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Projektet gäller köpcentret i Kyrkdalen, vilket ligger i 
Kyrkslätts aff ärscentrum och som man planerar utvidga 
till Limnells plats, på de delvis obyggda kvarteren för 
bostadsvåningshus samt under Kyrkslättsvägens järn-
vägsbro, som ska förnyas. Målet är att göra serviceut-
budet i aff ärscentrumet mångsidigare och förbättra 
dragningskraften. I projektet undersöks också bl.a. 
bostadsbyggande i anknytning till köpcentret. Planän-
dringen möjliggör en utvidgning av aff ärsutrymmena i 
kvarteret norr om resecentrets parkeringsanläggning. 
Planeringsområdet gränsar till kommunhuset, Station-
svägen, kustbanan samt i Kyrkdalen till fl ervåningshus-
kvarteret öster om köpcentret, parken och Saloviusvä-
gen.

Då projektet genomförs, ökar utvidgningen av köpcent-
ret och bostadsbyggandet fordonstrafi ken. Följderna 
av det i aff ärscentrumet utreds, likaså projektets kom-

mersiella konsekvenser.  Utmaningen för planeringen 
av centrum är hur nybyggandets mängd passar in på 
området och i stadsbilden med tanke på det synliga 
läget. De nya aff ärsutrymmena och bostäderna behö-
ver tillräckligt med parkeringsutrymme. Vid plane-
ringen av det ska kundens och boendens behov samt
stadsbildsmässiga faktorer beaktas.

Förnyandet av järnvägsbron med byggandet av fyra 
fi ler förutsätter noggrann planering, vilket anknyter till 
planändringen så att bl.a. det nya aff ärsutrymmet som 
planeras under bron bör tas i beaktande vid planeringen 
och genomförandet av bron. Utvidgningen av köpcent-
ret så det sträcker sig under bron, aktiverar resecentrets 
område på ett funktionsmässigt sätt. Tåg- och busspas-
sagerarnas smidiga vardag inkluderar också lättillgäng-
liga kommersiella tjänster. 
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Beskrivning av projektet



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan,
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det och stärker utvecklingen av Kyrkslätts aff ärscent-
rum. Ifall man i samband med aff ärscentret genomför 
betydande mängder bostadsbyggande, befrämjar man 
genomförandet av MBT-avtalet.

Projektets Lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befi nt-
liga kommunaltekniska nätverken. 
Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtrafi -
kens servicenivå är god på området bl.a. tack vare det 
närbelägna resecentret. För att aff ärscentret ska vara 
attraktivt både som bostadsomgivning och kommer-
siellt måste områdets trafi karrangemang fungera klan-
derfritt. Till följd av ovanstående är projektets inverknin-
gar på aff ärscentrets trafi karrangemang betydande och 
de ska utredas då detaljplaneringen inletts. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet är privat men om det genomförs har det en 
positiv inverkan på Kyrkslätts aff ärscentrums attrakti-
vitet och kommunbild. Näringslivspolitiskt är projektet 
betydande eftersom köpcentrets mångsidigare service 
kommer att sysselsätta många människor. Projektet 
stärker målet att höja aff ärscentrets servicenivå till en 
regional nivå. De nya invånarna möjliggör mångsidiggö-
rande av servicen, vilket förverkligar målet att höja kom-
muncentrums servicenivå till en regional nivå.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Utvidgningen av köpcentret har ingen avsevärd inverkan 
på områdets förbindelser för gång- och cykeltrafi k även 
om gallerigången som löper under Kyrkslättsvägen och 
Limnells plats ansluts till köpcentret. Då köpcentret är 
stängt kan förbindelserna ledas längs de nuvarande rut-
terna på södra och norra sidan av köpcentret. Kommu-
nen ska ombesörja att förbindelsen genom köpcentret 
bevaras. Ifall man i anslutning till köpcentret genomför 
kulturtjänster, skulle de öka kommuninvånarnas rekrea-
tionsmöjligheter.    

Bedömning av projektets betydelse
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Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Kommunen har prioriterat byggandet av Kyrkslättsvä-
gens bro, vilket ska tas i beaktande vid uppgörandet av 
tidtabellen för planen.
Man har gjort upp riktlinjer i kommunen att de kulturt-
jänster som kommunen producerar placeras i den nya 
fi nsk- och svenskspråkiga gymnasiebyggnaden som 
ska genomföras på norra sidan av kyrkan.
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