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

I den anhängiga delgeneralplanen för Masaby bekräftas 
det eftersträvade användningsändamålet för området. 
Dessutom har i den allmänna planen för Masabyvägen och 
i kvalitets- och miljöplanen för Masaby föreslagits åtgär-
der för utveckling av området. Kommunen måste främja 
beredskapen att successivt förbättra Masabyvägen samt 
bygga den planskilda anslutningen för Ring III och Sund-
sbergsvägen, eftersom okontrollerad tillväxt av Masaby-
området kan leda till bl.a. problem med trafikfunktionen.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Om 
på området genomförs en betydande mängd bostads-
byggande, befrämjar det genomförandet av kommunens 
MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät och på ett lättillgängligt område. Å andra sidan 
förutsätter nybyggande också ny kommunalteknik på 
området, och t.ex. de offentliga yttre områdena ska på 
grund av sitt centrala läge genomföras högklassigt. 

Servicenivån inom kollektivtrafiken är god på området, 
vilket förutsätter ordnande av infartsparkering. Bullerbe-
kämpningsåtgärderna och den eventuella vibrationsef-
fekten som förorsakas av järnvägen inverkar på byggnad-
skostnaderna. Man bekämpar buller i första hand genom 
att placera byggnaderna så att de förhindrar att bullret når 
gårdsområdena.
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger till betydande delar på kommunens områ-
de. Fastän projektet i första hand inte är näringslivspoli-
tiskt, har det då det fullföljs tack vare det ökande invåna-
rantalet en positiv inverkan på mångsidigare tjänster i 
Masaby centrum. Det uppstår sannolikt några nya arbet-
splatser om affärs- och servicelokaler genomförs i stenföt-
terna till flervåningshusen invid Masabyvägen.

33

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektets naturvärden har utretts. Tyngdpunkten i plane-
ringen ligger på genomförandet av en högklassig stadsbild 
och bevarandet av den befintliga skyddade byggnaden.
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Projektet ligger i Masaby centrum på området mellan 
Masabyvägen och kustbanan, norr om järnvägsstatio-
nen. Planändringen omfattar utöver det obebyggda 
parkområdet också två kvarter. Förnyandet av markan-
vändningen styrs av bl.a. Utvecklingsbild för Masaby och 
Bobäck 2040 – En stad nära naturen och kvalitets- och 
miljöplanen för Masaby. Likaså beaktas principerna för 
utvecklingsbilden för markanvändningen i kommunen 
vid planeringen.

Den betydande nya bostadsproduktionen ligger i den 
omedelbara närheten av den fungerande omstigningsp-
latsen inom kollektivtrafik som ska utvecklas på områ-
det, dvs. området som ska utvecklas till resecenter. I 
stenfötterna till flervåningshusen invid Masabyvägen 
planläggs affärs- och servicelokaler. Så erbjuder sig en 
smidig vardag för invånarna och områdets användare.

Byggandet på en central och synlig plats i stadsbilden 
ska vara högklassigt både med tanke på arkitekturen 
och med tanke på miljöbyggandet. Markanvändnin-
gsprinciperna i detaljplanen för Tinaparken väster om 
Masabyvägen ska beaktas vid ordnandet av trafiken på 
området och i kvartersstrukturen. 

Trafikens smidighet och trafikbullret ställer krav på pla-
neringen. Gång- och cykelförbindelsen mellan Bobäck 
och Jorvas, som också fungerar som ett regionalt hu-
vudled (PÄÄVE), dras upp genom området i närheten 
av järnvägen. Trygga och smidiga förbindelser ska ord-
nas till området från närområdet.
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