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Projektet ligger i kommuncentrum, på Munkkulla-
området söder om kustbanan i närheten av resecent-
ret. Munkkulla håller på att i allt högre grad utvecklas 
till en koncentration av stora handelsenheter, och pla-
nändringens mål är att möjliggöra livsmedelsförsälj-
ning i kvarteret för utrymmeskrävande handel. För til-
lfället är planändringsområdets östra tomt reserverad 
för utrymmeskrävande handel och den västra för byg-
gande av verksamhetsutrymme.

Kvarteret ligger på en synlig plats längs Västerleden. 
Områdets nybyggande och parkeringsarrangemang 
ska därför genomföras högklassigt.  Placerandet av en 

livsmedelsaff är i kvarteret medför ökad fordonstrafi k 
på området. Avsikten är att bevara bränsledistributio-
nen i kvarteret som den ändrade planen möjliggör. 

Före inledningen av planläggningen utreder kommu-
nen år 2018 trafi kförhållandena på området söder om 
järnvägen samt gör upp en allmän plan för gatorna 
och parkeringsområdena på området. Planen omfattar 
också smidiga förbindelser för gång- och cykeltrafi ken 
till resecentret samt bl.a. ändamålsenliga platser för 
busshållplatserna. Planen verkar som viktig utgångsin-
formation för planläggningen i kvarter 203. 
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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. 

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. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet placeras huvudsakligen på kommunägd mark 
och det är näringslivspolitiskt. Planeringsområdets 
andra markägares mål beaktas i projektet.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Projektet ligger i resecentrets omedelbara närhet, och 
på lång sikt kommer också turbussar att trafi kera på 
Munkkullavägen. På så sätt kan kvarterets tjänster också 
utnyttjas av kunder som saknar bil.

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

Projektet anknyter till detaljplanen för Stationsområ-
det, 1 skedet, som inte möjliggör fortsättning av livsme-
delsaff ärens (Lidls) verksamhet på området, eftersom 
byggnadens nuvarande servicetrafi k inte kan användas 
med anledning av det nya gatubyggandet. Ägaren till 
aff ärens tomt vill utveckla områdets markanvändning 
för boende (se projektkortet för Munkkullaparken).

År 2018 anhängiggörs den allmänna planeringen av 
gatorna och parkeringsområdena på området söder 
om järnvägen. I samband med det undersöks bl.a. for-
donstrafi kens löpande förbindelser till Västerleden och 
smidiga gång- och cykelförbindelser bl.a. till resecentret
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