Barnkonsekvenser
Området bedöms inte utgöra en särskilt barnintensiv plats varför en separat
barnkonsekvensutredning inte har utförts. Det som varit viktigt är att belysa hur planförslaget
påverkar barns rörelsefrihet, tillgänglighet och säkerhet.
Det aktuella området utgörs idag av ett skogsbeklätt område som släntar ner från omgivande gator.
Genom området går en asfalterad gångväg från befintlig parkering på Karneolen 3 till Kristallvägen.
Området har även två informella gångstigar som sneddar från busshållplatsen på Folkparksvägen till
Kristallvägen och till parkeringen på Karneolen 3. Till väster utanför planområdet (mot Kristalltorget)
finns en liten rastplats med bord och bänkar. Området har en varierad topografi med sänkor och i
områdets nordvästra del reser sig en mossbeväxt bergknalle.
Området bedöms utifrån de topografiska förutsättningarna vara möjlig för små barn att besöka och
leka på samt att utforska naturmark och klättra på stenar och bergknallar. För lite större barn kan
den beklädda kullen i nordväst vara en spännande vistelse- och lekmiljö. Genom platsbesök har
stigar, rastplats, fågelmatning och en koja visat att området användas för rekreation och lek. En liten
bit sydost om det aktuella området ligger Parkleken Kristallen som utgör en resurs för rekreation och
lek. Inom den befintliga bebyggelsen finns sparad natur mellan husen och det är endast ett par
minuters gångpromenad till det större rekreationsområdet Solbergaskogen.
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En del av naturmarken kommer försvinna i och med de nya husen och den nya gårdsgatan. Den
natur- och gårdsmark som blir kvar kommer dels vara naturlig (dvs inte iordningsställd) och dels
anpassad för småbarnslek och samvaro genom ny lekutrusning, sittplatser och bord. Omsorg
kommer att läggas på utformingen av platser för lek och gårdsytor för att främja
användningsmöjligheten och tillgängligheten.
Omgivande gator utgör idag en risk för mindre barn då ingen avgränsning eller skydd mot trafiken
finns. I planförslaget kommer nya hus att placeras mot Folkparksvägen och Kristallvägen vilket på så
sätt gör det tryggare för små och mindre barn att vistas inom området då vägen med dess trafik
skärmas av. Gården kommer även bli tystare genom att husen även skärmar buller. En ny
angöringsgata kommer placeras på gården mot de nya husen vilket kommer medföra en mycket
begränsad biltrafik fram till de nya husen. Utformningen av gårdsgatan ska göras med en tydlig
avskärmning mellan natur/gård och gata så att gården blir trygg och säker för barn.
Den nya bebyggelse kommer även bidra till fler fönster och entréer mot omgivningen såväl mot gård
och mot omgivande gång- och cykelbanor vilket är positivt för tryggheten. Tryggheten för gående på
gångbanan vid gatan ökar lika väl som för lekande barn på den nya gården.
Planens konskevenser bedöms sammantaget för små barn vara liten eftersom deras behov av ytor i
närområdet för lek kan tillgodoses även efter genomförandet av den nya bebyggelsen. De kommer
fortsättningsvis kunna besöka området och leka i såväl natur som i nyanlagda ytor för lek. Tryggheten
ökar generellt genom att trafiken skärmas av och för större barn som rör sig utan uppsikt av föräldrar
bedöms planförslaget bidra till positiva konsekvenser då tryggheten på omgivande gator och gårdar
ökar med fler fönster och ögon ser vad som händer.

