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1. INLEDNING

Handlingar

Planhandlingar
Planförslaget	består	av	plankarta	med	bestämmelser.	Till	planen	hör:

-	Denna	planbeskrivning

-	Miljökonsekvensbeskrivning

Utredningar
Utredningar	som	tagits	fram	under	planarbetet	är

-	Bullerutredning,	Tyréns,	2017-08-24

-	Riskanalys,	Tyréns,	2017-05-19

-	Geoteknisk-	och	marteknisk	utredning,	Geosigma,	2017-05-17

-	Dagvattenutredning,	Geosigma,	2017-05-12

-	PM	Parkeringsbehov.	Sweco,	2017-10-03

Syfte
Planens	huvudsakliga	syfte	är	att	möjliggöra	exploatering	i	form	av	ett	sjukhus	samt	äldreboende,	
trygghetsboende,	studentbostäder	eller	annan	typ	av	bostäder	inom	planområdet	för	Veddesta	etapp	
2.	Detaljplanen	prövar	också	byggrätt	för	förskola.	Exploateringen	ska,	likt	övriga	delar	av	Veddesta,	
utformas	med	en	hög	täthet	och	tydlig	stadskaraktär.	Föreslagen	bebyggelse	ska	variera	i	våningsantal.

Visionen
Veddesta	ska	utvecklas	till	en	blandstad	med	en	upplevelserik	och	tät	sammanhängande	
stadsmiljö	med	flera	boendemöjligheter,	arbetsplatser	och	kommersiell	service.	Stadsdelen	blir	en	
kollektivtrafiknod	där	buss,	pendeltåg	och	tunnelbana	möts.	Huvudstråk	kopplas	samman	för	att	
integrera	stadsdelar,	där	Veddestabron	möjliggör	en	bättre	koppling	till	Barkarbystaden.	Här	skapas	
en	finmaskig	struktur	med	många	korsningspunkter	som	ger	potential	för	stadsliv.	Urbaniteten	i	
stadsdelen ska förstärkas genom att framsidor skapas mot gator, platser och parker. Täthet och höga 
hus	ska	skapa	dynamik	och	spänning.	Variationen	ger	förutsättningar	för	inbjudande	offentliga	rum	
som lockar till vistelse och möten.

Bakgrund
Järfälla kommun hör till de kommuner som växer mest i landet. Järfälla kommun har genom 
Stockholmsöverenskommelsen	(utbyggnad	av	tunnelbanans	blå	linje	från	Akalla	till	Barkarby)	ansvar	
för	att	cirka	14000	bostäder	uppförs	i	tunnelbanans	influensområde	fram	till	år	2032.	Utbyggnaden	ska	
främst	ske	i	Barkarbystaden	och	i	Veddesta.	

I	samband	med	utbyggnaden	av	Mälarbanan,	flytt	av	Barkarby	station	från	Barkarby	centrum	
till	Veddesta	och	utbyggnad	av	tunnelbanan	från	Akalla	till	nya	Barkarby	station	får	Veddesta	ett	
mer	kollektivtrafiknära	läge	än	tidigare.	Detta	möjliggör	ocskå	att	Veddesta	får	tillgång	till	fler	
kollektivtrafikslag.	Samtidigt	utvecklas	Barkarbystaden	på	andra	sidan	E18	med	stadsbebyggelse	
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och	med	ett	stort	inslag	av	utbildning	och	kultur	som	kompletterar	kommande	centrumbildning	kring	
Barkarby	station.	

Tillsammans	med	Jakobsberg,	Barkarby	handelsplats	och	Barkarbystaden	bildar	området	en	av	
länets	åtta	regionala	kärnor	enligt	den	regionala	utvecklingsplanen	för	Stockholmsregionen	(RUFS).	
Visionen	är	en	tät,	sammanhängande	och	upplevelserik	stadsmiljö	med	urbana	kvaliteter,	fler	
boendemöjligheter,	fler	arbetsplatser	och	en	bättre	kollektivtrafik.

Plandata

Läge
Föreslaget	detaljplaneområde	ligger	i	Veddesta	industriområde	mellan	Veddestavägen,	
Äggelundavägen	och	Mälarbanan.

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 2 hektar.

Markägoförhållanden
Berörda	fastigheter	är	de	kommunala	fastigheterna	Veddesta	2:1,	Veddesta	2:7	och	Veddesta	2:33.	

Tidigare stäl lningstaganden

Riksintressen
Norr	om	planområdet	finns	Mälarbanan	och	Europaväg	18	som	är	av	riksintresse	för	kommunikationer	
i	enlighet	med	miljöbalken	3	kap	8§.	Byggnader	till	en	viss	våningshöjd	kan	också	påverka	
riksintresset för luftfarten, framför allt Luftfartsverkets system för navigeringshjälpmedel samt 
kommunikations- och radarsystem. Avvägningar mellan riksintressen och andra intressen prövas av 
Länsstyrelsen. 

Översiktsplan
Översiktsplanen	för	Järfälla	kommun	antogs	av	kommunfullmäktige	2014-06-02	och	har	vunnit	laga	
kraft. Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen. Planområdet ligger inom den regionala 
kärnan	enligt	RUFS	samt	inom	tunnelbanans	influensområde.

Program
Ett	program	för	Södra	Veddesta	har	upprättats	och	godkänts	som	underlag	för	att	upprätta	detaljplaner.	
Programmet	beskriver	hur	Veddesta	kan	utvecklas	till	en	blandstad.

Gällande	detaljplaner,	områdesbestämmelser
Planen	berör	eller	tangerar	områden	med	gällande	planer	enligt	nedan:    
Nr Namn Laga kraft
S	1981-03-23 Veddesta	industriområde 2000-01-01
D	2010-07-12 Mälarbanan,	delen	Barkarby	-	Kallhäll 2012-07-12

Strandskydd
Området	omfattas	inte	av	något	strandskydd.
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Kommunala	beslut	i	övrigt
Den	17	oktober	2016	gav	kommunstyrelsen	planutskottet	planuppdrag	för	Veddesta	etapp	2.	

Geografiskt läge för planområdet

Ortofoto
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Befintl ig  bebyggelse

Bostäder
Det	finns	idag	inga	bostäder	inom	planområdet.

Verksamheter
Planområdet	består	i	dag	av	bebyggda	ytor	med	industrianläggningar,	parkering	och	andra	hårdgjorda	
ytor.

Park och natur

Naturvärden och vattenområden
Området	är	kraftigt	exploaterat	och	saknar	kända	höga	naturvärden.	Majoriteten	av	ytorna	inom	
planområdet	är	hårdgjorda.	Det	finns	dock	en	gräsyta	vid	planområdets	östra	del.	Befintlig	detaljplan	
(D	2012-07-12),	lagakraftvunnen	år	2012,	medger	en	ny	huvudgata	på	stora	delar	av	denna	grönyta.	

Gatuträden	utmed	Veddestavägen	är	planterade	både	i	svackdiken	och	i	uppfyllnad	mot	parkering	samt	
på	plana	gräsremsor.	På	grund	av	platsens	biologiska	förutsättningar	har	träden	olika	vitalitet	från	
förkrympt växtlighet till god tillväxt. I några av träden förekommer mistel.

Cirka	200	meter	söder	om	planområdet	går	Veddestabäcken.	

Rekreation, friluftsliv och park
Det	finns	inga	rekreationsområden,	parker,	platser	för	friluftsliv,	lekplatser	etcetera	inom	planområdet.	
Nordväst	om	planområdet	finns	bollplaner.	

Geotekniska förhål landen

Markförhållanden
Den	geotekniska	undersökningen	visar	att	jordlager	utgörs	av	blandade	fyllnadsmassor	utlagda	på	
torrskorpelera,	på	friktionsjord	och/eller	direkt	på	berg.	Fyllningen	är	cirka	1–2	meter	mäktig	och	
innehåller	asfalt,	tegel,	silt,	sand	med	mera.	Under	hårdgjorda	ytor	finns	grusig	sand	och	krossmaterial.	
Torrskorpan är upp till cirka 2 meter mäktig och underlagras av upp till 5 meter mäktigt lager av lös 
lera. Leran är som djupast i den norra delen och två tungor sträcker sig mot sydöst och sydväst. Lager 
av friktionsjord under leran är upp till cirka 3 meter mäktig och utgörs av växlande skikt silt och sand 
samt	morän	i	botten.

I	den	södra	delen	finns	berg	i	dagen.

Djup	till	berg	varierar	kraftigt	över	området	mellan	berg	i	dagen	till	upp	till	9	meter	under	befintlig	
markyta.	Tolkad	bergnivå	visas	på	geotekniska	sektionsritningar.

Markföroreningar
Förekomst av markföroreningar ska undersökas till granskningsskedet. 
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Förutsättningar för ras och skred
Områdets	totalstabilitet	bedöms	i	dagsläget	vara	tillfredsställande.

Grundvattennivå
Grundvattenundersökning	är	utförd	genom	avläsning	av	befintliga	grundvattenrör.	Fler	mätningar	
ska	göras	över	tiden	för	att	säkerställa	rådande	grundvattennivåer	och	bestämma	rekommenderad	
grundvattennivå	för	beräkningar	och	dimensioneringar.	Tills	vidare	kan	nivån	+15	meter	antas	som	
rådande	grundvattennivå	inom	området	och	användas	för	beräkningar.	Genom	utredningsområdet	går	
en lokal vattendelare. Grundvattenytan sjunker mot nordöst och sydväst.

Radon
En	översiktlig	undersökning	av	radonriskbedömning	gjordes	för	hela	kommunen	1997.	Området	
bedöms	ha	låg	risk	för	radon.	Förhållandena	bör	undersökas	och	redovisas	mer	i	detalj	inför	bygglov	
för	bostäder.

Hydrologiska förhål landen

Vattendrag	och	översvämning
I	de	centrala	delarna	av	planområdet	förekommer	en	mindre	risk	för	översvämning.	Det	finns	inga	
vattendrag varken inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

Vattenkvalitet	och	miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån är förorenad vilket gör att den 
inte uppnår god kemisk status och har dålig ekologisk status. Miljökvalitetsnormerna anger att 
god kemisk status ska uppnås senast 2015 och god ekologisk status senast år 2021. Normerna 
håller	på	att	uppdateras.	Enligt	gällande	förslag	ska	god	ekologisk	status	uppnås	senast	2027.	
Det är främst förhöjda halter av zink och fosfor som gör att god ekologisk status inte kan uppnås. 
Miljökvalitetsnormerna	innebär	att	det	finns	ett	icke-försämringskrav	vid	byggnation	inom	
avrinningsområdet, det vill säga att föroreningarna inte får öka och att rening av dagvattnet måste ske.

Landskapsbild/stadsbi ld
Södra	Veddesta	är	idag	ett	verksamhetsområde	med	låg	exploatering.	Eftersom	Barkarby	flygfält	
tidigare	låg	på	andra	sidan	motorvägen	är	bebyggelsen	i	Veddesta	låg	för	att	inte	störa	in-	och	
utflygning	på	fältet.	Området	består	främst	av	stora	hårdgjorda	ytor.	Söder	om	planområdet	ligger	
villabebyggelse.

Kulturhistoriskt  värdeful l  miljö

Fornlämningar	och	byggnadsminnen
Inga	kulturhistoriskt	värdefulla	miljöer	eller	byggnader	finns	inom	plangränsen.	Om	det	vid	grävning	
eller	annat	arbete	påträffas	fornlämning	föreligger	anmälningsplikt	enligt	kulturmiljölagen.	

Flera fornlämningar har funnits i närområdet. Samtliga fornlämningar har, enligt en slutförd 
arkeologisk	undersökning	av	fornlämning	RAÄ-nr	Järfälla	28:2	och	364:1som	låg	på	fastigheten	
Veddesta	2:1,	undersökts	och	dokumenterats	vid	en	särskild	arkeologisk	undersökning.	
Undersökningen	avslutades	2011-07-15	och	därmed	är	fornlämningen	i	praktiken	borttagen	och	
kulturminneslagens	bestämmelser	om	skydd	av	fasta	fornlämningar	är	inte	längre	tillämpliga.



Dnr Kst 2016/475
SAMRÅDSHANDLING

2017-10-20

9

Gator och trafik

Gångtrafik
Eftersom	området	präglas	av	stora	fastigheter	och	ett	grovmaskigt	vägnät	blir	avstånden	långa	för	
gångtrafikanter.	Gångbanor	finns	utmed	Veddestavägen.	Gångförbindelser	finns	också	söderut,	till	
Järpvägen	och	Fasanvägen	i	Barkarby.	Kopplingar	till	östra	sidan	om	E18	och	Mälarbanan	finns	cirka	
500	meter	sydöst	om	planområdet	över	Barkarbybron.	

Cykeltrafik
Cirka	200	meter	söder	om	planområdet,	längs	med	Veddestabäcken,	går	det	regionala	cykelstråket	
Skälbystråket.	Kopplingen	mot	Barkarbybron	är	dock	svag.	Stråket	uppfyller	inte	regional	standard	
bland	annat	genom	att	cykeltrafiken	inte	är	separerad	från	gångtrafiken.	Längs	Veddestavägen	går	ett	
lokalt	cykelstråk	på	en	kombinerad	gång-	och	cykelbana.	Precis	som	för	gångtrafikanterna	är	nätet	
grovmaskigt och smidiga kopplingar till intilliggande stråk saknas.

Kollektivtrafik
Veddestavägen	trafikeras	av	en	stombusslinje	och	tre	lokala	busslinjer.	Stombuss	178	går	från	
Jakobsberg	via	Veddesta	och	vidare	till	Akalla,	Kista,	Helenelund,	Danderyds	sjukhus	och	
Mörbystation.	Lokalbussarna,	linjerna	541,	552	och	553,	förbinder	Veddesta	med	Barkarby,	Skälby,	
Jakobsberg,	Viksjö,	Hässelby	villastad	och	Vällingby.	Mälarbanan	har	byggts	ut	till	fyra	spår	mellan	
Barkarby	och	Kallhäll	för	ökad	kapacitet.	Pendeltågsstationen	i	Barkarby	har	nyligen	flyttats	cirka	
250 meter nordväst och ligger därmed närmare planområdet än tidigare. Bussterminalen ligger 
för närvarande kvar i det sydöstliga läget, vilket medför långa sträckor för omstigande resenärer. 
Från	Barkarby	station	finns	goda	tågförbindelser	till	Stockholm	central.	Pendeltågen	går	med	
15-minuterstrafik	större	delen	av	dygnet.	Norrut	finns	pendeltågsförbindelse	mot	Kungsängen	och	
Bålsta.

Biltrafik och risker
Veddestavägen	är	den	enda	genomgående	vägen	i	området.	Vägen	trafikeras	idag	av	cirka	5	500	
fordon/dygn.	Veddestavägen	upplevs	genom	sin	bredd	som	en	väg	där	stor	vikt	lagts	vid	fordonens	
framkomlighet och hastighet. Fastighetsutfarter förekommer längs sträckan, om än ganska glest. 
Parkering	är	inte	tillåten	på	Veddestavägen.	I	det	närliggande	området	finns	ett	antal	återvändsgator	
vilket	gör	att	Veddestas	och	Barkarbys	vägnät	inte	är	integrerade	med	varandra.	Veddestavägen	är	
sekundär transportled för farligt gods från Ekonomivägen och norrut. Den sekundära transportleden 
för	farligt	gods	föreslås	upphävas	från	Fakturavägen	och	österut	där	leden	slutar.	Det	finns	inga	
allmänna parkeringsanläggningar inom planområdet. 

Buller
Precis	öster	om	planområdet	sträcker	sig	Mälarbanan	samt	E18.	Veddestavägen	går	söder	om	
planområdet	och	är	en	ytterligare	bullerkälla.	

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning	och	spillvatten
Hela planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Spillvatten 
från	Veddesta	avleds	via	spillvattenledning	längs	med	Veddestabäcken.	Ledningen	längs	med	
Veddestabäcken	försörjer	stora	delar	av	Barkarby	och	Skälby.	Denna	ledning	är	i	dåligt	skick	samt	blir	
vid	regn	ofta	överbelastad,	därav	bör	dimensionen	på	delar	av	sträckan	ökas.
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Dagvattenhantering
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån rinner nordost om planområdet 
och	är	tillsammans	med	Veddestabäcken	recipient	för	dagvatten	från	planområdet.	Avrinningen	
inom	planområdet	sker	huvudsakligen	i	sydöstlig	riktning	med	Veddestabäcken	som	recipient	för	
dagvattenflödena.	Dagvattnet	från	planområdet	rinner	i	dagsläget	orenat	till	Veddestabäcken	och	vidare	
till	Bällstaån	genom	en	kulverterad	dagvattenledning.	Förutsättningarna	för	naturlig	infiltration	av	
dagvatten	i	planområdet	bedöms	som	mindre	goda	eftersom	det	idag	är	många	stora	hårdgjorda	ytor	i	
planområdet.

Energiförsörjning
Eon	är	huvudman	för	den	fjärrvärme	och	el	som	finns	utbyggd	i	området.
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3. PLANFÖRSLAG

Ny bebyggelse  och bestämmelser i  plankarta

Bebyggelsestruktur
Planförslaget	möjliggör	byggrätt	för	två	separata	byggnadskroppar,	en	för	ett	sjukhus	och	en	för	vård-	
och/eller	bostadsfunktioner	samt	en	förskola.	Norr	om	kvartersmarken	föreslås	en	park.	Kring	parken	
och	bebyggelsen	föreslås	två	lokalgator.	En	generell	bestämmelse	i	plankartan	säger	att	byggnader	ska	
placeras i direkt gräns mot allmän plats. Detta för att tydliggöra gränsen mellan offentlig och privat 
mark	samt	att	tydligt	definiera	gaturummet.		

