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Inledning
Bakgrund

Barnkonsekvensanalysen har tagits fram på uppdrag av Staffanstorps 
kommun som arbetar med att ta fram en ny detaljplan för bostäder och 
ett vårdboende i Hjärup. Detaljplanen har varit utställd för samråd enligt 
den lagstadgade planprocessen om framtagande av nya detaljplaner. 
Inför granskningen av detaljplanen kompletteras handlingarna med en 
barnkonsekvensanalys.

Syfte och avgränsning

Syftet med barnkonsekvensanalysen är att kartlägga barns användning 
av platsen idag och hur planförslaget kan komma att påverka barn och 
deras livsmiljö. Barnkonsekvensanalysen ska sedan ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med planförslaget.

Barnkonsekvensanalysen är uppdelad i tre delar. I den första delen 
genomförs en kartläggning av hur planområdet används av barn idag. 
Som en del av kartläggningen genomfördes ett platsbesök. I den 
andra delen analyseras detaljplanen utifrån ett barnperspektiv och 
konsekvenserna av planförslaget beskrivs. I sista delen presenteras 
rekommendationer för fortsatt arbete.

Vad är en barnkonsekvensanalys?

Barnkonsekvensanalyser är en metod att ta tillvara på barnperspektivet 
och barns perspektiv i planeringen. Genom barnkonsekvensanalysen 
lyfts vilka konsekvenser planeringen, i det här fallet en detaljplan, får 
för barn och unga. Det handlar om att anlägga ett barnperspektiv på 
förändringen, men också om att fånga barnets perspektiv för att få ett 
bra beslutsunderlag i planeringsprocessen. En barnkonsekvensanalys 
beskriver vad som är barns bästa och visar på vilka åtgärder som 
behöver genomföras för att uppnå det. Genom att synliggöra barns 
bästa är en barnkonsekvensanalys också ett verktyg för att omsätta 
Barnkonventionen i handling.

Barnperspektiv och barns perspektiv

Det är skillnad mellan att anlägga ett barnperspektiv eller barns 
perspektiv på planeringen. Ett barnperspektiv innebär att den som 
planerar utgår ifrån vad som är barns bästa. Om ett barns perspektiv 
tillämpas får barnen själva uttrycka sig om sin fysiska och sociala miljö. 

I denna barnkonsekvensanalys har barnen som berörs av planförslaget 
inte bidragit med sina kunskaper om den egna miljön. Analysen har därför 
genomförts med ett barnperspektiv.
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Det finns lagar och riktlinjer som styr planeringen gällande barns behov och rättigheter. Barnkonventionen 
är övergripande och har nyligen blivit till lag i Sverige. Plan- och bygglagen syftar till att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Ett allmänt råd till plan- och 
bygglagens kap.8 § 9 anger hur barns utemiljöer i anslutning till lärmiljöer bör utformas. Det finns också en 
mängd forskning om vad som är bra utemiljöer för barn och vad som är barns bästa. 

Barns bästa

Barnkonventionen

Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde 
i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär att barnets rättigheter ska 
beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser 
och ärenden som rör barn. Barnkonventionen bidrar till att synliggöra 
barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en grund för ett mer 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Huvudprincipen är att barnets bästa alltid ska komma i första rummet 
(artikel 3). För att detta ska kunna uppfyllas måste samtidigt barnets 
rättigheter enligt artikel 2, 6 och 12 vara säkerställda. Artikel 23 tar 
upp rätten att delta i samhället på lika villkor och artikel 31 belyser 
betydelsen av lek, vila och fritid. 

 » Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.

 » Artikel 3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa.

 » Artikel 6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 » Artikel 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 

rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad.

 » Artikel 23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

 » Artikel 31. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som styr planläggning av mark, 
vatten och byggande. I portalparagrafen i PBL anges att ”… med hänsyn 
till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.”

Allmänna rådet BFS 2015:1 FRI

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. Detta är allmänna 
råd till 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.

9 § ... ”Om planområdet ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller 
en eller era bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller 
annan jämförlig verksamhet, ska det på planområdet eller i närheten av 
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. 
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och 
parkering […], ska man i första hand ordna friyta.”

Friyta för lek och utevistelse omfattar den yta som barnen kan använda 
på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och 
som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid.
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Det allmänna rådet tar upp vikten av att friytans storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig 
verksamhet. Friytan bör 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.

Enligt Boverkets riktlinjer är ett rimligt mått utifrån antalet barn 30 m² friyta 
per barn i grundskolan. Hur tillgången till lekområden, grönområden 
och idrottsområden ser ut, antalet barn som ska befinna sig på gården 
samtidigt och hur väl friytan är gestaltad är några faktorer som kan 
påverka hur stor friytan behöver vara.

Utemiljöer för barn och unga

I denna barnkonsekvensanalys kommer barns utemiljöer att kartläggas 
utifrån aspekterna Boende och vardagsliv, Trygghet och hälsa, 
Mötesplatser och Tillgänglighet och trafiksäkerhet. Aspekterna utgår 
utifrån forskning om vad som är bra utemiljöer för barn.

Boende och vardagsliv

Många barn vistas främst nära hemmet, i skolan och på olika 
fritidsaktiviteter. En stor del av barns aktivitet sker genom att ta sig 
mellan dessa målpunkter samt genom lek. Det är viktigt för barn att de 
har en stor rörelsefrihet och att de själva, på ett tryggt och säkert sätt, 
kan ta sig mellan dessa målpunkter. 

Eftersom en stor del av barnens dag spenderas i skolan måste även deras 
skolgårdar och förskolegårdar erbjuda bra miljöer som främjar deras 
utveckling. För att barnen ska hinna använda dessa friytor på rasterna 
behöver de finnas i direkt anslutning till skolan. Förskolebarn kan röra sig 
fritt på en inhägnad förskolegård men är beroende av vuxet sällskap, och 
deras tid, för att gå till andra utemiljöer.

Trygghet och hälsa

För att det ska kännas tryggt för barn att röra sig själva mellan olika 
målpunkter är det viktigt att det finns ögon på gatan från omgivande 

bebyggelse (bostäder), från andra trafikanter eller från vuxna som vistas 
i utemiljön. Det ska också vara lätt för barnen att läsa av och orientera 
sig i omgivningen, både dagtid och kvällstid. Rumslighet i en mänsklig 
skala och tydliga men trevliga gränser mellan privata och offentliga rum 
underlättar barnens förståelse av utemiljön. 

Om barn känner människor i närområdet blir detta en trygghet när de 
rör sig själva i området. För att människor i ett område ska lära känna 
varandra behövs det tillräckligt stora ytor för socialt umgänge i form av 
bostadsgårdar, parker och andra offentliga ytor.

Fysisk aktivitet har stor betydelse för barns psykosociala och motoriska 
utveckling samt kognitiva förmåga. Barn behöver minst en timme av 
måttlig fysisk aktivitet per dag. I dag är utvecklingen snarare att barns 
stillasittande ökar, vilket kan leda till försämrad hälsa för barnen i 
framtiden. 

Om ett barn utsätts för miljöföroreningar under sina tillväxtår kan deras 
fysiska utveckling försämras. Det är därför viktigt att barns utemiljöer har 
god luftkvalitet och låga bullernivåer. 

Mötesplatser

För barn är det viktigt med plats för lek. Genom leken utvecklar de både 
sin fysik och sina sociala kompetenser. Eftersom lek uppstår där barn 
möts är det viktigt att det finns platser för dessa möten. Mötesplatser 
kan vara allt ifrån platser särskilt anvisade till barn som lekplatser och 
sportanläggningar men också parker, grönområden, gator och torgytor. 

Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Tillgänglighet är en förutsättning för att alla barn ska kunna använda sin 
utemiljö. Det ska vara lätt att röra sig och orientera sig på ett tryggt och 
säkert sätt.

Barn har inte ett fullt utvecklat trafiksäkert beteende och har svårigheter 
att uppmärksamma en trafiksituation. Därför är det viktigt att sikten är 
fri från skymmande plank, murar, häckar, buskar i närheten av in- och 
utfarter till bilvägar och parkeringsplatser. 



Gällande planer
Översiktsplan

I visionen för Hjärup 2038, Framtidens kommun perspektiv 2038, 
föreslås en utbyggnad och utveckling på den västra sidan om järnvägen. 
Hjärup ska sammanlänkas över järnvägen och uppfattas som en helhet. 
Totalt föreslås cirka 3000 nya bostäder och möjlighet för 1200 nya 
arbetstillfällen ska skapas. I översiktsplanen är aktuellt planområde för 
planförslaget, Hjärup 4:281, markerad för fritidsändamål. 

En ny översiktsplan, Framtidens kommun – Livsoas 2039, är under 
framtagande. I samrådshandlingen för den nya översiktsplanen är Hjärup 
4:281 markerad som plats för framtida stadsbebyggelse. 

Detaljplan

För området gäller nuvarande detaljplan för Norra skolan, del av Hjärup 
18:1 m.fl. (aktnr. 1230-P29), lagakraftvunnen 1992-02-24. Den gällande 
detaljplanen medger bostad och skola i två våningar samt parkering på 
kryssmark i norr. 

Bild 1. I den översta bilden 
ses planområdet till höger och 
Hjärupsskolan i fonden. 

Bild 2. I nedersta bilden ses 
gällande detaljplan. 
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I nulägesbeskrivningen genomförs en kartläggning av hur området används idag samt vilka platser och 
stråk som är viktiga för barns rörelser och utevistelse. Beskrivningen görs utifrån aspekterna Boende och 
vardagsliv, Trygghet och hälsa, Mötesplatser och Tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

Nulägesbeskrivning

Området

I direkt anslutning till planområdet för planförslaget finns 
bostadsbebyggelse, Hjärupslundsskolan och Trädgårdslundens förskola. 
Norr om planområdet ligger bostadsområdet Stora Uppåkra som består 
av villor och småhus.

Södra delen av planområdet gränsar till en nyanlagd park, Hjärups park, 
som beräknas vara färdig i sin helhet 2021. 

Nordost om planområdet pågår en större utbyggnad av bostäder i så 
kallade Åretruntbyn. Totalt innebär utbyggnaden 500 nya bostäder och 
hittills har två etapper av fyra byggts. Etapp tre kommer att byggas direkt 
öster om planområdet och beräknas också stå klar 2021. 

Sydväst ligger en större idrottsplats med fotbollsplan och löpbana runt. 

Själva planområdet består av en parkering tillhörande 
Hjärupslundsskolan i den norra delen. På parkeringen finns en hållplats 
för busslinje 102 som går till Staffanstorp. I anslutning till parkeringen 
finns en multisportarena tillhörande skolan men som är belyst fram till 
klockan 21.00. Övrigt planområde är obebyggd gräsmark. 

Boende och vardagsliv

De barns som vistas i området antas bo i hela Hjärup då 
Hjärupslundsskolan är enda högstadieskolan i Hjärup. Barn antingen 
färdas längs gång- och cykelvägarna till och från skola och aktiviteter 
eller uppehåller sig på grönområden samt idrottsplatser i närområdet. 

I Hjärup finns det två kommunala förskolor i norra delen och en i södra 
delen samt fyra fristående förskolor. I anslutning till planområdet ligger 

Planområde
Gång- och cykelväg
Infart

BUSSHÅLLPLATS

Äm
ne

sv
äg

en

TRÄDGÅRDSLUNDENS
FÖRSKOLA

HJÄRUPSLUNDSSKOLAN

HJÄRUPS BIBLIOTEK

MULTISPORTARENA

HJÄRUPS PARK

ÅRETRUNTBYN ETAPP 3 

IDROTTSPLATS

HJÄRUPSLUNDSSKOLANS
PARKERING

Bild 3. Nulägesanalys.
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den fristående förskolan Trädgårdslundens förskola. I anslutning till 
idrottsplatsen söder om Hjärupsslundsskolan ligger Hjärups skola som 
har cirka 350 elever från årskurs F till 6. I Åretruntbyn finns nybyggda 
Uppåkraskolan som är en treparallellig F-6 skola. Hjärupslundsskolan är 
en 7-9 skola med cirka 320 elever. 

På Hjärupslundsskolan finns Hjärups bibliotek som har meröppet, vilket 
innebär att besökare är välkomna mellan 06-22, även då inte personal 
finns på plats. På skolan finns även en idrottshall som det är möjligt för 
föreningar och allmänhet att hyra utanför skoltid. 

Trygghet och hälsa

Ämnesvägen har inga större trafikmängder och en liten andel tung trafik. 
Det innebär att området präglas av låga bullernivåer och bra luftkvalitet. 

