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Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet behandlades i samhällstekniska nämnden 19.4.2018 
(§ 40). Detaljplanens ändringskvarter 108 ligger i kärnan 
av Kyrkslätts aff ärscentrum, på en för stadsbilden cent-
ral plats mellan Kyrkslättsvägen och Ervastvägen. Kvar-
terets markanvändning baserar sig på förslaget som 
vann tomtöverlåtningstävlingen som ordnades år 2002. 

Planen justeras i första hand i enlighet med bilplatsdi-
mensioneringen som godkändes av samhällstekniska 
nämnden 19.1.2017 (§ 5), för invånarna i fastigheterna 
i kvarteret har tagit ibruk endast ca hälften av bilplat-
serna som förutsätts i bilplatsdimensioneringen i detal-
jplanen som ska ändras. Byggmassorna för byggna-
dernas nybyggnader ändras något jämfört med den 
gällande planen, även om utgångspunkten är byggrät-

ten i detaljplanen som ska ändras. Byggnadernas aff är-
sutrymmen på Ervastvägens sida placeras i våningarna 
på gatuplan. Den befi ntliga fordonsanslutningen beva-
ras nästan där den fi nns i planen som ska ändras och i 
gatuplanen för Ervastvägen. Samtidigt görs behövliga 
justeringar i detaljplanen som ska ändras.

Planändringen görs upp i enlighet med markanvänd-
ningsprinciperna i den gällande planen och därmed är 
konsekvenserna av ändringarna i huvuddrag de samma 
som i detaljplanen som ändras. För de genomförda rätt 
nya fl ervåningshusens del konstateras markanvänd-
ningen i planändringen.
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Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan,
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Lösgörandet av detaljplaneprojektet från detaljplanen 
för idrottsparken i centrum främjar genomförandet av 
kvarteret, för instansen som tagit planläggningsinitiati-
vet försöker inleda husbyggandet så fort som möjligt 
efter att planen vunnit laga kraft.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
och främjar uppfyllandet av målet gällande bostadspro-
duktion i MBT-avtalet. Det bildas ingen ny bostadsbyg-
grätt. 

Projektets Lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befi nt-
liga kommunaltekniska nätverken. 

Området är lättillgängligt och servicenivån inom kol-
lektivtrafi ken är god på området. Resecentret och de 
närmaste busshållplatserna ligger på promenadavstånd 
från kvarteret. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet är privat. Då det blir verklighet har genom-
förandet av området en positiv inverkan på Kyrkslätts 
aff ärscentrums attraktionskraft och kommunbild. Närin-
gslivspolitiskt sett är projektet också positivt, eftersom 
det bildas några nya aff ärsutrymmen i stenfötterna till 
byggnaderna längs Ervastvägen. 

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

I planeringen bevaras kvalitetsnivån på kvarterets mil-
jöbyggande enligt principerna i det gällande planen. 
Färdigbyggandet av kvarteret förbättrar aff ärscentrums 
stadsbild betydligt.

De befi ntliga gatu- och trafi kförbindelserna blir kvar på 
nuvarande platser.

Bedömning av projektets betydelse
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