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Projektet ligger på Bredbergets område, på östra sidan 
av korsningsområdet mellan Gamla Kustvägen och 
Tollsvägen. Avståndet till Kyrkslätts aff ärscentrum är 
ett par kilometer. Målet för projektet är att genom en 
detaljplaneändring möjliggöra placering av en invånar-
parksbyggnad i Älvornas dals park. I samband med 
det görs parkens funktioner mångsidigare. Avsikten är 
att genomföra bostadsbyggandet koncist längs med 
Gamla Kustvägen så att det befi ntliga rekreationsområ-
det inte förminskas för mycket.

Tack vare stamlinjen för busstrafi k är servicenivån inom 
kollektivtrafi ken god på området. Dessutom ligger Tolls 
tåghållplats på endast cirka en halv kilometers avstånd 
från området. 

Området stödjer sig på servicen i kommuncentrum och 
i Masaby. Man har genomfört en gång- och cykelled 
längs Tollsvägen år 2015. Till följd av ovanstående är 
kompletterande byggande på området motiverat. De 
nya byggnaderna skyddar å andra sidan parkområdet 
för trafi kbuller. 

Bredbergets och Hindersby lågstadieskolor och dag-
hem fi nns i närheten av området. Närbutiken vid Tolls 
tåghållplats har öppnats i slutet av år 2016. 
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Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
men placering av boende på området strider mot mar-
kanvändningen i Kyrkslätts generalplan 2020 samt del-
generalplanen för Bredberget. Förutsättningarna för 
verkställande av projektet utreds med de myndigheter 
som befrämjar planläggningen, men enligt kommu-
nens uppskattning är det motiverat att placera boende i 
området, för området är bl.a. primärt område för boende 
enligt Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050, 
i enlighet med nationella målen för områdesanvändnin-
gen speciellt på grund av närheten till Tolls tåghållplats, 
och i största allmänhet är servicenivån inom kollektivt-
rafi ken god på området. Vid ett genomförande främjar 
projektet genomförande av kommunens MBT-avtal. 

Projektets lönsamhet

Projektet fi nns på en lättillgänglig plats på ett område 
som omfattas av befi ntliga kommunaltekniska nät. 
Eventuellt kompletterande byggande förutsätter inte 
särskilda åtgärder t.ex. beträff ande gatubyggande på 
Gamla Kustvägen. Servicenivån inom kollektivtrafi ken är 
god på området. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Tomter som ska planläggas för boende på kommunägd 
mark inbringar kommunen försäljnings- eller arren-
deinkomster. Projektet är inte näringslivspolitiskt, trots 
att invånarparksverksamheten torde sysselsätta några 
människor säsongsartat. 

De nya invånarna använder aff ärer och företagstjänster 
som fi nns på Tolls stationsområde.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Hanke ei vaaranna olemassa olevan asemakaavan mukai-
Projektet äventyrar inte rekreationsförbindelserna enligt 
den gällande detaljplanen. Däremot ökar genomförande 
av den nya invånarparken rekreationsmöjligheterna för 
personer som bor i Bredberget och Hindersby och deras
närinfl uensområde på ett betydande sätt.

Bedömning av projektets betydelse

1

2

3

4

Älvornas dal – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun


