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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 
 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Ingen gång/cykelväg finns som passerar 
genom området. 
Ingen kollektivtrafiklinje trafikerar området. 
Området har inga faciliteter som nyttjas av 
barn. 
 
Om det fanns gc-väg genom Eriksberg skulle 
den kunna nyttjas av barn från Henstad och 
Hultsberg för att enklare komma till 
Skutberget utan att behöva cykla förbi 
Bergviks handelsområde.  
 
 

Inga miljöer/platser som nyttjas av barn 
och unga finns i området. 
 
Planområdet innehåller få/inga platser 
som skulle locka barn/unga regelbundet. 
Verksamhet som etableras inom f d 
Eriksbergs gård skulle eventuellt kunna få 
en profil som även vänder sig till 
barn/unga – det skulle kunna rymmas 
inom planbestämmelsen ”besöksanlägg-
ning” 
 
Natur/parkområden inom och nära 
planområdet skulle kunna erbjuda platser 
som har upplevelsevärden för barn/unga 
(t ex bäcken med dagvattenparken och 
bäverdammar). 

Inte relevant Näst intill obebyggt område, besöks 
troligen inte frekvent av barn/unga 
alls idag. 

  
För den som idag väljer att gå/cykla 
längs väg 722 till Skutberget är 
trafiksituationen mycket otrygg. 
 
Om en gc-väg byggs utmed väg 722 är 
den fortfarande relativt otrygg då den 
saknar ”ögon” som har utkik över 
vägen. 
 
 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

 
Området är ett renodlat arbetsplatsområde 
och planeras inte för barns vistelse eller 
verksamhet. 
Eriksbergs gård som planeras för 
besöksverksamhet skulle kunna innehålla 
verksamhet som lockar barn/unga. 
 
Gång- och cykelvägar planeras inom 
planområdet men kopplingar till övriga 
staden saknas inom projektet.  
 
Området planeras initialt inte att 
kollektivtrafikförsörjas då svårigheter finns. 
Närmsta busshållplats blir ca 300 meter från 
områdets sydvästra gräns. 

 
Förslaget innehåller inget som vänder sig 
till barn/unga. 
Cykelväg utmed väg 722 ingår inte i 
planförslaget utan förutsätts lösas i 
samband med ombyggnad av 
Bergviksmotet. 
 
 

 Verksamhetsområdet planeras inte 
för barn eller unga, men ett område 
som saknar blandning av 
användningar och blir en öde plats 
under dygnets mörkare timmar kan 
locka som mötesplats för ungdomar 
som inte vill ha vuxna ögon som ser.    

   

Stadsdelen 
 

Nuläge 
 
Eriksberg har få kopplingar till övriga staden 
– och endast för biltrafik.  

Eriksberg innehåller inga platser som 
locka barn/unga idag. 

 

 
 

  

Förslag 

En provisorisk koppling för gång- och 
cykeltrafik planeras utanför planområdet 
mot gc-vägen söder om E18 i avvaktan på 
att Skutbergsmotet och Bergviksmotet byggs 
om enligt ÅVS E18. 

 
 

    



 

Barnkonsekvenser 
Sammantaget kan konstateras att Eriksbergsområdet inte utformas för att barn ska vistas där – det är ett renodlat arbetsplatsområde. F d Eriksbergs gård skulle kunna få en användning som även vänder sig till barn – detta är dock inget som planeras idag. 
Om området saknar ögon under dygnets alla timmar kan området bli en potentiell mötesplats för t ex unga vuxna som vill undkomma att bli sedd – vilket på så vis kan skapa otrygga miljöer. 

Med utvecklingen av verksamhetsområdet och trafikplatserna Skutbergsmotet och Bergviksmotet kommer så småningom en gång- och cykelväg att anläggas utmed väg 722, som förbinder Körkarlsvägen i Henstad med Skutbergsvägen. Därmed kommer en 
bra förbindelse för barn/unga från Henstad och Hultsberg till Skutberget att komma till stånd.  
 
 

 

 

 

När Bergviksmotet byggs om/ut blir 
kopplingarna till övriga staden betydligt 
bättre avseende både gc-vägar och 
kollektivtrafik.  
 
Med ev förlängning av huvudgatan mot norr 
inordnas Eriksberg bättre i stadens struktur.  

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

Gång- och cykelvägar planeras inom 
området men koppling till övriga staden 
saknas i projektet.  Med en framtida gc-
koppling från Körkarlsvägen till 
Skutbergsmotet skapas en bra förbindelse 
för cyklande från Hultsberg och Henstad till 
Skutberget. 
 
 
Förslaget ger förutsättningar för att vid 
framtida utbyggnad av trafiksystem kring 
E18 koppla Eriksberg till övriga staden både 
avseende kollektivtrafik och gc-vägar. 

   
 
 

Ett område som saknar ögon under 
vissa tider på dygnet kan utgöra 
otrygga miljöer för den som väl 
besöker området. Området angränsar 
inte heller till område med tätare 
befolkning och ögon som ser.  

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

 

 
Åtgärder för gc-stråk och kollektivtrafik 
behövs för att området bättre ska kopplas 
ihop med staden, men avvaktas i väntan på 
ombyggnation av Bergvikmotet.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


