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Överklagande av Nacka kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för 

Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka 

kommun. KFKS 2018/243.                                   

 

Yrkanden 

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner (nedan föreningarna) yrkar 

att Mark- och miljödomstolen 

- upphäver antagandebeslutet för Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 

och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka kommun.   

 

Bakgrund  

I Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka 

kommun, har föreningarna i remissvar i både samråds- och granskningsskede ställt sig kritiska 

till att alls exploatera planområdet. Denna åsikt kvarstår, men om nu området ska exploateras 

och planeras för förskola och bostäder, så anser vi inte att den antagna detaljplanen tillvaratar 

planområdets kvaliteter och att den inte avsätter tillräckligt stor friyta lämplig för utevistelse för 

förskolans gård. 

I Nacka kommun har friytorna för förskolor och skolor successivt minskat både vid nybyggnad 

och vid utbyggnad av befintliga förskolor och skolor, en utveckling vi föreningar sett under 
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många år och påtalat i flera av våra remisskrivningar. Trots upprepad kritik har vi inte kunnat se 

någon förändring till det bättre.  

Det finns idag mycket samlad kunskap och erfarenhet om betydelsen av barns utemiljö och om 

vikten av en omsorgsfull och god planering av förskolegårdar för barns hälsa och utveckling.  

En samstämmighet inom forskningen betonar följande:   

- betydelsen av förskolegårdens utemiljö för barns hälsa och utveckling  

- betydelsen av förskolegården som barns viktigaste utemiljö  

- betydelsen av att tillräckligt stor friyta avsätts i planeringen för förskolegårdar 

- betydelsen av fysisk aktivitet för barns hälsa och utveckling 

- betydelsen för barns hälsa av att vara utomhus 

- betydelsen av tillgång till naturmark inom förskolegården 

- betydelsen av tillgång till både sol och skugga på förskolegården 

- naturmark utanför förskolegården kompenserar inte liten friyta 

 

I Boverkets vägledning Gör plats för barn och unga 1 står om plats för lek ”Lek är viktig för 

barns utveckling under hela uppväxten, den är lustfylld och självbelönande. Leken i barns 

vardag utvecklar både deras fysik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge 

möjlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande där den fysiska miljön tillåter detta. 
 

Det är genom leken barnet utvecklar sin fantasi, kreativitet och får möjlighet att uttrycka och 

bearbeta känslor och tankar. Leken har en stor och viktig betydelse för barns utveckling under 

hela uppväxten och skapar goda förutsättningar för att öka självkänsla och självkännedom samt 

för sociala färdigheter. Lek uppstår där barn möts. Det är viktigt att sörja för behovet av 

mötesplatser i planering och utformning av de miljöer där barn lever, bor och vistas.”  
 

Vidare om betydelsen av fysisk aktivitet sägs ”När leken flyttar ut ökar den fysiska aktiviteten. 

Fysisk aktivitet har stor betydelse för barns kroppsuppfattning, psykosociala och motoriska 

utveckling samt kognitiva förmåga. Barn och unga behöver minst 60 minuter av måttlig fysisk 

aktivitet per dag. Mycket tyder på att barnens fysiska aktivitet har minskat och deras 

stillasittande aktiviteter ökat. Det kan leda till en ökning av kroniska sjukdomar i framtiden. 
 

Barn får mycket av sin fysiska aktivitet som en del av vardagslivet genom att ta sig mellan olika 

målpunkter och genom lek. Hur tillgänglig utemiljön är för barn och unga tillsammans med 

graden av rörelsefrihet, och förmåga att fatta egna beslut kring resande och fritid är faktorer 

som starkt förknippas med hälsa, välbefinnande och möjlighet att leva ett fysiskt aktivt liv.” 
 

Om hälsovinster av att vistas utomhus sägs ”Utomhusaktiviteters hälsofrämjande effekter är en 

följd av hur de kombinerar lekfull rörelse med naturkontakt och genererar en aktivitet och ett 

socialt samspel som också påverkar barnets mentala färdigheter. Det finns samband mellan en 

gårds kvalitet och utevistelse. Ju högre kvalitet en gård har, i form av grönska och väl planerade 

lekytor, desto mer tid spenderar barn utomhus. 
 

 
1 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-
unga1/ 
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Utomhusleken kan också bidra till mentalt välbefinnande genom stressreducering, återhämtning 

och uppbyggnaden av olika exekutiva funktioner. På svenska förskolor har utomhuslek på 

rymliga och gröna gårdar visat sig ha samband med bättre nattsömn, välbefinnande, viktkontroll 

och koncentrationsförmåga hos barnen.”   
 

Redan 2011 belystes ämnet tvärvetenskapligt i Naturvårdsverkets Den nyttiga utevistelsen, 

Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. 2  
 

 

Samtidigt som mer och mer kunskap framkommer och bekräftar vikten av god planering för 

barnens bästa så minskar förskolornas friytor och därmed förskolegårdarnas kvalitet. Att barns 

grundläggande behov prioriteras bort av kortsiktiga ekonomiska intressen är mycket oroande och 

i ett längre perspektiv inte en hållbar utveckling. Barns hälsa riskerar att försämras och barns 

möjligheter till utveckling begränsas.          

