
Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. På 
området genomförs bostadsbyggande som befrämjar 
genomförandet av kommunens MBT-mål.  
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Projektets lönsamhet

Projektet befinner sig på ett område som omfattas av 
befintliga kommunaltekniska nät och på ett lättillgäng-
ligt område där kollektivtrafikens servicenivå är god. Tolls 
tåghållplats ligger i planområdets omedelbara närhet. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

De nya tomterna som ska planläggas för boende på kom-
munägd mark inbringar kommunen försäljnings- eller ar-
rendeinkomster. Projektet är inte näringslivspolitiskt, men 
bl.a. affärsutrymme kan placeras i de nedersta våningarna 
av flervåningshusen i korsningsområdet mellan Tollsvägen 
och Bredbergsvägen.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

I närheten av området ligger goda frilufts- och rekrea-
tionsmöjligheter. I södra delen av Tollsvägen, i omedelbar 
närhet till planeringsområdet, ligger flera skyddade bygg-
nader, så som Tolls Övergårds och Tolls Nedergårds huvu-
dbyggnader och ekonomibyggnader. Genomförandet av 
nybyggandet i närheten av den kulturinfluerade miljön 
måste göras skickligt, och kvaliteten av byggandet priori-
teras. 
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havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger i Tolls tåghållplats omedelbara närhet 
och på kommuncentrums influensområde. Från områ-
det finns goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till hu-
vudstadsregionen. Området stöder sig på tjänsterna i 
Tolls stationsområde och kommuncentrum.

Målet är kompletterande byggande för boende i Tolls 
stationsregion. Nybyggandet placeras på området Äl-
vornas park som gränsar till Tollsvägen. Parken används 
lite för rekreation.  Projektet utgör ett motpar till vå-
ningshusen i trä i detaljplanen för Tollsbacken. Byggan-

de i stationsregionen är motiverat tack vare de goda 
kollektivtrafikförbindelserna på området. Det ökande 
invånarantalet möjliggör placering av nya tjänster på 
området samtidigt som det främjar utvecklingen av 
Kyrkslätts affärscentrum i en situation där nya gång- 
och cykelförbindelser till affärscentrumet är på kom-
mande. 

Planeringsområdet omfattar utöver Älvornas park 
också Bredbergets skolkvarter. Det nuvarande matt-
vättningsstället ska bevaras. Det kompletterande byg-
gandet på området förutsätter att områdets markan-
vändning samordnas med miljön som ändras.
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