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

Genomförande av projektet har en stor betydelse för utve-
cklingen av affärscentret, för de nya invånarna möjliggör 
mångsidiggörande av servicen på området, vilket förverk-
ligar målsättningen att höja kommuncentrets servicenivå 
till en regional nivå.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. På 
området genomförs bostadsbyggande som befrämjar 
genomförandet av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av befintliga 
kommunaltekniska nät, vilket är ekonomiskt förmånligt 
men å andra sidan kan saneringsbehov av vattenförsörj-
ningen uppkomma i samband med byggandet av kommu-
nalteknik. Platsen ligger på ett lättåtkomligt område i den 
omedelbara närheten av resecentret och därmed är kol-
lektivtrafikens servicenivå på området god.
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet är privat och inte i första hand näringslivspoli-
tiskt, men mest sannolikt kommer man att anvisa lite af-
färsutrymme i de nya byggnadernas nedersta våningar, 
vilket möjliggör eller bevarar några tiotal arbetsplatser. 
Att bevara polisens verksamhetsställe i Kyrkslätt är ett vik-
tigt mål. De nya invånarna har en positiv inverkan på att 
servicen i Kyrkslätts affärscentrum blir mångsidigare. Pro-
jektet är också klimatpolitiskt motiverat tack vare att det 
är lättillgängligt.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Kvarterets byggnaders arkitektur och den byggda miljön 
ska hålla god standard till följd av det centrala läget. Kopp-
lingen av de nya byggnaderna till kommunhuset ska göras 
skickligt.
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Projektet finns i Kyrkslätts affärscentrum, längs Sta-
tionsvägen och i resecentrets omedelbara närhet och 
gäller två centrala kvarter. Det nuvarande ämbetshusk-
varteret planeras för bostadsbyggande, och på stenfot-
svåningarna placeras affärslokaler och lokaler för poli-
sen. Enligt samma princip utvecklas affärshuskvarteret 
norr om kvarteret. I samband med planeringen utreds 
också placering av kontorslokaler i kvarteren. 

Båda kvarteren ligger på en central plats i affärscent-
rum, och stadsbildsmässigt anknyter de utöver kom-
munhuset till Ervastvägens och Stationsvägens gatu-
miljöer. Man strävar efter att bevara den nuvarande 
platsen.

Lösningen enligt planen Seneca, som vann idétäv-
lingen för Kyrkslätts affärscentrum som avgjordes år 
2016, utnyttjas vid planeringen av kvarteren: i målup-
pställningen framhävs de stadsbildsmässiga och funk-
tionella faktorerna. Mest sannolikt ökar byggrätten för 
båda kvarteren avsevärt jämfört med nuläget, vilket 
förutsätter att de byggs högklassigt. Antalet nya in-
vånare har beräknats vara cirka hundra. Parkeringen 
ska anläggas på stadsmiljöns villkor, och i första hand 
ska bilplatserna placeras i Kyrkstallets parkeringsan-
läggning. Av bilplatserna kan upp till 150 fås till kvarte-
rens förfogande.
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