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Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet har behandlats i kommunaltekniska nämnden 
14.12.2017 (§ 76). Planändringen ligger i Kyrkslätts 
aff ärscentrum och omfattar tio kvarter. Området grän-
sar i norr till Överbyvägen, i väster till parken i Finns-
backa, i söder till Kyrkstallsvägen och i öster till kyrkans 
kvarter.

Förnyandet av markanvändningen görs i enlighet med 
förslaget som vann uppdraget för Kyrkslätts aff ärscent-
rum, vilket avgjordes genom tävling våren 2016. Målet 
är att avsevärt höja invånarantalet samt tillräckliga 
aff ärslokaler. Enligt en preliminär bedömning torde 
området få cirka 500 nya invånare. I centrum för pla-
neringen står utöver funktionaliteten en med tanke 

på stadsbilden intressant lösning, som innebär t.ex. 
hållbarheten i byggnadernas arkitektur och nya slags 
parkeringslösningar. Den kulturhistoriskt betydande 
kyrkans ställning som aff ärscentrumets landmärke 
beaktas i planeringen. Kommunens viktigaste off ent-
liga plats, Kyrktorget, planeras för torghandel och plats 
för ordnande av olika evenemang.

Ordningen för byggandet av kvarteren i Kyrktor-
gets område avgörs i samband med planläggningen. 
Omfattande nytt byggande med bl.a. parkeringsarran-
gemang under jord fordrar noggrann planering redan i
planläggningsskedet. Ordnande av trafi ken förutsätter 
också betydande åtgärder på aff ärscentrets område.

Kyrkslätts kommun

Preliminär avgränsning
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Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan,
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Suunnittelualueeseen rajoittuvan Keskustan urheilupuis-
Markanvändningen i idrottsparken i centrum som gränsar 
till planeringsområdet ska beaktas i planeringen bl.a. så 
att förbindelserna till det nya fi nsk- och svenskspråkiga 
gymnasiet, som genomförs norr om kyrkan, tas i beak-
tande.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och aff ärsområ-
det. På området genomförs bostadsbyggande som bef-
rämjar genomförandet av kommunens MBT-avtal.

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som omfattas av befi ntliga 
kommunaltekniska nät men ett eventuellt behov av att 
sanera näten ska tas i beaktande. 

Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtrafi kens 
servicenivå är god på området bl.a. tack vare det när-
belägna resecentret. För att aff ärscentret ska vara attrak-
tivt både som bostadsomgivning och kommersiellt måste 
områdets trafi karrangemang fungera klanderfritt. Till följd 
av ovanstående är projektets inverkningar på aff ärscent-
rets trafi karrangemang betydande och de ska utredas då 
detaljplaneringen inletts.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet är rätt långt privat, men på området fi nns också 
betydande allmänna områden och kommunägd mark. Då 
det blir verklighet har utvecklingen av området en posi-
tiv inverkan på Kyrkslätts aff ärscentrums attraktionskraft 
och kommunbild. Näringslivspolitiskt är projektet bety-
dande eftersom aff ärscentrumets mångsidigare service 
kommer att sysselsätta många människor. Även de nya 
invånarna möjliggör mångsidiggörande av servicen på 
området, vilket förverkligar målsättningen att höja kom-
muncentrums servicenivå till en regional nivå.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

De på aff ärsområdet belägna byggnaderna som ska skyd-
das bevaras i stadsbilden. En betydande del av områdets 
nuvarande byggnader rivs och nya byggs istället för dem. 
I planeringen ska särskild vikt läggas vid byggnadernas 
och miljöbyggandets kvalitet. De befi ntliga gatu- och tra-
fi kförbindelserna blir kvar på nuvarande platser. Likaså 
t.ex. Prostparken mellan biblioteket som byggs om och
det nya gymnasiet bevaras.

Bedömning av projektets betydelse
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