[S].

9.2.2 Ledningsrätter 
[S]

[u2] ”Markreservat för all-
 [u2] 

9.3. Ekonomiska frågor

7.3.1. Planekonomi 



10. Planbestämmelser

10.1. Allmän plats 

Gata [GATA] 

 [GATA]

Gång- och cykelväg [GCVÄG] 

[GCVÄG]

Parkering [P-PLATS] 

[P-plats]

Torg [TORG] 

plats [TORG]

10.2. Kvartersmark 

Skola [S] 

 [S]



Egenskapsbestämmelser inom användningen Skola [S].

[e1] Största byggnadsarea inom egenskapsområdet är 7500 kvadratmeter. 
Fristående komplementbyggander om högst 50 kvadratmeter byggnadsarea 
per byggnad, samt utkragande skärmtak ska inte räknas in i egenskapsområ-
dets medgivna byggnadsarea.

 

[e2] - -
[e2]

[e3] - Största byggnadsarea är 20 m2 

Motiv:  [e3]

[h1]- Högsta nockhöjd är 18,5 meter 

[e2].  

[h2] - Högsta nockhöjd är 4 meter. 

 [h2]

[u1] och [u2  

[u1] 
[u2] 



Marken får inte förses med byggnad [Prickmark]

• 

• 

[n1] -Marken får inte användas för parkering och lastning. 
[n1]

 

1] 
[S]

[R1]

Egenskapsbestämmelser inom användningen Idrottshall [R1]

la [S]  

Centrum [C] 

[S] 

Egenskapsbestämmelser inom användningen Centrum [C] 

[S] 

Parkering [P] 

[P]
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå kommun

BARNKONSEKVENSANALYS
Detaljplan för nya Hertsöskolan
SBF 2022/180
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1. Varför tas en barnkonsekvensanalys fram? 
Enligt barnkonventionens artikel 3 – barnets bästa – ska man, vid alla åtgärder och beslut som 
rör barnet direkt eller indirekt, i första hand beakta vad som är barnets bästa. Det innebär att 
det måste redas ut om det finns barn som berörs av beslutet eller åtgärden och hur de i så fall 
berörs. De beslut som berör barn ska föregås av en bedömning/analys av vilka konsekvenser 
beslutet kan få för enskilda barn eller för barn som grupp. En sådan analys brukar kallas för 
en barnkonsekvensanalys (ofta förkortad BKA).  

Miljöer ska fungera för de människor som använder dem och cirka tjugo procent av alla 
medborgare är barn. Barn är användare av de flesta miljöer men har ingen eller endast en 
liten möjlighet att påverka utformningen. Barn och unga har ingen rösträtt, de har heller inga 
lobbygrupper som för deras talan och de tillfrågas inte heller som sakägare.  

Det viktigaste då man jobbar med barnperspektivet i detaljplaner är att det är med i hela 
processen och att diskussionerna kring frågor som rör barn inte bara tas med i en BKA, utan 
genomsyrar hela arbetet med planförslaget. En BKA är ett formaliserat sätt att lyfta fram 
frågorna och göra dem tydligare och visa på konsekvenser och avvägningar.  

Denna barnkonsekvensanalys utgår från det presenterade bebyggelseförslaget och dess 
struktur, samt hur en större skola med fler elever påverkar elevernas friytor gentemot den 
befintliga Hertsöskolan. 

Boverkets rekommendationer för utformning av ytor för skolgårdar och förskolegårdar kom 
2015 och utgår ifrån både ett värde med kvadratmeter per barn och ett minimivärde för 
gårdens totala storlek (3000 m2) för att den ska kunna motstå slitage. Rekommendationerna 
för yta på skolgården är 30 kvm för barn i grundskolan. Riktlinjerna är inte bindande men 
kan vara ett stöd vid handläggning av detaljplaner, bygglov och tillsynsärenden. 

I Luleå kommuns översiktsplan finns under rubriken Liv mellan husen – Våra principer för 
genomförande till 2040 en skrivning som lyder ”Grundskole- och förskolegårdarna ska ge en 
bra utomhusmiljö. Det ska finnas minst 30 m² utomhusyta per barn (förskola-åk6) i direkt 
anslutning till lokalerna.” Översiktsplanens rekommendation innebär ett förstärkande av 
Boverkets rekommendationer för barn upp till årskurs 6.  

Dialog har förts med barnen på Hertsöskolan (från årskurs 4 till 8) angående vad en bra 
skolgård är för dem och utformningen av en ny skolgård. Årskurs 9 ingick inte då de hade 
en hög arbetsbelastning under den tiden på året som dialogerna genomfördes. Dialogerna 
genomfördes av en landskapsarkitekt från Luleå kommun som under skoltid intervjuade 
barnen klassvis, både i helgrupp och i mindre grupper. Dialogerna genomfördes innan 
projektets upphandling av arkitekt blev klar och det samlade materialet från dialogerna 
levererades till arkitekten så att de skulle vara med från början. Projektet med den nya 
skolan på Hertsön är större än bara detaljplanen och dialogerna genomfördes för att fungera 
som underlag under projektets hela process, dvs. även efter detaljplaneskedet. 

