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Projektet fi nns i Kyrkslätts aff ärscentrum, på en central 
plats i omedelbar närhet av idrottsparken i centrum. I 
området ingår Kyrkdalens nordligaste kvarter och den 
gränsar till Kyrkdalsparken. Det primära målet är att 
eff ektivera byggandet med en radhustomt enligt den 
gällande detaljplanen. I planändringen ingår fl ervånin-
gshuset som kraftigt gränsar till Gamla Kustvägen, där 
det lilla aff ärsutrymmet som fi nns i bottenvåningen 
bevaras.

Planändringen gäller hela kvarteret eftersom båda 
bostadstomternas parkeringsarrangemang anknyter
till varandra. Parkeringen ordnas enligt den bilplatsdi-

mensionering som samhällstekniska nämnden godkänt 
19.1.2017 (§ 5).

Genomförande av kvarteret är stadsbildsmässigt vik-
tigt i aff ärscentret. Parkeringen ska också lösas på 
stadsmiljöns villkor. Till följd av ändringen i kvarterets 
markanvändning skulle Kyrkdalens område få ett mer 
enhetligt utryck och detta skulle stärka aff ärscentrets 
och Kyrkdalens attraktionskraft som boende- och ser-
viceomgivning. Kvarterets byggnadssätt och -principer 
ska vara förenliga med den gällande detaljplanens när-
miljö- och bygganvisningar.
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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. På området genomförs en betydande 
mängd bostadsbyggande, vilket befrämjar genomföran-
det av kommunens MBT-avtal.

Projektets Lönsamhet

Projektet ligger på område med befi ntliga kommunal-
tekniska nät. Projektet förutsätter knappt alls nytt gatu-
byggande och det ligger på ett lättillgängligt område. 
Servicenivån beträff ande kollektivtrafi ken på området är 
god eftersom bl.a. bussarnas stamlinjer löper i områdets 
omedelbara närhet. Dessutom ligger Kyrkslätts rese-
centrum på endast ca 500 meters avstånd från området. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt men 
ökningen i kommuncentrums invånarantal främjar mån-
gsidiggörandet av aff ärsområdets service.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Projektet genomförs på område som hör till ett befi ntligt 
kvarter och äventyrar därmed inte de befi ntliga förbin-
delserna på området. Projektets mål för markanvänd-
ningen ska samordnas för att säkra en god stadsbild.

Bedömning av projektets betydelse
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