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1. INLEDNING
Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse 
efter den 1 juli 2017. Ett standardförfarande kan tillämpas när planförslaget anses vara 
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Handlingar
Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör:
• Denna planbeskrivning
• Behovsbedömning

Utredningar
Utredningar och program som tagits fram under planarbetet är
• Gestaltningsprogram
• Riskanalys, Process Safety Group Sweden AB, 2019-09-12
• Trafikbullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2019-10-07
• Dagvattenutredning, Tyréns, 2019-08-23
• Markteknisk undersökningsrapport, Tyréns 2019-06-18
• PM Geoteknisk utredning, Tyréns 2019-06-18 
• PM Miljöteknisk markundersökning, Tyréns 2019-06-18 
• PM Brandtekniska förutsättningar, Brandskyddslaget 2019-09-26
• Trafikutredning, COWI AB, 2019-09-12
• Flyghinderanalys, Luftfartsverket, 2019-09-13
• Avfallsutredning, Sweco Environment AB, 2019-10-11

Övriga	handlingar	
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning
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Planens	syfte	och	huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning med inriktningen handel, 
hotell, centrumverksamhet, kontor och parkering. Avsikten är att den nya bebyggelsen ska 
skapa en tydlig profil för entrén till Järfälla från norr. Den nya hotellbyggnaden kommer att 
utgöra ett landmärke för området och samtidigt annonsera både hotell och Järfälla kommun 
mot E18 och Rotebroleden.
Detaljplanen möjliggör bebyggelse i tre olika byggnadskroppar för hotell- och 
centrumverksamhet med varierade höjder mellan tre och fjorton våningar som är placerade 
på en gemensam sockelvåning. Sockelvåningen föreslås inrymma centrumverksamheter 
och parkering. Ytan mellan de tre byggnadskropparna utgörs av en planterad gård. Den nya 
byggnaden föreslås placeras på befintlig markparkering.
Befintlig drivmedelstation föreslås rivas.  
Ett Gestaltningsprogram har tagits fram parallellt med planhandlingarna och redovisar 
kommunens och byggaktörens ambitioner och mål i miljö- och gestaltningsfrågor.

Planområdets läge och omfattning med fastigheten Kallhäll 9:18 samt närliggande områden.
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Planförslaget	i	korthet

• Hotell i upp till fjorton våningar
• Centrumverksamhet
• Kontor
• Handel

• Sockelplan med reception, restaurang, 
och parkeringshus

• Aktiva bottenvåningar

Plandata
Läge	och	areal
Planområdet är beläget i Kallhälls norra verksamhetsområde intill motorvägen E18, strax 
söder om avfarten från Rotebroleden och omfattar fastigheten Kallhäll 9:18. Fastigheten 
gränsar i söder mot Skarprättarvägen och parkområde, i öst mot 24 Storage och K-rauta, i väst 
mot Rotebroleden och McDonalds. Inom fastigheten finns idag en större mataffär (Hemköp) 
med en stor tillhörande yta för parkering och lastkaj till affären samt en bensinstation. 
Planområdets areal uppgår till ca 1,4 ha.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Kallhäll 9:18. Marken ägs av Stäket handelsplats AB.

Tidigare	ställningstaganden
Riksintressen
Planområdet ligger cirka 100 meter från E18 och ca 40 meter från Rotebroleden som är av 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Ett skyddsavstånd på 38,5 meter från 
beläggningskant till byggnad måste erhållas enligt Trafikverket.
Planområdet ligger inom Arlanda, Bromma och Uppsala flygplats influensområde som är av 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. Luftfartsverket och Försvarsmakten 
prövat möjligheten att uppföra byggnad med en maximal totalhöjd på +86 meter på platsen. 
Ingen av dem hade några invändningar mot detaljplanens föreslagna totalhöjd.

Översiktsplan
I översiktsplanen ”Järfälla nu till 2030”, antagen 2014, redovisas området som mark för 
verksamheter. Marken avses specifikt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter 
som inte går att kombinera med bostäder i en tät stadsstruktur. Verksamheter längs E18 och 
Rotebroleden ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.
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Gällande	detaljplaner,	områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:

Nr Namn Laga	kraft
D 1990-12-28 Detaljplan för Kallhälls norra industriområde 1990-12-28
Ädp 1994-10-20 B Detaljplan för Kallhälls norra industriområde, tillägg 1994-10-20

Detaljplanerna har ingen pågående genomförandetid, vilket innebär att de kan ändras utan att 
ersättningsskyldighet finns för förlorade rättigheter. Detaljplanerna medger industri, kontor, 
handel och parkering på kvartersmark.

Strandskydd	
Området omfattas inte av något strandskydd.

Angränsande	planuppdrag
Ett planarbete pågår kring Stäketfläcken Uddnäs och Brovaktarstugan, Stäket 1:1, Dnr Kst 
2016/214, som syftar till att planlägga rekreationsytor, småbåtshamn samt att säkerställa att 
allmänheten får ökad tillgång till områdena.

Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-05§ 175 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta ett 
förslag till detaljplan för ökad byggrätt för hotellverksamhet inom planområdet. Därutöver 
gavs planutskottet i uppdrag att bevaka kommande etablering i området med syftet att främja 
den centrumnära handeln i Kallhäll samt att i planprocessen säkerställa att byggnaden får en 
god gestaltning samt att det ställs krav på laddstationer.

Karta över de detaljplaner som påverkar planområdet. Gul markering visar planområdet som berör 
detaljplanerna D 1990-12-28 och Ädp 1994-10-20 B.
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Kallhälls pendeltågstation och Kallhälls centrum. 
Norra Kallhäll utgör ett redan etablerat verksamhetsområde. Befintlig verksamhet inom 
området mellan Enköpingsvägen och E18 utgörs huvudsakligen av småindustri och lager.

Natur	och	rekreation
Mark	och	vegetation
Marken är till stor del plan med partier av berg. Inom planområdet består marken mestadels 
av asfalterade ytor som ligger på nivåer mellan +30,0 och +36,7. Ett antal granar och 
mindre buskar växer längs Skarprättarvägen. Ett spridningssamband för groddjur bildas 
av ett dike som ligger i direkt anslutning till planområdets nordöstra gräns. Områden med 
vissa naturvärden finns i direkt anslutning till planområdets nordöstra del som består av ett 
skogsparti mellan motorväg och planområdet.

Naturvärden
Inga identifierade naturvärden finns inom planområdet.

Rekreation	och	friluftsliv
Planområdet saknar rekreationsvärden. Inom närområdet utgör de olika skogspartierna viktiga 
rekreationsområden. 

Geotekniska	förhållanden
Markförhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta 
består marken inom 
planområdet huvudsaklingen 
av postglacial lera, förutom i 
områdets östra del där marken 
utgörs av fyllnadsmassor. I 
sydväst finns ett område som 
består av morän. 

