
Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Kommunen har prioriterat byggandet av Kyrkslättsvägens bro, 
vilket ska tas i beaktande vid uppgörandet av tidtabellen för pla-
nen.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt de 
riksomfattande målen för användning av området och stärker 
utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum. Ifall man i samband 
med köpcentret genomför betydande mängder bostadsbyggan-
de, befrämjar man uppfyllandet av MBT-målen.

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltekniska 
nät. 

Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtrafikens ser-
vicenivå är god på området bl.a. tack vare det närbelägna re-
secentret. För att affärscentret ska vara attraktivt både som 
bostadsomgivning och kommersiellt måste områdets trafikar-
rangemang fungera klanderfritt. Till följd av ovanstående är 
projektets inverkningar på affärscentrumets trafikarrangemang 
betydande och de ska utredas då detaljplaneringen inletts. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat men om det genomförs har det en positiv 
inverkan på Kyrkslätts affärscentrums attraktivitet och kom-
munbild. Näringslivspolitiskt är projektet betydande eftersom 
köpcentrets mångsidigare service kommer att sysselsätta må-
nga människor. Projektet stärker målet att höja affärscentrets 
servicenivå till en regional nivå. De nya invånarna möjliggör 
mångsidiggörande av servicen, vilket förverkligar målet att höja 
kommuncentrums servicenivå till en regional nivå.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Utvidgningen av köpcentret har ingen avsevärd inverkan på 
områdets förbindelser för gång- och cykeltrafik även om galle-
rigången som löper under Kyrkslättsvägen och Limnells plats 
skulle anslutas till köpcentret. Då köpcentret är stängt kan för-
bindelserna ledas längs de nuvarande rutterna på södra och 
norra sidorna av köpcentret. Kommunen ska ombesörja att 
förbindelsen genom köpcentret bevaras. Ifall man i anslutning 
till köpcentret genomförde kulturtjänster, skulle de öka kommu-
ninvånarnas rekreationsmöjligheter.  
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havainnekuva/viistoilmakuva

Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet behandlades i samhällstekniska nämnden 23.4.2020 
(§ 49). Referensplaner gällande projektet har också be-
handlats i kommunutvecklingssektionen och kommu-
naltekniska nämnden åren 2018, 2019 och 2020. 

Projektet gäller köpcentret i Kyrkdalen, vilket ligger i 
Kyrkslätts affärscentrum och som man planerar utvid-
ga till Limnells plats, på de delvis obyggda kvarteren för 
bostadsvåningshus samt möjligtvis under Kyrkslätts-
vägens järnvägsbro, som ska förnyas. Målet är att göra 
serviceutbudet i affärscentrumet mångsidigare och för-
bättra dragningskraften. I projektet undersöks också 
bl.a. bostadsbyggande i anknytning till köpcentret. Pla-
neringsområdet gränsar till Stationsvägen, kustbanan 
samt i Kyrkdalen till flervåningshuskvarteret öster om 
köpcentret, parken och Saloviusvägen.

Då projektet genomförs, ökar utvidgningen av kö-
pcentret och bostadsbyggandet fordonstrafiken. Följ-
derna av det i affärscentrumet utreds, likaså projektets 
kommersiella konsekvenser. Utmaningen för planerin-
gen av centrum är hur nybyggandets mängd passar in 
på området och i stadsbilden med tanke på det synliga 
läget. Vid ordnandet av parkeringen på området beak-
tar man både kundernas och invånarnas behov samt 
stadsbilden.

Förnyandet av järnvägsbron med byggandet av fyra fi-
ler förutsätter noggrann planering, vilket anknyter till 
planändringen så att bl.a. förbindelserna till köpcentret 
tas i beaktande vid planeringen och genomförandet av 
bron. Tåg- och busspassagerarnas smidiga vardag ink-
luderar också lättillgängliga kommersiella tjänster.

Preliminär avgränsning

Kyrkdalens köpcenter – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Mellersta Kyrkslätt

§€

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

KYRKDALENS 
KÖPCENTER  

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, 
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

BEDÖMNING AV 
PROJEKTETS BETYDELSE

Kyrkdalens köpcenter – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun


