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Projektet ligger i den norra delen av kommuncent-
rum på cirka tre kilometers avstånd från Kyrkslätts 
aff ärscentrum, direkt norr om fl ervåningshusområdet 
i Gesterby. Området är för närvarande småhusdomi-
nerat glesbygdsområde som stöder sig på tjänsterna i 
kommuncentrum.

Som utgångspunkt för planeringen av området 
används delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 
1 och idéplanen för Gesterby 2008. I delgeneralplanen 
har för området främst anvisats kompletterande byg-
gande på det nuvarande småhusområdet.  Byggandet 
på området bör styras så att nybyggandet passar in i 
det befi ntliga kulturinfl uerade byggnadsbeståndet och 
landskapet.

Gesterbyvägens nya linje väster och norr om det kom-
mande småhusdominerade bostadsområdet konsta-
teras i detaljplanen för Gesterby. Den nya vägsträck-
ningen ska genomföras före det kompletterande 
byggandet på bostadsområdet eftersom genom-
fartstrafi k inte får ledas genom bostadsområdet. Ges-
terbyvägens historiska sträckning innanför bostad-
sområdet utvecklas som tomtgata och ställvis som 
gång- och cykeltrafi kled.
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Beskrivning av projektet



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 / Kommun-
centrum delgeneralplan, etapp 1.

Utdrag ur baskartan

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. Den fullföljer markanvändningen i delgeneralplanen 
för Kommuncentrum, etapp 1. Mängden bostadsbyg-
gande som planeras på området är inte betydande, men 
den befrämjar genomförandet av kommunens MBT-avtal.   

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett väl tillgängligt område, dock omfat-
tas området inte av kommunaltekniska nät, men de ligger 
i närheten av området. Det kompletterande byggandet 
av området fordrar i förhållande till områdets storlek 
betydande kommunaltekniska investeringar, framför allt 
byggandet av Gesterbyvägen på en ny plats medför dyra 
kostnader, men förbättrar trafi kens smidighet i kommun-
centrum på lång sikt. Servicenivån inom kollektivtrafi ken 
är hyfsad på området.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet ligger på privat mark och är inte näringslivspo-
litiskt betydande.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

För området har i samband med delgeneralplanlägg-
ningen uppgjorts en naturutredning som preciseras vid
behov. Projektet gränsar i områdets östra del till den s.k. 
centralskogen till vars rekreationsnät man utvecklar för-
bindelseberedskap från projektområdet. Man önskar att 
de närliggande åkrarna förblir i odlingsbruk. I landskapsp-
lanen har ett grönförbindelsebehov märkts ut söder om 
området.

På området fi nns sex i delgeneralplanen för Kyrkslätt, 
etapp 1, anvisade skyddade byggnader som har inven-
terats i samband med den ovan nämnda planprocessen. 
Likaså har områdets naturvärden utretts under utarbe-
tandet av delgeneralplanen.

Bedömning av projektets betydelse
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Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Kommunen ska befrämja verkställandet av den nya rin-
gaktiga förbindelsen från Gesterbyområdet till Jorvas, 
för en betydligt stor del av fordonstrafi ken från invånarna 
i de nordliga delarna av kommuncentret ska fås att fl ytta 
sig till ovannämnda förbindelse. Så kan det förutspådda 
antalet rusningar i aff ärscentret minskas. Å andra sidan 
borde en tillräcklig mängd boende verkställas vid den 
nya ringaktiga förbindelsen som anvisas i delgeneralpla-
nen för första etappen av Kommuncentrum för att möj-
liggöra en funktionell kollektivtrafi k. 

5