Förutsättningar	för	ras	och	skred
Planområdet är huvudsakligen naturligt platt och saknar förutsättningar för skred, ras och 
erosion.

Jorartskarta över området. Planområdet markerat med svart 
linje.
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Grundvattennivå
I samband med den miljötekniska undersökningen för fastigheten Kallhäll 9:18 installerades 
två grundvattenrör inom planområdet. Mätningar utfördes cirka 5 dagar efter installationerna. 
Den hydrologiska undersökningen visar att grundvattennivån ligger på + 29,1–30,7 
(RH2000), det vill säga 0,5–1,9 m under befintlig mark. 
Påvisade halter i grundvatten indikerar inte att det sker en spridning från 
drivmedelsanläggningen som är större än ringa. Avetablering av drivmedelsanläggningen 
hanteras av OKQ8. Dock bör miljötekniska kontroller utföras i samband med avetablering.

Radon
Enligt en översiktlig radonriskbedömning (J&W , 1997) för Järfälla kommun samt SGUs 
översiktskarta för gammastrålning från uran, råder låg till måttlig risk för exponering av 
radongas.

Hydrologiska	förhållanden
Vattendrag
Planområdet ligger inom östra Mälarens avrinningsområde och dagvatten från vattenområdet 
leds till Görväln i Mälaren. 

Utifrån höjdsättningen av befintlig parkeringsyta söder om affärsbyggnaden sker ytlig 
avrinning av dagvatten väster ut mot plantering och grönyta. Vid det platsbesök som 
genomfördes framkom dock att dagvatten inte kan rinna ner i dessa planteringar på grund av 
en omkringliggande upphöjd kantsten. 

Planområdet avvattnas idag genom 12 stycken dagvattenbrunnar som är sammankopplade 
i ett internt ledningssystem som leds ut till förbindelsepunkten belägen i sydvästra delen 
av fastigheten. Förbindelsepunkten för dagvatten ligger med en vattengång av +27,59 m. 
Dagvattenservisen ansluter till en kommunal dagvattenledning i betong med dimensionen 600 
mm. Dagvattnet leds därefter via det kommunala ledningssystemet längs med Enköpingsvägen 
vidare till Knektvägen för att slutligen släppas ut i Görväln.

Befintlig takavvattning från Hemköp sker till största del genom invändig avvattning. Sydöstra 
delen av byggnadens tak avvattnas dock via utkastare direkt ut mot den asfalterade ytan söder 
om affärsbyggnaden.

Planområdet är lägre beläget än omgivande mark men risken för inträngande dagvatten från 
omgivningen bedöms som liten. Detta beror på att det finns en god möjlighet för infiltration 
i omgivande mark som till största del består av naturmark eller fyllnadsmassor. I områdets 
nordöstra del finns en mindre vattensamling, denna del av planområdet utgör en del av en 
spridningsväg för groddjur. 
Den befintliga höjdsättningen medför i dagsläget ingen avrinning ut mot grannfastigheter. 
Inom ramen för planarbetet kommer markens höjdsättning att ses över så att olägenheter pga 
av dagvatten inte uppkommer för grannfastigheten..
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Vattenkvalitet	och	miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger inom östra Mälarens avrinningsområde och dagvatten från vattenområdet 
leds till Görväln i Mälaren. Planområdet är även beläget inom den sekundära skyddszonen för 
Östra Mälarens vattenskyddsområde, med gällande föreskrifter. Detta innebär att verksamhet 
och/eller hantering som innebär risk för vattenförorening ej får ske inom skyddsområdet. 
Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är Mälaren – Görväln klassad som en 
ytvattenförekomst, med fastställda miljökvalitetsnormer.
Vattenförekomstens ekologiska status är klassad som god, men uppnår inte god kemisk 
status. Förutom förhöjda halter av de överallt överskridande ämnena kvicksilver, 
kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter, förekommer även förhöjda halter av 
kadmium, kadmiumföreningar, bly, antracen samt tributyltenn föreningar. För de sistnämnda 
ämnena är tidsfristen fastställd till år 2027 för att uppnå god kemisk status.
Utöver den beskrivna klassningen har vattenförekomsten problem med förorenat sediment 
innehållande förhöjda halter av tungmetaller så som bly, antracen, kadmium med flera.

Översvämning
I planområdets norra del finns risk för översvämning, men en sådan bedöms inte i större 
utsträckning kunna medföra skada på vare sig byggnader eller omkringliggande fastigheter.

Kulturhistoriskt	värdefull	miljö
Fornlämningar	och	byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Drygt 90 meter söder om planområdet 
ligger fornlämningsområdet Järfälla 161:1. Området kallas enligt flera ortsbor för Galgbacken 
och har varit en gammal avrättningsplats. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar 
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

Kulturlandskap
Historiskt har planområdet varit skogsmark. Tecken på annan markanvändning utöver den 
pågående verksamheten saknas i landskapet.

Bebyggelse
Planområdet omfattas av Fastigheten Kallhäll 9:18. Inom fastigheten finns idag en större 
mataffär (Hemköp) med en stor tillhörande yta för parkering och lastkaj till affären samt 
Ahlsell och en bensinstation. En mindre yta av området utgörs av grönyta och naturmark, 
främst i områdets södra del mot Skarprättarvägen samt nordöst om affärsbyggnaden. Strax 
väster om planområdet ligger snabbmatsrestaurangen McDonald’s och i öster påträffas 
diverse handelsbyggnader och byggvaruhuset K-rauta med tillhörande parkeringsytor. Cirka 
150 meter väster om planområdets gräns finns bostadsområdet Stäkshöjden. Planområdet 
karaktäriseras i dagsläget av kontor, industri och bilservice. 
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Ortofoto 1958. Planområdet markerat med rött.

Landskapsbild/stadsbild
Miljön utmed motorvägen E18 omges av täta vegetationsridåer och bergsskärningar och har 
en delvis medveten landskapsgestaltning. En del sträckor ger dock inget bestående intryck 
av Järfälla kommun då de kantas av verksamheter där baksidor är framsidor och upplevs 
som enformiga och anonyma. Landskapet är utpräglat av verksamhetsområdet, E18 och 
Rotebroleden. Kallhälls industriområde har byggts ut i omgångar under 1900-talet och har en 
mycket skiftande industribebyggelse. Fastigheten Kallhäll 9:18 är belägen i Kallhälls norra 
verksamhetsområde som utgörs av ett glesbebyggt industriområde med storskaliga byggnader 
i en eller ett par våningar. På Stäkshöjden, väster om planområdet finns det ett bostadsområde 
med radhusbebyggelse i två våningar. 

