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

Inledandet av projektet förutsätter planläggningsinitiativ 
av områdets markägare.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier och 
genomför markanvändningen i delgeneralplanen för Jor-
vas och Ingvalsby. 
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Projektets lönsamhet

Ifall projektets måluppställning inte längre baserar sig på 
idéen med en utrymmeskrävande handel i första hand, och 
därmed inte på de förutspådda trafikmängderna, minskar 
de kommunaltekniska kostnaderna för projektet avsevärt 
jämfört med det nedlagda projektet, eftersom förbättrin-
gsåtgärderna i huvudledernas korsningsområde är mycket 
förmånligare. Förstås förutsätter genomförandet av pro-
jektet fortfarande avsevärt byggande av kommunaltek-
nik. Må det konstateras att transportavloppet som löper 
genom området är ett tryckavlopp på området och genom 
det kan inte ledas avloppsvatten, vilket påverkar kostna-
derna för genomförande av vattenförsörjning. 

Området ligger regionalt sett på ett väl tillgängligt område 
där servicenivån inom kollektivtrafiken är hyfsad/god även 
utan inverkan av den närliggande tåghållplatsen i Jorvas. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och näringslivspolitiskt. Antalet nya 
arbetsplatser uppskattas bli rätt stort då området genom-
förts. Vid genomförandet har projektet en positiv inverkan 
på kommunens attraktionskraft och kommunbild. 
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektets naturvärden har utretts. Tyngdpunkten i pla-
neringen av området ligger på genomförandet av en hö-
gklassig stadsbild.
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INGVALSPORTEN

Då planeringen inleds förenhetligas projektets mål-
sättningar med uppgjorda utvecklingsbilder. Området 
berörs av, förutom kommunens nya utvecklingsbild för 
markanvändningen, också av den regionala utvecklin-
gsbilden som uppgjordes före inledningen av delgene-
ralplanen för Sundsberg och Sarvvik, vilken också om-
fattar områdena Jorvas och Ingvalsby. 

Ingvalsportens tidigare planprojekt, som lagts ner, föl-
jde delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby: i han-
delskoncentrationen fanns affärsutrymme om så myc-
ket som 50 000 v-m2. Projektets förutspådda ökning av 
trafikmängderna förutsatte betydande förbättring av 
korsningsarrangemangen på de regionala huvudleder-
na (Västerleden och Ring III). Med anledning av det blev 
kostnaderna höga och det finns inga förutsättningar för 
projektet. Även näthandelns förutspådda utveckling 
var ofördelaktig för projektet. Med anledning av det 
som beskrivits ovan beslutade sig den för planläggnin-

gen ansvariga instansen avstå från projektet i slutet av 
år 2015.

Projektet ligger i närheten av regionala huvudleders 
korsningsområde på ett område med god nåbarhet. 
Det ligger också på en mycket synlig plats, och där-
med ska områdets stadsbildsmässiga mål ställas högt. 
Troligtvis minskar vikten av affären i måluppställnigen 
som ska uppdateras och områdets nya markanvänd-
ning kan kopplas t.ex. till datacentralen som genom-
förs på Kolabackens område samt till mångsidigare 
företagsverksamhet än tidigare och möjliggörande av 
fritidstjänster.   Projektet kopplas till de närmaste de-
taljplanerna beträffande markanvändningen och tra-
fiklösningarna.

I samband med projektet utreds behovet av ändring av 
vägplanen för Västerleden och Ring III samt kopplande 
av det regionala trafiknätet till de närliggande detal-
jplanerna. Det regionala huvudcykelvägsnätet (PÄÄ-
VE) leds genom området.
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