Illustrationsplan

Bostäder
Bostadsbebyggelse	möjliggörs	i	den	ena	av	de	två	byggnadskropparna	i	den	västra	delen	av	
planområdet.	Denna	del	kan	tänkas	innehålla	äldreboende,	trygghetsboende,	studentbostäder	och/
eller	vanliga	bostäder.	En	bruttototalarea	på	50	000	kvadratmeter	är	fritt	fördelad	mellan	de	två	
separata	byggnadskropparna.	Detta	möjliggör	flexibilitet	i	framtida	exploatering	inom	planområdet.	
Planområdet	är	centralt	beläget	i	en	framtida	utveckling	av	Veddesta,	med	närhet	till	framtida	
kommunikationsmöjligheter	i	form	av	pendeltåg,	buss	och	tunnelbana.	En	hög	arkitektonisk	
utformning	och	gestaltning	är	därför	att	eftersträva.	Den	västra	byggnadskroppen	tillåts	vara	20	
våningar	intill	Veddestavägen	och	7	våningar	för	resterande	delar.	En	variation	ska	uppnås	bland	
annat	genom	bestämmelser	om	att	våningsantal	ska	variera	samt	att	bottenvåningar	ska	skilja	sig	
gestaltningsmässigt	jämfört	med	ovanförliggande	våningar.	Balkonger	ska	utformas	olika	beroende	på	
om de vetter mot huvudgata eller lokalgata. När	det	gäller	byggnadshöjd	är	det	av	vikt	att	de	högsta	
partierna	ligger	i	anslutning	mot	Veddestavägen	som	också	är	den	största	samt	mest	trafikerade	vägen. 

Verksamheter
Plankartan	har	en	genomgående	beteckning	för	planområdet	som	säger	vård,	bostäder,	centrum,	
parkering	och	förskola	(DBCPS1).	En	sådan	beteckning	ger	planen	en	flexibilitet	för	många	årtionden	
framöver.	Det	ger	också	möjligheter	för	att	olika	former	av	verksamheter	ska	kunna	finnas	över	tid.	
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En	reglering	av	minsta	rumshöjd	för	bottenvåning	ska	generera	bra	offentliga/kommersiella	lokaler	i	
bottenvåning	som	bidrar	till	ett	livfullt	gaturum.		

Den	östra	byggnadskroppen	är	främst	tänkt	för	sjukhusverksamhet.	Denna	del	regleras	av	
ett	våningsantal	på	högst	8	våningar.	Inom	denna	byggnadskropp	medger	plankartan	service	
kopplad till sjukhuset men också service eller verksamheter som inte har en direkt koppling till 
sjukhusverksamheter.	Kommersiell	service	kan	med	fördel	placeras	i	bottenvåning.	

Den	västra	byggnadskroppen	kan	ha	servicefunktioner	som	äldre-	och/eller	trygghetsboende	samt	
en	förskola.	Båda	byggnaderna	kan	sammankopplas	via	förbindelsegångar.	Det	är	dock	av	vikt	att	
byggnaderna	uppfattas	som	separata	och	har	olika	uttryck,	därmed	finns	en	bestämmelse	om	minsta	
frihöjd	för	förbindelsegångar.		

Eftersom	det	är	två	stora	byggnadskroppar	som	möjliggörs	är	det	viktigt	med	ett	avstånd	mellan	dem.	
Dels	för	att	uppnå	goda	ljusförhållanden	men	också	för	avläsbarheten	att	detta	är	två	skilda	byggnader	
som	har	olika	funktion.	Ett	släpp	låter	också	trafikanter	längs	med	Veddestavägen	se	att	det	finns	en	
park	bakom	dessa	byggnader.

Referensexempel förbindelsegång Söderstadion

Gröna ytor

Park
Parkmark medges i plankartan i den norra delen av planområdet. Med sitt centrala läge, med närhet till 
framtid	viktiga	kollektivtrafiknoder,	verksamheter	och	besöksmål	är	det	viktigt	att	parken	utvecklas	
som	en	park	i	stadsmiljö.	Det	pågår	ett	arbete,	som	ska	studeras	vidare	till	granskningsskedet,	att	
utforma	parken	som	en	rehabiliteringsträdgård.			
Lek, rekreation och mötesplatser
Inom	planområdet	möjliggörs	två	skilda	gröna	platser.	Det	finns	en	park	på	allmän	plats,	som	ska	
utformas	som	stadspark	med	fokus	på	rehabilitering.	Det	är	en	plats	som	skapar	möjligheter	för	
rekreation	och	mötesplatser	för	framtid	invånare	i	Veddesta	men	även	för	invånare	från	andra	delar	
genom	sin	närhet	till	kollektivtrafiknoder.	Skiljt	från	denna	park	möjliggörs	ytterligare	ett	grönt	
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rum	på	kvartersmark,	mellan	de	två	tänkta	byggnadskropparna.	Då	parkering	ska	finnas	under	mark	
möjliggörs	en	överbyggd	gård	med	planterbart	och	körbart	bjälklag.	Denna	del	kan	innehålla	blandade	
funktioner för framtida verksamheter och service. Det handlar om rekreationsytor för ett eventuellt 
äldre-	eller	trygghetsboende,	en	förskolegård,	angöringsytor	till	sjukhusetbåde	ovan	samt	under	mark	
etcetera.	En	av	förutsättningarna	för	att	klara	av	angöring	för	färdtjänst	på	ett	bra	sätt	är	att	möjliggöra	
angöring norr om sjukhuset, via grönytan. Denna angöring är viktig att också utforma med ”grön” 
ytbeläggning.	Ambitionen	är	att	få	ett	grönt	rum	mellan	sjukhuset	och	den	andra	byggnadskroppen.	

Grön beläggning för att minska upplevelsen av hårdgjord yta

Garagerampen kan med fördel byggas över för att integreras i parken
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Gator och trafik

Gatunät
Planerat	gatunät	är	anpassat	till	redan	pågående	detaljplaneläggning	i	Veddesta	etapp	1	samt	framtida	
planerat	nät	i	hela	Veddesta.	Tyngdpunkten	är	Veddestavägen	där	den	största	delen	av	trafikmängden	
kommer	att	finnas.	Veddestavägen	sträcker	sig	från	planerat	brofäste	för	Veddestabron	och	västerut	
rakt	genom	Veddesta.	Veddestavägen	täcks	inte	in	i	planområdet	för	denna	plan	men	ligger	i	direkt	
anslutning till plangränsen söderut. Planområdet avgränsas av två lokalgator som är inom planområdet, 
i	nordost	samt	i	väster.	Plankartan	anger	utfartsförbud	mot	Veddestavägen.	 

Gång- och cykeltrafik 
Både	Veddestavägen	och	lokalgatorna	som	omger	planområdet	planeras	ha	separat	gång-	och	cykelväg	
på	vardera	sida	av	körfälten	för	bil.