Gator	och	trafik
Gator	och	biltrafik
Planområdet avgränsas av E 18 i norr, Rotebroleden i väster samt Skarprättarvägen i 
söder. Fastigheten angörs från Skarprättarvägen. Skarprättarvägen ansluter i norr till 
Enköpingsvägen som kopplar vidare till Rotebroleden och E18. Rotebroleden utgör 
en länk mellan E4 och E18 och är den mest trafikerade vägen inom området med ett 
årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅVDT) på cirka 27 000 fordon. Rotebroleden ansluter till E18 
norrgående i en cirkulationsplats, vilket resulterar i en tungt trafikerad punkt som i dagsläget 
har betydande kapacitetsproblem. Kapacitetsproblemet har identifierats och Trafikplats Stäket 
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Befintlig markanvändning och bebyggelse. Bilderna visar Skarprättarvägen, handelsbutik, bensin-
mack, Hemköp med tillhörande parkering.

Bild över Trafikplats Stäket, Kallhälls norra verksamhetsområde och bostadsområde Stäkshöjden.
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är under ombyggnation i dagsläget tillsammans med hela Rotebroleden. Vägen breddas till 
två körfält i varje riktning med tre nya trafikplatser. Enköpingsvägen är kraftigt trafikerad och 
trafikmängden uppgår till cirka 11000 fordon och på Skarprättarvägen cirka 7200. 
Kapacitetsanalysen har utförts för prognosår 2040 där uppräkning av befintliga trafikflöden till 
prognosår 2040 utgår från Trafikverkets Reviderade prognoser för person- och godstransporter 
2040. Den årliga tillväxten för persontrafik är 1% och motsvarande siffra för godstransporter 
på väg är 1,8%. 
Om trafiken räknas upp till prognos 2040 där den årliga tillväxten för persontrafik är 1% och 
för godstransporter 1,8% så beräknas trafikmängden till cirka 7884 ÅDT. Trafikökningen kan 
dock vara mindre, då 1% är en generell siffra och området ger förutsättningar för alternativa 
färdsätt.

Gemensamhetsanläggning
På fastigheten Kallhäll 9:18 finns en gemensamhetsanläggning för vägområde och VA-
ledningar. Anläggningen är gemensam för Kallhäll 9:18 och Kallhäll 9:37 (där McDonald´s 
ligger) vilket innebär att den kan användas både för McDonald´s och för besökande gång-, 
cykel- och biltrafikanter till samtliga verksamheter på Kallhäll 9:18. 

Gångtrafik	
Planområdet avgränsas av Skarprättarvägen i söder. Eftersom området präglas av stora 
fastigheter blir avstånden långa för gångtrafikanter. Gångbana finns utmed Skarprättarvägen 
och på Enköpingsvägen genom trafikplats Stäket. Gångbanorna är enkelsidiga.
På fastigheten Kallhäll 9:18 finns en gångväg till entrén till Hemköp och Ahlsell. Gångbanan 
löper parallellt med ett separat körbana för upphämtning av varor från Hemköp.

Kollektivtrafik	
Området har tillgång till regelbunden busstrafik med fyra busshållplatser. Vid planområdets 
södra gräns finns två hållplatser för buss 560 som går mellan Jakobsberg och Upplands 
Väsby. På Rotebroleden i väster finns ytterligare två hållplatser för buss 548 som går mellan 
Jakobsberg och Ängsjö friluftsgård. 

Cykeltrafik	
Cykling sker i blandtrafik på Skarprättarvägen. Ett regionalt cykelstråk ligger utmed 
Enköpingsvägen drygt 50 meter  väster om planområdet.

Teknisk	försörjning
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. Kommunala VA-ledningar, 
allmänna elledningar och fjärrvärmeledningar finns utbyggda i området. 

Störningar	och	risker
Buller
De planerade byggnaderna utsätts för buller från trafiken på främst väg E18 med på och 
avfarter samt Rotebroleden och Skarprättarvägen. Vid fasaderna mot Skarprättarvägen blir 
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ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A), på övriga fasader mot vägarna 56-60 dB(A) samt mot 
gården högst 55 dB(A).

Farligt	gods
I anslutning till planområdet finns riskkällor dels i form av farligt godstransporter på 
Enköpingsvägen och Skarprättarvägen och dels i form av bensinstationer. På fastigheten 
finns en obemannad bensinstation. Planområdet ligger cirka 70 meter från E18 i norr som är 
primär transportled för farligt gods och cirka 30 meter mot väst ligger Enköpingsvägen som är 
sekundär transportled för farligt gods. Skarprättarvägen är inte klassad som en transportled för 
farligt gods men transporter in till industriområdet kan förväntas.

Förorenad	mark
För att få kännedom om eventuella markföroreningar har en miljö- och geoteknisk  
undersökning utförts av Tyréns, 2019-06-18. Utförd markundersökning bedöms vara 
tillräckligt omfattande. Miljötekniskprovtagning har utförts i totalt 12 punkter, varav sju 
punkter inom den yta som eventuellt berörs av markarbeten i samband med uppförande 
av ny byggnad. Inga punkter har placerats inom området för drivmedelsanläggningen 
p.g.a marklagda ledningar mm. Det har inte påvisats några halter högre än KM (känslig 
markanvändning), med undantag för kobolt i naturligt avlagrad jord.
Om det under pågående schaktarbeten påträffas misstänkt förorenade massor ska dessa 
hanteras separat. Provtagning och analys ska då utföras skyndsamt. 
I Miljöbalkens 10 kapitel 11 § framgår att den som äger eller brukar en fastighet skall 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Inom området har det 
inte påvisats föroreningar som kan medföra skada eller olägenhet.
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3. PLANFÖRSLAG

Stadsbyggnadsidé
Planområdet används idag framförallt till handelsverksamhet, drivmedelsförsörjning samt 
markparkering. Förslaget innebär att befintlig verksamhet för drivmedelstation i planområdets 
nordvästra del avvecklas samt användning för handelsverksamhet fortsätter att gälla. 
För planområdets södra del där en markparkering finns idag föreslås utökad byggrätt för 
hotellverksamhet m.m. 
Planförslaget möjliggör uppförandet av ny bebyggelse som inrymmer hotell, 
centrumverksamheter, kontor och parkering på befintlig markparkering i planområdets södra 
del. Den nya bebyggelsen föreslås uppföras i tre olika byggnadskroppar med varierande 
höjder som är placerade på en gemensam sockelvåning. Sockelvåningen föreslås inrymma 
centrumverksamhet och parkering. 
Järfälla kommun består av en varierad och karaktärsfullt byggd miljö med levande och rika 
natur- och kulturmiljöer. Hotellbebyggelsen i Kallhäll knyter an till områdets befintliga 
arkitektur och industriella historia och blir ett landmärke i stadsbilden som annonserar Järfälla 
kommun.

