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Projektet ligger i Kyrkslätts kommuncentrum, norr om 
affärscentrumet och gäller servicekvarteret för äldre. 

Bostadsbyggnaderna i enplan väster om servicehusk-
varteret rivs. I stället för bostadsbyggnaderna som ska 
rivas ämnar man placera bostadsvåningshusbyggande. 
Det nya byggandets lämplighet för äldres behov ska tas 
i beaktande i planeringen. 

Nybyggande i servicekvarteret ska vara i harmoni med 
både servicecentralens byggnadssätt och närmiljön. 
Samma gäller den nya verksamheten som placeras på 
daghemmets plats. Verksamheten får inte orsaka avse-
värt mera trafik på området. 
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Rådalsvägen – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. Bostadsbyggandet som uppförs på området befräm-
jar uppfyllande av kommunens MBT-mål.  
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät. Projektet förutsätter t.ex. inte nytt gatubyg-
gande. Kollektivtrafikens servicenivå är god på området. 
De närmaste busshållplatserna ligger på Lindalsvägen 
och Överbyvägen som längst på 400 meters avstånd.  
Kyrkslätts resecentrum ligger ca en kilometer från områ-
det. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt men 
ökningen i kommuncentrums invånarantal främjar mång-
sidiggörandet av affärsområdets service. Under planlägg-
ningen utreds också placering av företagsutrymmen på 
området. Projektet är dessutom klimatpolitiskt motiverat 
tack vare sin goda nåbarhet.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektet genomförs i första hand på ett område som hör 
till befintliga kvarter och äventyrar därmed inte de befint-
liga förbindelserna på området. 

4

27 28

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE


	Hankekortti Jokiniitty_RU
	Hankekortti Killinmäki_RU
	Hankekortti Kirkkolaakson kauppakeskus_RU
	Hankekortti Pedersinportti_RU
	Hankekortti Rajanotkontie_RU
	Hankekortti Tallinmäki_RU
	Hankekortti Tolsanjärvi_RU
	Hankekortti Tolsanportti_RU
	Hankekortti Villa Hagan puisto_RU
	Hankekortti Ervastinpuistikko_RU
	Hankekortti Gesterby_RU
	Hankekortti Jerikonmäki ja Sillantaus_RU
	Hankekortti Keijukaislaakso_RU
	Hankekortti Kirkkolaakso k 196_RU
	Hankekortti Kirkkonummen asemakortteli_RU
	Hankekortti Louhosrinne I_RU
	Hankekortti Myllytorppa_RU