Kollektivtrafik
I	direkt	angränsning	till	planområdet	kommer	det	att	finnas	två	tunnelbaneuppgångar,	en	
pendeltågsstation	samt	en	bussterminal.	Plankartan	möjliggör	byggnation	av	tunnelbana	via	
användningen	T1	som	står	för	trafikändamål	under	mark.	Lägsta	schaktningsnivå	finns	också	angivet	i	
plankartan	för	att	möjliggöra	tunnelbanans	byggnation.	

Skyddszon för tunnelbana med schaktdjup

Biltrafik och varumottagning
Majoriteten	av	besökare	och	anställda	som	färdas	med	bil	kommer	nå	verksamheterna	via	garaget.	
Angöring	för	färdtjänst	kommer	att	kunna	ske	på	den	norra	sidan	av	sjukhuset.	Varumottagning	
kommer också att ske på den norra sidan av sjukhuset. 
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Illustrerade flöden för gående från kollektivtrafik

Illustrerade flöden för biltrafik besökare och färdtjänst (linjen genom parken)

Endast färdtjänst

Flöden / Kollektivtrafik gående, besök
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Endast färdtjänst

Flöden / Bilburna patienter och besökare
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Illustrerade flöden för varumottagning (grå linje)

Illustrerade flöden för sängburen trafik

Parkeringar
Järfällas	parkeringsnorm	anger	att	det	bör	finnas	15	bilplatser	per	1000	kvadratmeter	bruttototalarea	
för	vårdcentral	och	sjukhus.	Enligt	rekommendationer	i	parkeringsnormen	finns	en	flexibilitet	för	att	
minska	antalet	parkeringsplatser	som	bland	annat	beror	på	standard	för	cykelparkering	samt	närhet	
till	kollektivtrafik.	Placeringen	av	planerat	sjukhus	är	intill	framtida	kollektivtrafiknod.	Järfälla	
kommun	har	som	mål	i	sin	Miljöplan	2016	–	2024	att	gång-	och	cykeltrafik	ska	prioriteras	tillsammans	
med	kollektivtrafiken,	vilket	uttrycker	en	ambition	att	cykel-	och	kollektivtrafikresandet	ska	öka.	
Jämförelse har gjorts med liknande sjukhus i samma storleksordning som det planerade sjukhuset. 

Endast färdtjänst

Flöden / Varor
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Endast färdtjänst

Flöden / Sängburna patienter
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Antalet	parkeringsplatser	per	1000	kvadratmeter	bruttototalarea	ligger	mellan	5	och	8	stycken	hos	
referenssjukhusen,	vilket	skulle	ge	ett	behov	av	150	-	240	parkeringsplatser	för	det	planerade	sjukhuset	
i	denna	detaljplan.	Om	parkeringsnormen	ska	följas	är	motsvarande	siffra	450	parkeringsplatser.	
Motsvarande	parkeringsnorm	finns	för	cykel	där	det	anges	att	25	platser	ska	finnas	per	1000	
kvadratmeter	bruttototalarea,	vilket	skulle	ge	ett	behov	av	750	parkeringsplatser	för	cykel.	

Sweco	har	tagit	fram	ett	PM	för	parkeringsbehovet.	Parkerings-	och	angöringsbehovet	har	beräknats	
utifrån	trafikflöden	uppdelade	på	olika	trafikslag	som	erhållits	från	Capio.	Dessa	trafikflöden	
innefattar verksamheter som är direkt kopplade till sjukhuset (anställda, patienter i öppen- respektive 
slutenvård	samt	besökare	till	patienter	inom	slutenvård).	Swecos	beräkningar	visar	på	ett	behov	om	
cirka	200	parkeringsplatser.	I	garaget	är	det	planerat	för	272	bilplatser.	För	kortare	vistelse	beräknas	
kantstensparkering	längs	Veddestavägen	kunna	användas.	Dessutom	skulle	det	även	vara	möjligt	att	
stanna	på	närliggande	gator	i	centrum	om	besökaren	har	de	fysiska	förutsättningarna.	

På	grund	av	att	Veddesta	planeras	som	ett	tättbebyggt	samhälle	med	ett	finmaskigt	vägnät,	planeras	
cykelparkeringsplatser	efter	det	som	nuvarande	parkeringsnorm	anger.	Detta	motsvarar	750	platser	
vilket	underlättar	transport	med	cykel.	I	garaget	är	det	planerat	för	572	platser	för	cykel,	resten	bedöms	
rymmas ovan mark på kvartersmark. 

Illustrerat garageplan

Miljö och hälsa

Geotekniska förhållanden
Rekommendationer	för	grundläggning	baseras	på	utförda	geotekniska	undersökningar.	Hårdgjorda	
ytor	kan	anläggas	utan	restriktioner	med	hänsyn	tagen	till	bergnivå	samt	förekommande	
jordarter.	Nivå	för	grundläggning	av	planerade	byggnader	är	inte	känd	i	detta	skede	och	
grundläggningsrekommendationer kan inte ges förrän senare i planprocessen när fördjupad utredning 
har genomförts.

Önskad	infiltration	av	dagvatten	bedöms	som	möjlig	att	genomföra.	Efter	att	läge	och	nivå	för	
byggnation	bestämts	kan	även	läge	för	eventuell	infiltration	föreslås.	En	hydrogeologisk	bedömning/
utredning kan då göras.
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Föroreningar
Föroreningssituation	ska	utredas	till	granskningsskedet.	Plankartan	reglerar	genom	en	bestämmelse	att	
markföroreningar	ska	avhjälpas	och	marken	ska	saneras	innan	startbesked	ges.	

Buller
Förordning

Den	1	juni	2015	trädde	nya	riktlinjer	i	kraft	gällande	buller	vid	bostadsbyggande	i	form	av	
Förordningen	om	trafikbuller	vid	bostadsbyggnader	(Svensk	författningssamling,	förordning	
2015:216).	I	förordningen	finns	bestämmelser	om	riktvärden	gällande	buller	utomhus	vid	
bostadsbyggnader	från	spårtrafik,	vägar	och	flygplatser.	Dessa	riktvärden	(§3	i	förordning	
2015:216)	ändras	från	och	med	den	1	juli	2017	och	kan	tillämpas	på	redan	påbörjade	detaljplaner.	
De	nya	bestämmelserna	kan	tillämpas	på	planärenden	som	påbörjats	från	och	med	den	2	januari	
2015.	Förordningen	innehåller	även	bestämmelser	när	det	gäller	beräkning	av	bullervärden	vid	
bostadsbyggnader.	

