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Sammanfattning 
I samband med utvecklingen av fastigheterna Älgen 31, Älgen 32 och Sågaren 2 har 

Ekologigruppen fått i uppdrag av Botkyrkabyggen att genomföra en barnkonsekvensanalys för 

planområdet. För genomförande av barnkonsekvensanalyser tillämpas utvalda delar av Göteborgs 

stads processverktyg för barnkonsekvensanalyser (BKA) vilket är ett flexibelt verktyg som kan 

anpassas till olika typer av uppdrag och i olika skeden.  

Planområdet är beläget väster om Tumba centrum och pendeltågsstation och består av bostadshus, 

en parkeringsplats och trädklädd naturmark med många äldre tallar. Planförslaget innebär att ett 

flerbostadsområde nära Tumba centrum kompletteras med ytterligare ett antal flerbostadshus med 

möjligheter till verksamheter i bottenplanen. 

Inventering av nuläget 

Inventeringen av nuläget visar att barn och unga boende i planområdet saknar närhet till 

mötesplatser så som parker med lekplatser och spontanidrott. Tumba är i sin planering starkt 

präglat av bilen. Här finns parkeringsplatser utanför de flesta byggnader och utfarter längs 

trottoarerna, vilket blir ett stort hinder för många barn att kunna röra sig på egen hand. Cykelnätet 

gör det relativt enkelt att ta sig till målpunkter som ligger längre bort, men närmast planområdet är 

cykelvägarna och dess kopplingar sämre. I området finns en god blandning av bostäder med olika 

upplåtelseformer samt verksamheter som tillsammans bidrar till att en blandning av människor rör 

sig i området under olika tider och kan bidra till närvaro.  

Sågaren och Älgen 31 har båda bostadsgårdar med stora kvaliteter för samspel, lek och lärande. De 

har bra förutsättningar för gott mikroklimat med soligt läge, trädskugga och vindskyddat läge. Intill 

Sågarens gård ligger ett brant naturområde som under fältbesöket inte visade spår av lek. Älgen 32:s 

gård är mindre och har sämre förutsättningar då den påverkas av skugga från vegetationen på kullen 

ovanför. Här kan bilar köra in längs en bit av gångvägen från parkeringsplatsen, vilket kan hindra 

barn att själva få leka på gården och upp i naturområdet. Detta naturområde visar dock spår av att 

man använder platsen för att gömma sig – här finns exempelvis en del slängda ölburkar – vilket kan 

skapa känsla av otrygghet.  

I övrigt uppvisar fältbesöket att både planområdet och området runt omkring är väl 

omhändertagna. Egna planteringar och initiativ visar på en om omsorg över det gemensamma. 

Äldre hus och information om områdets kulturhistoria skapar en god grogrund för barn som växer 

upp här att känna kontinuitet och stolthet. buller och luftföroreningar.  

Planområdet klarar både bullerkrav samt normer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet, vilket är 

viktigt för barns hälsa då de är mer känsliga för buller och luftföroreningar. Även tillgången till 

gröna gårdar och natur är positivt ur hälsoperspektiv. Då det är viktigt för barns hälsa och 

utveckling att kunna gå eller cykla till skola och andra målpunkter är det problematiskt att Tumba 

till stora delar är planerad utifrån bilen, vilket även inkluderar planområdet som har några entréer 

och gångstråk där bilar kan köra. 

Konsekvenser av planförslag 

Den föreslagna planen innebär att ytterligare hyresrätter byggs som kompletterar det befintliga 

bostadsbeståndet, vilket bedöms som positivt för att skapa en sammanhållen stad.  

Den nya bebyggelsen hamnar främst i naturmarken, men på den västra gården försvinner även delar 

av bostadsgården. Att en stor del av naturmarken försvinner och kopplingen till den försämras 

innebär negativa konsekvenser för barns samspel, lek och lärande. Samtidigt kan husen bidra till 

ökad närvaro och trygghet genom fler ögon mot både gården och naturmarken. De nya husens 

placering innebär att sidorna som vetter mot norr i princip hamnar i ständig skugga. Detta riskerar 

skapa ett kallare och fuktigare mikroklimat som minskar denna ytas attraktivitet, framför allt under 

vinter, vår och höst. Sågarens gård kommer att påverkas under byggnationen, och i med detta 

kommer den att rustas upp. 
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Utifrån vardagslivsperspektiv innebär förslaget att fler barn får möjlighet att växa upp nära 

förskolor, skolor samt Tumba centrum med sitt rika utbud av affärer och annan service som bidrar 

till ett enklare vardagsliv.  

Eftersom barn och ungdomar har en begränsad sfär som de rör sig inom blir de mer knutna till sitt 

hemområde, och identitetsfrågan kan därför vara extra stark för dem. För de barn som bor i den 

befintliga bebyggelsen kan den nya bebyggelsen innebära en stor förändring mot tidigare. Det kan 

uppfattas både positivt och negativt beroende på vilka kvaliteter som barnen uppfattar tillkommer 

och försvinner. 