Situationsplan över planförslaget. De tre byggnadskropparna är placerade på en sammanhållen 
sockelvåning. Bild: från Arkitema Architects.
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Gestaltningsprogram
Parallellt med detaljplanen har ett gestaltningsprogram tagits fram som behandlar byggnadens 
arkitektur, den yttre miljön och markplaneringen. Programmet redovisar kommunens 
ambitioner och mål i miljö- och gestaltningsfrågor samt utgör ett underlag och stöd vid 
bygglovgivning. Ambitionen är att uppföra en bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet som 
utgör ett positivt tillskott i området.
Ljussättning i fasaden blir ett betydande gestaltningsgrepp då det är viktigt att byggnaden 
utmärker sig kvälls- och nattetid för att upprätthålla sin roll som landmärke. Med hjälp av 
ljussättning förstärks dessutom volymernas horisontalitet.

Ny	bebyggelse
Förslaget visar en samlad byggnadskropp med en upphöjd planterad gård. På den 
sammanhållna sockelvåningen som består av publika lokaler och parkering föreslås placering 
av tre byggnadskroppar som innehåller hotell- och centrumverksamhet. 
Byggnadsvolymerna uppförs i varierande höjder med högsta totala nockhöjden +83 meter 
över nollplanet. Sockelvåningen föreslås inrymma reception till hotellverksamhet, restaurang 
i form av foodcourt och parkering. Två av byggnadskropparna föreslås inrymma hotell och 
lägenhetshotell. Byggnadskroppen för hotell föreslås uppföras i fjorton våningar med cirka 

Illustrationsbild. Gårdsmiljön över sockelplanet byggs upp med planteringar och genomsläppliga 
material Bild: Arkitema Architects.
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200 hotellrum. Lägenhetshotell föreslås uppföras i åtta våningar med ca 100 lägenheter. Den 
tredje byggnadskroppen föreslås inrymma lokaler för centrumverksamhet som kan användas 
för yrkesutbildning, samlingslokaler och kontor. Ytan mellan de tre byggnadskropparna utgörs 
av en gård på sockelvåningens tak.  
Den skalmässiga hanteringen av högre och lägre byggnadsdelar markerar de olika 
funktionerna. I gatuplan mot Skarprättarvägen medges lokaler för centrumändamål med syftet 
att skapa ett levande gaturum. Utformning av fasaden ska ske med skalmässig variation, 
horisontellt och vertikalt, i syfte att skapa ett visuellt landmärke.
Byggnadens placering i förhållande till Skarprättarvägen skapar en tydlig gräns mellan privat 
och allmänt. Uppglasade bottenvåning ökar trygghet och skapar kontakt med gatan.

Gaturum
Infart till planområdet sker genom kvartersgata. Ett tydligt gångstråk skapas genom breddning 
av trottoar längs den nya bebyggelsen och fram till mataffären. Gångstråket kommer att vara 
tillgänglig för allmänheten med bearbetat uttryck med träd och vegetation. I samband med 
den nya bebyggelsen skapas möjlighet att bidra till en bättre gatumiljö genom en publik och 
utåtriktad sockelvåning mot Skarprättarvägen.

Gård/takterrass
Byggnadskropparna bildar tillsammans en skyddad gård. Gårdsmiljön över sockelplanet 
byggs upp med planteringar och genomsläppliga material. Där större växter ska etableras 
ges växtbädden en mäktighet om cirka 500-600 millimeter jord. Gården erbjuder en trygg 
utemiljö med gemensamma ytor för hotellgäster och besökare.

Taklandskap
Taken föreslås förses med sedum och grön växtlighet för att hantera kraftiga regn och för att 
minska belastningen på dagvattensystemet men också för att bidra till en biologisk mångfald.

Användning	av	kvartersmark
Kvartersmark på norra delen av fastigheten regleras med användningsbestämmelsen H 
handelsverksamhet.
Den södra delen av kvartersmark regleras med användningsbestämmelsen O1, vilket medger 
hotellverksamhet, C som står för centrumverksamhet, K för kontor och P för parkering. 
Användningen O1 inrymmer olika former av tillfällig vistelse, såsom hotell, lägenhetshotell, 
vandrarhem eller motsvarande. Bestämmelsen C inkluderar butiker, service, bank, bio, 
bibliotek, teater, kyrkor och andra typer av religiösa byggnader, yrkesskolor, samlingslokaler, 
gym eller restauranger. Dessa verksamheter i sockelplan bidrar till tryggare miljö i området. 
Planförslaget innebär en flexibel markanvändning. 

Byggrätten
Byggrätten i detaljplanen regleras med en största sammanlagd bruttoarea ovan mark (BTA) 
för södra delen av kvarteret (bestämmelsen e2 000) och en största sammanlagd byggnadsarea 
ovan mark (BYA) för norra delen av kvarteretet (bestämmelsen e1 000 ). 
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Höjder
Byggnadshöjderna varierar mellan 3 och 14 våningar. Högsta nockhöjd i meter anges med 
en romb med föreskriven höjd i siffror. Med bestämmelsen nockhöjd avses husets höjd upp 
till takkonstruktionens högsta del. Tekniska anläggningar så som ventilationsaggregat får 
överskrida nockhöjden med som mest 3 meter.

Utformning	
Fasaden ska följa fastighetsgräns mot Skarprättarvägen, vilket förtydligas med 
egenskapsbestämmelsen p1 
Byggnadernas utformning regleras genom utformningsbestämmelserna f1 och f2:
f1  Byggnader ska uppföras med fyra olika nockhöjder som varierar mellan +44 till +83  
 meter över nollplanet.   
 Ny bebyggelse ska i  huvudsak utformas enligt illustrationer på plankartan.   
 Byggnaden ska ges en hög arkitektonisk kvalitet i materialval och utformning.
 Sockelvåningen ska tydligt markeras och utföras i annat material än ovanförliggande  
 byggnader. Högsta våningshöjd för sockelvåningen ska vara +44 meter över   
 nollplanet.
 Utöver detta medges planteringar och möblering till en höjd av 3 meter. 
 Fasad för lokaler samt entréer ska tydligt markeras och vara uppglasade mot          
 Skarprättarvägen. 
 Minst 30% av gårdsytan ska ordnas för vegetation, genomsläppliga material  för   
 dagvattenhantering. Minst 20% av ytan ska ha minst 0,6 meters jorddjup.
f2 Ny bebyggelse och tillbyggnad ska ges en hög arkitektonisk kvalitet i materialval och  
 utformning. Taken ska delvis bekläs med växtlighet för dagvattenhantering.
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Perspektiv över förslagen bebyggelse sett från norr. Bild: Arkitema Architects.

Flygvy över förslagen bebyggelse. Bild: Arkitema Architects.