Resultat och analys

Sjukhusbyggnaden	kommer	att	behöva	dimensioneras	mot	inomhuskrav	på	ekvivalenta	och	maximala	
ljudnivåer	som	gäller	enligt	SS:25268	för	vårdlokaler.	Dessa	krav	måste	bedömas	med	hänseende	till	
ljudnivåreduktionen som fasaden tillsammans med fönster åstadkommer och sättas i proportion till 
yttre	ljudkällor	(i	det	här	fallet	väg-	och	spårtrafik).	De	mest	utsatta	fasaderna	där	dimensionering	av	
fönster	är	av	extra	stor	betydelse	finns	på	de	nedersta	våningsplanen	som	vetter	mot	Veddestavägen,	
där	maximala	nivåer	beräknas	till	79	dBA	och	ekvivalenta	nivåer	till	62	dBA.	

Byggnaden	som	avser	äldreboende/trygghetsboende	kommer	att	behöva	dimensioneras	utifrån	
gällande krav för utrymme för patienters sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad (så som 
vardagsrum	i	äldreboende)	som	finns	i	SS:25268.	Av	störst	vikt	för	dimensionera	av	fönster	är	de	
nedersta	våningsplanen	som	vetter	mot	Veddestavägen	där	maximala	nivåer	beräknas	till	82	dBA	och	
ekvivalenta	nivåer	till	64dBA.	

Beroende	på	verksamhetsform	i	det	planerade	äldreboendet	kan	riktvärden	och	bedömningsgrunder	
för	bostäder	bli	gällande.	I	det	fallet	måste	lägenheter	vara	genomgående	med	minst	hälften	av	
boningsrummen	mot	ljudskyddad	sida	(under	55	dBA	ekvivalent	ljudnivå)	eller	för	mindre	enkelsidiga	
lägenheter	(under	35	kvadratmeter)	klara	riktvärdet	65	dBA	vid	fasad.	Dessa	riktvärden	kan	klaras	för	
större	delen	av	byggnaden	utan	ytterligare	åtgärder.	För	den	korta	sidan	av	det	L-formade	huset	kan	
åtgärder	så	som	delvis	inglasade	balkonger,	vilka	bedöms	kunna	ge	reduktion	på	10-15	dBA,	behövas	
på	de	översta	nio	våningsplanen.	Uteplats	(riktvärden,	under	50	dBA	ekvivalent	nivå	och	under	70	
dBA	maximal	nivå)	kan	anordnas	på	gårdssidan.

Risk
Då	planerad	bebyggelse	ligger	närmare	led	för	farligt	gods	än	150	meter	rekommenderar	Länsstyrelsen	
i	Stockholms	län	att	en	riskanalys	ska	genomföras	för	att	avgöra	om	planerad	bebyggelse	är	lämplig	
utifrån	ett	olycksriskperspektiv	(Länsstyrelsen	i	Stockholms	län,	2016).	

Transporter	av	farligt	gods	i	närheten	av	Veddesta	sker	främst	på	Mälarbanan	och	E18	som	ligger	cirka	
140	meter	respektive	195	meter	från	planområdet.	Då	Mälarbanan	och	E18	går	parallellt	med	varandra	
längs med planområdet har den gemensamma riskpåverkan analyserats. 

Beräkningar	visar	att	individrisken	utmed	E18	och	Mälarbanan	ligger	under	ALARP-området	(As	
Low	As	Reasonably	Practicable),	vilket	medför	att	specifika	åtgärder	inte	krävs.	Beräkningarna	visar	
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dock	att	samhällsrisken	ligger	inom	ALARP-området	vilket	medför	att	åtgärder	bör	vidtas	om	de	står	i	
proportion till den riskreducerande effekten. 

Genomförd	riskutredning	rekommenderar	att	följande	åtgärder	ska	beaktas	i	samband	med	bebyggelse	
utmed	E18	och	Mälarbanan:

- Avstånd mellan väg och fasad ska vara längre än 60 meter.

-	Friskluftsintag	till	byggnaderna	ska	placeras	bort	från	vägområdet,	t.ex.	på	tak.	Alternativt	att	
ventilationen	förses	med	detektorer	för	att	stoppa	och	skydda	för	vidare	spridning	av	brandfarliga	och	
giftiga	gaser	utifrån	och	vidare	in	i	byggnaden.	Detta	säkras	i	plankartan.	

-	Byggnader	ska	kunna	utrymmas	bort	från	E18	och	Mälarbanan.	Det	är	inget	krav	på	en	formell	
utrymningsväg	men	ska	säkerställa	att	personer	inom	planområdet	kan	röra	sig	bort	från	riskkällan	vid	
en eventuell olycka. 

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning,	spillvatten
Området	kommer	anslutas	att	till	kommunalt	vatten	och	avlopp.

Dagvattenhantering
Förändringen i markanvändning medför en övergång från mestadels industriytor till en 
sjukhusbyggnad	och	en	ytterligare	byggnad	med	tillhörande	kvartersmark.	I	och	med	exploateringen	
kommer såväl mängden takyta som grönyta att öka inom planområdet.

Recipient för området är Bällstaån som klassas som en ytvattenförekomst med otillfredsställande 
kemisk och ekologisk status.

En förtätning av området enligt föreslagen planskiss skulle, utan användning av gröna tak, medföra 
ökade	dagvattenflöden	med	cirka	17	%	för	ett	dimensionerande	10-årsregn	samt	en	ökning	med									
15	%	för	årsmedelflödet.	Om	taket	beläggs	med	75	%	gröna	tak	av	tunnare	sedumtyp	sker	istället	en	
minskning	med	8	%	respektive	20	%	jämfört	med	nuvarande	förhållanden.

