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Projektet fi nns i Kyrkslätts aff ärscentrum, längs Sta-
tionsvägen och i resecentrets omedelbara närhet och 
gäller två centrala kvarter. Målet är att förändra mar-
kanvändningen av det nuvarande ämbetshuskvarteret 
i första hand för bostadsbyggande dock så att det även 
placeras aff ärslokaler i byggnadens nedersta våning. 
Detsamma gäller aff ärshuskvarteret norr om det nys-
snämnda kvarteret. Det är viktigt att förnya markan-
vändningen av aff ärshuskvarteret i aff ärscentrum på så 
sätt att den nedersta våningen i första hand reserveras 
för aff ärs- och servicelokaler. I samband med planerin-
gen utreds placering av kontors- och bostadslokaler i
kvarteret samt annan eventuell utveckling av markan-
vändningen av Ervastskvären. Parkeringen på kvarteret 
bör arrangeras skickligt och placeras i första hand på 
verket så att lösningen är bra med tanke på stadsbilden.

Båda kvarteren ligger i aff ärscentrum på central plats, 
och med tanke på stadsbilden anknyter de sig förutom 
till kommunhuset också till gatumiljön på Ervastvägen 
och Stationsvägen. 

Uppdraget som siktade mot utveckling av Kyrkslätts 
aff ärscentrum och som avgjordes år 2016 medförde 
markanvändningsplaner som upprättats av fyra olika 
planeringsbyråer och som utnyttjas vid planeringen 
av kvarteret. Därmed betonas stadsbildsmässiga och 
funktionella faktorer i projektets målsättningar. Med 
största sannolikhet växer byggrätten på båda kvarte-
ren i jämförelse med nuläget, vilket förutsätter verks-
tällande av hög kvalitet. Det nya invånarantalet har 
beräknats bli cirka hundra. Parkeringen bör verkställas 
på stadsmiljöns villkor.
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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

Genomförande av projektet har en stor betydelse för 
utvecklingen av aff ärscentret, för de nya invånarna möj-
liggör mångsidiggörande av servicen på området, vilket 
förverkligar målsättningen att höja kommuncentrets 
servicenivå till en regional nivå.

Projektets strategiska betydelse

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

Projektets Lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av befi ntliga 
kommunaltekniska nät, vilket är ekonomiskt förmånligt 
men å andra sidan kan saneringsbehov av vattenförsör-
jningen uppkomma i samband med byggandet av kom-
munalteknik. Platsen ligger på ett lättåtkomligt område 
i den omedelbara närheten av resecentret och därmed är 
kollektivtrafi kens servicenivå på området god.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet är privat och inte i första hand näringslivspoli-
tiskt, men med stor sannolikhet kommer man att anvisa
lite aff ärsutrymme i de nya byggnadernas nedersta 
våningar och möjliggör på det sättet också uppkomsten 
av några nya arbetsplatser. De nya invånarna har en posi-
tiv inverkan på att servicen i Kyrkslätts aff ärscentrum blir 
mångsidigare.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Kvarterets byggnaders arkitektur och den byggda mil-
jön ska hålla god standard till följd av det centrala läget. 
Särskilt kopplingen till kommunhuset bör göras skickligt.

Bedömning av projektets betydelse
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