
Detaljplan 
Detaljplan Zakrisdals 

handel 

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 

 
 
 
Planområdet ligger i ett bildominerat område 
och saknar idag gång- och 
cykelvägskoppling. Planområdet eller 
angränsande områden har inga direkta 
målpunkter för barn eller unga.  
 
Längs Ullebergsleden finns hållplats för 
regionbussarna, övergångställe saknas.  
 
 
 

 
Planområdet innehåller inga platser 
som bjuder in barn och unga till lek 
eller andra vistelseytor. Området är 
bullerutsatt. 
 
 

 
 
 

 
 
Planområdet bedöms inte vara en 
plats som befolkas av barn och unga 
i stor utsträckning idag. Rykte/status 
oklar, finns inte heller några 
barn/unga att fråga. 

 
Planområdet består av verksamhet 
som idag befolkas dagtid och är 
relativt öde övrig tid.  

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

Planen innehåller i sig inga åtgärder för 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Dock 
innebär planen att del av befintlig fastighet 
Zakrisdal 1:14 regleras för att möjliggöra 
utbyggnad av cirkulationsplats med gång- 
och cykelvägskopplingar. GC-koppling till 
planområdet anordnas. 
 
Planområdet kan komma att nyttjas för 
idrottsverksamhet, vilket kan göra att 
planområdet blir en målpunkt för barn och 
unga. 
 
Planområdet är anpassat för att inte hindra en 
eventuell framtida gång- och cykelväg längs 
Ullebergsledens västra sida. 

Planen möjliggör för 
idrottsverksamhet som kan locka barn 
och unga.  

 Beroende på typ av verksamhet kan 
planområdet bli en plats som lockar 
barn och unga.  

Beroende på verksamhet kan 
området befolkas fler av dygnets alla 
timmar. Få en tätare besöksfrekvens, 
vilket kan vara positivt för 
tryggheten i området. 
 
Besöksfrekvensen kan också minska 
beroende på verksamhet, vilket i så 
fall kan minska tryggheten i 
området. 

Stadsdelen 
 

Nuläge 

 
Området bildominerat, inga målpunkter i 
direkta närområdet idag för barn och unga. 
Ullebergsleden utgör en barriär i området. 

I närområdet finns inga direkta ytor 
som bjuder in barn och unga till lek 
eller andra vistelseytor, då området 
inte befolkas av barn i stor 
utsträckning. 

  Området som helhet är ett 
verksamhetsområde med mest 
rörelse under dagtid. Området 
bedöms vara relativt öde övrig tid, 
då det varken finns bostäder eller 
verksamheter som används kvällstid.   

Förslag 

Framtida utbyggnadsområden (Katrineberg 
och Norra Zakrisdal) kan bidra till mer 
rörelser i området under större delen av 
dygnet. Med ombyggnation av korsningen 
Ullebergsleden/Gräsdalsvägen och 
utbyggnad av gc-väg längs Ullebergsleden 
skapas bättre förutsättningar för barn och 
unga att röra sig i området. 
 

Planförslaget innebär inga 
förändringar för närområdet. 
Skogsområdena i anslutning till 
planområdet kan på sikt, med 
utbyggnad av omkringliggande 
bostadsområden, utgöra ytor för 
spontana lekytor i skogsmiljö.   

 Med pågående planer (Katrineberg 
och Norra Zakrisdal) kan området 
komma att befolkas mer framöver. 
Områdets framtida identitet kan 
komma att förändras i takt med 
utbyggnadsområden.  

 Framtida utbyggnadsområden kan 
bidra till mer liv och rörelse i 
området.  



 

 

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

Detaljplanen i sig innebär att planområdet 
kan bli en ny målpunkt för barn och unga. 
Gång- och cykelvägskoppling planeras 
anordnas till planområdet och fastigheten, 
vilket är positivt. 
 
 

Planområdet kan bli en framtida målpunkt 
för barn och unga, beroende på vilket 
verksamhet som etablerar sig.  

 Förslaget innebär inga förändringar, 
men kan – beroende på verksamhet – 
komma att locka fler barn och unga 
jämfört med idag. 

 

 
Beroende på typ av verksamhet kan 
rörelsen i området minska eller öka. 
Vid mer rörelse och tätare 
besöksfrekvens kan tryggheten öka, 
vilket är positivt för framför allt 
förbipasserande. Om området nyttjas 
för verksamhet utan större 
besöksfrekvens kan platsen upplevas 
än mer öde jämfört med idag, vilket 
är negativt för tryggheten i området. 

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

 

 
Gång- och cykelvägskoppling planeras 
regleras via avtal.  
Cykelparkeringar bör placeras trafiksäkert 
och så nära entrén som möjligt. 
 
Detaljplanen bör inte hindra framtida 
utbyggnad av gång- och cykelvägar längs 
Ullebergsleden. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Detaljplanen kan inte styra exakt 
vilken typ av verksamhet som 
etablerar sig på platsen. 
Konsekvenserna av att en mindre 
tätbefolkad verksamhet etablerar sig 
på platsen bedöms inte vara så stora 
med anledning av att rörelserna i 
området överlag är få. 