För	att	skapa	en	fungerande	dagvattenhantering	med	en	minskad	belastning	både	på	befintligt	
dagvattensystem och på recipienten, efter planerade förändringar av planområdet, föreslås följande 
åtgärder:

- Dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet, så som tak och asfaltsytor, leds till 
makadammagasin	för	rening,	fördröjning	och	infiltration.	Dagvattnet	leds	sedan	via	ledningar	eller	
makadamdiken	till	befintliga	eller	planerade	dagvattenledningar.

- Som ett komplement till de större dagvattenlösningarna, som står för den största delen av rening 
och fördröjning, kan mindre och mer lokala dagvattenlösningar implementeras i främst park och 
grönområden,	till	exempel	rabatter,	växtbäddar,	gräsytor	och	trädplanteringar.

- För ytterligare fördröjning kan en del av takytorna inom kvartersområdena anläggas med gröna tak.

Den totala fördröjningsvolymen uppgår till 230 m3 under förutsättningen att gröna tak inte används. 
Vid	anläggningen	av	gröna	tak	minskar	den	beräknade	fördröjningsvolymen	med	ca	26	%	från	230	m3	
till	170	m3.	Om	semi-intensiva	tak	väljs	minskar	behovet	av	fördröjningsvolym	ytterligare.

De	föreslagna	åtgärderna	är	beräknade	att	uppfylla	både	de	tillåtna	flödesbegränsningarna	och	
riktvärden gällande utsläpp inom Bällstaåns avrinningsområde. Dessa riktlinjer för dagvattenhantering 



Dnr Kst 2016/475
SAMRÅDSHANDLING

2017-10-20

20

är satta av Järfälla kommun för att uppnå god kemisk och ekologisk status för Bällstaån och 
för att undvika översvämning i Bällstaåns avrinningsområde. Enligt Weserdomen räcker det 
med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett (Havs- och 
vattenmyndigheten	2016).	Sammantaget	bedöms	de	föreslagna	förändringarna	av	utredningsområdet	
inte orsaka en försämrad status hos någon kvalitetsfaktor eller miljökvalitetsnorm för recipienten. Till 
stor	del	kommer	den	planerade	förändringen	som	helhet,	i	och	med	att	industriytan	byggs	bort,	snarare	
bidra	till	en	förbättrad	vattenkvalitet.

Gällande	extremregn	visar	Järfälla	kommuns	skyfallsmodell	för	ett	100-årsregn	(DHI,	2011)	på	en	
viss översvämningsrisk inom planområdet. De planerade förändringarna inom planområdet kommer 
dock leda till att höjdsättningen inom området förändras, vilket gör skyfallsmodellens resultat mindre 
tillämpbart	inom	planområdet.

Höjdsättningen	av	planområdet	bör	planeras	för	att	klara	hanteringen	av	extremregn,	som	till	exempel	
ett	50-	eller	100-årsregn.	Om	makadammagasinet	bräddas,	rinner	överskottsvattnet	ut	på	vägarna	som	
då fungerar som sekundära transportvägar. Denna lösning medför att risken för skador på hus och 
grundläggning kan minskas.

Planområdet	bör	höjdsättas	så	att	överskottsvatten	ovanpå	garaget	kan	rinna	mot	omkringliggande	
gator.	Dessutom	bör	markytan	närmast	huskropparna	höjdsättas	så	att	den	lutar	bort	från	husväggarna	
för	att	förhindra	att	vatten	tränger	in	i	byggnaderna.

Fördröjningsmagasinen	leder	inte	enbart	till	en	förbättrad	rening	av	dagvattnet	utan	även	till	
fördröjning	av	kraftiga	flöden.	Föreslagen	dagvattenlösning	bidrar	således	till	en	minskad	belastning	
på ledningsnätet vid extremregn.

Energiförsörjning
E.ON	äger	fjärrvärmenätet	i	Järfälla	kommun.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Järfälla kommuns renhållningsordning (Avfallsföreskrifter, 
Tekniska	nämndens	Riktlinjer	för	avfallshantering	samt	avfallsplan).	Diskussion	pågår	om	att	ansluta	
området	till	en	ny	sopsug	som	placeras	i	Veddesta.

El
Elnätet	byggs	ut	i	samband	med	utbyggnad	av	gator	och	ny	bebyggelse.	

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

Behovsbedömning 
Detaljplanens genomförande kan antas	medföra	sådan	betydande	miljpåverkan	som	beskrivs	i	PBL	4	
kap	34	§	eller	MB	6	kap	11§.	Därmed	kommer	en	miljöbedömning	att	göras.

Sammanfattning av konsekvenser
Nedan	sammanfattas	konsekvenserna	av	planförslagets	genomförande	utifrån	miljökonsekvensbe-
skrivningen.	Alternativt	förslag	samt	nollalternativet	beskrivs	närmare	i	miljökonsekvensbeskrivning-
en.
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5. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning
Kommunen	genom	samhällsbyggnadsavdelningen	ansvarar	för	upprättande	av	detaljplan	med	
tillhörande handlingar. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid granskning 
av lov och anmälan. 

Samhällsbyggnadsavdelningen	ansvarar	för	upprättande	av	erforderliga	avtal	som	krävs	för	
detaljplanens genomförande.

Lantmäterimyndigheten	ansvarar	för	erforderliga	fastighetsbildningsåtgärder	på	fastighetsägarens	
initiativ	och	bekostnad.	

Kommunen ansvarar för anläggande, drift och skötsel av allmän platsmark. Ledningsägarna ansvarar 
för	utbyggnad	av	respektive	nät	för	fjärrvärme,	el,	tele	etc	samt	de	omläggningar	som	krävs	för	
genomförandet av detaljplanen. Nedläggning av nya ledningar i allmänna gator ska samordnas med 
kommunens	utbyggnad	av	dessa.	

Stockholms	Läns	Landsting	genom	Förvaltning	för	utbyggd	tunnelbana	(FUT)	ansvarar	för	utbyggnad	
av	tunnelbana	inom	området.

Exploatören	inom	planområdet	ansvarar	för	genomförandet	av	bebyggelse	och	anläggningar	samt	drift	
och skötsel av dessa på kvartersmark. 

Respektive	ledningsägare	ansvarar	för	eventuell	flytt	och	utbyggnad	av	ledningar	efter	
överenskommelse med kommunen och exploatören.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats, d.v.s. gator och parker inom planområdet. Kommunen är 
även huvudman för vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. 

