
Detaljplan för Norra 
Dingelsundet 

Sammanhållen stad 
• Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

• Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

• Fysiska och mentala 
barriärer 

 
 

Barnvänliga 
miljöer/platser 
• Variation i 

upplevelsevärden 
• Anlagda lekmiljöer 
• Oprogrammerade 

lekmiljöer 
• Bullerfria miljöer 
• Bra luft och sol/skugga 

Vardagsliv 
• Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/Fritidsaktiviteter 

• Närhet 
Gångavstånd (300 meter utan 
barriärer till lekmiljö, 800 meter 
till plats med flera 
upplevelsevärden, 
stadsdelslekplats)  
 

Identitet 
• Identitetsskapande 

värden 
• Värdering och tolkning 
• Historia 
• Rykte/status 
• Medskapande av 

platsen 

Trygghet 
• Befolkat dygnet runt? 
• Ögon som ser en 
• Aktiva bottenvåningar 
• Överblickbarhet 
• Trafik 

 

Planområdet 
/detaljplanen 

 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Utifrån artikel 2 i Barnkonventionen 
krävs det ett biloberonde för att barn 
ska ha samma möjligheter som vuxna. 
Det är även viktigt att alla barn har 
samma villkor, oavsett eventuell 
funktionsvariation. 
 
Viktiga platser för barn vart är dom? Hur 
är vägen dit från bostaden? 
Behöver vi fråga någon, vem? 
 
Inom planområdet finns ingen förskola, 
skola, lekplats, idrottsplats, men badplats 
finns direkt norr om planområdet - 
Göteborgsudden. På Petterssonsudden 
finns möjlighet till bad. Fiske och lek vid 
vatten.  
 
 
 
 
Närmsta förskola är i Zakrisdal, cirka 1,5 
km norr om planområdet.  
 
Busshållplatser finns inte inom 
planområdet, utan närmsta är vid 
Skoghallsvägen och Zakrisdalsvägen. För 
att ta sig dit finns det inom området  
smala vägar utan gångbana eller belysning. 
Liten mängd trafik med låg hastighet. Gc-
väg ska byggas mellan det nya 
bostadsområdet vid Knappstad och upp till 
Zakrisdal där busshållplats för stadsbuss 
och förskola finns. 
 
Gc-väg ska byggas från Skoghallsvägen 
och busshållplatsen där mot östra och 
västra Dingelsundet. 
 
Gc-väg längs Skoghallsvägen finns. 
 
 

Enligt Barnkonventionen i artikel 6 
kan ett rikt fritidsutbud berika 
många barns liv och utveckling.  
 
Vart finns lekvärden idag och vilka är 
det? Finns det en variation av lekvärden 
i närheten eller går det att skapa en 
variation? 
Tänk in oprogrammerade ytor dvs skog, 
öppna ytor, hällar osv som lekmiljöer 
 
Finns mötesplatser för barn och unga 
utan vuxna och gratis. 
Hängplatser, spontana mötesplatser för 
ungdomar kan uppstå vid mataffärer, 
busshållplatser, skola och butiker. 
Platser som inbjuder till aktivitet och 
med sittplatser kan gärna placeras i 
direkt anslutning till handel och service. 
Tänk on stage/off stage för ungdomar 
 
Inga programmerade ytor för barn/unga 
finns inom planområdet. Naturmark och 
strand/vatten finns. 

Barnkonventionen artikel 6: Även 
friheten i att själva ha möjlighet att 
förflytta sig på ett säkert sätt till sina 
aktiviteter är en del av barns rätt till 
utveckling. 
 
Förskola- och skolors ytor för gårdar, 
bostadsgårdar  
 
Finns bilfria zoner intill skola, säkra 
skolvägar inom 300 m? 
 
 
Samtliga bostäder består av friliggande 
villor vilket möjliggör för barn att leka på 
egna tomten. Närhet till skog för kojbyggen 
och spontanlek, strand/vatten.  
 

Att känna sin historia är en del 
av barnets historia, vilket ska 
främjas enligt Barnkonventionen 
artikel 6. 
 
Behöver barn/unga involveras för 
att känna medskapande, bidra, sätta 
avtryck i miljön?  
 
Delar av området har historia som 
äldre fritidshusområde. En del 
mindre stugor finns kvar även om 
det är blandat med nybyggda större 
permanentbostäder. Lantlig miljö 
med gårdar, hästar och hagar. Fiske. 
 

Tomma öde ytor? Platser att dra 
sig undan för ungdomar utan 
vuxnas ögon. 
Trygghetskartan, finns det ngn info 
där? 
 
