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Projektet fi nns i Kyrkslätts aff ärscentrum, längs Sta-
tionsvägen och i resecentrets omedelbara närhet. På en 
central plats i stadsbilden planeras bostadskvarter där 
det också fi nns aff ärs- och serviceutrymmen i stenfoten. 

Det nuvarande skolkvarteret gränsar till Kyrkstallsvä-
gen, Wiksvägen, Skolstigen och Stationsvägen. I pla-
nändringen anvisas en ny gata enligt delgeneralplanen 
för Kommuncentrum, etapp 1, den s.k. centrumförbin-
delsen från Kyrkstallsvägen till Wiksvägen. Efter att den 
förverkligats kommer majoriteten av bussturerna att 
använda den. Dessutom anvisas ett nytt bostadskvarter 
vid kanten av Finnsbackaparken.

Uppdraget som siktade mot utveckling av Kyrkslätts 
aff ärscentrum som avgjordes år 2016 medförde mar-

kanvändningsplaner som upprättats av fyra olika pla-
neringsbyråer och som utnyttjas vid planeringen av 
kvarteren, i första hand dock enligt det vinnande förs-
laget. Stadsbildsmässiga och funktionella faktorer 
betonas i projektets målsättningar. Också parkeringen 
ska genomföras på stadsmiljöns villkor. Ordnande av 
trafi ken förutsätter  betydande åtgärder på ett större 
område än aff ärscentret.

I det vinnande förslaget var två kvarter placerade i områ-
det: den ena på Finnsbackaparkens södra sluttning och 
den andra på den nuvarande skolans område. På sko-
lans område hade man anvisat en betydande byggrätt 
(c. 25 000 v-m2), vilket betyder att genomförandet görs 
i etapper. Området får antagligen ca 600 nya invånare. 

Projektkort för detaljplan

Preliminär avgränsning

Kyrkängen  – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

Beskrivning av projektet

Kyrkängen
Mellersta Kyrkslätt

Kykslätts kommun



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan,
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

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 ett område som omfattas av befi nt-
liga kommunaltekniska nät men ett eventuellt behov av 
att sanera näten ska tas i beaktande. 

Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtra-
fi kens servicenivå är god på området bl.a. tack vare 
det närbelägna resecentret. För att aff ärscentret skall 
ha dragningskraft både som bostadsomgivning och 
aff ärsmässigt måste områdets trafi karrangemang fun-
gera klanderfritt. Till följd av ovanstående är projektets 
inverkningar på aff ärscentrets trafi karrangemang bety-
dande och de ska utredas då detaljplaneringen inletts.  

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Tomter som ska planläggas för boende på kommunägd 
mark inbringar kommunen försäljnings- eller arrendein-
komster.

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt, men 
med stor sannolikhet kommer man att anvisa lite aff är-
sutrymme i de nya byggnadernas nedersta våningar och 
möjliggör på det sättet uppkomsten av några nya arbet-
splatser. De nya invånarna har en positiv inverkan på att 
servicen i Kyrkslätts aff ärscentrum blir mångsidigare.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Kvarterets byggnaders arkitektur och den byggda miljön 
ska hålla god standard till följd av det centrala läget. 

Aff ärscentrets trafi karrangemang förutsätter att en ny 
gata, den s.k. ringförbindelsen i centrum genomförs. 
Den anknyter både till den nya gatan under järnvägen 
(Stationsbågen) och till ombyggande av Kyrkslättsvägen 
till fyrfi lig från den nuvarande rondellen till västerledens 
planskilda korsning. Man har för avsikt att leda största 
delen av aff ärscentrets bussturer längs den s.k. ringför-
bindelsen i centrum.

Bedömning av projektets betydelse
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