
Östra Kyrkslätt

§€

Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet godkändes i samhällstekniska nämnden 20.1.2012 
(§ 3). Projektet omfattar utöver korsningsområdet 
mellan Västerleden (stamväg 51) och Ring III en regio-
nal koncentration av stora detaljhandelsenheter som
planeras i närheten av det i enlighet med landskapsp-
lanen. Tack vare bra tillgänglighet möjliggör landskap-
splanen placering av en regional handelskoncentration
på området. Jorvas och Ingvalsby delgeneralplan som 
vunnit laga kraft möjliggör genomförandet av handels-
koncentrationen ovan.

Projektet ligger i närheten av korsningsområdet mellan 
de regionala huvudlederna (Västerleden och Ring III) på 
synlig plats. På grund av detta ska området verkstäl-
las med hög kvalitet. I förslaget till detaljplan hade ca 
50 000 v-m2 aff ärsutrymmen anvisats för en handels-
koncentration i Ingvalsporten. Av dem reserverades
den största delen i enlighet med landskapsplanen för 

utrymmeskrävande handel. Dock är det tillåtet att i liten 
utsträckning placera in centruminriktad handel i aff ärs-
lokalerna.

I samband med projektet utarbetades en ändring av 
vägplanen för Västerleden och Ring III, som godkänns 
då detaljplaneprojektet vunnit laga kraft. Dessutom 
leds det regionala huvudcykelvägsnätet (PÄÄVE) genom 
området.

Projektet framskred genom ett kommunalt beslut till
förslagsskede år 2015, då samhällstekniska nämnden 
godkände förslaget till detaljplanen 22.10.2015 (§ 66). 
Kommunstyrelsen har inte behandlat förslaget till detal-
jplanen, eftersom den instans som ledde projektet med-
delade i slutet av 2015 att den lämnar projektet. Sedan 
dess har kommunen förgäves försökt hitta en ny instans 
för att ta ansvaret för att leda projektet. Beslut om even-
tuell fortsättning eller nedläggning av projektet fattas 
sannolikt före behandlingen av nästa planläggningspro-
gram år 2020.
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Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Jorvas och Ingvalsby delgeneralplan

Utdrag ur planförslaget

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

För närvarande har projektet avbrutits då den huvu-
dansvariga aktören dragit sig ur projektet. Kommunen 
fortsätter ansträngningarna för att föra projektet vidare 
(situationen år 2018).

Ändringen av vägplanen för korsningsområdet mellan 
Västerleden och Ring III kan godkännas då detaljplanen 
vunnit laga kraft.

hrojektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier. 
Den fullföljer markanvändningen i delgeneralplanen för 
Jorvas och Ingvalsby.

Projektets lönsamhet

Genomförandet av projektet fordrar betydande kommu-
naltekniskt byggande, eftersom till exempel transporta-
vloppet som löper genom området är ett tryckavlopp på 
området och till det kan avloppsvatten inte ledas. Områ-
det ligger regionalt sett på ett väl tillgängligt område 
där servicenivån inom kollektivtrafi ken är hyfsad/god 
även utan inverkan av den närliggande tåghållplatsen i 
Jorvas. Tyngdpunkten i planeringen av området ligger 
på genomförandet av fungerande trafi kregleringar. För-
bättringen av korsningsområdet mellan huvudlederna är 
en synnerligen stor kostnad. Likaså byggandet av gator 
är en utmaning, eftersom de bör byggas i hög kvalitet. 
Man måste reservera ett tillräckligt stort antal bilplatser 
på området för infartsparkering.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet är privat och av mycket stor näringslivspolitisk 
betydelse, eftersom antalet nya arbetsplatser då områ-
det blir verklighet beräknas öka avsevärt. Vid genomfö-
randet har projektet en positiv inverkan på kommunens 
attraktionskraft och kommunbild.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Projektets naturvärden har utretts. Tyngdpunkten i pla-
neringen av området ligger på genomförandet av en 
högklassig stadsbild.

Bedömning av projektets betydelse
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