Vägar är smala och saknar 
belysning, vilket kan skapa en 
otrygghet, Det är långt mellan 
hemmet och busshållplatser och 
mörkt däremellan och partier utan 
hus och ögon som kan se en vilket 
kan upplevas som otryggt.  
 
Järnvägen saknar avskärmning och 
säkerhetsstängsel. Spårspring 
förekommer. 
 
 



 

Barnkonsekvenser detaljplan: 

Detaljplanen medför att fler barnfamiljer kan bosätta sig inom Dingelsundet. Samtidigt har flera andra detaljplaner upprättats inom och i direkt närhet till Dingelsundet vilket även de innebär möjlighet att fler barn kommer att bo i området. 
 
Inom planområdet finns idag varken förskola, skola, lekplats, idrottsplats eller annan idrottsyta för barn och unga. Möjlighet till lek finns i skogsmark samt vid allmänt tillgängliga stränder som Petterssonsudden och Göteborgsudden, direkt norr om planområdet, 
där även möjlighet till bad finns. Samtliga bostäder består av friliggande villor vilket möjliggör för barn att leka på egna tomten. 
 
Detaljplanen innehåller inga allmänna nya programmerade lekytor. Allmänna områden som naturmark och strandområden säkerställs.  
 
Närmaste förskola finns i Zakrisdal, cirka 1,5-2 kilometer norr om planområdet. Den planeras att byggas ut för att ge plats för fler barn. Det är även här som de närmsta idrotts- och parkytorna finns med lekplats och tennisbanor. 
 
Busshållplatser finns inte inom planområdet, närmaste ligger vid Skoghallsvägen och Zakrisdalsvägen. För att ta sig dit finns det inom området inga separerade gc-vägar, dock har befintliga vägar mycket liten mängd trafik med låg hastighet.  
 
Gång- och cykelvägar finns utmed Skoghallsvägen och Zakrisdalsvägen ända in till Karlstads cent-rum. Gång- och cykelväg ska byggas mellan Göteborgsudden och Zakrisdal där busshållplats för stadsbuss och förskola finns.  

 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

Problempunkter? 
Var placeras barns självklara mötesplatser 
i förhållande till rörelsestråk och 
kommunikationer? 
 
Inga förändringar planeras avseende 
vägarna i området. Inte heller några gc-
vägar. Inga nya målpunkter för barn 
skapas. 
 
 
 

Placering av lekmiljöer, mötesplatser 
för barn och skola/förskola så ljud-ljus 
och luftförhållanden är så goda som 
möjligt. 
 
Detaljplanen innehåller inga allmänna 
nya programmerade lekytor. Allmänna 
områden som naturmark säkerställs. 
 

Tillkommande bebyggelse består 
huvudsakligen av friliggande villor på stora 
tomter – samt ev några radhus/parhus. 
 

Detaljplanen möjliggör för större 
byggrätter inom delar av området, 
vilket på sikt troligen innebär 
ytterligare omvandling av 
fritidshusbebyggelse till mer 
permanentbostäder. Vägarna i 
området förblir desamma, lantlig 
känsla 
 
 

De flesta vägar inom området 
kommer att bevaras smala, obelysta 
som idag.   
 
Säkerheten längs järnvägen är i 
projektet påpekat men ansvar för 
åtgärder ligger hos Trafikverket. 
Planerna i sig innebär ingen 
förbättring. 
 
Fler bostäder i området innebär fler 
ögon i området, framförallt 
kvällstid. Kan skapa ökad trygghet i 
området.   

Stadsdelen / 
Planprogrammet 
 

Nuläge 

 
 
 
 

I området finns skogsområden som 
nyttjas för lek och rekreation av 
närboende. Badplats. Tennisbanor 
Zakrisdal och lekplats. 
 

 
 

  

Förslag 

 
 
 
 

  
 

  
 

 

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

Vilka möjligheter kan skapas med 
planförslaget men som inte själva 
detaljplanen kan lösa? 
 
  

 Fler barn kommer att bo i området vilket ger 
möjlighet till kompisar och förutsättningar 
för samåkning till aktiviteter 

Områdets identitet som 
sommarstugeområde förändras till 
att det blir ett bostadsområde med 
koppling till andra områden i staden 

 
 

Fler människor i området innebär 
ökad trygghet – fler ögon som ser, 
fler människor man kan vända sig 
till om någon händer 

Åtgärder 
Behövs åtgärder för att kompensera t.ex.? 
Åtgärder utanför planhandlingarna eller 
utanför projektet? 

 

 
Vilka kvaliteter ska uppnås, vilka brister 
ska åtgärdas och vem ansvarar? 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