Förskolor och skolor växer och blir större, barnantalen ökar, men friytorna ökar inte i samma 

takt. Bara i Boo i Nacka har till exempel Noblaskolan i Tollare 100 förskolebarn och 880 

skolbarn, Björknässkolan är F-9 skola med över 1000 elever, Boo Gårds skola är F-9 skola som 

utbyggd kommer att ha cirka 800 elever och Myrsjöskolan F-9 skola har cirka 1280 elever.  

Barns utövande av fysisk aktivitet utanför förskola och skola har av olika skäl minskat. 

Dessutom har barns möjligheter till utevistelse nära förskolor, skolor och bostäder minskat 

genom en ökad exploatering av grönområden. Boverket konstaterar i april 2021 ”Trots forskning 

och kunskap om utemiljöns viktiga roll för barns och ungas lek, lärande och hälsa, finns en 

tydlig trend de senaste åren att barn får allt mindre utrymme i stadsmiljöer.” 3 Förskolegården 

blir för många barn den huvudsakliga platsen för deras utevistelse i vardagen och just därför så 

viktig.    

Att vi saknar nationella föreskrifter för planeringen av förskolegårdar är avgörande för gårdarnas 

kvaliteter. Råd och riktlinjer räcker inte. Avsaknad av föreskrifter är en brist och en bidragande 

orsak till en negativ utveckling. Redan under remissen av Boverkets allmänna råd för åtta år 

sedan framhöll flera remissinstanser nödvändigheten av bindande regler, föreskrifter. Även vi 

föreningar anser att bindande regler måste till för att vända utvecklingen.  

Boverket fann vid sin utvärdering om effekterna av de allmänna råden hade uppnåtts att så inte 

var fallet och ansökte därför 2021 om att få meddela föreskrifter för friytor för lek och 

utevistelse vid skolor och förskolor.4 Frågan ligger fortfarande kvar hos finansdepartementet. 

 

Planeringen av barns utemiljö vid förskolor, skolor och fritidshem regleras framför allt genom 

FN:s konvention om barnets rättigheter, plan- och bygglagen, miljöbalken, skollagen och 

arbetsmiljölagen.  

 
2 https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6400/978-91-620-6407-5.pdf 
3 https://www.regeringen.se/remisser/2021/04/remiss-av-boverkets-promemoria-onskemal-om-utokat-
bemyndigande-att-meddela-foreskrifter-for-friytor-for-lek-och-utevistelse-vid-skolor-forskolor-fritidshem/ 
4 https://www.regeringen.se/remisser/2021/04/remiss-av-boverkets-promemoria-onskemal-om-utokat-
bemyndigande-att-meddela-foreskrifter-for-friytor-for-lek-och-utevistelse-vid-skolor-forskolor-fritidshem/ 
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FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 1 januari 2020 svensk lag. FN:s konvention 

om barnets rättigheter, artikel 31 inbegripet allmänna kommentarer nr 17 5 handlar om barns 

rätt till lek, vila, fritid, deltagande i det kulturella och konstnärliga livet samt samhällets ansvar 

för att erbjuda möjligheter till detta där de bor och lever. Boverket kommenterar artikel 13 6 ”Lek 

är barns och ungas naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. Oavsett hur man väljer att 

definiera lek bidrar lek till barnets fysiska och psykiska utveckling, till hälsa och välbefinnande. 

I den allmänna kommentaren (nr 17) till artikel 31 betonas det nära sambandet mellan barnets 

rättigheter i artikel 31 och Barnkonventionens huvudprinciper (artikel 2,3,6 och 12) och 

konventionsstaternas skyldigheter att stärka det sambandet förtydligas. Här betonas kommunal 

planering och skola som viktiga åtgärder för att förverkliga artikelns intentioner. Bland annat 

bör kommunen bedöma beståndet av lek- och rekreationsanläggningar för att garantera samma 

tillgänglighet för alla grupper av barn, bland annat genom barnkonsekvensanalyser. 

 

I överensstämmelse med skyldigheterna enligt artikel 31 bör den offentliga planeringen 

prioritera att skapa miljöer som främjar barnets välbefinnande. Skolan bör därför utrustas med 

lämpliga inom- och utomhusutrymmen för lek, idrott, spel och drama, både under skoldagen och 

i anslutning till den.”  

 

Vid detaljplaneläggning ska enligt Plan- och bygglagen, 2 kap 7 § PBL, hänsyn tas till behovet 

av lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse inom eller i nära anslutning till 

planområdet. 

 

I Plan- och bygglagen, 8 kap 9 § PBL andra stycket står ”Om tomten ska bebyggas med 

byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola 

eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 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 enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.”  

 

För tillämpningen av PBL formulerade Boverket 2015 en vägledning i planeringen ”Gör plats 

för förskolans utemiljö” 7 och allmänna råd gällande bestämmelserna om tillräckligt stor friyta 

lämplig för lek och utevistelse vid förskolor och skolor, BFS 2015:1 FRI 8. Denna vägledning är 

uppdaterad genom Boverkets hemsida.  

