
Östra Kyrkslätt

Projektet ligger i Masaby aff ärscentrum på området 
mellan Masabyvägen och kustbanan, i Masaby tåghål-
lplats omedelbara närhet. Planändringen omfattar fem 
kvarter. Förnyandet av kvarteren styrs bl.a. av den 2016 
färdigställda utvecklingsbilden för Masaby och Bobäck 
2040 och den år 2017 färdigställda kvalitets- och mil-
jöplanen för Masaby. 

Utöver betydande bostadsproduktion är målet en fun-
gerande omstigningsplats inom kollektivtrafi ken och 
tillräckliga parkeringsmöjligheter för dem som använ-
der sig av matartrafi k. I aff ärscentrum planläggs aff ärs-
lokaler och framför allt fl ervåningshusdominerat boen-
de på område med god service och kollektivtrafi k.

Det är en utmaning att förnya markanvändningen i ett 
av de mest centrala kvarteren (2037) i Masaby centrum,
eftersom kvarteret ligger på en med tanke på stadsbil-

den viktig plats och även har kommersiell dragnings-
kraft. Också användningsändamålet för funkishuset 
(2038) som berikar stadsbilden bör vara av off entlig 
karaktär. I anslutning till huset anläggs en park. Det 
omfattande området norr om anvisas för byggande av 
bostadshöghus. 

Byggandet på en central och synlig plats i stadsbilden 
ska vara högklassigt med tanke på arkitekturen och 
miljöbyggandet.

Trafi kens smidighet och trafi kbullret ställer krav på pla-
neringen. Gång- och cykelförbindelsen mellan Bobäck 
och Masaby kommer man antagligen att dra genom
området i närheten av järnvägen, eftersom smidiga 
förbindelser måste ordnas från närområdet till den 
kommande omstigningsplatsen inom kollektivtrafi ken.
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Preliminär avgränsning



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

I den anhängiga delgeneralplanen för Masaby bekräftas 
det eftersträvade användningsändamålet för området. 
Dessutom föreslås i den allmänna planen för Masabyvä-
gen och i kvalitets- och miljöplanen för Masaby detalje-
rade åtgärder för utveckling av området. Båda allmänna 
planerna fungerar som underlag för planeringen av mar-
kanvändningen i projektet. Kommunen måste främja 
beredskapen att bygga den planskilda anslutningen för 
Masabyvägen samt Ring III och Sundsbergsvägen, efter-
som okontrollerad tillväxt av Masabyområdet kan leda 
till bl.a. problem med trafi kfunktionen.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. Om på området genomförs en betydande mängd 
bostadsbyggande, befrämjar det genomförandet av 
kommunens MBT-avtal.

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befi ntliga kommunal-
tekniska nät och på ett lätt tillgängligt område. Visser-
ligen fordrar det betydande nybyggandet som eftersträ-
vats för området byggande av ny kommunalteknik på 
området. Servicenivån inom kollektivtrafi ken är god på 
området. Man måste reservera ett tillräckligt stort antal 
bilplatser på området för resecentrets infartsparkering. 
Bullerbekämpningsåtgärderna och den eventuella vibra-
tionseff ekten som förorsakas av järnvägen utreds under 
projektet. De kan utgöra en betydande kostnadspost i 
genomförandet av området.  

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet ligger till betydande delar på kommunens 
område. Fastän projektet i första hand inte är närings-
livspolitiskt, har det då det fullföljs tack vare det ökan-
de invånarantalet en positiv inverkan på mångsidigare 
tjänster i Masaby centrum. Det torde tillkomma beräk-
ningsvis ett tiotal nya arbetsplatser, om markanvändnin-
gen i den nuvarande kvartersdelen för aff ärsbyggnader 
(2037) förnyas med kraft. Om i anslutning till hållplatsen 
byggs bara småskaliga aff ärsutrymmen, tillkommer bara 
några nya arbetsplatser.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Projektets naturvärden har utretts. Tyngdpunkten i pla-
neringen av området ligger på genomförandet av en hö-
gklassig stadsbild och bevarandet av den befi ntliga skyd-
dade byggnaden.

Bedömning av projektets betydelsei
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