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Programmet ligger i kommuncentrum, i Munkkulla,
söder om kustbanan i resecentrets omedelbara när-
het på en med tanke på stadsbilden synlig och viktig 
plats. Planändringen omfattar tre kvarter samt gamla 
Munkkulla gårds område, som är kulturhistoriskt bety-
dande. Det är för närvarande obebyggt med undantag 
av grunderna till några gamla byggnader. I kvarteret 
söder om resecentret fi nns en market (Lidl) och där har 
man byggt ett område för infartsparkering. Området 
planeras enligt principerna i kvalitets- och miljöplanen 
för Kommuncentrum. Planen blev färdig år 2006.

Resecentret är den mest betydande omstigningsplat-
sen inom kollektivtrafi ken och en knutpunkt i Kyrks-
lätt. I planeringen av markanvändningen på området 
betonas funktionen och användarvänligheten, men 
också byggnadernas stadsbildsmässiga hållbarhet och 

representativitet. Trafi kplaneringen är en central del av 
projektet, eftersom den prognostiserade ökningen av 
mängden fordonstrafi k i aff ärscentrumet medför utma-
ningar på området bl.a. för bekämpningen av trafi kbul-
ler. Verksamheten och framför allt boendet på området 
måste genomföras så att trafi kbullret inte stör det nor-
mala livet.

Områdets markägare, av vilka en är Kyrkslätts kom-
mun, har förhandlat om projektets måluppställning. 
Det är motiverat att ändra markanvändningen på 
området som ligger i omedelbar närhet av resecentret i 
första hand för boende. Med anledning av det centrala 
läget ska byggnadsvolymen på området vara tillräckligt 
eff ektiv. I samarbete med markägarna uppgörs år 2018 
alternativa idéplaner som utgångsinformation för plan-
läggningen.

Kyrkslätts kommun

Projektkort för detaljplan
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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 kommuncentrum och 
aff ärsområdet. Om på området genomförs en bety-
dande mängd bostadsbyggande, befrämjar det genom-
förandet av kommunens MBT-avtal.  

Projektets lönsamhet

Området omfattas av befi ntliga kommunaltekniska nät 
och befi nner sig på ett lättillgängligt område, där t.ex. 
områdets servicenivå beträff ande kollektivtrafi ken är 
god bl.a. tack vare bussarnas stamlinjer och det närlig-
gande Kyrkslätts resecenter. Ett tillräckligt antal bilplat-
ser ska reserveras för infartsparkering.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet befi nner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som eventuellt ska planläggas för genomförande 
av boende inbringar kommunen försäljnings- eller arren-
deinkomster. Projektet är inte i första hand näringslivs-
politiskt, fastän aff ärsutrymmen sannolikt anvisas i de 
nedersta våningarna i de nya byggnaderna. Nya invånare 
inverkar positivt på mångsidigare service i aff ärscentru-
met.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Hanke sijaitsee matkakeskuksen välittömässä läheisyyP-
rojektet ligger i resecentrets omedelbara närhet, i kollek-
tivtrafi kens knutpunkt. I den allmänna planen för gator 
och parkeringsområden som utarbetats för aff ärscent-
rumsområdet har alla färdmedel beaktats. I projektet 
beaktas ovan nämnda plan.

Den kulturinfl uerade miljön på gamla Munkkulla gårds 
område beaktas noggrant vid planeringen av markan-
vändningen, liksom även det på området belägna gamla 
magasinet som anvisas som en byggnad som ska skyd-
das.
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Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Projektet anknyter till detaljplaneringen av station-
sområdet, 2 skedet. Målet är bl.a. att ordna busshål-
lplatser för  ärrtrafi k på Munkkullavägen. Om market-
byggnaden blir kvar på sin nuvarande plats, ska dess 
varuleveranser ordnas avvikande från den nuvarande 
situationen. Det skulle innebära stora förändringar i 
byggnadens verksamhet.
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