I Boverkets vägledning sägs om platsens förutsättningar, lokalisering och färdmöjligheter ”Det 

är lämpligt att skolor och förskolor lokaliseras och planeras med tillräckligt stor friyta 

med goda förutsättningar för ändamålsenlig verksamhet, varierade terräng- och 

vegetationsförhållanden, samt goda luft-, ljud- och ljusförhållanden. Det är lämpligt att ta vara 

på befintliga kvaliteter som stora träd och naturmark i de områden där nya skolor och förskolor 

planeras. Om barn redan vistas i området så är det angeläget att utreda vilka favoritplatser 

 
5 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-
kommentarer/allman-kommentar-nr-17.pdf 
6 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-
unga1/ 
7 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-
unga1/ 
8 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/ 
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barnen har i området och utgå från den lek och det sociala samspel som redan finns etablerat i 

en miljö. Det handlar både om respekt för barnen och om att ta tillvara den lekkultur och 

aktivitet som redan fungerar.” 

 

Flera kommuner har formulerat och antagit egna kommunala riktlinjer. Nacka kommun har 

under 2021 fastställt riktlinjer för planering av förskolors och skolors utemiljöer.9  

Nacka kommun skriver i sina riktlinjer ”Förskolas utemiljö bör minst vara 20 kvm per inskrivet 

barn. … I arbetet med centrala Nacka ska vi utgå från nyckeltal gårdsyta som är ca 10 kvm/ 

barn med närhet/ tillgång till park (ca 300-350m avstånd) som ska fungera för förskolebarn och 

det slitage som blir.” 10 Som jämförelse kan nämnas att Göteborgs kommun har i sina riktlinjer 

satt ambitionen för förskolegårdar till 35 kvm friyta per barn 11 och Malmö kommun 30 kvm 

friyta per barn på förskolegårdar 12.     

Nacka kommun sammanfattar om friytan att den 

• ska vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierad 

terräng- och vegetationsförhållanden.  

• ska ha goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.  

• ska placeras i direkt anslutning till byggnaden så att barnen självständigt kan ta sig mellan. 

Vidare betonar Nacka i sitt utemiljöprogram vikten av ett bra samspel mellan utemiljö och 

lokalerna inomhus, betydelsen av uppvuxen vegetation på förskolegården och att tomten ska 

ordnas så att naturförutsättningarna så långt som möjligt tas tillvara och att så få ingrepp som 

möjligt görs i naturmarken, sprängning av berg, fällning av träd med mera bör undvikas.  

Under rubriken Natur och fysisk aktivitet står ”Skolan och förskolans utemiljö är en central del 

av vardagen för de flesta barn. Dessa miljöer måste främja barn och ungas utveckling, det måste 

finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga 

upplevelser och stillhet. När leken flyttar ut ökar den fysiska aktiviteten. I naturen utvecklas barn 

mer än om de bara leker på lekytor utan vegetation. Barn rör sig också mer om de får leka där 

det finns träd och buskar och där marken är kuperad. Effekterna av en utemiljö med inslag av 

natur, syns även i goda studieresultat.” 

 

Nacka kommun tillägger ”Ligger skolan nära ett grönområde/ park eller fotbollsplaner så kan 

grönytan tillgodoräknas som en kompletterande lekyta”, en åsikt som kommunen ofta anför i sin 

planering, ett argument vi återkommer till.  

 

 
9 https://www.nacka.se/499592/globalassets/valfard-skola/nackaskommunalaskolor/hallbara-
utemiljoer/generellt-utemiljoprogram.pdf 
10 https://www.nacka.se/499592/globalassets/valfard-skola/nackaskommunalaskolor/hallbara-
utemiljoer/generellt-utemiljoprogram.pdf 
 
11 https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tekniska-krav-och-anvisningar-for-dig-som-bygger-lokaler-at-
goteborgs-stad/Utemiljo- 
12 https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/stadsbyggnadsnamnden/mote-2021-
12-16/agenda/friytor-vid-forskolor-och-skolor-revidering-december-2021-pdf?downloadMode=open 
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Friytans storlek har avgörande betydelse 

Det råder numera ingen tvekan om att friytans storlek för förskolegårdar har betydelse. Boverket 

säger på sin hemsida ”Utemiljöns storlek är en viktig förutsättning för gestaltningen och för 

vilka kvaliteter och funktioner som kan rymmas där. Det är därför angeläget att dimensionera 

utemiljön så att den kan fungera ändamålsenligt för de barn och elever som ska använda 

gården. Det är svårt att fullt ut kompensera en för liten yta med gestaltning.” …” Tillräcklig 

storlek på friytan är en förutsättning för kvaliteter och funktioner.” 13  

Boverket ger följande råd  

• Se till att utemiljön är tillräckligt stor och dimensionerad för antalet barn eller elever 

som ska använda utemiljön så att den både främjar fysisk aktivitet och naturkontakt. 

• Forskning tyder på att utemiljöer vid förskola som är större än 6000 m2 ökar fysisk 

aktivitet rejält och tillgodoser barns behov av varierade och stimulerande miljöer. 

Studier visar att vid vistelse på en egen gård ökar fysisk aktivitet och lekens kvalitet. 

 

• Forskning tyder på att utemiljöer vid skola som är minst 10 000 m2 kan rymma 

tillräckligt variationsrika miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, fri lek och det 

sociala samspelet. 

 

Boverkets rekommendation för förskolegårdar är 40 kvm friyta per barn med en minsta 

sammanhängande friyta på 3 000 kvm. ”Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till 

både friytan per barn och till den totala storleken på friytan. 

Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i förskolan och 30 m² 

friyta per barn i grundskolan. 

Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en gård som 

är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på 

ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson et al 2009).14 

 

Att just gårdsytan i antal kvadratmeter har stor betydelse bekräftas från många olika studier. 

Under våren 2021 kom Sveriges lantbruksuniversitet LTV Rapport 2021:4 Rum för skolans 

utemiljö – Fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård och Movium faktablad Yta 

och kvalitet på skolgård och förskolegård baserat på en omfattande litteraturstudie av främst 

nyare forskning om skolgårdar och förskolegårdar med koppling till ytstorlekar.  

Rapporten sammanfattar ”Forskningen visar att skolgårdar och förskolegårdar fyller många 

viktiga funktioner, där tillräcklig yta är en grundförutsättning för att kunna skapa och bibehålla 

kvalitet. …”Det finns gott forskningsstöd för skolgårdens stora betydelse för barns hälsosamma 

utveckling, samt till stor del dess värde för skolverksamhet och lokalsamhälle, men inte 

tillräckligt mycket systematiska rön för att tydliga gränsvärden för ytstorlekar ska kunna sättas. 

En sammantagen bild av forskningen visar dock att ytstorlekar har stor betydelse, eftersom de 

 
13 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-
miljo/byggnaden-och-utemiljon/utemiljons-struktur/utemiljons-storlek/ 
14 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-
unga1/ 
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krävs för att rymma en gestaltning med en mängd olika typer av platser och element som 

tillsammans skapar god funktion. Tre grundläggande kvaliteter i skolgårdens landskap är i det 

som främjar barns fysiska aktivitet (bland annat ytstorlek, lösa lekobjekt, fast lekutrustning, 

dynamik i gestaltningen, slingrande gångar, hårdgjorda ytor, sportytor, varierad topografi, 

vegetation), det som främjar naturkontakt kopplat till lärande, lek och återhämtning (bland 

annat träd, natur, vegetation, odling) samt det som stödjer socialt liv (bland annat gröna, 

varierade miljöer, lösa lekobjekt, fasta lekutrustning, inkluderande gestaltningsinslag).  

Skolgårdar på över 10 000 kvm och förskolegårdar på över 6 000 kvm tycks ha särskilt goda 

förutsättningar att rymma alla dessa funktioner. Alltför små ytor begränsar leken och aktiviteten 

och kan ge upphov till problem såsom aggressivt eller undvikande beteende hos barn, låg fysisk 

aktivitet och fetma. Trängsel gör det dessutom svårt att uppnå god social samvaro, med plats för 

barn med olika ålder, könstillhörighet och funktionsvariation. Små ytor riskerar dessutom att 

innebära slitage som försämrar utemiljöns kvalitet och minskar barns naturkontakt. Yngre barn, 

i förskola och skolans yngre årskurser, är särskilt beroende av både stora ytor och naturkontakt, 

medan äldre barn dessutom är beroende av att ytor för möten, fysisk aktivitet och naturkontakt 

bildar en välfungerande helhet genom en god gestaltning.” 

Den föreslagna förskolan inom planområdet Volten planeras för cirka 200 barn, en ökning från 

samrådsversionens 160 barn. Antalet barn har ökats med 40, men friytan har inte ökats, den är 

densamma. Den avsatta friytan för barnens utevistelse är liten i förhållande till antalet barn, långt 

mindre än vad Boverkets rekommendation av 40 kvm per barn för förskolegårdar anger.  

I föreningarnas remissvar i detaljplanens granskningsskede skrev vi: 

- De planerade friytorna för barns lek och utevistelse på Nackas förskolegårdar och 

skolgårdar minskar kraftigt samtidigt som antalet inskrivna barn successivt ökar. Detta 

trots att vi vet betydelsen av barns utelek och utevistelse för minskad stress, bättre 

koncentration och kunskapsinhämtning, viktkontroll och bättre sömn. Vi påtalade detta 

senast i vårt remissvar 2018-07-02 för Samråd för Förslag till Detaljplan för Sarvträsk 

och Ormingehus, fastigheterna Orminge 46:1 m.fl., då varken skolan eller förskolorna i 

detaljplaneförslaget nådde upp till Boverkets rekommendation på en sammanhängande 

skolgård med minimiyta 3 000 kvm. Skolan hade 18 kvm friyta per barn mot 30 kvm 

rekommenderade och förskolorna 21 - 22 kvm friyta per barn mot 40 kvm 

rekommenderade.                                                                                                                               

Att kommunen nu för förskolan i planområdet Volten ytterligare pressar exploateringen 

ner till cirka 15 kvm per barn är helt oacceptabelt.  

Vi vill hänvisa till Boverkets allmänna råd och vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och 

förskolegårdar. Boverket skriver ”I plan- och bygglagen ställs krav på att det vid 

anordnande av tomter ska finnas tillgång till tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 

utevistelse vid bland annat skolor och förskolor. Lagstiftaren är här mycket tydlig med 

att friyta för barn ska prioriteras framför parkering. Men lagen definierar varken storlek 

eller lämplighet. Boverket har därför tagit fram allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket 

och 10-11 §§ PBL med syfte att förtydliga regelverket. Detta allmänna råd lyfter fram 

vilka kvaliteter som ska känneteckna barns och ungas utemiljö vid skola, förskola och 



8 (19) 
 

fritidshem samt var friytan ska vara placerad i relation till verksamheten, se BFS 2015:1 

FRI 1.” 

I Granskningsutlåtandet för detaljplanen svarar Nacka kommun på vår kritik ”Kommunen har 

räknat med att utevistelseytan blir cirka 20 kvadratmeter per barn.”15                                                                   

20 kvm per barn, det vill säga cirka 4 000 kvm, det stämmer med våra överslagsberäkningar. 

Men minst cirka 1000 kvm av dessa är tveksamma om de kan räknas in i friytan. Det är inte bara 

ytans storlek utan också dess form och utformning som är viktiga förutsättningar för att få till 

många lekkvaliteter. Den långsmala gården är längs hela förskolans norra fasad endast 20 – 25 

meter djup och eftersom det är sluttande terräng krävs terrassering med murar eller slänter. 

Antalet lekkvaliteter sjunker drastiskt i relation till den minskade ytan enligt en studie från White 

Research Lab.16                     

Andra delar av gården ligger intill Ormingeringen och riskerar att bli bullerstörda. Dessutom 

ligger största delen av gården i slagskugga mer än halva året, vilket gör att den inte bedöms ha 

goda ljus- och skuggförhållanden och kan därför inte anses lämplig som vistelseyta. Det betyder  

 

  

Ur Planbeskrivning Antagandehandling Upprättad september 2021, justerad i april 2022, 

reviderad i juni 2022. Figur 4 – Övergripande situationsplan för planområdet (Gisselberg 

Arkitekter, 2021). 

 
15 
https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Volten/Antagande/Granskningsutl%C3%A5tande.
pdf 
16 White Research Lab WRL 2017:26 samt White (2016) Årstafältet förskolegårdar etapp 5 – utredning om 
förskolegårdar i urban miljö.  
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att den faktiska friytan som är lämplig, tillgänglig och som kan disponeras för lek är snarare 

mindre än 3 000 kvm, cirka 15 kvm per barn och därmed under den minsta rekommenderade 

totala friytan 3 000 kvm. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 

3000 kvm. På en gård som är mindre kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt 

samspel. 17  

Förskolebyggnaden är planerad i två våningsplan, något som forskare ifrågasätter eftersom det är 

en faktor som negativt påverkar barnens självständiga tillgänglighet till gården.  

 

Nacka kommun säger i sitt utemiljöprogram att friyta för utevistelse och lek ”ska vara så rymlig 

att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierade terräng- och 

vegetationsförhållanden.” För förskolan i detaljplanen Volten kommer slitaget på gårdens alla 

ytor bli så stort att knappast någon växtlighet kan överleva och konstgjorda material måste 

användas. Den bild som illustrerar förskolan och gården i gestaltningsprogrammet är en 

skönmålning både vad gäller grönska, sol- och skuggförhållanden och antal barn. 

Enligt Boverkets rekommendationer skulle cirka 8 000 kvm gårdsyta ha säkrats i detaljplanen för 

200 barn alternativt kunde barnantalet minskats och en förskola för 75 barn byggts med en 

förskolegård på 3 000 kvm, dock med en annan placering inom planområdet. 

För att ge en bild av den faktiska innebörden av en storlek av 15 kvm friyta per barn i detaljplan 

för Volten har vi gjort en illustration i situationsplanen för förskolegården med inritade symboler 

för 200 barn och 38 personal. Antalet barn per årsarbetare i Nackas förskolor är 5,3 och det 

skulle innebära cirka 38 personal.                                                                                                               

I Nackas förskolor är det genomsnittliga antalet barn 15,5 per avdelning, vilket skulle innebära 

13 avdelningar i en förskola med 200 barn.  

Illustrationen visar tydligt den trängsel som uppstår med 200 barn och deras personal. Mot detta 

kan vändas att alla barn sannolikt inte är ute samtidigt, utevistelsen måste schemaläggas så att 

barnen är ute i skift. Kvar står frågan om tillräcklig yta avsatts i detaljplanen, yta lämplig för 

barns hälsa, lek och utveckling och svaret är nej. 

Hur länge kan ambitionen om stordrift för skolor och förskolor tillåtas pågå innan vi får 

bindande förskrifter eller prejudicerande rättsfall som kan vända utvecklingen?  

Boverkets rekommendationer är framtagna utifrån beprövad erfarenhet, kunskap och forskning. 

Hur kan det komma sig att dessa rekommendationer på 40 kvm friyta för förskolegårdar som 

gäller barns behov inte tas på allvar utan ständigt nonchaleras? Att 40 kvm skrivs ner till hälften 

eller till och med bara en fjärdedel, 10 kvm, som i Nackas riktlinjer för Nacka stad? Var går den 

värdiga gränsen? Det är frestande att jämföra med riktvärden inom djurproduktionen, ytan för en 

svinbox avsedd för en avelsgalt ska vara 6 kvm. Och som jämförelse är det väl ingen kommun 

som skulle skriva ner "standardmåttet" 2.5 x 5 meter på en parkeringsruta till 1,25 x 2,5 eller 

0,63 x 1,25 meter och fastställa det som riktlinje?   