Den här barnkonsekvensanalysen har avgränsats främst till frågor kopplat till skolgården 
och elevernas friytor, byggnadsförslagets struktur och dess motiv, samt trafikfrågor då dessa 
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områden är relevanta i detaljplaneskedet. En detaljplan styr inte innehållet i 
skolbyggnaderna eller skolgårdens utformning men kan användas för att säkerställa eller 
möjliggöra olika markytor för ett visst ändamål. 

1.1 Barns utemiljöer 
Utomhusmiljön vid förskolor och skolor utgör en del av barn och ungas dagliga vistelsemiljö 
och likväl som inomhusmiljön ska utomhusmiljön vara ändamålsenlig utifrån deras behov. I 
utemiljön ges utrymme till barns fria lek som är en viktig del i deras sociala, mentala och 
motoriska utveckling.  

Utemiljön vid skola och förskola ska enligt PBL (plan- och bygglagen 2010:900) vara 
tillräckligt stor för att ge plats åt lek men även fysisk och pedagogisk verksamhet. Det finns 
idag ingen definition i lagkraven för hur stor yta som anses tillräcklig utan det är 
kommunens ansvar att tillämpa lagen och tolka de rekommendationer som finns. Som stöd 
har Boverket tagit fram förtydliganden genom allmänna råd (BFS 2015:1) samt en vägledning 
”Gör plats för barn och unga!”. Där i anses att friytan bör ligga i direkt anslutning till 
byggnaden samt att ytan bör vara så stor att den rymmer varierade terräng- och 
vegetationsförhållanden som inte riskerar att påverkas negativt av omfattande slitage.  

2021 färdigställde forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) på uppdrag av Boverket 
en kunskapssammanställning och fördjupad analys av litteratur om skolgårdar och 
förskolegårdar, med fokus på deras ytor och kvaliteter. I rapporten konstaterats att ytans 
storlek är mycket betydelsefull då gården ska inrymma en variation av platser och element 
som tillsammans skapar en god funktion. Rapporten pekar ut tre grundläggande faktorer 
som särskilt viktiga; det som främjar naturkontakt, det som stödjer socialt liv samt det som 
främjar fysisk aktivitet. Alla dessa kräver tillräckliga ytor för att fungera positivt. För små 
ytor begränsar inte bara leken och ett aktivt liv utan kan ge upphov till aggressivt eller 
undvikande beteende, sämre möjlighet till socialt samspel - oberoende könstillhörighet, ålder 
och funktionsvariationer - samt ökad risk för slitage som påverkar kvaliteten och 
naturkontakten negativt.  

Antalet barn och ytas storlek hänger samman för att en gård ska kunna fungera utifrån 
barnens behov. Boverket anser att i bedömningen om friytan anses tillräcklig bör yta per 
barn samt totala storleken vägas in. I Boverkets vägledning föreslås att rimliga mått på friyta 
för förskola är 40 kvm per barn och för grundskola 30 kvm per barn. Det kan jämföras med 
cirka tre respektive två parkeringsrutor per barn. Därutöver bör totala gårdsytan vara minst 
3000 kvm för att barnen ska kunna leka och utveckla sociala samspel på ett naturligt sätt, 
utan att slitaget blir större än gården klarar av. 

I den nya översiktsplanen för Luleå kommun finns en målsättning beskriven att 30 
kvadratmeter per barn anses vara minsta godtagbara yta för utomhusmiljö från förskola och 
upp till årskurs 6 (där frångår ÖP rekommendationen från Boverket om 40 kvm/barn i 
förskola). Utomhusmiljön ska även vara stimulerande och finns i direkt anslutning till 
lokalerna. I för- och grundskolors närhet ska det finnas platser som har en god tillgänglighet 
och inspirerar till lek, rörelse och rekreation utomhus. Det ska även vara enkelt för förskolor 
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och grundskolor att nå natur-, kultur-, rekreations- eller friluftsområden för att ge bästa 
förutsättningar för lärande i utemiljö.  

Närheten till natur kan, utöver att vara en resurs i undervisningen, ge ett mervärde till 
utemiljön även om naturmarken ligger utanför skolfastigheten. Avståndet mellan gård och 
natur bör vara rimligt för att stärka upplevelsen av närhet och det ska inte finnas några 
barriärer i form av bilvägar eller liknande som kan skapa farliga situationer. 

Ytstorlek är inte uteslutande ett mått på hur väl en utemiljö fungerar, men kvantitet är också 
en kvalitet när det gäller friytor för barn. Förutom kvantitet så kan man grovt dela in de 
andra kvaliteterna som behövs i en väl fungerande utemiljö i organiserade och 
oorganiserade ytor. De organiserade ytorna med asfalt, grus, sand (flis, gummibeläggning 
m.m.) och olika typer av lekredskap är viktiga för att kunna erbjuda en viss typ av lek och 
aktiviteter. Men för att en utemiljö ska kunna uppfylla barnens behov, behövs det dock en 
jämvikt av organiserade ytor och oorganiserade ytor där till exempel gräs, buskar, träd, stora 
stenar, kullar och gropar ger barnen utrymme att själva upptäcka lekar och aktiviteter utifrån 
deras egen fantasi.  
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2 Dagens Hertsöskola
Den befintliga Hertsöskolan innehåller skolverksamhet för årskurs 4-9 med cirka 380 elever. 
Skolan är för närvarande stängd på grund av påträffade fuktskador och planeras att rivas 
under 2022. 

