
Östra Kyrkslätt

Projektets uppdaterade program för deltagande och 
bedömning behandlades i kommunaltekniska nämn-
den 28.9.2017 (§ 44). Området ligger invid kustbanan 
mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, på ett 
par kilometers avstånd från kommuncentrum österut 
och från anslutningen till Ring III och Västerleden (stam-
väg 51) västerut. Planeringsområdet omfattar nästan 
160 hektar. Kyrkslätts kommun är områdets största en-
skilda markägare. Ungefär hälften av området är i små-
markägarnas besittning. 

Med anledning av responsen som inkom om utkastet
till detaljplan för Västra Jorvas (stn 22.1.2015, § 5) har 
projektet delats in i två separata detaljplaner: detaljpla-
nerna för Norra Jorvas och Kvis.

Målet med markanvändningen är att eff ektivera mar-
kanvändningen i närheten av Jorvas stationsområde 
genom att planlägga bostäder för ca 500 nya invånare, 
förtydliga samhällsstrukturen och rekreationsrutter-
na i Jorvasområdet samt genom att skydda bevara de 
viktigaste kulturarvsobjekten. Jorvas tåghållplats och 
busshållplatserna på Gamla Kustvägen ligger på gån-
gavstånd från området. År 2018 uppgörs de allmänna 
planerna som främjar planprojektet.
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Planeringssituation

        Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag ur utkastet till detaljplan för 
Västra-Jorvas

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.  

En del av bostadsbyggandet i planutkastet ligger på 
jord- och skogsbruksområde i Kyrkslätts generalplan 
2020. Undantaget från generalplanen kan motiveras så 
att Jorvas tåghållplats användarantal skulle öka. 

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som är lätt att nå. Områ-
det omfattas delvis av de kommunaltekniska näten 
och områdena för kompletterande byggande ligger i 
närheten av dem. Ställvis p.g.a. terrängförhållandena 
fordrar bl.a. gatubyggandet planering av hög kvalitet. 
Kompletterande byggande av området fordrar betydan-
de kommunaltekniska investeringar. Servicenivån inom 
kollektivtrafi ken är god på området. Jorvas tåghållplats 
och busshållplatserna på Gamla Kustvägen ligger på gå-
ngavstånd. Projektet befi nner sig delvis på kommunägd 
mark där de tomter som eventuellt ska planläggas för 
genomförande av boende inbringar kommunen försälj-
nings- eller arrendeinkomster.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet är inte näringslivspolitiskt fastän målet är att 
på området placera även utrymmen för företag och 
tjänster. Nya invånare inverkar ändå positivt på mångsi-
digare service i kommunen.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Projektets naturvärden har utretts och betydande objekt 
anvisas som objekt som ska skyddas. I landskapsplanen
har i den norra delen av området anvisats ett behov av 
grönförbindelse som beaktas i planeringen. Rekreation-
sförbindelserna förbättras särskilt till de vidsträckta en-
hetliga rekreationsområdena i den s.k. centralskogen. 
Det nya parkområdet som anläggs i områdets västra del, 
i huvudsak på delen som omfattas av Kvis planprojekt 
utökar avsevärt rekreationstjänsterna på området och 
för invånarna som bor inom infl uensområdet.

En arkeologisk inventering av området och en invente-
ring av den byggda kulturmiljön har gjorts. Ställningen i 
fråga om byggnader med skyddsvärden och kulturmiljö-
helheter tryggas i planen som utarbetas.

Bedömning av projektets betydelse
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