JÄRFÄLLA KOMMUN | 201919 (34)

Dnr Kst 2018/933
SAMRÅDSHANDLING

2019-10-10

Gestaltningsprinciper
Bebyggelsens två högre byggnadskroppar orienterar sig mot syd och skärmar av mot E18 i 
norr. Fasaden präglas av en tydlig horisontalitet med stora fönsterpartier som följer ett klart 
avläsbart bjälklag. Med denna utformning får byggnaden ett robust arkitektoniskt uttryck med 
en modern industriell prägel som knyter an till platsens historia.
Den mjuka, organiska formen på byggnadskropparna är karaktärsskapande och står i kontrast 
mot den hårda, befintliga industribebyggelsen i omgivningen. De rundade hörnen och 
fasadens horisontalitet vittnar om platsens ständiga flöde och binder samman de tre volymerna 
och dess många funktioner till en helhet.
Detaljer i fasadsystemet, samt entréer och glaspartier är väl genomarbetade och förstärker 
byggnadens karaktär.
Ljussättning i fasaden blir ett betydande gestaltningsgrepp då det är viktigt att byggnaden 
utmärker sig kvälls- och nattetid för att upprätthålla sin roll som landmärke. Med hjälp av 
ljussättning förstärks dessutom volymernas horisontalitet.
Publika verksamheter i sockelvåningen underlättar orientering och tillgänglighet samt ökar 
trygghetskänsla och säkerhet. 
Träd och dagvattenbäddarna skapar en mjuk omhändertagen övergång samt en tydlig gräns 
och skiljer fotgängarna från trafiken på kvartersgatan.
Växtligheten på kvartersgata är en viktig komponent i helhetsintrycket.
Gårdsmiljön på sockelvåningens tak ska ha en stor andel grönska. Grönskande bjälklag byggs 
upp med hjälp av växtbäddar. Gården har en viktig funktion som mötesplats, lekmiljö och 
utsikt. Zonering mellan privat och offentligt ska vara tydligt.

Gator	och	trafik
Gatunät
Inga förändringar sker i befintligt gatunät. Planområdet ansluter direkt till det befintliga 
allmänna gatunätet. Befintlig busshållplats behöver flyttas cirka 60 meter mot norr.

Angöring,	varumottag,	utfarter	
Byggnaden har flera angöringspunkter för besökare till dess olika verksamheter samt för 
varumottagning och avfallshantering.
In- och utfart till parkeringsgaraget för hotellgäster, Hemköps kunder och besökare 
till centrumverksamheterna sker i direkt anslutning till den sydvästra infarten från 
Skarprättarvägen.
Varumottagning placeras i parkeringshuset under kvarterets innergård. Lastplats för 
varutransporter för att försörja hotell och de kommersiella lokalerna inom planområdet 
kommer att anläggas utmed den östra fasaden med infart via ramp från Skarprättarvägen vid 
planområdets sydöstra del.  Avfallshantering sker på samma ställe. Efter lossning - hämtning 
kör varubilar och sopbilar runt Hemköp och tillbaka ut på Skarprättarvägen via den sydvästra 
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infarten. Varutransporter till Hemköp kör samma slinga men lossar på lastplatsen vid butikens 
nordöstra hörn. 
Angöring till Hemköp från parkeringsgaraget i marknivå sker via en stor öppning i 
sockelvåningen fasad som vetter mot Hemköps entré. 
Det övre p-däcket är reserverat för hotellgäster och besökare till foodcourten, respektive 
verksamhet nås via trapphus. Foodcourten nås även via rulltrappa intill lobbyn i det 
nordvästra hörnet.
Lägenhetshotellets lobby är placerad i det nordvästra hörnet av det nya byggnaden mittemot 
Hemköps entré och placeringen bidrar till att skapa ett entrétorg. Hotellet nås ifrån det övre 
p-däcket samt från en entré mot Skarprättarvägen vid fastighetens sydöstra hörn. 
Takterrasserna nås från respektive byggnadskropp, gårdsterrassen nås både från byggnaderna 
samt från sockelplan via hiss och trappa.

Parkering
Enligt Järfällas parkeringsnorm ligger planområdet inom zon B. I den nya detaljplanen 
kommer befintliga markparkeringsytor inom planområdet att planläggas för hotellverksamhet. 
All parkering kommer att ske på kvartersmark. Ingen parkering kommer att tillåtas på 
kommunal gata. Flera parkeringsplatser skapas i sockelplan under upphöjd gård i samband 
med utbyggnad av området. Planförslaget medger cirka 196 platser för bilparkering och cirka 
139 för cykelparkering. En markparkering för handelsverksamheten anläggs i planområdets 
nordvästra del med cirka 20 platser för kunder och besökare. Bilpoolsplatser samt möjlighet 
att ladda elbilar ordnas inom planområdet. Parkering för rörelsehindrade ska finnas nära entré. 
Parkeringsbehovet varierar under dygnet och under veckodagarna därför föreslås att 
parkeringsplatserna samnyttjas. Samnyttjande av parkeringsplatser innebär att flera använder 
samma parkeringsplats olika tider på dygnet och kan därmed också reducera antalet platser.

Verksamheter
Det medges centrumverksamhet och kontor inom kvartersmark i planområdets södra 
del. I centrumverksamhet ingår service, samlingslokaler och andra verksamheter såsom 
restauranger, gym, yrkesutbildning, banker, bibliotek, teatrar och religiösa lokaler. 

Offentlig	och	kommersiell	service
Utöver Hemköp som ligger inom planområdet finns McDonald´s och K-rauta på angränsande 
fastigheter. Avståndet till Kallhälls centrum som har ett brett utbud av kommersiell service är 
drygt 1,5 kilometer.



JÄRFÄLLA KOMMUN | 201921 (34)

Dnr Kst 2018/933
SAMRÅDSHANDLING

2019-10-10

Sektion genom E18, fastigheten Kallhäll 9:18 med Hemköp och hotellbebyggelse, Skarprättarvägen 
och Galgbacken. Bild Arkitema Architects.

Sektion genom fastigheten Kallhäll 9:18 längs Skarprättarvägen. Till vänster syns MacDonalds och 
till höger syns 24 Storage. Bild Arkitema Architects.

Situationsplan med sektionslinjer.
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Fasad mot Skarprättarvägen. Bild Arkitema Architects.

Fasad mot Hemköp och E18. Bild Arkitema Architects.

Fasad mot MacDonalds. Bild Arkitema Architects.
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Teknisk	försörjning
Vatten	och	avlopp
Området ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Spillvatten leds till 
befintliga ledningar. 

Dagvattenhantering
Enligt Järfälla kommuns anvisningar för dagvatten ska det vid förtätning av befintlig 
bebyggelse eftersträvas lokalt omhändertagande av dagvatten och en minskad belastning på 
dagvattennät och recipient. Dagvattnet ska i första hand omhändertas inom kvartersmark samt 
infiltreras, renas och fördröjas innan anslutning till kommunens ledningsnät.
Enligt flödesberäkningarna ökar flödena för ett regn med en återkomsttid på 10 år och en 
varaktighet på 10 minuter med 70 l/s efter exploatering.
För att uppfylla flödeskravet krävs en fördröjningsvolym inom kvartersmarken motsvarande 
136 m3.

För hantering av dagvatten föreslås att maximera fastighetens infiltrerbara ytor såsom 
gräsmattor, planteringar och nedsänkta växtbäddar samt att anlägga dikesanvisningar för att 
förhindra avrinning från högre omkringliggande områden. För att kunna uppfylla det gällande 
flödeskravet på 70 l/s ut från området rekommenderas anläggande av ett underjordiskt 
utjämningsmagasin utrustat med en filterlösning.

Illustration av föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. Bild Arkitema Architects.
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För att minimera risken för översvämning i norra delen av Hemköps kvartersmarken förordas 
att ett avskärande dike anläggs längs med fastighetsgränsen fram till befintlig dagvattenbrunn 
i nordvästra delen av utredningsområdet. Innan dikesanvisningen anläggs bör det kontrolleras 
att denna åtgärd inte påverkar befintliga spridningsvägar för groddjur i nordöstra delen av 
fastighetsområdet.
Parkeringar och övrig asfalterad yta bör i den mån det är möjligt avvattnas mot nedsänkta 
växtbäddar alternativt träd i skelettjord. Asfalterande ytor väster om hotellbyggnaden 
antas behålla befintliga höjder så att dagvatten avrinner mot befintliga buskage- samt 
trädplanteringar längs med infartsvägen. Dessa planteringar bör utformas som nedsänkta 
växtbäddar med öppningar i kantstenen som möjliggör tillrinning av dagvatten.
För att minimera dagvattenflödet från området rekommenderas det att i den mån det är möjligt 
minimera avrinningen från tillkommande hårdgjorda ytor. Detta uppnås genom att maximera 
andelen grönyta samt planteringar på hotellets terrassyta för att erhålla infiltration och 
fördröjning av dagvatten. De gångstråk som behöver anläggas för att tillgängliggöra området 
höjdsätts så att dessa avrinner ned mot omkringliggande grönyta. Tillkommande takyta på 
de tre högre byggnadskropparna avvattnas lämpligen genom invändig takavvattning vilket 
därefter leds till ledning ner till utjämningsmagasin.
För att öka fördröjningen och reningseffekten på dagvattnet bör även miljövänliga material 
väljas för att minimera uppkomsten av föroreningar.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning som består av 
Avfallsföreskrifter och en Avfallsplan. Bestämmelser för t.ex. utformning och dimensionering 
finns i avfallsföreskrifterna. 
De avfallsfraktioner som antas uppkomma inom verksamheterna är framförallt restavfall, 
matavfall, fettavfall, förpackningar, wellpapp. 
Utgångspunkten för dimensioneringen är att samtliga verksamheter kommer att ha en 
kärllösning för restavfall samt förpackningar.
Matavfallsmängderna från food court samt hotell uppskattas bli stora och därför 
rekommenderas antingen kvarn till tank eller kombitank som insamlingssystem. Insamlingen 
kan ske antingen för respektive verksamhet separat eller som en gemensam lösning. 
Att samla in matavfall på ett sådant sätt är både mer utrymmeseffektivt och bättre ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. För dessa verksamheter tillkommer även fettavskiljare om inte en 
kombitank används för matavfall och restavfall. Då det uppskattas bli stora mängder wellpapp 
rekommenderas en balpress för den fraktionen. 
Matavfallet från kontoret uppskattas till mindre mängder och där kan därför kärl användas 
istället.
Avfallshantering ska ske på ett säkert sätt. Avståndet mellan hämtningsfordonets 
angöringsplats och sugpunkten ska inte överstiga 10 meter. Angöringsplatsen ska vara belägen 
så att den inte stoppar trafiken inom området.
Vid planområdets norra gräns finns idag en återvinningsstation.
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El 
Befintliga allmänna elledningar finns i Skarprättarvägen söder om planområdet, E.ON Elnät är 
huvudman. 

Energiförsörjning
E.ON äger fjärrvärmenätet och elnätet i Järfälla kommun. Fjärrvärme finns tillgängligt 
i Skarprättarvägen. Solfångare och solceller kan vara alternativa eller kompletterande 
energiförsörjningsformer.

Bredband	och	telekommunikation
Planerad bebyggelse kommer att anslutas till befintligt tele- och fibernät. 

Störningar	och	risker
Buller
Eftersom området påverkas av 
buller från närliggande vägar och 
E18 har en bullerutredning utförts 
för att undersöka möjligheterna 
till nybyggnation på fastigheten 
Kallhäll 9:18. E18 i norr och 
Skarprättarvägen i söder är de 
två främsta bullerkällorna inom 
planområdet. Vid fasaderna 
mot Skarprättarvägen blir 
ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A), 
på övriga fasader mot vägarna 56-60 
dB(A) samt mot gården högst 55 
dB(A). 

Inga krav på trafikbuller utomhus el-
ler inomhus finns för hotell. I svensk 
standard SS 25268 anges dock 
värden för ljudklassning av hotell. 
Följande riktvärden för trafikbuller 
inomhus rekommenderas: högst 30 
dB(A) ekvivalent ljudnivå i gästrum. 

Farligt	gods	och	bensinstation
En riskanalys har gjorts i samband med upprättande av detta samrådsförslag. Eftersom den 
befintliga bensinstationen OKQ8 inom planområdet läggs ner och de transporter som kan 
ske på Skarprättarvägen är så pass få att risknivån utmed vägarna och ny bebyggelse bedöms 
med marginal vara under den s.k. ALARP-zonen vilket betyder att risknivån bedöms vara 
acceptabel. Skarprättarvägen är dessutom inte en rekommenderad väg för transporter av 

Bilden redovisar de dimensionerande ekvivalenta ljud-
nivåerna vid skisserade byggnader i steg om 5 dB(A). 
Vid mest utsatta fasad fås upp mot 65 dB(A). Byggna-
derna får dock en sida med högst 55 dB(A).
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farligt gods. Men då transporter passerar området med korta avstånd rekommenderas följande 
alternativ i riskbedömningen för att uppnå en acceptabel risknivå vid fastighetsgräns:
• Områden mellan byggnaderna och Skarprättarvägen utförs så att de inte uppmanar till   

stadigvarande vistelse.
• Utrymningsmöjligheter för lokaler med mer än tillfällig vistelse inom 30 meter från 

Skarprättarvägen ska finnas bort från vägen. Denna utrymningsväg ska utformas så att 
personer i byggnaden kan utrymma på egen hand och inte förutsätta utrymning med hjälp 
av räddningstjänstens höjdfordon eller stegar (dvs. ej fönsterutrymning).

• Fasader mot Skarprättarvägen ska utföras i obrännbart material eller i brandteknisk klass EI 
30 (ej fönster och dörrar).

• Ventilationsintag för lokaler med mer än tillfällig vistelse ska riktas bort från 
Skarprättarvägen.

