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Kommunstyrelsen

Dnr Kst 2019/109

Planuppdrag för Sångvägen, fastigheten Jakobsberg 2:2526 m.fl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

1. Positivt planbesked lämnas för att upprätta förslag till en ny detaljplan för
Sångvägen, fastigheten Jakobsberg 2:2526 m.fl.
2. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till en ny detaljplan för Sångvägen,
fastigheten Jakobsberg 2:2526 m.fl.
3. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns som förstudie till
planuppdraget.

Ärendet i korthet

Ansökan om ny detaljplan avser en komplettering av befintlig bostadsbebyggelse 
inom fastigheterna Jakobsberg 2:2526, 2:2527 och 2:2628 genom att möjliggöra 
byggrätt för nya bostadshus samt påbyggnadsmöjligheter på befintliga lägre hus. Ny 
bebyggelse och ombyggnad av befintlig bebyggelse med nya bostäder och 
energieffektiviserande åtgärder är en del i en större utveckling av området som ska 
ske i dialog med boende i syfte att uppnå ökad trivsel, upplevd trygghet och 
utvecklad social hållbarhet. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna positivt planbesked för att upprätta 
förslag till en ny detaljplan, samt att godkänna kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse som förstudie och målbild inför fortsatt detaljplanearbete.

Handlingar

1.Kommunstyrelsen tjänsteskrivelse 2019-03-11

Bakgrund

Järfällahus AB, som är fastighetsägare för Jakobsberg 2:2526-2:2628, har ansökt om 
ändring av detaljplan för att kunna utveckla bolagets fastigheter inom området 
Sångvägen. Det aktuella området ligger strax norr om Jakobsbergs centrum, öster om 
korsningen Viksjöleden/Slöjdvägen. Området är ca 0,4 ha stort.   

Järfällahus AB bestånd i området består av totalt 460 stycken hyreslägenheter. 
Bostäderna är byggda 1972 och bedöms vara i stort behov av renovering. 
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Fastighetsägaren önskar bygga på de befintliga trevåningshusen samt anlägga 
energieffektiviserande åtgärder på taket. Även de högre husen är i behov av 
anläggningar för energieffektivisering på taken vilket kräver en ändring av 
byggnadshöjd i detaljplanen.

Ungefärligt planområde markerat med röd linje

Planansökan innebär även att utreda förutsättningar till att komplettera den befintliga 
bostadsbebyggelsen genom att möjliggöra flera nya byggrätter inom området. Två 
nya bostadshus i 9-12 våningar föreslås som påbyggnader på befintliga 
garagenedfarter för att nyttja marken mer effektivt och höja den upplevda tryggheten. 
Kommunstyrelseförvaltningen avser initialt i planprocessen ihop med Järfällahus 
utreda huruvida de föreslagna punkthusen är det mest lämpliga sättet att addera nya 
byggrätter och samtidigt skapa en bra helhetslösning med trygga och attraktiva 
utemiljöer eller om det finns andra sätt att tillskapa nya bostadshus på som får 
området att upplevas mindre storskaligt. Nya byggrätter är, enligt fastighetsägaren, 
en viktig del i att skapa finansieringsmöjligheter för att genomföra 
upprustningsprojektet genom eventuell framtida försäljning av byggrätter inom 
området och 120-160 nya lägenheter bedöms kunna tillskapas.
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Vy över föreslagen bebyggelse från korsningen Sångvägen/Ekedalsvägen

Illustration över föreslagna byggnader samt påbyggnader på befintliga hus 
(redovisas med vit färg)
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Inom det aktuella området gäller detaljplan 1535-P15/67 ”Förslag till stadsplan för 
del av Centrala Jakobsberg Norr Allévägen i Järfälla kommun, Stockholms län 
(delområde 1)” och 0123-P01/1108 detaljplan för Sångvägen/Slöjdvägen, fastigheten 
Jakobsberg 2:336 m.fl. Detaljplanerna medger huvudsakligen markanvändning för 
bostadsändamål.  

Bild med gällande detaljplaner inom området

Analys

Enligt utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar utpekas Viksjöleden som 
framtida stadsgata. Inom ramen för planarbetet ska möjligheten att utveckla 
kopplingen till centrala Jakobsberg utredas. Enligt översiktsplanen ”Framtidsbild för 
Järfälla år 2030” ingår området i urban/stadsmässig struktur vilket innebär att 
planerad bebyggelse ska ha en tydlig stadskaraktär som ska vara tät, 
sammanhängande och utgöra en upplevelserik stadsmiljö med urbana kvalitéer med 
fler boendemöjligheter, arbetsplatser och tillgång till bra kollektivtrafik. Ansökan om 
en ny detaljplan bedöms vara förenlig med riktlinjerna i översiktsplanen.