 
17 Mårtensson, F., C. Boldemann, M. Söderström, M. Blennow, J-E. Englund, och P. Grahn. (2009). Outdoor 
Environmental Assessment of Attention Promoting Settings for preschool children – part of salutogenic concept. 
Health and place vol.15 ss.1149-1157. 
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Förskola och förskolegård i detaljplan för Volten, vy från nordväst. Ur Gestaltningsprogram 

(Gisselberg Arkitekter, 2022-04-26).18   

 

 

Illustration över tätheten barn och personal vid nyttjandet av förskolegården i detaljplan för 

Volten, uppritad av föreningarna. 

 
18 https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Volten/Antagande/Gestaltningsprogram.pdf 



11 (19) 
 

Argumentet att bostäder måste prioriteras före barns friytor                                                              

Vi är medvetna om och förstår att Nacka kommun på grund av en kraftig utbyggnad av bostäder 

och service genom förtätning av stadsdelsområdet Orminge också är i behov av att anordna fler 

förskoleplatser. Men att kortsiktigt hävda att bostäder måste prioriteras före barns friytor i 

detaljplan för Volten är inte rimligt sett i detta perspektivet. Dels har programmålet för Orminge 

centrum redan uppfyllts och dels har det funnits stora möjligheter till alternativa placeringar av 

en förskola inom 15 pågående detaljplaneprojekt.  

Sammantaget bor cirka 12 000 invånare i Västra och Östra Orminge och ytterligare 4 000 

invånare i kringliggande villabebyggelse. I september 2015 antogs Detaljplaneprogram för 

Orminge centrum med förslag på 1 100 – 1 300 nya bostäder och cirka 30 000 kvm ny 

verksamhetsyta, flera nya parkeringshus, ny bussterminal och plats för framtida tunnelbane-

station. Planering pågår också för utbyggnad av ett stort antal nya bostäder i andra delar av 

Västra Orminge och det planeras för utbyggnad av ytterligare cirka 100 - 200 arbetsplatser i 

Kummelbergets verksamhetsområde.                                                                                                  

Totalt omfattas utbyggnaderna i Ormingeområdet av minst 15 detaljplaneområden. Program-

volymen på 1 300 nya lägenheter i centrum hade redan under 2020 uppnåtts i fyra detaljplaner. 

 

 

Närhet till grönområden kompenserar inte för underdimensionerad friyta 

I Granskningsutlåtandet svarar kommunen föreningarna ”Som viss kompensation för begränsade 

förskolegårdar, har vi i Nacka ofta nära till naturen. Så är även fallet med förskolan i Volten. 

Förskolan angränsar nästa direkt till det blivande naturreservatet Skarpnäs, som är på väg till 

beslut de närmaste månaderna. Den blivande förskolan kommer då att garanteras mycket stora 

ytor med naturmark för upplevelser, lek samt naturpedagogik.” 19  

Närheten till intilliggande grönområden anförs ofta av Nacka kommun som kompensation för 

förskolors och skolors underdimensionerade friytor, men det är ett argument som inte håller, i 

synnerhet inte för förskolorna. Förskolebarn i ålder mellan cirka 1 - 5 år, har ett stort behov av 

tillsyn från vuxna, de kan inte röra sig självständigt och fritt i ett grönområde utanför förskolan. 

Av säkerhetsskäl krävs mer personal när barngrupper vistas utanför förskolan, vilket är en 

resursfråga. Idag krävs att lärarna gör en risk- och konsekvensanalys innan de får ta barn ut i 

skogen. Den trygga inhägnade förskolegården har viktiga lekvärden, som inte kan ersättas i 

vistelse utanför förskolan.    

När många barn tvingas röra sig på små ytor blir slitaget stort på förskolegården och också på 

intilliggande grönområden. Ett exempel på hur markvegetationen helt nötts ner både på gården 

och i angränsande naturreservat är vid Noblaskolan i Tollare i Boo med 100 förskolebarn och 

880 skolbarn på gården. Lekytorna saknar såväl buskvegetation som marktäckande vegetation 

och har på så vis förlorat sina värden som lekmiljö och i naturreservatet har dessutom 

naturvärden gått förlorade. Mulmen i de gamla ekarna i naturreservatet var utkrafsad och 

utspridd, användes vid fototillfället av barnen att göra kakor av i sandlådan. 

 
19 
https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Volten/Antagande/Granskningsutl%C3%A5tande.
pdf 
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Markslitage vid förskolan Noblaskolan i Tollare i Boo. Förskolans lilla inhägnade gård med 

skolgården längst fram i bild. Tollare naturreservat till vänster i bild.   

 
Markslitage på skolgården vid Noblaskolan i Tollare i Boo.  
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Boverket skriver på sin hemsida under rubriken Dimensionera friytorna för att undvika slitage 

”En viktig aspekt av storleken är slitaget som står i relation till hur många kvadratmeter friyta 

det finns per barn. Erfarenheter från praktiken visar att det verkar gå en brytpunkt för naturliga 

markmaterial och vegetation runt 20-25 m2 per barn eller elev. Under detta sliter barns lek hårt 

på naturmiljöer, vilka behöver ersättas med mer hårdgjorda material. (Männik et al. 2018) 

(Thorén K. H. et al. 2019)”20 

 

 
Markslitage i Tollare naturreservat intill Noblaskolan i Tollare.  