Förorenad	mark
Fortsatt undersökning kommer att krävas när befintlig drivmedelstation är riven. Om det 
under pågående schaktarbeten påträffas misstänkt förorenade massor ska dessa massor 
hanteras separat. Provtagning och analys ska utföras skyndsamt. Vidare hantering av massorna 
efter hållna resultat och klassning. Eventuella föroreningar saneras innan ny bebyggelse 
uppförs. Bestämmelse kring startbesked regleras i plankartan.

Räddningstjänstens	insats
I händelse av olycka som kräver insats från räddningstjänsten ska avståndet mellan 
räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats vara maximalt 50 meter. Det är 
säkerställt att det inom planen finns möjlighet till åtkomst för räddningstjänsten.
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4. KONSEKVENSER

Behovsbedömning
Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
beskrivs i PBL 4 kap 34 § eller MB 6 kap 11§. Därmed kommer en miljöbedömning inte 
behövas tas fram. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan 
på miljö, kulturarv eller människors hälsa. Föreslagen placering antas vara lämplig för 
hotellverksamhet. Ett bullerutsatt läge vid E18 gör marken mindre lämplig för andra känsliga 
markanvändningar som till exempel bostäder och rekreation. Närheten till E18 ger dessutom 
ett bra kundunderlag för att bedriva hotell- och centrumverksamhet. De miljöfrågor som har 
betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. 

Sammanfattning
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande.

Klimatpåverkan	och	hushållning	med	naturresurser
Genom att exploatera ytterligare ökar transporterna, vilket skapar mer utsläpp. Samtidigt som 
förtätning sker på redan ianspråktagen mark.

Naturmiljö
Planen innebär att nuvarande mindre gräsytor med träd mot Skarprättarvägen tas i anspråk för 
bebyggelse. 

Miljökvalitetsnormer	för	vatten
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
Görvälns ytvattenförekomst. Dagvatten från planområdet ska fördröjas och tas om hand inom 
fastigheten. Genom användandet av dagvattenlösningar i form av gröna tak, planteringar 
och växtbäddar, sänks föroreningsmängderna efter exploatering och föroreningsbidraget 
till recipienten kan förväntas minska jämfört med idag. Om planen utförs i enlighet med 
framtagna dagvattenutredningar kommer föroreningsbelastningen från planområdet att 
minska. Därigenom kommer planen förbättra möjligheten att nå god status.

Dagvatten
De åtgärder som görs i samband med ny bebyggelse innebär att det blir en minskning av 
mängden föroreningar i dagvattnet. Med de föreslagna dagvattenlösningarna så som gröna 
tak, växtbäddar och andra planteringsytor på gården och del av marken kan dagvattnet 
utjämnas, renas och infiltreras inom planområdet.

Buller
Inga krav på trafikbuller för hotell finns. Planlösningarna kan utföras enligt skisserat 
förslag. Ny bebyggelse är utsatt för buller från omgivande trafik. Genom rätt utformning på 
bebyggelsen kan ändå tillräckligt bullerskyddade miljöer skapas. Innergården skyddas mot 
buller tack vare de kringliggande byggnaderna.
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Risker
I och med att befintlig bensinstation inom planområdet avvecklas minskar risken för allvarliga 
olyckor. Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till farligt gods bedöms som 
acceptabel. 

Förorenad	mark
Miljötekniska kontroller kommer att krävas när befintlig drivmedelstation är riven. Eventuella 
föroreningar saneras innan ny bebyggelse uppförs.

Sociala	aspekter
Planförslaget kommer tillföra närområdet flera nya attraktiva mötesplatser i form av 
restauranger, hotellverksamhet och vistelseytor på takterrasser. Dessa kommer att bidra till att 
öka förutsättningar för social hållbarhet i området.

Säkerhet	och	trygghet
Planförslaget  kommer att öka närvaron i området som idag har karaktären av ett 
industriområde då den kommer att användas under hela dygnet. Detta bidrar till ökad upplevd 
trygghet.
Parkeringsdäcken är tänkta som öppna ytor och dessa måste belysas medvetet för att motverka 
otrygghet under dygnets mörkare timmar.

Tillgänglighet
De nya byggnaderna och dess omgivande markytor utförs så att de uppfyller rådande 
tillgänglighetskrav. Vistelseytor på gårdsterrass och tak kommer att göras tillgängliga för 
allmänheten som besökare till verksamheterna.

Barn-	och	äldreperspektiv
Området innehåller inga verksamheter där barn och äldre vistas permanent men de 
vistas tillfälligt på platsen som besökare till främst Hemköp och McDonalds. I den nya 
verksamheten kan barn och äldre komma att vistas som besökare på hotell och restauranger. 
Alla ytor ska vara anpassade för användning av barn och äldre.
Omgestaltning av planområdet genom vegetation, lokaler i sockelplan och belysning gör att 
tryggheten i området förbättras.
Gaturummet ska vara väl upplyst och vara lätt att förstå så att människor får överblick och 
möjlighet att kunna orientera sig. Tryggheten kan också främjas genom placering, blandning 
och utformning av verksamheter och hotell. Särskilt viktigt är det kring gångstråk som knyter 
ihop kvarteret och hållplatser för kollektivtrafik. Lokaler med glasade fasadpartier bidrar till 
att lysa upp och aktivera gaturummet.

Sammanhang	och	stadsliv
Fastigheten utgör en del av ett verksamhetsområde som befolkas av kunder till 
affärsverksamheterna under öppettider dagtid. Den tillkommande verksamheten kommer bidra
till ökat folkliv och mer liv och rörelse utmed Skarprättarvägen.
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Landskapsbild
Planområdet ligger strategiskt nära Upplands-Bro, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 
och utgör en av entréerna till Järfälla kommun. En etablering av en högre bebyggelse kommer 
påtagligt att förändra landskapsbilden i området. Utgångspunkten med den nya bebyggelsen 
är att tillföra en mix och mångfald i såväl innehåll som i arkitektonisk gestaltning och 
uttryck. Förslaget bidrar med sin variation i skala till att skapa en ny identitet för området. 
Den nya byggnaden skapar ett tydligt visuellt landmärke och tillför en ny siluett i landskapet 
som kommer annonsera en entré till Järfälla från norr. Stor omsorg måste därför läggas 
vid byggnadens utformning, gestaltning och placering. Med god gestaltning kan den nya 
bebyggelsen ge en tilltalande utsikt från E18.

Fotomontage med föreslagen hotellbebyggelse, vy från bostadsområdet, Stäkshöjden.

Bild Arkitema Architects.

Fotomontage med föreslagen hotellbebyggelse till höger, vy från E18 mot söderriktning. Den nya 
byggnaden kommer annonsera entré till Järfälla från norr. Bild Arkitema Architects.
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5. GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 
plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som 
rör fastighetsbildning, vägar, VA-anläggningar med mera regleras således genom respektive 
speciallag.