Området har bra tillgång till kommunikationer samt offentlig och kommersiell 
service. Cirka 150 meter söder om området ligger Jakobsbergs centrum. Närmaste 
busshållplatser finns på Viksjöleden, cirka 100 meter från planområdet. Viksjöleden 
trafikeras med cirka tio busslinjer, både inom och utanför kommunen. Avståndet till 
pendeltågsstationen är cirka 350 meter. Parkeringsbehovet bedöms kunna lösas i 
befintligt underjordisk parkeringsgarage som idag har ett överskott av 
parkeringsplatser och som även bedöms kunna effektiviseras.

Strax nordöst om planområdet ligger Montessoriskolan Växthuset, en fristående 
skola med förskoleklass till och med årskurs 5, samt Internationella Engelska skolan. 
Söder om planområdet ligger en nyanlagd temapark för barn och ungdomar i olika 
åldersgrupper - Nibblepark. Inom parken finns det bland annat konstgräsplan, 
basketplan, utegym, klätterlek och grillplatser. Vid parken ligger en större friliggande 
förskola - Nibble förskola. Parken påverkas inte av den tänkta exploateringen inom 
planområdet.
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Inom planområdet finns det flera gång- och cykelvägar som löper i nordsydlig 
riktning mellan Sångvägen/Nibblevägen och Nibbleparken som i sin tur är kopplade 
till gång- och cykelvägen längs Viksjöleden. Några cykelvägar ligger på Järfällahus 
fastighetsmark och en cykelväg tillhör bostadsrättsföreningen väster om 
planområdet. Inom ramen för arbetet med detaljplanen behöver den befintliga 
fastighetsindelningen ses över för att säkerställa allmänhetens passage mellan 
Viksjöleden och Sångvägen/Nibbleparken.

Överväganden 

Planarbetet med området Sångvägen är en del i ett större arbete att rusta området och 
öka tryggheten och trivseln i området. Det finns ett uppdrag till kommundirektören i 
kommunens mål- och budget för 2019-2021 att ta fram en åtgärdsplan med målet att 
omklassificera kommunens utsatta områden för en tryggare boendemiljö. Sångvägen 
klassas som ett av kommunens utsatta områden. Ansökan om komplettering av 
detaljplan för området kan därför anses vara i linje med detta uppdrag.

En boendedialog och kommunikation som bygger informationsspridning, förankring, 
delaktighet samt möjlighet till bestämmande redan i projektets tidiga idé-stadium 
bedöms som väldigt viktig i utvecklingsarbetet för området. Det är även viktigt att 
olika målgrupper så som barn, äldre, kvinnor och personer med olika 
funktionsnedsättning involveras i idéarbetet med att ta fram förslaget. I 
utvecklingsarbetet bör Järfällahus AB se över möjligheterna att bland annat utveckla 
gårdarna, utreda förutsättningarna för lokaler i bottenvåningarna och på andra sätt 
jobba med trygghetsskapande åtgärder. Bottenvåningarna i strategiska lägen kan 
inrymma både kommersiella lokaler och lokaler för kommunens behov som t.ex. 
lågtröskelboende, fritidsgård/ungdomsverksamhet och LSS-bostäder. Sådana 
åtgärder är även i linje med Regeringens långsiktiga strategi för att minska 
segregation.

Utvecklingen av området ska bidra till att skapa en tryggare boendemiljö, 
förstärkning av lokal service och leda till en bra helhetslösning, där god boendemiljö, 
attraktiva gårdar och mötesplatser för lek och utevistelse beaktas och 
vidareutvecklas. Området ska utformas med en god gestaltning. 

Planprocessen bedöms ta minst 18 månader, vilket medför att detaljplanen kan tas 
upp för antagande tidigast i slutet av 2020.

Barnkonsekvensanalys

Under detaljplanearbetet kommer barnens möjligheter för lek och utevistelse att 
beaktas. En barnkonsekvensanalys kommer att tas fram under arbetet med 
detaljplanen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden för framtagandet av detaljplanen samt de utredningar som tas fram under 
planprocessen bekostas av exploatören (Järfällahus AB) och ska regleras i ett 
plankostnadsavtal mellan Järfälla kommun och Järfällahus AB. 
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Genomförandefrågor som berör planarbetet och utbyggnad av området kommer att 
regleras i ett separat exploateringsavtal utifrån inriktningen att Järfällahus AB ska 
svara för att alla kostnader som är förknippade med genomförandet av detaljplanen. 

Slutsatser

Förslaget till ny detaljplan bedöms bidra till en positiv utveckling av centrala 
Jakobsberg genom attraktivitetshöjande och trygghetsskapande åtgärder. Föreslagen 
upprustning av det befintliga bostadsområdet och komplettering med ny bebyggelse 
skapar en större variation av bostäder och bebyggelse inom befintlig infrastruktur i 
närheten av bra kommunikationer och service. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planutskottet får i uppdrag att ändra 
gällande detaljplan för att möjliggöra en komplettering av bostadsområdet vid 
Sångvägen. 

Christina Rapp Lundahl
Kommundirektör Emelie Grind

Samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet ska skickas till

Järfällahus AB
Samhällsbyggnadsavdelningen
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