Skolan är byggd i ett våningsplan och utöver skolverksamheten inryms även sporthall, 
skolbibliotek och en fritidsgård i byggnaden. Hertsöskolan har idag goda friytor med cirka 
14 000 m2 och en friyta motsvarande 37 m2 / elev. Stora delar av utemiljön är idag 
odefinierade eller dåligt anpassade för elevernas rastaktiviteter vilket kan medföra att 
skolgården, trots sin storlek, kan upplevas som underdimensionerad. Bilparkering för 
anställda och besökare sker idag på parkeringsplatsen norr om skolan och upptar ingen av 
skolgårdens ytor. Varuinlastning sker idag från torget eller lastzon i det nordvästra hörnet i 
anslutning till parkeringsplatsen. Hertsö centrums struktur med gång- och cykelbanor runt 
hela skolområdet medför att det finns en konfliktpunkt där varuinlastningen sker idag 
mellan varutransporter och gående.

Figur 1 Befintligt skolområde
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3 Bebyggelseförslaget för nya Hertsöskolan 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Hertsöskolans verksamhet med en ny 
skola, samt lokaler för bibliotek, fritidsgård och idrottshall. Skolan planeras att inhysa cirka 
600 elever, där fördelningen planeras att bestå av 225 elever årskurs 4-6, samt 375 elever 
årskurs 7-9. 

Barn- och utbildningsförvaltningen avser att dela upp huvuddelen av undervisningsytor för 
mellanstadiet och högstadiet i två separata byggnader givet de stora åldersspannen mellan 
årskurser 4–9. De två byggnaderna ska kopplas ihop med en skywalk som möjliggör att 
eleverna kan röra sig mellan byggnaderna utan att behöva gå utomhus (se figur 2). 

Sporthallen planeras att placeras inom skolområdets nordvästra hörn och ska fungera för 
skolans behov under skoltid och för allmänheten under kvällar och helger. Biblioteket och 
fritidsgård planeras att placeras mot Hertsötorget. Biblioteket kommer fungera för både 
allmänheten och skolans behov. Fritidsgården ska fungera som mötesplats för ungdomar 
kvällstid och helger och är inte en del av skolans verksamhet. 

Byggnaderna i förslaget har placerats mot Hertsötorget och parkeringsytor i norr för att 
skapa en skyddad insida för skolgården. Kommunen avser att öppna upp skolområdet mot 
torget i öster och mot norr med passager för att den nya bebyggelsestrukturen inte ska 
upplevas stängd mot omgivningen, likt dagens struktur kan upplevas. Detta ska bidra till 
rörelsemönster i samtliga riktningar utan större omvägar för eleverna. 

Skolgården är tänkt att fungera som en allmän yta på kvällar och helger och det är därför 
också viktigt att skolgården inte upplevs som en avskärmad baksida av centrumet. I 
bebyggelseförslaget planeras därför en större passage mot Hertsötorget som ska fungera och 
upplevas som en naturlig och inbjudande entré till skolområdet.  
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Figur 2: Förslag till nya Hertsöskolan. Skolgårdens utemiljö är en illustration och andra utformningar är möjliga. 
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3.1 Skolgård och omgivningar 
Med den föreslagna strukturen och byggrätten möjliggörs cirka 17 100 m2 friytor för 
skoleleverna. (figur 2 och 3). Ytor som inte kommer nyttjas av skolelever har inte tagits med i 
friyteberäkningen, t.ex. varuinlastningsytor och vissa gångytor som inte bedöms kunna 
nyttjas av eleverna under raster. 

Översiktsbilden över skolgården illustrerar en möjlig utformning elevernas friytor, men 
fastslås inte i detaljplaneskedet. Översiktsplanen anger att barn i mellanstadiet ska ha minst 
30 m2 friyta när nya skolor planeras då yngre barn generellt har ett större ytbehov för 
aktiviteter under raster. Kommunen anger inget normvärde för äldre elever årskurser 7-9, 
men kommunen bör sträva efter goda ytor även för denna elevgrupp. 

Den nya skolan planeras att inhysa 225 elever (årskurs 4–6), samt 375 elever (årskurs 7–9). 
Med den planerade åldersfördelningen och antalet elever möjliggör detaljplanen en friyta 
motsvarande 30 m2/mellanstadieelev, samt cirka 27 m2 för högstadieeleverna. 

 

Friytan för högstadieelever blir något lägre när projektet är färdigbyggt, då cykelparkeringar 
och liknande nyttofunktioner har ett visst markanspråk som inte är medräknat. Det bedöms 
dock inte påverka högstadieelevernas friytor på ett betydande sätt. Cykelparkeringar bör 
placeras inom ytor som bedöms ha lägre kvalitéer för lek och rekreation och kan även 
placeras inom skolområdet vid torget, samt vid entréer mot parkeringar i norr och behöver 
därmed inte ta upp skolgårdens ytor. Skolan bör även arbeta med säsongsbundna 
cykelparkeringar som kan monteras ned och plockas bort under vintern när behovet är 
mindre. På det sättet kan ytor frigöras för andra aktiviteter. 

Med ovanstående resonemang bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att det finns bra 
förutsättningar för att skapa en god utemiljö för samtliga åldersgrupper bland eleverna. Då 
skolgården ska passa för flera åldersgrupper kan skolgården planeras i olika zoner 
anpassade för äldre och yngre elever, där vissa delar av skolgården kan ha en viss 
överlappning för aktiviteter som passar alla åldersgrupper. Kommunen har idag även ett 
arrende för idrottsplatsen Hertsö IP där skolan får nyttja fotbollsplanerna och 
ishockeyrinken under skoltid. Detta fungerar som ett komplement till den planerade 
skolgården och har inte räknats in i skolmiljöns friytor. I skolans närhet finns även grön-och 
skogsområden som enkelt kan nås av eleverna utan att behöva korsa barriärer som 
trafikerade vägar och även detta kan fungera som ett komplement till skolgården. 

 

Tabell 1.  Årskurs 4-6 (225 elever) Årskurs 7-9 (375 elever) 
Friyta m2 / elev 30 m2 27,6 m2 

Total yta 6750 m2  10 350 
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Figur 3: Beräknade friytor inom den nya skolgården. I bakgrunden syns dagens struktur. 

I detaljplaner regleras inte skolgårdens utformning och innehåll. Detta sker i senare skeden 
när området ska projekteras och byggas. Den här analysen beaktar alltså inte utformningen 
av skolgården utan fokuserar på de ytor som möjliggörs i detaljplanen. 

 

3.1.1 Trafikbuller 
Skolområdet och Hertsö centrum omgärdas av trafikerade vägar. En trafikbullerutredning 
har upprättats av WSP (2022) för att utreda skolgårdens utemiljö och hur den påverkas av 
trafikbuller. Bedömningsgrunden för bullernivåer inom skolgården är baserad på 
Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”. 
Se tabell 1 för riktvärden för nya skolgårdar. 
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Boverket skriver i sin rapport ”Gör plats för barn och unga” att det på skolgårdar är önskvärt 
med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha 
ljudnivåer överskridande 55 dBA. 

Bullerberäkningarna visar att riktvärdet 50 dBA, ekvivalent ljudnivå för ny skolgård, det vill 
säga ytor som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet, uppfylls enligt 
genomförda beräkningar för större delen av planområdet, se figur 4. Endast en begränsad 
yta närmast Backmyrvägen överskrider riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 

Genomförda beräkningar visar att riktvärdet för maximala ljudnivån, 70 dBA, innehålls på 
övervägande del av den planområdet. Den maximala ljudnivån beräknas överskrida 
riktvärdet med enstaka dBA på en begränsad del av planområdet närmast vägen, se figur 5. 
Utredningens slutsats är att planområdet har goda möjligheter att planläggas för en skolgård 
som har tillgång till en god ljudmiljö i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden. 

Tabell 1:Naturvårdsverkets riktvärden för buller inom nya skolgårdar. 

Figur 4: Ekvivalent ljudnivå (dBA) på skolgården 
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3.1.2 Trafik 
Möjligheten till att nyttja skolgården ska inte hindras av trafikytor eller konflikter med 
fordonstrafik. Det är viktigt att trafikytorna inom och runtom skolområdet får en utformning 
och placering som ger en trafiksäker och ändamålsenlig struktur för barn, verksamhet, 
vårdnadshavare och transporter. Är detta inte möjligt fullt ut när det gäller exempelvis 
leverans av varor och gods ska dessa ytor vara tydligt utformade, eller avgränsade i tid, så 
att trygghet och säkerhet kan skapas för skolbarnen och andra oskyddade trafikanter. Tyngre 
trafik och leveranser ska så långt som möjligt skiljas från gående- och cyklister och vara 
säkert avskärmad från skolgården och gångytor. Tillräcklig svängradie ska finnas så att 
fordonen inte ska behöva backa. Om backrörelser behöver göras ska lastzonen vara tydligt 
inhägnad och avskärmad från lek och gångytor. 

Inga ytterligare personal- och besöksparkeringar planeras inom skolområdet utöver de 
platser som kan behöva tillskapas av tillgänglighetsskäl för rörelsehindrade, dvs. 25 meter 
från entré. Parkeringsytorna norr om skolan ska alltså fortsatt fungera för skolans 
verksamhet och allmänheten framöver likt idag. Detta medför att trafikflöden- och mönster 
till skolan inte kommer förändras på ett betydande sätt gentemot dagens situation. Då den 
framtida skolan har fler elever kan det medföra en något högre trafiktopp under morgonen 
när vissa av barnen lämnas av till skolan gentemot dagsläget. För att lösa det ökade 
parkeringsbehov den nya skolan kommer medföra planeras parkeringsplatsen vid Hertsö IP 
att samnyttjas med idrottsverksamheten, där skolans anställda kan parkera dagtid under 
vardagar. 

Figur 5: Maximal ljudnivå (dBA) inom skolgården 
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Till Hertsö centrum finns det goda bussförbindelser och närmaste hållplats ligger vid gatan 
Hertsötorget cirka 100 meter från huvudentrén till skolan. Detta ger goda förutsättningar för 
både anställda och elever att resa med kollektivtrafiken till skolan. 