Gång- och cykelvägarna i området är belysta och går delvis genom 
bebyggda områden. Själva planområdet består till största delen av en 
öppen gräsmark som varken är belyst eller används till något särskilt 
ändamål. 

Mötesplatser

Enligt Staffanstorps kommuns lekplatspolicy bör avståndet till en 
lekplats inte vara större än att ett barn i skolåldern själv ska kunna gå dit. 
Ett rimligt avstånd är enligt policyn 500 meter. Inom det avståndet från 
planområdet finns det fyra lekplatser. Tillhörande gårdar till förskolorna 
och skolorna är mötesplatser för barnen, främst under skoltiden. 

Multisportarenan på planområdet är belyst även på kvällstid och 
kan användas även efter skolan. Likaså är Hjärups bibliotek och 
Hjärupslundsskolans idrottshall mötesplatser kvällstid. I närområdet 
finns det inga butiker eller caféer.

Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Planområdet ligger centralt i Hjärup inom en radie på cirka en kilometer. 
Stora delar av Hjärup byggdes under 1960- och 1970-talet när 
trafikseparering var det rådande idealet. Det innebär att gatustrukturen 
till stor del består av säckgator och att det finns ett stort utbyggt nät av 
gång- och cykelvägar. Det är inte möjligt att ta sig med bil från norr till 

Bild 4. Kartan visar vilka målpunkter som finns inom 500 meter från 
planområdet.

söder eller öst till väst utan att använda en ringled som omger Hjärup. 
Trafiksepareringen innebär att barn till stor del kan röra sig till fots eller 
med cykel i Hjärup utan att korsa några bilvägar. 

Till Hjärupslundsskolans parkering samt infart till skolan går 
Ämnesvägen. På Ämnesvägen är tillåten hastighet 30 km/h och 
gång- och cykelöverfarter är upphöjda över vägen. Via infarten sker 
leveranser till skolan och sophämtning. På skolans parkering har linje 102 
(Staffanstorp-Hjärup) en hållplats avsedd för skolskjuts som ges i form av 
beställningstrafik.

Planområde
Lekplats
Idrottsplats
Förskola
Grundskola

500 m
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Planförslag
Planområde

Fastigheten är ca 1 Ha till ytan och ägs av Staffanstorps 
kommunfastigheter AB.

Bebyggelsestruktur

Planförslaget innebär att den södra delen av planområdet bebyggs med 
vårdboende, trygghetsboende och centrumändamål. I den norra delen 
möjliggörs för bostadsbebyggelse.

Genom att planlägga för centrumändamål möjliggörs det för småskaliga 
verksamheter att etablera sig i området. 

Höjden på bebyggelsen börjar på två våningar i norr och ökar till 
fyra våningar i söder. I den södra delen av planområdet, i fonden mot 
Parkallén/Ämnesvägen, föreslås en högre bebyggelse på sex till åtta 
våningar. 

Kommunikation

Planområdet nås via Ämnesvägen i norr samt från Parkallén i sydöst 
via en infart. Inne i området kommer det att finnas parkeringsplatser 
för Hjärupslundsskolan. Trafik till och från skolan kommer att 
gå genom planområdet via infarten från Ämnesvägen/Parkallén. 
Hastighetsbegränsningen kommer att vara 30 km/h. 

En gemensam hållplats kommer att anläggas för skolskjuts och 
leveranser till vårdboendet.

Grönstruktur

Inga allmänna parkmiljöer föreslås inom planområdet. Grönstrukturen 
kommer att utgöras av vårdboendets och bostadsbebyggelsens privata 
gårdar.

Ämnesvägen

HJÄRUPSLUNDSSKOLAN

HJÄRUPS PARK

ÅRETRUNTBYN ETAPP 3 

PLANOMRÅDEIDROTTSPLATS

4:2

81

4:305

Bild 5. Bilden ovan 
visar planområdet i ett 
fågelperspektiv.

Bild 6. Illustration 
av hur planförslaget 
kan komma att se ut. 
Illustrationen är endast 
ett exempel på flera 
möjliga utformningar och 
kan ändras i den fortsatta 
planeringen.
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Konsekvenser

Boende och vardagsliv

» Hjärupslundsskolans parkering och hållplats flyttas söderut men 
funktionerna finns kvar.