Inom	planområdet	är	E.ON	Elnät	huvudman	för	elnätet	och	E.ON	Värme	för	fjärrvärmenätet.	
Respektive	ledningsägare	ansvarar	för	nybyggnad	och	eventuell	ombyggnad	av	sina	respektive	
ledningar	samt	drift	och	skötsel	efter	utbyggnad.	

Avtal
Marköverlåtelseavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören inför antagande av detaljplanen. 
Avtalet	kommer	att	reglera	bland	annat	pris,	tillträde,	dagvattenhantering,	etableringsytor,	tomtens	och	
byggnadernas	utformning	mm.	

Avtal	kommer	att	tecknas	mellan	kommunen	och	respektive	berörd	ledningsägare.

Kvalitetsprogram
Ett	kvalitetsprogram,	som	bland	annat	visar	på	ambitioner	och	avsikter	när	det	gäller	gestaltning	av	
bebyggelse	och	yttre	miljö,	utarbetas	under	planarbetets	gång.	Programmet	ska	ingå	som	en	del	i	
det avtal som ska upprättas mellan kommunen och exploatören och ska vara ett stöd i projektering, 
bygglovhantering	och	genomförande.



Dnr Kst 2016/475
SAMRÅDSHANDLING

2017-10-20

23

Befintl iga detaljplaner
Se	sida	4.	

Fastighetsrätts l iga frågor

Markägoförhållanden
Planområdet	omfattas	av	del	av	fastigheterna	Veddesta	2:7,	Veddesta	2:33	och	Veddesta	2:1	som	ägs	
av Järfälla kommun.

Använding av mark
Föreliggande planförslag redovisar avgränsning mellan kvartersmark och allmän platsmark. 
Planförslag	möjliggör	markanvändning	för	vård,	bostäder,	parkering,	förskola,	tekniska	anläggningar	
samt	trafikändamål	under	mark	på	kvartersmark.	På	den	allmänna	platsmarken	medges	gata,	park	och	
trafikändamål	under	mark.

Fastighetsbildning
Lantmäterimyndigheten	ansvarar	för	erforderliga	fastighetsbildningsåtgärder,	på	fastighetsägarens	
initiativ	och	bekostnad.	För	planens	genomförande	krävs	fastighetsbildning.	

Genom	i	huvudsak	avstyckning	kan	nya	fastigheter	bildas.	Planen	medger	möjlighet	till	
3D-fastighetsbildning	inom	kvartersmark	för	vård,	bostäder,	centrum,	parkering	och	förskola	med	
skilda	fastigheter	för	respektive	ändamål.	Planen	medger	3D-fastighetsbildning	för	trafikändamål	inom	
kvartersmark och allmän platsmark.

Tunnelbaneanläggning
Anläggningar	för	tunnelbanan	kommer	att	säkras	med	3D-fastighetsbildning	eller	servitut.	
Landstinget har för avsikt att i första hand välja att anläggningen säkerställs genom servitut, antingen 
genom	frivilliga	överenskommelser	eller	genom	fastighetsreglering.	Detaljplanens	bestämmelser	
om lägsta schaktdjup överensstämmer med avgränsningen av den framtida rättigheten för 
tunnelbaneanläggningen.

Ekonomiska frågor 
Exploateringskostnader
Genomförandet	av	detaljplanen	innebär	investeringskostnader	för	kommunen	i	form	av	utbyggnad	
av	gator	och	park	inom	allmän	plats.	Samtliga	dessa	utgifter	finansieras	genom	kommunstyrelsens	
budget.

Ersättning vid försäljning
Kommunen	avser	att	sälja	kvartersmarken.	Vid	försäljning	ska	marknadspris	för	byggrätterna	
tillämpas. 

Ett	avtal	mellan	Staten,	Landstinget	och	Kommunen	har	tidigare	träffats	för	att	möjliggöra	utbyggnad	
av	tunnelbana	till	området.

Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. 
Exploatören står även för eventuella servisanslutningar.

Driftbudgeten	för	park	och	gata	kommer	att	påverkas	i	och	med	ett	utökat	skötselansvar.	Kommunala	
medel ska avsättas för ökade drift- och underhållskostnader. 
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Ledningar
Kostnaderna	för	eventuell	flytt	av	ledningar	regleras	med	separata	avtal	mellan	kommunen	och	
respektive	ledningsägare.	Nyanläggning	av	ledningar	för	den	tillkommande	bebyggelsen	bekostas	av	
respektive	ledningshavare	och	finansieras	med	anslutningsavgifter	från	kommande	brukare.

Gatukostnader
Kommunen	ansvarar	för	utbyggnad	av	gata	och	park	på	allmän	plats.	Exploatören	ansvarar	för	anslut-
ning till allmänna ytor.

Tekniska frågor
Planbeskrivningen	redovisar	vilka	utredningar	som	genomförts	inom	ramen	för	planarbetet.	
Exploatören ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs för 
bebyggelse	inom	kvartersmark.

Markföroreningar
Markföroreningar	ska	vara	avhjälpta	för	att	klara	riktvärden	för	avsedd	användning	innan	startbesked	
ges.

Genomförandetid
Planens genomförandetid slutar 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Planområdet berör fastigheterna Veddesta 2:1, 2:7 och 2:33 
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6. MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän
Josefine	Idbrant		 Projektledare

Dino Alijagic  Planarkitekt

David	Nordin	 	 Trafikplanerare

Maria Jörle  Genomförande

Övriga medverkande
Hemsö

BSK Arkitekter

Ekologigruppen

Sweco

  Malin Danielsson                                            Dino Alijagic

  Planchef       Planarkitekt



postadress: 177 80 Järfälla

telefon växel: 08-580 285 00

epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se 

webbplats: www.jarfalla.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Plan- och exploateringsavdelningen

Dino Alijagic

telefon: 08 580 287 91

 
INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD

Detajplanen upprättas med utökat planförande enligt följande tidplan:

Samråd   Q4 2017

Granskning  Q3 2018

Beslut om antagande Q4 2018

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.jarfalla.se. Planhandlingarna 
finns även att läsa hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg centrum samt på 
Herresta bibliotek i Barkarbystaden. 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- 
och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.