Inom skolområdet är det viktigt att tillskapa goda möjligheter till cykelparkeringar och dessa 
bör placeras strategiskt vid de olika entréerna till skolområdet. I byggnadsförslaget är idén 
att skapa entréer till skolområdet från Backmyrvägen i väst, från GC-stråket i Söder, från 
Hertsötorget i öst, samt från parkeringsplatsen med tillhörande gångstråk i norr. 

Idag finns det goda gång- och cykelkopplingar till Hertsö centrum. Söder om skolområdet 
finns ett trafikseparerat gång-och cykelstråk (GC) som löper från Bredviken/Lerbäcken i väst 
och österut genom hela Hertsön (se figur 6). Cykelstråket fungerar som ett huvudstråk inom 
Hertsön och via denna väg kan elever ta sig till skolområdet utan att behöva korsa bilvägar. 

Norrut från Hertsö centrum finns ett GC-stråk som ansluter centrum och Lerbäcken, med 
cykeltunnel under Hertsövägen och Avaviksvägen. Via denna GC-sträcka behöver elever 
korsa gatan Hertsötorget. Gatan har idag låga trafikflöden och det finns ett anordnat 
övergångställe med farthinder. 

I dagsläget är kopplingar för gång-och cykeltrafikanter mer bristfälliga vid Backmyrvägen 
och Svedjevägen då elever potentiellt väljer dessa vägar till skolan. Platser där åtgärder kan 
göras för att stärka gång- och cykelnätet runt Hertsöskolan har listats nedan och har pekats 
ut i figur 6. 

 

 Backmyrvägen 
För att öka trafiksäkerheten bör det tillskapas fler gång-och cykelpassager över 
Backmyrvägen mellan skolområdet och anslutande bostadsområden med tillhörande 
kvartersvägar. Idag finns endast en passage vid Vinbärsstigen.  
Idag har Backmyrvägen ett separerat GC-stråk i nord-sydlig sträckning, men vid 
vändplatsen på gatans södra del upphör GC-stråket. I framtiden kan kommunen 
minska vändplatsens yta då ingen busstrafik går via denna väg och på det sättet 
möjliggöra GC-väg längs hela Backmyrvägen med anslutning mot Nyponstigen. 
 

 Svedjevägen och anslutning till Hertsöskolan 
För att öka trafiksäkerheten bör ett separerat GC-stråk på Svedjevägen tillskapas i 
nord-sydlig riktning, likt på Backmyrvägen. Även Svedjegatan saknar passager för 
gående-och cyklister vid de anslutande kvartersvägarna förutom vid 
Havsöringsgränd.  
 
På lokalgatan mellan Hertsöskolan och Svedjevägen föreslås ett separat GC-stråk 
tillskapas som ansluter till den föreslagna GC-stråket på Svedjevägen. Åtgärderna 
skulle medföra ett mer sammanhängande GC-nät för elever som ansluter från 
bostadsområden öster om Hertsö centrum. 
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Figur 6: Identifierade förbättringsområden för vägnätet kring Hertsöskolan. 
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4 Vägledning av barnkonventionens artiklar i planprocessen. 
Artikel 2 – barnets rätt 
till icke diskriminering 
– alla barn har rätt till alla 
rättigheter i konventionen. 

  

Med hjälp av en BKA kan man i detaljplaneskedet beakta och 
synliggöra barnens rätt till alla rättigheter i barnkonventionen. 
Den här tabellen tittar närmare på sex av artiklarna i 
konventionen. 
  

Artikel 3 – barnets 
bästa – vid alla åtgärder och 
beslut som rör barnet direkt 
eller indirekt, ska barnets 
bästa beaktas i första hand. 

  

Barnkonsekvensanalyser kan också kallas analyser av barnets 
bästa och är menade att uppfylla den tredje artikeln i 
barnkonventionen.   

Artikel 6 – barnets rätt 
till liv, överlevnad och 
utveckling – alla barn ska 
erbjudas bästa möjliga 
förhållanden för att kunna 
utvecklas. 

  

För mycket stillasittande i vardagen är ett stort problem för både 
vuxna och barn, men för barnen sätter sig rörelsemönstret som en 
norm för hur mycket de kommer att röra sig som vuxna. Då hög 
grad av stillasittande bevisats leda till ökad risk för flera olika 
välfärdssjukdomar så som fetma, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar, är en förutsättning för att kunna uppfylla artikel 
6, en skolgård med tillräcklig yta och varierat innehåll som 
inspirerar och ger möjlighet till rörelse och rekreation, samt ytor 
(både inomhus och utomhus) för sport och liknande aktiviteter. 
 