Trygghet och hälsa

» Området kan komma att upplevas som tryggare med bostäder, vårdboende 
och centrumverksamhet eftersom fler människor kommer att röra sig i 
området på olika tider av dygnet. 

» Planförslaget innebär ingen större ökning av biltrafik och därmed inga 
förändrade bullernivåer eller försämrad luftkvalitet. 

» Då planområdet som idag är planlagt som skola blir till vård, bostäder och 
centrum försvinner möjligheten att bygga ut skolan och skolgården på 
tomten Hjärup 4:281. Hjärupslundsskolan har idag en friytan per barn på 
32 m² (baserat på 320 elever) men elevantalet förväntas öka i framöver då 
Hjärup växer och skolan är enda 7-9 skola. Enligt Boverkets riktlinjer är ett 
rimligt mått utifrån antalet barn 30 m² friyta per barn i grundskolan. 

Mötesplatser

» Multisportarenan kommer att flyttas från planområdet till närbelägen plats. 
Det finns ett politiskt beslut på att inkludera arenan i den nya detaljplanen för 
Åttevången, söder om Hjärupslundsskolan.

Tillgänglighet och trafiksäkerhet

» Ny parkering till Hjärupslundsskolan utformas med ett trafiksäkert stråk till 
skolan.   

HÅLLPLATS

VÅRDBOENDE
TRYGGHETSBOENDE 
CENTRUMÄNDAMÅL

BOSTÄDER

TRÄDGÅRDSLUNDENS
FÖRSKOLA

HJÄRUPSLUNDSSKOLAN

HJÄRUPS BIBLIOTEK

HJÄRUPSLUNDSSKOLANS
PARKERING

HJÄRUPS PARK

IDROTTSPLATS Planområde
Gång- och cykelväg
Infart

ÅRETRUNTBYN ETAPP 3 

Äm
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Följande konsekvenser har identifierats utifrån 
planförslagets påverkan på barns intressen utifrån 
ett barnperspektiv.

Bild 7. Karta över planförslagets konsekvenser. 

Bild 8. Multisportarena. Bild 9. Busshållplatsen och gångvägen 
mot Hjärupslundsskolan.
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Slutsatser
Planförslaget kommer att ändra barns rörelsemönster från 
Hjärupslundsskolans parkering och hållplatsen till skolan. 

Infarten till Hjärupslundsskolan för leveranser och sophämtning flyttas 
söderut men innebär ingen förändrad trafiksituation jämfört med den 
som finns vid befintlig infart idag. Möjlighet finns dock inom planen att 
förbättra trafiksituationen men behöver utredas i det följande arbetet.

Att planområdet bebyggs med bostäder, vårdboende och verksamheter 
kommer att innebära att fler människor rör sig i området under olika tider 
på dygnet vilket kan öka den upplevda tryggheten. 

Multisportarenan kommer i och med utbyggnaden att behöva flyttas från 
planområdet. 

Planförslaget innebär att mark planlagt som skola blir till vård, bostäder 
och centrum. Det får konsekvensen att Hjärupslundsskolan inte kan 
utvidga sin friyta/skolgård på Hjärup 4:281. Dagens friyta per barn minskar 
således när skolan får fler elever. I denna rapport har konsekvensen 
inte utretts vidare för att kunna redovisa för- och nackdelar för 
Hjärupslundsskolan.   

Barnets bästa har i denna barnkonsekvensanalys bedömts 
utifrån ett barnperspektiv. Barn eller representanter för barn 
har ej deltagit i arbetet eller uttryckt sin mening enligt artikel 12 i 
barnkonventionen. 

Rekommendationer
 » Flytta multisportarenan till lämplig plats i nära anslutning till 

Hjärupslundsskolan.
 » Möjliggöra för Hjärupslundsskolan att expandera sin friyta på tomt söder om 

skolan. 
 » Genom god gestaltning göra gångvägen från hållplats/parkering till 

Hjärupslundsskolan trafiksäker och trevlig. 
 » Aktivera fasaderna så att området känns livligt för att öka tryggheten.
 » Att i Staffanstorps kommuns övriga planarbete utreda Hjärupslundsskolans 

framtida behov av friytor och vilken effekt det får att Hjärup 4:281 inte längre 
planläggs som skola. 
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