 

Naturmark inom friytan ger ökade kvaliteter och förutsättningar för lek 

Betydelsen av naturmark med uppvuxna träd på förskolegårdar för barns lek och hälsa 

återkommer i formuleringar av råd och riktlinjer i planeringen på olika nivåer. I SLU Movium 

Fakta 3 2022 Lekotoper – platser där både barn och natur trivs. Fredrika Mårtensson, Anna 

Litsmark, Björn Wiström & Marcus Hedblom sägs ”Sedan många år har forskare vid SLU doku-

menterat hälsoeffekter av barns tillgång till gröna och varierade utemiljöer och utvecklat en 

biotopinriktad gestaltning med natur- och kulturlandskap som förebild.”… ”Barns möjligheter 

till naturkontakt i vardagen är viktig för deras utveckling och hälsa både på kort och lång sikt. 

 
20 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-
miljo/byggnaden-och-utemiljon/utemiljons-struktur/utemiljons-storlek/ 
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… Naturens så kallade miljöerbjudanden blir till lek och leder till hälsofrämjande fysisk 

aktivitet. Koncentration och nattsömn förbättras också. Gröna miljöer stimulerar barns fantasi, 

problemlösning och bidrar till ett gott socialt klimat i barngrupper. …Idag ökar paradoxalt nog 

konstgjorda material i form av lekställningar, staket och gummimattor i barns utemiljöer. Det 

blir artificiella platser som skapar avstånd mellan barn och natur. I Plats för lek lyfter SLU-

forskaren Märit Jansson (2016) i stället fram ”den hållbara lekplatsen” som ideal, en plats som 

i hög grad förlitar sig på platsers naturliga förutsättningar och naturmaterial.”   

Med mera växtlighet förbättras också lokalklimatet på förskolegården. Träden ger skugga och 

skapar lä, fuktigheten ökar och temperaturen sjunker varma dagar. 

I Granskningsutlåtandet för detaljplan för Volten svarar kommunen på vår kritik ”Avsikten är att 

bevara så mycket natur som möjligt på förskolegården. Detta kräver noggrann planering vid 

såväl utbyggnad som drift. Särskild uppmärksamhet kommer att läggas vid hur markskiktet skall 

utformas, så att det passar för barns lek, samtidigt som trädens rötter skonas.” 

I själva verket är det endast ett par träd, en sälgdunge inom friytan och en pil på entrésidan vid 

parkeringarna, som omnämns i planbeskrivningen. Det sägs att det vore värdefullt att dessa träd 

sparas, men samtidigt har inget skydd givits i detaljplanens planbestämmelser. Vår erfarenhet är 

från liknande fall att vegetation utan skydd inte kommer att sparas och i det här fallet är det inte 

troligt med tanke på de omfattande schakt- och uppfyllnadsarbeten som kommer att krävas.  

Någon naturmark kommer inte att sparas på förskolegården i detaljplanen för Volten och skulle 

så vara så kommer den inte att överleva slitaget. 

 

Naturmark som resurs inom planområdet har inte utnyttjats 

Detaljplaneområdet för Volten är totalt cirka 20 000 kvm. Cirka en tredjedel av marken är 

ianspråkstagen för en tillfällig infartsparkering. Ett lika stort område emot Valövägen utgörs av 

trädbevuxen naturmark och resten är naturmark i gamla kraftledningsgatan. Som vi tidigare 

påtalat har inte naturmarken klassats i naturvärdesinventeringen, vilket inte betyder att den inte 

har något värde för till exempel för en förskolegård, tvärtom. Nivåskillnaderna är stora, vilket 

också kan ses som en resurs, som kan tas tillvara i planeringen.                                                                                                        

Det rimliga och hållbara hade varit att inte exploatera naturmarken vid Valövägen utan se den 

som en resurs för förskolan och utgå ifrån det vid planeringen av förskolegården samt förlägga 

själva förskolebyggnaden med parkering och trafikytor på redan ianspråkstagen mark. En hållbar 

planering utgår från platsen. 

I många fall vid förtätningar och anpassningar till befintliga bostadsmiljöer finns ingen 

naturmark att ta tillvara, men i det här fallet byggs en ny förskola på obebyggd mark. Nacka 

kommun har här försummat möjligheten att långsiktigt hållbart satsa på barnens uppväxtmiljö.   

Detaljplanen för Volten lever inte upp till Boverkets allmänna råd och vägledning. Inte heller 

svarar den upp till Nacka kommuns egna riktlinjer om betydelsen av uppvuxen vegetation på 

förskolegården och att tomten ska ordnas så att naturförutsättningarna så långt som möjligt tas 

tillvara och att så få ingrepp som möjligt görs i naturmarken.   
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Ur Planbeskrivning Antagandehandling Upprättad september 2021, justerad i april 2022, 

reviderad i juni 2022. Figur 1 – Kartan visar ett flygfoto över planområdet. Röd linje anger 

planområdets ungefärliga gräns. 