En säker och trygg miljö i och omkring skolan samt till och från 
skolan är viktig när det gäller att uppfylla artikel 6. Det bör inte 
finnas konflikter mellan barnens rörelser och trafik inom 
skolområdet. I bebyggelseförslaget ska matsalen i den nya 
Hertsöskolan delas med Svedjeskolan, vars elever ska gå över till 
Hertsöskolan för lunchservering. Detta kommer att innebära en 
konfliktpunkt mellan barnens rörelser och varutransporterna som 
ska in via Svedjevägen till skolområdet. Mellan skolorna finns det 
inget separerat gångstråk och kompensatoriska åtgärder bör 
därför vidtas för att förbättra barnens trafikmiljö mellan de två 
skolorna 
 
En detaljplan kan användas för att säkerställa till exempel 
byggnaders och markytors storlek, samt markens användning för 
att på det sättet möjliggöra olika åtgärder som föreslås inom 
planarbetet.  

Artikel 12 – barnets 
rätt att uttrycka sina 
åsikter och få dem 
beaktade - ger barnen rätt 
att forma och uttrycka sina 
åsikter. 

Dialoger om den nya skolgården har förts med elever från årskurs 
4 till 8 på Hertsöskolan och därmed har artikel 12 uppfyllts. 
Åsikterna som har samlats in ska fungera som ett underlag under 
hela processen, dvs. även efter detaljplaneskedet. 
I följande text presenteras både huvuddragen av dialogen och 
vissa utvalda citat. 
  
Enligt lärare och rektor så är barnen i mellanstadiet ute på rast i 
större utsträckning än de på högstadiet. Det är svårt att få barnen 
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i högstadiet att hitta motivationen att gå ut på rasterna, vilket 
även framkom i dialogerna med barnen. Men om det beror på att 
rutinerna ser olika ut för mellan- och högstadiet (till exempel hur 
man tillåter användandet av mobiltelefoner eller vad som gäller kring 
raster) eller om det är att utemiljön är dåligt anpassad till äldre 
barn har inte undersökts. Ungdomarna själva nämnde att de ofta 
använder mobiltelefonerna på rasterna.  
 
I dialogen ställdes frågor om vad barnen gör ute på rasterna idag, vad 
de hade velat kunna göra ute på en bra skolgård och om det var någon 
skillnad på vad man vill göra sommar och vinter. Till högstadiet var 
en av frågorna mer vinklade mot om de kunde komma på något i 
utemiljön som hade kunnat locka dem att gå ut? Svaren gav många 
förslag på vad barnen velat göra i utemiljön. 
 
Mellanstadiet pratar bland annat om att de spelar fotboll, hoppar ner 
från saker, står och pratar eller bara står och kollar vad andra gör. 
Gungar, åker madrass, spelar gagaboll, spelar basket eller leker 
kurragömma med dunk. Tjejerna hade en påhittad bollek där man 
behövde en öppen yta (gärna asfalt) och man kastar/studsar bollen 
mellan varandra med särskilda regler.  
 
För mellanstadiet gällde huvuddelen av svaren platser för lek och 
spel, så som bollplaner, kingrutor, gungor, klätterställningar m.m. 
Men i svaren fanns det även inslag av andra typer av ytor och 
aktiviteter, så som efterfrågan på kullar, vatten, klätterträd, öppna 
ytor som inte var till för bollspel, platser i skymundan, platser för 
vila samt platser för musik, dans och gymnastik. 
 
Högstadieeleverna spelar fotboll eller basket, är ute och går omkring 
med kompisar eller gungar. Att sitta tillsammans och snacka eller kolla 
på mobilerna var det många som tog upp. De pratar om att de 
lämnar skolområdet (av olika anledningar, ofta relaterade till godis 
eller mat exempelvis går till ICA) eller är i multiarenan på den 
befintliga skolgården. Ibland gick de till idrottsplatsen (IP).  
De efterfrågade en plats att plugga på utomhus, sittplatser och bord, 
gärna skyddade från vind och väder. Eluttag ute så att man kan ladda 
mobilen kom också upp. De efterfrågade fler gungor, av sorterna 
kompisgunga och brädgunga (inte däckgungor), på flera platsers. 
Gärna inte med sand som underlag eftersom man inte vill få sand i 
skorna. 
 
För högstadiet var huvuddelen av svaren väldigt lika de från 
mellanstadiet, även om det uttrycktes lite annorlunda. En 
kompisgunga blev en plats att hänga på med kompisar istället för 
bara en gunga. Det var ganska stor betoning på sport och spel 
samt sociala ytor t.ex. väderskyddade sittplatser av olika slag, 
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medan lek nämndes mer sällan. Även tak eller utomhusrum kom 
upp.   
 
De barn som cyklar till skolan brukar oftast låsa cykeln mot ett träd 
eller en stolpe. Flera uppger att de bara slänger / lägger cykeln på 
gräset eller i skogen för att stödet inte fungerar. Ingen av de som 
cyklar säger att de ställer cykeln i ett cykelställ eftersom: alla 
cykelställ är upptagna, det finns inga cykelställ där de kommer in på 
skolgården, det finns inga bra cykelställ eller att cykelställen inte är 
anpassade till cyklar med bredare däck (typ mountainbike eller bmx). 
 
Dialogerna gav många insikter i barnens syn på sin utemiljö på 
skolan och det blir tydligt att det egentligen inte är så stor 
skillnad på ett barn som går i åk 6 och åk 7. I kommunens 
översiktsplan finns det endast rekommendationer gällande 
minsta friytor för årskurs 1-6. Trots att det inte finns någon 
rekommendation för högstadiet, så bör det eftersträvas lika stor 
yta som för åk 6 och med en lika hög kvalitet på utemiljön som 
anpassas för lite annan användning och andra behov för att 
kunna uppfylla artiklarna 3, 6 och 31 även för de äldre barnen. 
  

