
Detaljplan 
Detaljplan Toffeln 1 m fl 

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 i sig innehåller inga uttalade 
stråk men området angränsar till ett viktigt 
skolvägs-stråk i söder och öster om planen. 
Med busshållplatsen och det signalreglerade 
övergångstället söder om planområdet kan 
det vara många som genar genom 
planområdet, framförallt inom grönytan i 
östra delen.  
 
Ett staket vid planområdet södra gräns 
hindrar en genare gångväg till planområdet, 
övergångställe och busshållplats – men också 
att bilar kör in- och ut direkt på Östra 
infarten.  
 
 
 
 
 
 

 
Södra planområdet kan idag utgöra en 
viktig mötesplats för ungdomar, med 
tanke på restaurangverksamheten. 
Utemiljön bedöms inte vara någon 
attraktiv mötesplats för ungdomar och 
naturområdet i norra delen bedöms inte 
utgöra någon yta som nyttjas för 
rekreation eller lek. Denna yta kan utgöra 
en relativt otrygg plats idag, med mörka 
passager och viadukt strax intill.  
 

 
 
Planområdet angränsar till skolväg i öster 
och söder.  

 
 
Planområdets verksamheter kan idag 
utgöra en viktig identitet för 
området.  

 
Planområdets södra del kan utgöra 
en samlingspunkt för ungdomar med 
tanke på läget och verksamheten där 
idag. Det saknas dock naturliga 
mötesplatser utomhus inom 
planområdet. Planområdet är relativt 
”övervakat” då det utgörs av stora 
öppna ytor som vetter mot trafikerat 
stråk av både bilar, gående/cyklister 
och kollektivtrafikresenärer.  
 
Planområdets norra del bedöms 
kunna utgöra en otrygg plats idag då 
den relativt mörka naturytan 
angränsar till viadukt och trafikerad 
miljö i öster. 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

Planområdet södra del förläggs med körbar 
in- och utfart. Om planområdet södra del 
anläggs med grönyta och staket tas bort kan 
en genare gångväg från söder skapas, 
samtidigt som bilar hindras. En grönyta i 
denna del är också fördelaktigt utifrån 
dagvattensituationen. Planen anger att minst 
% av fastighetens yta inte får hårdgöras (men 
exakt läge preciseras inte). 

Planen bekräftar och möjliggör för 
ytterligare centrumverksamhet i området. 
Nyttjas norra delen av planområdet kan 
det bidra till ökad trygghet i området och 
ett tryggare stråk längs Inkörsvägen.  

Planen innehåller inga förändringar men 
avgränsning av planområdet möjliggör 
eventuell framtida breddning av 
planområdet.  

Planen bekräftar nuvarande 
markanvändning och möjliggör för 
utveckling av området och 
verksamheten. 

Vid exploatering av områdets norra 
del kan tryggheten i området och 
längs angränsande gång- och 
cykelstråk öka.  

Stadsdelen 
 

Nuläge 

 
Området har relativt god tillgänglighet för 
gående och cyklister till närliggande 
områden. Det saknas dock gång- och 
cykelväg längs Inkörsvägens östra sida och 
en säker passage för gående och cyklister till 
återvinningsstationen öster om Inkörsvägen, 
vilket är en brist i området. 
 
En förläning av gång- och cykelväg saknas 
även öster ut längs Östra infarten.  
 
Kollektivtrafiken anses god i hela området.  
 

Inom stadsdelen och angränsande 
stadsdelar finns det mycket mötesplatser 
för barn och unga (lekplatser), men något 
färre för ungdomar. Planområdet, 
tillsammans med butik inom Norra 
Kroppkärr bedöms utgöra viktiga sådana 
mötesplatser för både ungdomar och 
vuxna i området.  

 
Se ”Sammanhållen stad”. 

Verksamheten kan idag utgöra en 
plats som lockar besökare även 
utanför angränsande stadsdelar. 

Återvinningsstationen öster om 
planområdet kan utgöra en otrygg 
plats. Stora mörka ytor, utan trygga 
passager för oskyddade trafikanter. 
Även viadukten under E18 norr om 
planområdet kan utgöra en otrygg 
miljö.  



 

 

Förslag 

Planområdets avgränsning är anpassad i 
söder och öster för att möjliggöra eventuell 
breddning av den befintliga gång- och 
cykelvägen som angränsar till planområdet. 
 

Planförslaget kan bidra till fler och bättre 
naturliga mötesplatser för unga.  

Se ”Sammanhållen stad”. Planen möjliggör för fortsatt 
verksamhet och utveckling av den. 

Genom exploatering av norra ytan 
kan tryggheten öka i området vid 
viadukten.  

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

Detaljplanen kan möjliggöra en förbättrad 
förbindelse till och från planområdet i söder 
för gående och cyklister.  
 
Planen kan inte påverka förbindelserna i 
övrigt inom området eller till andra områden. 
Avgränsningen innebär dock en möjlighet till 
breddning av gång- och cykelvägen i söder 
och öster. 

Planen bekräftar och möjliggör för 
ytterligare naturliga mötesplatser i 
området. Nyttjas norra delen av 
planområdet kan det bidra till ökad 
trygghet i området och ett tryggare stråk 
längs Inkörsvägen. Att möjlighet för 
drivmedelsförsäljning släcks ut bedöms 
vara positivt utifrån barnperspektivet. 

Se ”Sammanhållen stad”. Genom att bekräfta och möjliggöra 
för utveckling av verksamheten kan 
områdets identitet förstärkas och 
utvecklas. Genom att släcka ut 
drivsmedelsförsäljning säkerställs att 
platsen nyttjas för 
centrumverksamheter, till fördel för 
barn och unga. 

 

Se ovan.  
 
Markanvändning för 
centrumverksamhet kan bidra till 
ökat liv i området, som bidrar till 
ökad trygghet. 

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

 

 
Inom projektet/planområdet kan förbättrad 
koppling i söder skapas. Breddning av gång- 
och cykelväg och förbättrade förbindelser 
öster ut kan inte lösas av detta 
projekt/planområde.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Inom projektet/planområdet kan 
tryggheten vid viadukten norr om 
planområdet öka. Fler mötesplatser 
trygga mötesplatser kan skapas. 
Ökad trygghet vid 
återvinningsstation kan inte detta 
projekt/planarbetet bidra till. 


