
§

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

Projektet för förbättring av Jorvas tåghållplats inleds år 
2020 och blir färdigt år 2021. Flervåningshusbyggandet i 
stationsområdet kommer att placera sig i huvudsak i en-
lighet med delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby på 
området mellan kustbanan och Sundet. 

5

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.  
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befintliga 
kommunaltekniska nätverken. Nybyggandet kommer att 
fordra bl.a. byggande av ett nytt gatunät och vattenför-
sörjning, men en del av dessa genomförs i samband med 
projektet för förbättring av Jorvas tåghållplats. Området 
är trafikmässigt på en mycket lättillgänglig plats och kol-
lektivtrafikens servicenivå är god bl.a. tack vare den när-
belägna tåghållplatsen. Eventuella åtgärder för bekämp-
ning av buller och vibrationer från spårtrafiken kan inverka 
på ekonomin i projektets genomförandeskede. Även bull-
ret från fordonstrafiken beaktas i planeringen. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger i huvudsak på privat mark, men det finns 
också kommunägda fastigheter på området. Tomter som 
planläggs för boende och genomförs på kommunägd 
mark inbringar kommunen antingen försäljnings- eller 
arrendeinkomster. Projektet har inga näringslivspolitis-
ka verkningar, fastän de nya invånarna inverkar positivt 
på genomförandet av servicen som planerats i Jorvastri-
angeln. Utvecklingen av området stärker Jorvas station-
sområdes stadsbild på ett positivt sätt och utökar dess 
attraktionskraft. 
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

På projektområdet finns inga objekt med betydande na-
turvärden. En arkeologisk inventering av området och en 
inventering av den byggda kulturmiljön har gjorts. Ställ-
ningen i fråga om byggnader med skyddsvärden och kul-
turmiljöhelheter tryggas i planen som utarbetas. 
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Projektet ligger i Jorvas på området mellan Masabyvä-
gen och kustbanan, i Jorvas tåghållplats omedelbara 
närhet. 

Målet är kompletterande byggande av ett bostad-
sområde med betydande byggnadskultur och effek-
tivare byggande av de befintliga tomterna i samklang 
med den nuvarande situationen. På området finns flera 
skyddade byggnader. Bevarandet av dem säkerställs i 
detaljplaneändringen. Med hjälp av nybyggande strä-
var man efter att skydda bl.a. gårdsområden från tra-
fikbuller. Bekämpning av buller från fordons- och spårt-
rafiken är en central utmaning i planeringen av området 

liksom även smidiga trafik- och parkeringsarrange-
mang. Dessutom bör följderna av den ökande trafik-
mängden på Masabyvägen beaktas med en tillräcklig 
utrymmesreservering för gatuområdet. 

Detaljplanen bereds så att den är förenlig med banpla-
nen för Jorvas tåghållplats, och även kopplingen till de-
taljplanerna för Jorvastriangeln och Norra Jorvas bl.a. 
med avseende på förbindelserna för gång- och cykling 
samt fordonstrafik beaktas i planeringen av markan-
vändningen. Den förnyade tåghållplatsen blir färdig år 
2021.
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