Artikel 23 - 

funktionshindrade barn 
– ger ett barn med fysisk eller 
psykisk funktions-nedsättning 
rättigheten att de bör kunna 
åtnjuta ett fullvärdigt och 
anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer 
värdighet och möjliggör 
barnets aktiva deltagande i 
samhället.  
  

För att uppfylla denna artikel så måste det ges förutsättningar för 
att kunna skapa en tillgänglig inomhus- och utomhusmiljö. Det är 
viktigt att lösningarna blir en naturlig del av utformningen och 
bör inte kunna skiljas från helheten. Tillgänglighet bör därför 
finnas med i samtliga delar på skolgårdens utformning, även om 
alla lekredskap inte är tillgänglighetsanpassade.  
 
Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanen utan följs upp i 
kommande bygglovsskede och regleras enligt Boverkets 
byggregler (BBR). 
 

Artikel 31 - rätt till 
vila, fritid, lek och 
kultur – ger barnet rätt till 
vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till 
barnets ålder och rätt att fritt 
delta i det kulturella och 
konstnärliga livet. 

  

För att i detaljplanen uppfylla denna artikel är det åter igen 
viktigt att det finns tillräcklig friyta. I fortsatta arbetet är det även 
viktigt att både inom- och utomhusmiljön ger utrymme och 
möjlighet till lek och rekreation samt att utöva kultur och konst. 
Det bör finnas ytor där många kan samlas och uppleva saker 
tillsammans, ytor för olika former av kreativt skapande samt ytor 
för att förevisa konst. 
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5 Avvägningar gentemot barnperspektivet 
I detta avsnitt presenteras vilka avvägningar som gjorts för byggnadsförslaget i avseende till 
barnperspektivet. 

5.1 Bygga skolan i flera våningar. 
Byggnaderna i förslaget har placerats mot Hertsötorget och parkeringsytor i norr för att 
skapa en skyddad insida för skolgården. Byggnaderna planeras att byggas i 3 våningar i 
syfte att minska byggnadernas utbredning på marken och säkerställa friytor på skolgården. I 
detaljplanen styrs inte utformningen av skolgården, men detaljplanen kan säkerställa 
tillräckliga ytor för eleverna och därmed skapa goda förutsättningar för nästkommande 
skeden när skolgården ska planeras och byggas. Med det planerade elevantalet möjliggörs 30 
m2 friyta /elev (årskurs 4-6), samt cirka 27 m2 / elev (årskurs 7-9) och bedöms ge goda 
förutsättningar för att skapa en kvalitativ skolgård för samtliga åldersgrupper. 

 
Figur 7: Vy från torget mot nya Hertsöskolan. I bilden syns även den planerade kopplingen mellan torget och skolgården. 

5.2 Koppling mot torget 
I bebyggelseförslaget planeras en större passage mellan skolgården och Hertsötorget (se 
figur 7). Ytan ska fungera som en naturlig koppling mellan skolgården och torget och ska 
bidra till att aktivera upplevelsen av torget med mer liv och rörelse. Tanken är att ytan ska 
utformas i stil med torget där sittplatser kan anordnas för elever att sitta och umgås. 

Idag är Hertsöskolan byggd med sluten fasad mot torget vilket bidrar att torget kan 
upplevas mer avskärmat och otryggt, särskilt kvällstid när skolan är stängd och aktiviteten 
är låg på torget. I bebyggelseförslaget planeras även att biblioteket och fritidsgården ska 
anläggas mot torget för att öka besökande och aktivitet kring torget. 

Sociala ytor med anordnade sittplatser i olika former efterfrågades av de äldre eleverna inom 
dialogarbetet och det framkom även att skolelever (årskurs 7-9) ofta lämnar skolområdet 
under raster för att besöka t.ex. Ica vid Hertsötorget. Ytan mot torget kan dels bidra till att 
vara en attraktiv plats inom skolområdet där elever kan umgås och som upplevs mer allmän 
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i utformning gentemot resten av skolgården. Ytan bidrar även till ökad uppsikt inom 
skolområdet för lärare gentemot dagens struktur som är stängd mot torget.  

5.3 Planering av bilparkeringar 
Eftersom detaljplanen möjliggör en större skola kommer detta medföra ett ökat 
parkeringsbehov för verksamheten. På grund av detta har en yta vid Hertsö IP med 
anslutning från Backmyrvägen planlagts för parkering. Kommunen äger idag marken och 
markytan används idag som besöksparkering till Hertsö IP. Parkeringsytan ska fungera 
genom samnyttjan för skolans anställda vardagar under arbetstid och för besökande till 
Hertsö IP kvällar och helger. Syftet med detta är att kommunen inte ska behöva tillskapa 
parkeringar inom skolområdet som konkurrerar med elevernas friytor. Detta bedöms vara 
en bättre markanvändning i ett område där markparkeringar idag tar upp stora ytor. 