Tidplan	och	skedesplanering
Samråd    Kvartal IV 2019
Granskning    Kvartal II 2020
Antagande    Kvartal III 2020

Organisatoriska	frågor
Ansvarsfördelning
Kommunstyrelseförvaltningen genom samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för upprättande 
av detaljplan samt för erforderliga avtal för planens genomförande och för anläggande 
inom allmän platsmark. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid 
prövning av lov och anmälan samt för drift och skötsel inom allmän platsmark. Området ingår 
i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen ansvarar för att bygga 
ut vatten- och avloppsledningar till fastighetsgräns. Exploatören svarar för fördröjning och 
rening av dagvatten inom sin fastighet. Inom kvartersmark är exploatören/fastighetsägaren 
ansvarig för utförandet av de anläggningar som utgör fastighetens VA-installation, detta 
innefattar även dagvattenanläggningar såsom infiltrations- och reningsanläggningar, magasin 
för flödesutjämning samt fördröjning. Exploatören ansvarar för ny- och ombyggnad samt drift 
och underhåll av enskilda anläggningar och bebyggelse på kvartersmark.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder som initieras och 
bekostas av fastighetsägaren.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats vilken utgörs av Skarprättarvägen. Det innebär 
att det är kommunen som under genomförandetiden ansvarar för att bygga ut de allmänna 
anläggningarna. Kommunen ansvarar även för utbyggnaden av vatten-, dagvatten- och 
spillvattenledningar inom planområdet fram till förbindelsepunkt. Det är även kommunen som 
har det löpande ansvaret för drift och skötsel av allmän plats respektive VA-ledningar efter 
utbyggnad. 
Respektive ledningsägare för fiber, el, tele och fjärrvärme är huvudman för sitt ledningsnät 
fram till anvisad anslutningspunkt.
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Avtal
Avtal tecknas med ägaren till Kallhäll 9:18 vilket godkänns senast i samband med antagandet 
av detaljplanen. Avtalet kommer att reglera frågor kring utbyggnad av allmän plats och 
ledningar, dagvattenhantering inom fastigheten.

Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram har upprättas vilket ska ligga till grund för bygglov och 
genomförande av ny bebyggelse.

Allmänhetens	tillträde	till	området
Allmänhetens tillträde till området kommer att öka eftersom det byggs hotell och restaurang i 
området. Gården på sockelvåningens tak kommer att vara tillgänglig för hotellgäster samt för 
besökare till centrumverksamheterna. 

Fastighetsrättsliga	frågor
Markägoförhållanden	
Planområdet omfattas av fastigheten Kallhäll 9:18 som ägs av Stäket handelsplats AB.

Användning	av	mark
Planförslaget redovisar ändring av kvartersmarkens användning  till handel, hotellverksamhet, 
centrumändamål, kontor och parkering inom kvartersmark. 

Fastighetsbildning,	gemensamhetsanläggningar	m.m
Ingen fastighetsbildning krävs för planförslagets genomförande. Planförslaget möjliggör 
avstyckning av en ny fastighet för handel, hotell, centrum, kontor och parkering. I det fall 
området delas in i flera fastigheter  i samband med genomförande av detaljplanen finns det 
redan markerade gemensamhetsanläggningar för angöring, parkering, dagvattenanläggningar 
och andra gemensamma ytor på plankartan.

Servitut,	ledningsrätt	och	andra	fastighetsrättsliga	avtal
På fastigheten Kallhäll 9:18 finns en gemensamhetsanläggning för vägområde, vändplan, 
rastplats samt dag-spill- och vattenledningar gemensamma för Kallhäll 9:18 och angränsande 
fastighet Kallhäll 9:37. Inom samma markområde finns det också ett servitut till förmån för 
kommunens fastighet Kallhäll 9:1 för in- och utfart till rastplats.

Ekonomiska	frågor
Flytt	av	befintlig	busshållplats	
Flytt av befintlig busshållplats bekostas av exploatören. Kostnaden regleras i det avtal som 
ska upprättas mellan kommunen och exploatören.
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Vatten,	spill-	och	dagvatten
Kostnaden för anslutning till det kommunalat vatten-, spillvatten- och dagvattennätet tas 
ut i form av en anläggningsavgift enligt för tidpunkten gällande VA-taxa. Debitering sker 
när förbindelsepunkt är upprättad och anslutning kan ske. Anläggningsavgiften täcker 
kostnaden för framdragning av nya ledningar till och med förbindelsepunkt. Till detta kommer 
respektive fastighetsägares kostnad för servisledning mellan förbindelsepunkt och byggnad.

El	och	tele
Anslutning av föreslagen bebyggelse till el- och telenät bekostas av exploatören.

Fjärrvärme
Exploatören bekostar nya anslutningar till fjärrvärmenätet.

Plankostnader	och	bygglovsavgift
Kostnaden för upprättande av detaljplan står exploatören för i enlighet med plankostnadsavtal. 
Planavgift ska därför inte utgå för ny- och ombyggnad inom planområdet. 
Bygglovsavgift tas ut enligt gällande taxa när beslut om bygglov har fattats.

Tekniska	frågor	och	utförande
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet. 
Byggaktören ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs 
för planens genomförande.

I samband med grundläggning och andra arbeten inom kvartersmark skall störningar på 
omgivningen minimeras med hänsyn till arbetande och boende i närområdet. 

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter att 
genomförande tiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet 
att ändra eller upphäva planen, utan att outnyttjade rättigheter behöver beaktas.



JÄRFÄLLA KOMMUN | 201933 (34)

Dnr Kst 2018/933
SAMRÅDSHANDLING

2019-10-10

6. MEDVERKANDE

Medverkande	tjänstemän
Suzanna Tsygankova, planarkitekt
Linda Karlsson, exploateringsingenjör
Patrick Galera Lindblom, miljöplanerare
Erika Persson, bygglovshandläggare
Niklas Petrov, trafikingenjör
Marie Sunna, VA-ingenjör 
Michael Jangenfalk, avfallshandläggare

Övriga	medverkande
Anders Berg, stadsarkitekt 
Elin Andreassen, arkitekt, Arkitema Architects
Lennie Krantz, KPIL AB

 Malin Danielsson                         Suzanna Tsygankova
 Planchef     Planarkitekt



Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen

Suzanna Tsygankova, planarkitekt
08-580 226 58
suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Järfälla kommun 
177 80 Järfälla
08-580 285 00
www.jarfalla.se

INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅDET

Detajplanen upprättas med standardförfarande enligt följande tidplan:
Samråd   fjärde kvartalet 2019
Granskning  andra kvartalet 2020
Beslut om antagande tredje kvartalet 2020

Samråd pågår under 26 november 2019 – 27 december 2019. Planhandlingarna finns 
tillgängliga på kommunens hemsida https://www.jarfalla.se/planarbete. Planhandlingarna finns 
även att läsa hos kommunens  kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg samt i kommunalhusets 
entré, Vasaplatsen 11 i Jakobsberg. 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 27 december 2019 till  
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhälsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla.


