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Projektet ligger i Jorvas på området mellan kustbanan 
och Sundets bäckfåra, i Jorvas tåghållplats omedelbara 
närhet. Förändringen och utvidgningen av detaljplanen 
omfattar förutom det befi ntliga området för företags-
verksamhet också planering av markanvändning norr 
om området. Området ligger på synlig plats t.ex. för 
Västerleden.  

Målet är att ändra användningsändamålet för det nu-
varande området som planlagts till arbetsplatsområde 
men mycket knappt bebyggts i enlighet med delgene-
ralplanen för Jorvas och Ingvalsby till ett stadsliknande 
bostadsområde. På stationsområdet är det motiverat 
att verkställa en betydande mängd bostadsproduktion. 
Förutsättningarna för att bevara Jorvas kvarn, områ-
dets enda skyddade byggnad, undersöks under projek-

tet. Med hjälp av nybygge strävar man efter att skydda 
bl.a. gårdsområden från trafi kbuller. Bekämpning av 
buller från fordons- och spårtrafi ken är en central ut-
maning i planeringen av området. 

Området bör planeras så att det är förenligt med 
banplanen för Jorvas tåghållplats.  Markanvändningen 
bör stödja sig på de fungerande gång- och cykelförbin-
delserna, naturligt smidiga trafi k- och parkeringsar-
rangemang är en av utmaningarna vid planeringen. 
Dessutom ska de på området belägna byggnadernas 
arkitektur och miljöbyggandet vara av hög kvalitet. 
Bevarandet av den existerande företagsverksamheten 
bör tryggas och i planeringsskedet bör särskild upp-
märksamhet fästas vid byggandet av området i etap-
per.
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Lösningarna i den allmänna planen för tåghållplatsen 
i Jorvas beaktas i planeringen av området. Genom ef-
fektivt byggande av stationsområdet strävar man efter 
att påverka inledandet av förbättringen av hållplatsen. 
Kommunen och Trafi kverket har ett avtal om kostnads-
fördelningen gällande byggandet av hållplatsen. I och 
med detaljplaneringen av området torde förnyandet av 
hållplatsen kunna inledas. Kommunen bör med sina åt-
gärder främja inledandet av förbättringen av hållplatsen.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. På området genomförs bostadsbyggande som bef-
rämjar genomförandet av kommunens MBT-avtal.  

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befi nt-
liga kommunaltekniska nätverken. Nybyggandet kom-
mer dock att fordra bl.a. byggande av ett nytt gatunät 
och vattenförsörjning, vilket innebär betydande kostna-
der. Till exempel gång- och cykelförbindelsen i riktning 
mot Masaby behöver antagligen en ny förbindelse under 
järnvägen. Sundets bäckfåra är ett naturskyddsområde, 
så behandlingen av dagvattnet på området måste göras 
skickligt. Området ligger på en trafi kmässigt lättillgäng-
lig plats. Servicenivån inom kollektivtrafi ken på området 
är god bl.a. tack vare den närliggande tåghållplatsen. 
Eventuella åtgärder för bekämpning av buller och vibra-
tioner från spårtrafi ken kan inverka på ekonomin i pro-
jektets genomförandeskede.  

HProjektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet är privat och det har bara små näringslivspoli-
tiska konsekvenser, eftersom det beroende på det kom-
mande invånarantalet torde komma någon service till 
området. Nya invånare inverkar positivt på uppfyllandet 
av den planerade servicen i Jorvastriangeln. Dessutom
använder områdets invånare servicen i kommuncentrum 
och Masaby. Utvecklingen av området stärker Jorvas 
stationsområdes stadsbild på ett positivt sätt och utökar 
dess attraktionskraft.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
På projektområdet fi nns inga objekt med betydande na-
turvärden. 

Bedömning av projektets betydelse
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