Att naturmark och attraktiva gårdsytor tas bort eller hamnar i skugga kan ha en negativ påverkan på 

barns hälsa då utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer är viktiga för deras 

utveckling och välmående (se s. 18). Ur hälso- och säkerhetsperspektiv är det problematiskt att bilar 

kan köra in på den östra gården (Sågaren). Det riskerar hämma barns koppling till naturmarken i 

söder då de måste ta sig över den lilla vägen kantad av gatuparkering. Den mellersta gården (Älgen 

32) blir bilfri och får bilfria kopplingar ut mot Grödingevägen och naturområde i söder, vilket är en 

förbättring utifrån hälso- och säkerhetsperspektiv. Även den västra gården (Älgen 31) får 

förbättrade kopplingar för barn då de kan ta sig in på gården via två bilfria entréer. 

Parkeringsplatserna placeras i garage, vilket å andra sidan betyder att gångbanorna längs dessa gator 

och inom området fortfarande påverkas av flertalet in- och utfarter, med risk för att barns möjlighet 

att röra sig på egen hand hämmas.   
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Bakgrund 

I samband med utvecklingen av fastigheter Älgen 31 och Älgen 32 liksom Sågaren 1 har 

Ekologigruppen fått i uppdrag av Botkyrkabyggen att genomföra en barnkonsekvensanalys. En 

naturvärdesinventering (NVI) samt en ekosystemtjänstanalys (EST) har också tagits fram för 

planområdet. Resultaten av EST och NVI presenteras i separata rapporter (Naturvärdesinventering 

Älgen 31 och 32 och Sågaren 1 och 2, Botkyrka kommun, framställt av Ekologigruppen 2020 samt 

Analys av ekosystemtjänster vid Älgen 31 & 32 och Sågaren 1 & 2, framställt av Ekologigruppen 

2020/2021).  

Området idag och planer framåt 
Planområdet är beläget väster om Tumba centrum och pendeltågsstation (se figur 1), och består av 

bostadshus, en parkeringsplats och trädklädd naturmark med många äldre tallar.  

 

Planområdet består av två områden som tillsammans omfattar cirka 2,2 hektar. Planområdet i öster 

omfattar på fastigheterna Älgen 32 samt Sågaren 1. Planområdet Älgen 31 ligger väst om och utan 

direkt kontakt med Älgen 32 (se figur 2). 

Planområdena omges i öster av Gröndalsvägen, i norr av Grödingevägen och i väst av Kungsvägen. 

Längs Grödingevägen och Gröndalsvägen finns de befintliga flerbostadshusen inom planområdet. 

En del av flerbostadshusen har verksamheter i bottenplanen mot gatorna.  

I det östra planområdets finns en boendeparkering som omfattar cirka 1000 m2. Söder om 

planområdet övergår naturmarken ovanför sluttningen i villabebyggelse. Längs sluttningens fot på 

Älgen 32 och upp mot villaområdet i söder går en gång- och cykelväg. I öster gränsar planområdet 

till ett servicehus för äldre. I det östra planområdet sluttar terrängen ganska kraftigt från söder mot 

norr, ner mot de befintliga flerbostadshusen, parkeringarna och gårdarna. På sluttningarna växer 

idag blandskog med ett flertal välvuxna träd av olika arter, varav några har bedömts skyddsvärda.  

Figur 1. Översiktskarta som visar planområdena (orangeröd markering) i förhållande till omgivningen. 



Barnkonsekvensanalys för Älgen 32 m.fl. i Tumba, Botkyrka kommun 
2021-04-08 

4.0 

 

7 (27) 

 

Även i det västra planområdet sluttar marken ner mot befintliga flerbostadshus. Här finns också en 

parkering samt en talldunge och öppen gräsmark med inslag av unga lövträd.  

  

Figur 2. Ortofoto som visar planområdena med orangeröd markering. 

Figur 3. I det östra planområdet (Sågaren och Älgen 
32) sluttar terrängen kraftigt ner mot den befintliga 
bebyggelsen. I sluttningarna växer blandskog. 

Figur 4. Även i det västra planområdet (Älgen 31) 
sluttar marken ner mot befintliga flerbostadshus. Här 
finns en talldunge och öppen gräsmark med inslag av 
unga lövträd. 
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Detaljplanen 
Botkyrkabyggen begärde i oktober 2015 planbesked för byggnation av flerbostadshus på fastigheten 

Älgen 32 m.fl. i centrala Tumba. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 

15 mars 2016. Planförslaget innebär att ett flerbostadsområde nära Tumba centrum kompletteras 

med ytterligare ett antal flerbostadshus med möjligheter till verksamheter i bottenplanen. 

Översiktsplanen och målbild 2040 

Planområdet ligger i ett område som Botkyrkas översiktsplan i sin målbild för 2040 anger som 

”Medeltät stadsbygd”. Enligt kommunens stadsbyggnadsstrategi ska ny bebyggelse – bostäder och 

verksamheter – i första hand lokaliseras inom den befintliga stadsbygden eller i direkt anslutning till 

den. Kommunen strävar också efter en mångfald av upplåtelseformer i alla stadsdelar. Det handlar 

både om att skapa variation och förutsättningar för social integration, men också att stärka 

hemkänslan i ett område eftersom de ökar möjlighet att kunna bo kvar där under livets olika 

skeden. Genom nyproduktion ska kommunen därför prioritera den minst förekommande 

upplåtelseformen i en stadsdel. 

Figur 6. Kartan visar övergripande mark- och vattenanvändning i Tumba med omgivning, målbild 2040 samt planområdet 
markerad med röd prick invid Tumba station. Utklipp från Botkyrka översiktsplan, 2014. Aktualitetsförklarad 2018 

Figur 5. Illustrationsplan över planförslaget. 
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Bostadsnära storstadsnatur 

I översiktsplanen framhålls den bostadsnära storstadsnaturen uppgift som ”vardagsrum” och dess 

dagliga användning för exempelvis lek, odling, sport, brännboll, festivaler, promenader och 

picknick. Det kan handla om den egna eller gemensamma trädgården, odlingslotten, bostadsgården, 

lekplatsen och stadsdelens park. Dessa mer anlagda ytor kompletteras med dungar av skog. 

Kommunen ser det som viktigt att dessa vardagsrum är snygga, trygga och att det finns en tydlighet 

i vad som är privat, halvprivat och offentligt. Samtidigt konstaterar man att vissa delar av detta 

vardagsrum kommer att bebyggas i samband en förtätning och komplettering.  

Tumbas förutsättningar och framtid 

Tumba är ett gammalt kommuncentrum från tiden innan kommunsammanläggningarna för snart 

femtio år sedan. Pendeltågsstationen en av regionens mest trafikerade. Det är också en av de orter i 

landet där medborgarna har bäst närhet till grönområden. Tumba har en av Stockholmsregionens 

mest blandade befolkningar – åldersmässigt, etniskt, inkomstmässigt, utbildningsmässigt och så 

vidare. Men Tumba är också både stort och splittrat till sin karaktär och attraktiviteten som 

bostadsort är lite svagare än vad tillgångarna egentligen talar för. I stora delar av Botkyrkas 

stadsmiljöer finns resterna kvar från en planering där bilens framkomlighet och trafiksäkerhet stod i 

centrum.  

Översiktsplanens ambition är att bygga ihop Tumba. Kvaliteter som redan finns, som 

centrumfunktioner och grönområden, ska göras mer lättillgängliga. Kommunens plan är därför att 

arbeta aktivt med förtätning och kompletteringsbebyggelse samt upprätthålla gröna samband 

genom stadsbygden och skapa tydligare entréer till naturen. 

 

Figur 7. Kartan visar övergripande mark- och vattenanvändning i Tumba, målbild 2040 samt planområdena 
markerade i vitt invid Tumba station. Utklipp från Botkyrka översiktsplan, 2014. Aktualitetsförklarad 2018 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionen - som är lag från och med 1 januari 2020 - säger att barnets bästa ska beaktas 

och analyseras i alla beslut som berör barn. Att utgå från ett barnperspektiv syftar på att tillgodose 

barnens behov och se till att barnens rättigheter tas till vara. Syftet med denna 

barnkonsekvensanalys är att lyfta fram de frågor som är relevanta för barn och unga på ett 

systematiskt och tydligt sätt, med mål att stärka detaljplanen för Älgen 32 m.fl. ur barnperspektiv. 

Den syftar också till att ge förslag på förbättringar. 

Metod 
För genomförande av barnkonsekvensanalyser tillämpas utvalda delar av Göteborgs stads 

processverktyg för barnkonsekvensanalyser (BKA) som är ett flexibelt verktyg som kan anpassas till 

olika typer av uppdrag och i olika skeden. Inventering av området genomfördes den 3 mars 2021. 

Göteborgs BKA – fem grundläggande begrepp  

För att sortera upp och systematisera analysen används fem huvudbegrepp som är av betydelse för 

barn i den fysiska miljön:  

Sammanhållen stad  

Barriärer kan vara både fysiska och mentala och de kan vara helt andra för barn än för vuxna. 

Yngre barn behöver bilfria eller bilsäkra stråk för att kunna vidga sina cirklar. Trygga stråk och en 

väl fungerande kollektivtrafik hela dygnet behövs för att unga ska våga och kunna ta sig till stadens 

olika delar. Hur kan mångfald och jämlikhet främjas och en variation av skala, upplåtelseformer och 

funktioner skapas i alla barns närmiljö? Hur kan barriärer undvikas eller överbryggas? Hur kan 

kopplingar och samband stärkas?  

Samspel  

Människan behöver samspela för att överleva. Barn lär sig samspel i leken. Barn och unga behöver 

platser för möten och samspel där det inte förutsätts att de kan betala eller att de är i en vuxens 

sällskap. Var finns platser för samspel, möten, lek, lärande, kultur och idrott för barn och unga? 

Kan platser utformas så att trygga, jämställda och jämlika förutsättningar för samspel skapas?  

Vardagsliv  

Barn tar staden i anspråk steg för steg. Fordonstrafiken utgör ett stort hinder för barns rörelsefrihet. 

Barn och unga behöver ha närhet och tillgång till service och platser för lek och rekreation. 

Möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt till de funktioner som behövs i vardagen är viktigt. Barn 

lever stora delar av sina vardagsliv i förskole- och skolmiljöer. Vilka kvaliteter behöver dessa miljöer 

ha?  

Identitet  

Begreppet identitet kan här ha flera betydelser. Det kan handla om en plats karaktär, om 

människans identitet kopplad till platsen och om samspelet där emellan. Den tillhörighet man 

känner till en plats hänger samman med att miljön är väl omhändertagen och med möjlighet att få 

vara medskapande. Det hänger också samman med trygghet, förankring och att det går att läsa 

platsens historia och förstå dess sammanhang. Kan den lokala identiteten samtidigt både stärkas 

och överbryggas så att den ger plats för fler?  

Hälsa och säkerhet  

Barn är mer känsliga för buller och luftföroreningar. För att barns närmiljö ska vara säker har 

separering från biltrafik och hastighetssäkring av korsningspunkter med bilnätet stor betydelse. 

Barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljöer har bättre förutsättningar att 

utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Hur kan dessa faktorer påverka hur vi planerar stadens 

utveckling? 
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Inventering

Sammanhållen stad  

För att skapa en mer sammanhållen stad behöver områden kopplas samman och barriärer 

överbryggas. Men vad som uppfattas som en barriär kan se olika ut beroende på vem du är och 

vilka förutsättningar du har. Boverket rekommenderar max 300 meter till bostadsnära natur, med 

längre sträcka minskar användningen. För de yngre barnen som går tillsammans med sina föräldrar 

kan sträckan vara en barriär som hindrar dem från att orka promenera hela vägen dit och tillbaka. 

För äldre barn som börjar röra sig på egen hand kan i stället trafiken vara en stor barriär. Viktiga 

målpunkter för barn så som parker och större lekplatser främjar också möten mellan olika grupper 

och är därför betydelsefulla platser för en mer sammanhållen stad. Boende i planområdet saknar 

närheten till dessa typer av mötesplatser. Närmaste lekplats utanför bostadsgården ligger cirka 800–

900 meter bort i Sven Tumbas park och då behöver man dessutom korsa flera vägar.   

 

  

Figur 8. Planområdena (röd linje) i relation till omgivningen. Den yttre gröna cirkeln visar en radie på ca 300 från 
planområdet. Inom denna finns två förskolor, en grundskola samt Tumba C med pendeltågsstation, livsmedelsbutiker, 
bibliotek och kulturskola. 
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För barn som börjar bli mogna att röra sig på egen hand kan biltrafik vara ett stort hinder i att få 

vidga sina cirklar. Tumba är i sin planering starkt präglat av bilen. Här finns parkeringsplatser 

utanför de flesta byggnader och utfarter längs trottoarerna. Inom planområdet finns tre 

parkeringsplatser och de flesta entréer är på något sätt påverkade av biltrafik, endast tre entréer är 

helt bilfria (se figur 9). Detta försvårar rörelserna till och från området för barn som är mogna att 

själva ta sig till kompisar, skola, närliggande lekplatser, parker eller att själv gå och handla. Att 

lekplatserna utanför bostadsgården ligger långt bort och att man behöver korsa flera vägar för att 

komma dit är stora hinder för dessa barn. En tunnel under järnvägen kan också upplevas som en 

mental barriär. 

 

  

Figur 10. Entrén till planområdet bredvid Centrumkyrkan från Tumba Centrum. Här kan bilarna köra på de gåendes 
yta för att ta sig till parkeringsplatserna.  

Figur 9. Många av entréerna till planområdena delas eller påverkas av biltrafik i form av parkeringar eller mindre gator 
utan trottoar.  
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För äldre barn och unga blir möjligheterna att ta sig fram på cykel viktigt. I Tumba finns ett 

cykelnät som gör det relativt enkelt för dem att ta sig till målpunkter som ligger längre bort, men 

närmast planområdet är cykelvägarna och dess kopplingar färre, vissa bryts av och en finmaskighet 

saknas. 

 

En blandning av bostäder – såsom storlekar, upplåtelseformer och pris - skapar goda 

förutsättningar för en välintegrerad och sammanhållen stad. De befintliga husen inom planområdet 

består av hyresrätter med en blandning mellan ettor upp till fyror. Kring planområdet finns både 

bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i form av främst villor. Här finns också mindre företag i 

några av bottenvåningarna samt Botkyrkabyggens kundcenter vilka tillsammans också bidrar till en 

blandning av människor som rör sig i området under olika tider och som kan bidra till närvaro. 

Sågaren och Älgen 31 har båda bostadsgårdar med stora kvaliteter för samspel, lek och lärande. De 

har bra förutsättningar för gott mikroklimat med soligt läge, trädskugga och vindskyddat läge. De 

har flera lekredskap, sittplatser med bord, grill, delar med terräng, mycket grönska samt naturmark 

intill som kan bidrar till oprogrammerad lek, fantasi och lärande (som att se årstidsväxlingarna, vid 

inventeringen började blåsippor komma upp). Den ger också möjlighet att utmana och utveckla 

kroppen på ett annat sätt än vad färdiga lekredskap gör. Naturen närmast Sågarens bostadsgård är 

dock rätt så brant och snårig. Inga stigar eller spår av lek identifierades här. 

  

Figur 11. I Tumba finns ett cykelnät som gör det möjligt för unga att ta sig till målpunkter som ligger längre bort.  
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Samspel, lek och lärande  

Det är viktigt för barns och ungas utveckling att det finns platser som möjliggör lek och möten. I 

Tumba som helhet finns ett rikt utbud som främjar lek, lärande, kultur och idrott för barn och 

unga. Däremot är utbudet i planområdets närhet bristande såsom figur 8 visar.  

Sågaren och Älgen 31 har båda bostadsgårdar med stora kvaliteter för samspel, lek och lärande. De 

har bra förutsättningar för gott mikroklimat med soligt läge, trädskugga och vindskyddat läge. De 

har flera lekredskap, sittplatser med bord, grill, delar med terräng, mycket grönska samt naturmark 

intill. Alla faktorer som tillsammans främjar möten och samspel. Naturen bidrar till oprogrammerad 

lek, fantasi och lärande (som att se årstidsväxlingarna, vid inventeringen började blåsippor komma 

upp). Den ger också möjlighet att utmana och utveckla kroppen på ett annat sätt än vad färdiga 

lekredskap gör. Naturen närmast Sågarens bostadsgård är dock rätt så brant och snårig. Inga stigar 

eller spår av lek identifierades här.  

Älgen 31:s bostadsgård ligger högre upp med goda solchanser framför allt eftermiddag och kväll. 

Gården och lekredskapen vävs samman med naturmarken och skapar goda förutsättningar för lek 

och samvaro.  

  

Figur 12. Stora ytor för lek och plats för möten i soligt läge på Sågarens gård. Med naturen intill har leken möjlighet att 
fortsätta in i grönskan.  
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Mellan dessa två ligger Älgen 32:s gård som är mindre och med sämre förutsättningar då den 

påverkas av skugga från vegetationen på kullen ovanför. Här finns viss lekutrustning, sittplatser och 

bord. Här kan bilar köra in längs en bit av gångvägen från parkeringsplatsen vilken kan hindra barn 

att själva få leka på gården och upp i naturområdet. I naturmarken finns dock stigar som vittnar om 

att den används, men också skräp så som ölburkar, vilket också kan visa på att den används för att 

komma undan utan att någon ser. Om detta är vanligt förekommande kan det skapa en känsla av 

otrygghet.  

Figur 13. Älgen 32:s bostadsgård där sällskapsytor och lekredskap sammanvävs med naturmarken. 

Figur 14. Älgen 32:s gård är mindre, långsmal och påverkad av skuggan från vegetationen ovanför. Bilar har 
möjlighet att köra in från parkeringen. 
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Vardagsliv  

För barn och barnfamiljer är det viktigt att enkelt kunna ta sig till de funktioner som behövs i 

vardagen. Utifrån hållbarhetsperspektiv bör dessa vara nära och lätta att nå för att kunna gå, cykla 

eller åka kollektivt dit. Närheten till Tumba Centrum med livsmedelsbutiker, apotek, tandvård, 

bibliotek med mera underlättar vardagslivet för barnfamiljen. Däremot ligger vård- och 

barnavårdscentralerna längre bort.  Närheten till köpcentrumet gör det också enkelt för äldre barn 

att själva utföra ärenden där, även om kopplingen till planområdet är något otydlig och präglad av 

enkel framkomlighet för bil.   

Det finns flera förskolor närheten av planområdet vilket gör det lättare för föräldrar att gå eller 

cykla dit. Det finns också en grundskola (F-9) i närheten vilket minskar risken för att föräldrar väljer 

att skjutsa sina barn, och främjar att barn i mogen ålder kan ta sig dit själva. I Tumba finns också 

två gymnasieskolor. 

För äldre barn är det viktigt att själva kunna ta sig till fritidsaktiviteter och andra målpunkter i 

vardagen. De underlättar också för föräldrarna att slippa skjutsa till olika ställen. Inom 300 meter 

finns inget större aktivitets- och kulturutbud. I Tumba Centrum finns bibliotek, kulturskolan och 

Xet-museet. Annars behöver man ta cirka 800 meter cykelvägen norrut över spåren för att nå 

närmaste idrottsanläggningar. Här finns också teatern Tumbascenen och en fritidsgård. I Storvreten 

ligger också två fritidsgårdarna, samt park med lekplats, spontanidrott, idrottsanläggningar och 

badhus. För att komma dit behöver man ta sig via en gång-och cykelväg och ett grönområde. Här 

finns få ögon mot gångvägen som kan bidra till trygghet genom att bli sedd, vilket kan utgöra ett 

hinder för barn att nå målpunkter på egen hand. 

För unga gör närheten till pendeltågsstationen det lätt att ta sig till andra platser med kollektivtrafik. 

Även i detta fall är känslan av trygghet viktig, även sent på kvällen då många unga är ute. 

 

 

Figur 15. Kopplingen till Storvreten från planområdet går via denna gång- och cykelbro samt ett grönområde med få 
ögon mot gångvägen, vilket kan bidra till otrygghet och därmed hindra barn att ta sig till målpunkter på andra sidan. 
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Identitet 

När en stadsdel har en igenkänningsbar och positiv identitet underlättar det för de boende att 

identifiera sig med platsen och känna samhörighet med andra som bor och verkar där. Exempelvis 

kan den tillhörighet man känner till en plats hänga samman med att miljön är väl omhändertagen 

och med möjlighet att få vara medskapande. Eftersom barn och ungdomar i större utsträckning än 

vuxna är knutna till sitt hemområde, blir identitetsfrågan extra stark för dem. De bilder som finns 

av olika områden i staden och deras olika status kan både påverka de boendes faktiska och 

upplevda möjligheter. Detta gäller särskilt barnens och ungdomarnas, då deras egen identitet är 

sammanbunden med stadsdelens. 

Utifrån observation under fältbesöket är både planområdet och området runt omkring väl 

omhändertagna. Egna planteringar och initiativ vittnar om omsorg över det gemensamma. Äldre 

hus och information om områdets kulturhistoria skapar en god grogrund för barn som växer upp 

här att känna kontinuitet och stolthet.  

Hälsa och säkerhet 

Hur barn lever och mår har stor betydelse för deras hälsa båda idag och i framtiden. Goda vanor 

grundläggs tidigt och därför behöver vi främja att barn kan röra sig naturligt i vardagen. En sådan 

god vana är att promenera eller cykla till förskola, skola och andra målpunkter. Eftersom Tumba till 

stora delar är planerad utifrån bilen och dess framkomlighet utgör detta en risk att föräldrarna anser 

att trafiksituationen är för farlig för barnen och väljer att skjutsa, vilket i sin tur förvärrar 

trafiksituationen ytterligare.  

Barn är mer känsliga för buller och luftföroreningar. Planområdet klarar både bullerkrav och 

normer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet. 

Barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljöer har bättre förutsättningar att 

utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt (se faktaruta nästa sida). Bostadsgårdarnas gestaltning med 

många lekkvaliteter och tillgången till grönska och naturlek ger en bra uppväxtmiljö. 

  

Figur 16. Egna initiativ vittnar om omsorg över det gemensamma och bidrar till en positiv identitet. Information om 
områdets kulturhistoria skapar en god grogrund för barn som växer upp här att känna kontinuitet och stolthet. 
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Det grönas betydelse för barns hälsa 
 

 

  
Smartare och friskare barn med 
natur 

Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och 

naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar 

till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin 

kropp kan också fokusera på att lära. Det enda 

sättet att få kontroll över sin kropp är att pröva 

den genom att balansera, kana, klättra, hoppa 

och springa. 

Grönska och natur har inte sällan en topografi 

och variationsrikedom i material och höjd som 

gör det oemotståndligt för barn att springa och 

klättra och nästan omöjligt att sitta still. Den 

stimulerar till olika sorters fysisk aktivitet för 

många barn. 

Forskning visar att barn som vistas mycket 

utomhus i gröna miljöer i förskolan har bättre 

nattsömn och färre infektionssjukdomar än barn 

som bara är ute någon timme per dag. 

Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/valbefinnande/ 

Att tänka på: Vikten av närhet till parker och 
grönområden 

Tillgång till grönstruktur har visat sig utjämna skillnaden i hälsa mellan 

socioekonomiskt svaga och starka grupper. Närheten och tillgängligheten till 

ett grönområde har här en stor betydelse för användningen och därmed de 

positiva hälsoeffekterna. 

Forskning visar att ett grönområde behöver ligga inom 300 meter från 

bostaden, arbetsplatsen eller skolan för att besökas ofta. Förutom närheten 

har också tillgängligheten till områdena betydelse, det vill säga om det säkra 

och trygga vägar dit. Även kvaliteten på utemiljön, det vill säga 

upplevelsevärden och användningsmöjligheter har också stor betydelse. 

Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/valbefinnande/ 
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Konsekvensanalys 

Sammanhållen stad  

Botkyrka kommun eftersträvar att bostadsbeståndet ska bli mer varierat när det kommer till 

upplåtelseform, storlek, utförande och pris för att passa olika hushålls önskemål. Nybyggnationen 

ska styras efter behoven av olika bostadstyper och upplåtelseformer i kommunen och regionen. 

Detta är också viktiga faktorer som bidrar till att skapa en välintegrerad och sammanhållen stad. 

Den föreslagna planen innebär ytterligare hyresrätter av blandande storlekar inom området för att 

komplettera och tillmötesgå befolkningens behov. Fler större bostäder innebär möjlighet till fler 

barnfamiljer och med det fler lekkamrater. Variationen i storlekar ger också utökade möjligheter att 

träffa och skapa fler kontakter med olika människor i livets alla skeden. Det skapar förutsättningar 

till ökad förståelse för och tillit till varandra och större sammanhållning.  

Genom goda kopplingar där det är lätt och tryggt för barn att ta sig till omkringliggande områden 

skapas förutsättningar till en mer integrerad stad. För barn som börjar röra sig på egen hand är det 

framför allt biltrafiken som är det största hindret. Barns kognitiva förmåga tar tid att utvecklas och 

de har därför lättare att ta sig fram om det är tydligt var de kan gå eller inte. Förslaget innebär bland 

annat att parkeringsplatserna längs med Kungsvägen och Grödingevägen bebyggs, vilket är bra 

utifrån trygghetsperspektiv då de minskar ödsligheten och bristen på uppsikt och samtidigt skapar 

fler ögon mot gatan. Parkeringsplatserna placeras i stället i garage, vilket betyder att gångbanorna 

längs dessa gator och inom området fortfarande påverkas av flertalet in- och utfarter (se figur 17).   

  

Figur 17.In- och utfarter vid och inom planområdet markerade med röda pilar. 
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Planförslaget innebär att biltrafik dras in på den östra gården (Sågaren), vilket bland annat hämmar 

barns koppling till naturmarken i söder då de måste ta sig över den lilla vägen kantad av 

gatuparkering (se figur 18). Även om bilarna kör långsamt utgör de ett hinder för föräldrarna att 

släppa sina barn över vägen, och de parkerade bilarna gör dessutom att man saknar uppsikt. 

Samtidigt skapas också en tydlighet av ytornas funktion, där körbana skiljs från gångbana, vilket 

underlättar för barnen att veta var de kan gå. Undantaget är entrén i öster vid kyrkan, där barnen 

fortfarande riskerar dela yta med bilarna, vilket hämmar deras möjligheter att ta den vägen till och 

från området.  

  

Figur 18. Illustrationsplan över östra planområdet (Sågaren). 
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Den mellersta gården (Älgen 32) blir bilfri och får bilfria kopplingar ut mot Grödingevägen och 

naturområde i söder, vilket är positivt utifrån barnperspektiv (se figur 19). Genom den nya 

bebyggelsen skapas fler ögon mot naturmarken, vilket kan skapa ökad trygghetskänsla för de barn 

som vill leka där. 

  

Figur 19. Illustrationsplan över mellersta planområdet (Älgen 32). 
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Även den västra gården (Älgen 31) får förbättrade kopplingar för barn då de kan ta sig in på gården 

via två bilfria entréer (se figur 20).  

 

 

  

Figur 20. Illustrationsplan över västra planområdet (Älgen 31). 
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Samspel, lek och lärande  

På den östra gården (Sågaren) innebär planförslaget att delar av den och naturmarken tas i anspråk 

samt att bilar kan köra in och parkeras. Gården kommer att på verkas under byggskedet, och i med 

detta kommer den att rustas upp. De nya husen kommer att till viss del att skugga den på 

eftermiddagen men till största delen är gården fortfarande solig. Dessutom planeras nya träd att 

planteras. Att en stor del av naturmarken försvinner och kopplingen till den kvarvarande försämras 

innebär en förlust för barns samspel, lek och lärande, speciellt då naturen erbjuder möjlighet till 

oprogrammerad och mer jämställd lek med mindre konflikter. Samtidigt kan husen skapa mer 

närvaro och ökad trygghet genom fler ögon mot både gården i norr och naturmarken i söder. De 

nya husens placering innebär att sidorna som vetter mot norr i princip hamnar i ständig skugga. 

Detta riskerar skapa ett kallare och fuktigare mikroklimat som minskar denna ytas attraktivitet, 

framför allt under vinter, vår och höst. 

 

Den mellersta gården (Älgen 32) blir bilfri med tydliga kopplingar söderut, vilket stärker barnens 

möjlighet att ta sig till naturmarken. Här skapar dock tillkommande bebyggelse ytterligare skugga på 

gården, varav en del hamnar i så gott som ständig skugga med risk för ett kallare och fuktigare 

mikroklimat och minskad attraktivitet. Skugga från huskroppar har en större påverkan på 

mikroklimatet än skugga från vegetation eftersom solens strålar ändå kan strila mellan gren- och 

bladverk.  

På den västra gården (Älgen 31) kommer i princip hela naturmarksdelen samt en del av de sociala 

ytorna och lekytorna att försvinna. En del av gården blir parkering och vändyta. De nya 

huskropparna kommer även att orsaka betydlig skugga på bostadsgården med sämre mikroklimat 

och minskad attraktivitet som följd. Detta innebär en tydlig försämring av barnens tillgång till 

samspel, lek och lärande.  

Kl. 9 Kl. 12 

Kl. 15 

Figur 21. Skuggstudie över östra planområdet (Sågaren och Älgen 32). Urklipp från Sol- och skuggstudie, 
vår/höstdagjämning, 20 mars. 

Kl. 18 
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Vardagsliv  

Förslaget innebär att fler barn får möjlighet att växa upp nära förskolor, skolor samt Tumba 

centrum med sitt rika utbud av affärer och annan service som bidrar till ett enklare vardagsliv. 

Samtidigt är tillgången till lekplatser och parker utanför bostadsgården samt idrotts, kultur- och 

fritidsutbudet fortfarande begränsat (se figur 8). 

Identitet  

Eftersom barn och ungdomar har en begränsad sfär som de rör sig inom blir de mer knutna till sitt 

hemområde, och identitetsfrågan kan därför vara extra stark för dem. För de barn som bor i den 

befintliga bebyggelsen kan den nya bebyggelsen innebära en stor förändring mot tidigare. Det kan 

uppfattas både positivt och negativt beroende på vilka kvaliteter som barnen uppfattar tillkommer 

och försvinner och hur bunden man är. Det finns eventuellt en risk att barnen i framför allt Älgen 

31 kommer uppleva en känslomässig förlust av sin gård då estetiskt tilltalande delar med naturinslag 

byggs bort och resten hamnar i ett mer skuggigt läge. En annan känsla av förlust som kan uppstå är 

när större och identitetsskapande träd försvinner. Ett sådant träd skulle kunna vara den stora 

granen (se figur 23) som står vid den södra entrén till det östra området. 

Med fler mindre lägenheter ökar möjligheten för barnen som växer upp i området att kunna bo 

kvar i sin hembygd med närhet till sitt sociala nätverk när de flyttar hemifrån. Det skapar 

förutsättningar till starkare band till sin omgivning och ökad trygghetskänsla. 

Kl. 9 Kl. 12 

Kl. 15 Kl. 18 

Figur 22. Urklipp från Sol- och skuggstudie över föreslagen bebyggelse i Älgen 31, vår/höstdagjämning, 20 mars. 
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Hälsa och säkerhet 

Planförslaget har troligen både negativa och positiva konsekvenser för barns hälsa och säkerhet. 