5.4 Gemensam matsal. 
I gällande bebyggelseförslag planeras en gemensam matsal för Hertsö och Svedjeskolan där 
eleverna från Svedjeskolan ska promenera till Hertsöskolan för att äta lunch. Beslutet om 
byggandet av en gemensam matsalen har tagits i avseende till driftmässiga fördelar för de 
kommunala verksamheterna då Svedjeskolans kök planeras att avvecklas i framtiden på 
grund av byggnadens skick. 

Den gemensamma matsalen planeras att placeras i det sydöstra hörnet av skolgården och 
syftar till att minska avståndet för eleverna på Svedjeskolan (se figur 2). Matsalens placering 
medför att varutransporter kommer behöva gå via Svedjevägen för att angöra skolområdet 
där en avlastningsyta ska tillskapas. Det är viktigt att lastytan utformas med en avskärmning 
från skolgårdens lekytor för ökad trafiksäkerhet.  

Mellan skolorna finns det idag inget separerat gångstråk. I detaljplanen har därför en 
kommunal parkyta mellan Svedjeskolan och Hertsöskolan planlagts som kvartersmark för 
skola och syftar till att möjliggöra en bilfri anslutning mellan skolorna där eleverna kan 
promenera mellan skolområdena. Varutransporterna kommer även medföra en viss konflikt 
med gående-och cyklister inom GC-stråket som löper upp mot Hertsötorget, samt på 
lokalgatan mellan Hertsöskolan och Svedjevägen där trafikseparering saknas.  

För att förbättra trafiksituationen för gående- och cyklister planerar kommunen att skapa ett 
separerat GC-stråk mellan Svedjevägen och Hertsöskolan i öst-västlig riktning så att 
trafikslagen inte delar gatuutrymmet. GC-stråket i nord-sydlig riktning mot Hertsötorget ska 
tydliggöras gentemot dagens utformning och punkten där trafikslagen korsar varandras väg 
ska utformas med hastighetssänkande åtgärder.  

Antalet varutransporter per dag bedöms bli få och Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
en trafiksäker situation kan uppnås trots att varutrafiken kommer korsa GC-stråket mot 
Hertsötorget. Hela skolområdet för Hertsöskolan är omgärdat av gångbanor vilket medför 
att en konflikt mellan trafikslagen inte kan undvikas helt oavsett var varuinlastning placeras 
inom skolområdet. Gatan mellan Hertsöskolan och Svedjevägen måste breddas vid 
ombyggnation vilket medför att Svedjeskolans cykelparkeringar vid gatan behöver flyttas till 
en annan plats på skolområdet. Svedjeskolans skolområde kommer utökas i och med den 
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nya detaljplanen och en omförflyttning av befintliga cykelparkeringar bedöms inte påverka 
Svedjeskolan utemiljö negativt sett till friytor. 

6 Slutsats 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en bedömning av positiva och negativa konsekvenser 
som den nya Hertsöskolans utformning och struktur kan medföra ur ett barnperspektiv. 
Barnkonsekvensanalysen har gjorts med utgångspunkt i den framtida situationen för 
eleverna och fokuserat främst på elevernas utemiljö och friytor, samt trafikfrågor kopplat till 
elevernas väg till och internt inom skolområdet. 
 
Den nya Hertöskolans planeras för 600 elever vilket medför att fler barn ska dela på 
skolgårdens ytor gentemot dagens Hertsöskola med 380 elever. Den nya detaljplanen 
möjliggör en större skolgård gentemot dagens struktur, men ökningen av elever medför att 
friytan /elev minskar gentemot dagens Hertöskola. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer 
trots det att en skolgårdsmiljö av god kvalité kan uppnås med tillräckliga friytor för både de 
yngre och äldre eleverna.  

Den föreslagna strukturen på skolområdet bedöms möjliggöra en bättre skolgårdsmiljö där 
byggnadernas placering skapar en skyddad insida för skolgården, samtidigt som de 
föreslagna passagerna i norr och öster mot Hertsötorget kan bidra till att stärka 
rörelsemönster inom Hertö centrum. Passagerna bidrar också till att öppna upp strukturen 
mot de omgivande allmänna ytorna gentemot dagens Hertsöskola som har en sluten fasad 
mot torget.  

Barn är inte på skolgården bara under skoltid, utan det är en plats som är viktig även på 
kvällar och helger. Om man kan skapa platser där barn har möjlighet att leka, må bra och 
trivas, så kommer dessa platser även att vara bra för resten av befolkningen och Hertsön som 
område. En god utformning av Hertöskolans utemiljö kan därför bidra till att locka många 
besökare som bidrar till liv och rörelse i centrumet. 

Att skapa säkrare och väl fungerade gång- och cykelvägar till och från skolan är viktigt. 
Genomförandet av de trafikåtgärder som beskrivs i denna analys ligger i senare skeden efter 
detaljplaneprocessen och ska förankras i det kommunala trafikplaneringsarbetet så att de 
kan genomföras i framtiden. I syfte att förbättra trafiksäkerheten har Svedjeskolans 
skolområde utökats i detaljplanen för att möjliggöra en bilfri anslutning mellan de två 
skolområdena givet att en gemensam matsal ska byggas. 

 