 

           

Ur Planbeskrivning Antagandehandling Upprättad september 2021, justerad i april 2022, 

reviderad i juni 2022. Figur 4 – Övergripande situationsplan för planområdet (Gisselberg 

Arkitekter, 2021). 
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Bullerstörda ytor kan inte räknas in i friytan   

Det framgår av bullerutredningen i underlaget för detaljplan för Volten att planområdet är utsatt 

för buller framför allt från Ormingeringens trafik, vilket är en faktor som hade behövt beaktas 

mera vid bedömningen av friytans lämplighet. Den presenterade bullerutredningen är översiktlig 

och gjord i ett tidigt skede i planeringen. 

I Nackas utemiljöprogram sägs att förskolegård ska ha goda sol- och skuggförhållanden, god 

luftkvalitet samt god ljudkvalitet.  

Buller och dålig luftkvalitet kan göra delar av friytan olämplig ur hälsosynpunkt. En detaljerad 

bullerutredning krävs som bevisar motsatsen. 

 

   

Ur RAPPORT R02-297803 BULLERUTREDNING DP ORMINGE VOLTEN, Tyréns. 

https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Volten/Antagande/Underlag%20-

%20Bullerutredning.pdf       

 

Sol- och skuggaförhållande är bristfälliga  

Förskolegårdens sol- och skuggförhållanden i detaljplan för Volten är bristfälliga. Gården ligger 

i norrsluttning och förskolebyggnaden ger slagskugga på största delen av gården under större 

delen av dagen under hela vinterhalvåret, vilket solstudier visar.  

https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Volten/Antagande/Underlag%20-%20Bullerutredning.pdf
https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Volten/Antagande/Underlag%20-%20Bullerutredning.pdf
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Boverkets allmänna råd rekommenderar att det ska finnas goda ljus- och skuggförhållanden på 

en förskolegård. Med detta menas att barnen får lagom med solljus delar av dagen under hela 

året, särskilt vintertid. Ett bra solskydd under sommarhalvåret är skugga från träd och annan 

vegetation. Om mer än halva himlen rakt ovanför barnens favoritställen täcks av grönska är den 

ultravioletta strålningen lagom.21  

På skuggad mark blir lokalklimatet på friytan sämre genom att det blir mörkare, fuktigare och 

kallare. Detta medför att ytorna är mindre attraktiva och kommer att bli mindre använda.22 

Med utgångspunkt i Boverkets allmänna råd är den utemiljö som regleras i detaljplanen inte 

lämplig avseende goda ljus- och skuggförhållanden.  

Inte heller med utgångpunkt från Nackas utemiljöprogram, som säger att förskolegård ska ha 

goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.  

En detaljerad utredning om sol- och skuggförhållanden krävs som visar vilka friytor som är 

lämpade för barns utevistelse. 

 

  
 

Ur Planbeskrivning Antagandehandling Upprättad september 2021, justerad i april 2022, 

reviderad i juni 2022. Figur 10 och 11 – Solstudie vårdagjämning (Gisselberg Arkitekter, 2021). 

 

 
21 Boverket (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans 
och förskolans utemiljö. 
22 Ibid. 
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Ur Planbeskrivning Antagandehandling Upprättad september 2021, justerad i april 2022, 

reviderad i juni 2022. Figur 10 och 11 – Solstudie sommarsolståndet (Gisselberg Arkitekter, 

2021). 

 

 

Förorenad marks lämplighet inte visad 

 

I den miljötekniska undersökning som ligger i beslutsunderlaget för detaljplan för Volten sägs 

”Inom undersökningsområdet har det påvisats föroreningar i jorden som bedöms vara kopplade 

till den f.d. deponin på området. … Eftersom en känslig markanvändning i form av bostäder och 

förskola planeras, kan inte oacceptabla risker för hälsa och miljö uteslutas med anledning av att 

de halter som påträffats.” 23 

 

I granskningsutlåtandet för detaljplan för Volten framkommer att ”Länsstyrelsen anser att 

kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör hälsa och 

säkerhet med hänsyn till markföroreningar och geotekniska risker. … Länsstyrelsen anser, med 

hänsyn till förekommenade markföroreningar, att kommunen inte har visat att marken är eller 

kan bli lämplig för avsett ändamål. Området där förskolan föreslås ligger i närheten av en 

tidigare deponi och kemtvätt. I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att kommunen behöver 

utföra kompletterande provtagningar i detta område för att kunna bedöma markens lämplighet. 

Kommunen har till granskningen inte genomfört några nya undersökningar. Eftersom kommunen 

 
23 https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Volten/Antagande/Underlag%20-
%20milj%C3%B6teknisk%20unders%C3%B6kning.pdf 
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avser att uppföra en förskola på platsen anser Länsstyrelsen att det är av särskild vikt att 

marken undersöks ordentligt, då barn är känsligare för markföroreningar än vad vuxna är. 

Utifrån de osäkerheter som har beskrivits ovan anser Länsstyrelsen att kommunen inte har visat 

att marken är lämplig för planerad markanvändning.” 

Markens lämplighet för placering av en förskola är inte visad med tanke på markföroreningar.   

 

Grunder för vårt överklagande                        

 

FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 31 inbegripet allmänna kommentarer nr 17   

Syfte, innehåll och definitioner Plan- och bygglagen, 1 kap 1 § PBL  

Allmänna och enskilda intressen Plan- och bygglagen, 2 kap 7 § PBL  

Placering och anordnande av friyta på obebyggd tomt Plan- och bygglagen, 8 kap 9 § 

andra stycket PBL  
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