Det negativa handlar om att stora delar av naturmarken exploateras, att det blir mer skugga på 

bostadsgårdarna vilket minskar gårdarnas attraktivitet (främst Älgen 31 och 31) och att biltrafik dras 

in på Sågarens gård. Då naturen både är lek- och hälsofrämjande (se faktaruta s.18) innebär detta 

negativa konsekvenser för de barn som brukar leka där. Troligtvis handlar det främst om barn i de 

yngre åldrarna som inte kan ta sig till andra natur- och lekställen på egen hand. En minskad 

attraktivitet på grund av ökad skugga som skapar ett kallare och fuktigare mikroklimat kan också få 

en rad negativa följdeffekter. Det kan handla om färre grannar som rör sig ute och som kan bidra 

till närvaro, trygghet, grannkänsla och social kontroll. Skuggan kan också göra att växtligheten får 

svårt att ta sig, med risk för färre initiativ från boende att själva odla och sköta om gården. Om 

gården upplevs öde och övergiven kan detta ha en självförstärkande effekt som också kan påverka 

barnens lust att leka där. Med bilar in på Sågarens gård finns det dels risk att föräldrar inte vågar 

släppa i väg sina barn, vilket minskar deras möjlighet till rörelse och utveckling. Dessutom finns en 

viss risk, om än liten men bör nämnas, att bli påkörd. Risken uppstår framför allt om uppsikten 

försämras genom parkerade bilar.  

De positiva effekterna handlar främst om minskad bostadsbrist, vilket även kan drabba barnen 

genom exempelvis trångboddhet och osäkra boendeförhållanden. Fler kan också ta del av det utbud 

av service som finns i närområdet. Fler boende i området innebär också möjlighet till fler 

lekkamrater nära och fler som rör sig i området vilket bidrar till närvaro och trygghet. Det är också 

positivt för barnens säkerhet att biltrafik försvinner från Älgen 32:s gård och att det går att välja 

bilfria entréer till Älgen 31:s gård. 

  

Figur 23. En stor identitetsskapande gran står vid den södra entrén till östra området. 
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Rekommendationer 
• Se över och förbättra kopplingar för barn inom planområdet särskilt vid utfarterna. Tänk 

på att skapa ytor som signalerar var man kan gå för att undvika bilar, och var det kan 

komma bilar, för att underlätta för barn att röra sig på egen hand till sina målpunkter. Tänk 

också på att skapa en utformning som tydligt signalerar mot både bilar och gående var 

gående har företräde. Vi utfarterna kan exempelvis marken ligga i höjd med trottoaren för 

att signalera att gående har företräde, samtidigt markera med annan typ av beläggning och 

färg för att uppmärksamma gående att det är en utfart. Vid utfarterna är det också viktigt 

att biltrafiken har tydligt uppsikt för att undvika olyckor.  

• Undvik att dra in biltrafik på bostadsgårdarna. Kan parkeringsplatser på andra sätt? 

Exempelvis genom samnyttjande av omkringliggande parkeringsplatser så som 

parkeringshuset vid Tumba centrum på andra sidan Gröndalsvägen. Finns det andra 

mobilitetsåtgärder? 

• Undvik att exploatera ytor som bedömts inneha stora kvaliteter ur barnperspektiv, det vill 

säga naturmarken inom Älgen 31. Finns möjligtvis alternativa ytor i närområdet? 

• Placera huskroppar inom Älgen 31 och 32 så att påtaglig skuggning av gårdsytor undviks.  

• Gör investeringar i utemiljön utefter barnens önskemål som kompensation för de värden 

som försvinner. Det kan handla om både de barn och barnfamiljer som redan bor i 

området och de som flyttar in. En gemensam dialog kan stärka grannkänslan och skapa nya 

kontakter.  

• Locka gärna barnen till de kvarvarande naturdelarna genom olika typer av gestaltning. 

Exempelvis en äventyrsbana som går in i naturen eller lämna nerhuggen sly och grenar att 

bygga kojor med. 

• Ta gärna tillvara befintliga värden så som den gamla granen (se figur 23) som är en stor 

tillgång ur flera perspektiv, inte minst estetiskt, naturpedagogiskt samt identitets- och 

rumsskapande. 

Rekommendationer till Botkyrka kommun: 

• Se över och förbättra kopplingar för barn i närområdet med särskilt fokus på deras 

målpunkter. Gör det enkelt och attraktivt att gå och cykla till förskola och skolan. Prioritera 

gång- och cykel i trafikplanering, exempelvis genom att: skapa ett finmaskigt, logiskt och 

tydligt gång- och cykelnät, sänka hastigheter bland annat genom avsmalning av gator samt 

bredda gång- och cykelbanor. Tänk på att skapa ytor som signalerar var man kan gå för att 

undvika bilar, och var det kan komma bilar, för att underlätta för barn att röra sig på egen 

hand till sina målpunkter. Tänk också på att skapa en utformning som tydligt signalerar 

mot både bilar och gående var gående har företräde.  

• Verka för att en park med större lekplats och spontanidrott som också vänder sig till äldre 

barn skapas i närområdet. Tänk gärna placering och innehåll utifrån ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv. 

• Undersök hur möjligheten för unga att ta sig till Storvreten genom gång- och cykel ser ut 

och upplevs, exempelvis genom trygghetsvandringar. 
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