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Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att 
utvecklas till en blandstad som inrymmer bostäder, kontor, service och andra 
verksamheter samt att ta tillvara och utveckla goda kollektivmöjligheter. 

Veddesta upplevs idag som ett renodlat industriområde. Gällande detaljplaner 
anger i huvudsak industriändamål men med vissa inslag av kontor och 
handel. Området har i huvudsak låg exploateringsgrad och byggnadshöjden 
på bebyggelsen är låg. 

I samband med utbyggnaden av Mälarbanan, flytt av Barkarby station 
och utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till den nya Barkarby station 
får Veddesta ett mer strategiskt läge än tidigare. Veddesta hamnar i direkt 
anslutning till en kollektivtrafiknod och omstigningspunkt av regional 
betydelse. Detta skapar möjligheter för bostäder och nya företag att etablera 
sig i området. Veddesta har goda förutsättningar att utvecklas till en blandstad 
med bostäder, kontor, service och andra verksamheter. Då behöver området 
få en mer stadskaraktär och förstärkas med mötesplatser och ytor för gång 
och cykelbanor. 

Förändringsarbetet med området är långsiktligt och avses ske under en 
längre period. Gradvis kan en förändring ske där en del av de befintliga 
verksamheterna existerar tillsammans med de nya bostäderna och 
verksamheterna.  

Sammanfattning



Handlingar
Detaljplaneprogrammet för södra Veddesta utgörs av detta dokument och en 
behovsbedömning.

Tidigare utredningar
- Förstudie för bostäder på fastigheten Veddesta 2:27
- Bällstaån
- Program till detaljplan för ny bebyggelse i Ormbacka
- Regionala kärnan Barkarby - Jakobsberg  Analys av förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter gällande verksamhet
- Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Medverkande tjänstemän

Planprocessen och tidplan
Detaljplaneprogram är första steget i detaljplaneprocessen. Kommunen 
avgör själv om ett detaljplaneprogram behövs för att förtydliga mål och 
utgångspunkter. Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens 
beslutsunderlag i ett tidigt skede. De berörda ges möjlighet till insyn 
och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Efter varje 
planeringsfas sammanställer och kommenterar kommunstyrelseförvaltningen 
de synpunkter som framförts. 

Detaljplaneprogrammet kommer att vara på samråd under augusti-september 
2014. Godkännande av samrådsredogörelsen beräknas till november 2014. 
Beslut om uppdrag för den första detaljplanen beräknas till sista kvartalet 
2014. 

Jenny Borheim  Projektledare/planarkitekt
Linda Börjesson   Näringslivschef
Toni Chmielewski  Exploateringsingenjör
Katarina Ekestubbe  Kommunekolog
David Nordin   Trafikplanerare
Ingrid Kennerstedt Bornhall Kommunantikvarie
Anders Lundqvist  VA-utredningsingenjör
Babette Marklund  Vattenstrateg
Mats Olsson   Trafikplanerare
Anne Pages   Miljöinspektör
Kerstin Sköld   Stadsträdgårdsmästare 
Jenny Ångman   Miljöplanerare

KS = Kommunstyrelsen
PLU = Kommunens planutskott
KF = Kommunfullmäktige
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INLEDNING
Syfte
Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att 
utvecklas till en blandstad som inrymmer, bostäder, kontor, service och andra 
verksamheter samt att ta tillvara och utveckla goda kollektivmöjligheter. 
Programmet ska även möjliggöra för goda kopplingar till, från och inom den 
regionala stadskärnan.

Bakgrund
Veddesta upplevs idag som ett renodlat industriområde. Gällande detaljplaner 
anger i huvudsak industriändamål men med vissa inslag av kontor och 
handel, främst i anslutning till Veddesta centrum. Området har i huvudsak 
låg exploateringsgrad. Veddesta ligger i den av regional utvecklingsplan för 
Stockholm, (RUFS) utpekade regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. 
Veddesta har idag god tillgänglighet både till det lokala och regionala 
vägnätet som spårtrafik och övrig kollektivtrafik. Områdets koppling till 
omvärlden stärks ytterligare genom planerad utbyggnad av tunnelbana från 
Akalla till Barkarby och pågående flytt av Barkarby station. 

I anslutning till området  pågår flera stadsutvecklingsarbeten bland annat 
genom: 
•  Utbyggnad av Barkarbystaden I och planläggning av Barkarbystaden II
•  Mälarbanans utbyggnad till fyra spår medför i ett första steg bland 
annat att Barkarby station flyttas cirka 250 meter norrut samt att en ny    
stationsbyggnad uppförs på nya Barkarbybron över spåren. Mälarbanans 
utbyggnad beräknas vara klar 2016. Nya Barkarby station och Veddestabron 
förbereds för att i ett andra steg kunna etablera en regional tågstation 
(Stockholm Väst) med en ny stationsbyggnad i anslutning till Veddestabron.
•  Första etappen på ny broförbindelse mellan Veddesta och Barkarbystaden 
(Veddestabron) som beräknas vara klar 2016.
•  Utbyggnad av Växthusvägens förlängning från Hässelby villastad med 
anslutning till Järfällavägen.
•  Ny handelsetablering vid Viksjöleden/Nettovägen (Kodaktomten).

Läge och avgränsning
Programområdet ligger norr om Barkarby och avgränsas i söder av 
Veddestabäcken, i öster av Mälarbanan i väster av Järfällavägen och i norr av 
Viksjöleden. Området är cirka 860 000 kvadratmeter stort.  

Ägandeförhållanden
Flera fastigheter i området ägs av Järfälla kommun och i området finns cirka 
50 privatägda fastigheter.

Karta över mark som kommunen innehar är rödmarkerat

Järfällavägen
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Veddestavägen

Mälarbanan
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-01 § 4 att ta fram en ny 
översiktsplan. Ett förslag till ny översiktsplan har utarbetats och godkänts av 
kommunstyrelsen 12 maj 2014 och förväntas antas av kommunfullmäktige 2 
juni 2014.

I förslaget till ny översiktsplan beskrivs framtidsbilden för Veddesta enligt 
nedan:

Jakobsberg, Barkarby och delar av Veddesta har en tydlig stadskaraktär 
och är på väg att växa samman till en stor, tät och sammanhållen regional 
stadskärna. Förutsättningarna för det kunskapsintensiva näringslivet är goda 
vilket innebär att dessa verksamheter har stärkts. Även service- och
tjänstesektorn har vuxit i kärnan.

Motiv
I RUFS 2010 redovisas en önskad utveckling av åtta regionala kärnor,
utöver den centrala regionkärnan. Barkarby-Jakobsberg är en av dessa.
Att skapa en hållbar region är det främsta skälet till utveckling av regionala
stadskärnor. Detta genom att de avlastar den centrala kärnan, innebär bättre
hushållning med mark samt ger förutsättningar för kortare avstånd mellan
hem och arbete. Att utveckla en regional stadskärna i Barkarby-Jakobsberg 
innebär att kommunen behöver skapa en tät och upplevelserik stadsmiljö 
med urbana kvaliteter, fler boendemöjligheter, fler arbetsplatser och en bättre 
kollektivtrafik. Dessa kvaliteter är attraktiva för såväl boende som kunskaps- 
och tjänsteintensiva företag. I en tät struktur begränsas behovet av transporter 
och infrastrukturen används på ett effektivt sätt.

Vägledning för den regionala stadskärnan
• Bebyggelsen ska utformas med en genomsnittligt hög täthet och 
ha en tydlig stadskaraktär. Vid spårstationer ska bebyggelsen och 
exploateringsgraden vara hög.

• Bebyggelsen ska innehålla en blandning av funktioner och ge plats för ett 
bra utbud av urbana verksamheter. 
• Bottenvåningarna ska ha en användning och utformning som
tillför staden liv.
• Förhållandet mellan byggnaderna och de offentliga rummen ska
vara stadsmässigt. Det handlar om hur den fysiska strukturen ser ut;
rumslighet, byggnaders placering i relation till gator och platser samt
kvarters- och gatustruktur.
• De offentliga rummen ska 
 - vara varierade, integrerade i gaunätet, tillgängliga och ha hög kvalitet.
 - utformas så det är tydligt hur de kan användas. Det ska vara tydliga 
relationer mellan offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata stadsrum. 

Gällande detaljplaner
För området finns det 11 stadsplaner/detaljplaner. Programområdet är 
främst planlagt för industri, kontor och natur men även ett idrottsområde 
finns planlagt inom programområdet. Genomförandetiderna för samtliga 
stadsplaner/detaljplaner inom programområdet har löpt ut.
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Strandskydd 
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet 
omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd, både på land och ut i vattnet. Syftet med strandskyddet är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet, samt att bevara 
goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Strandskyddet är 
upphävt för Veddestabäcken vid Veddesta. 

Riksintresse
Mälarbanan och dess stationer är av riksintresse för kommunikationer i 
enlighet med miljöbalken 3 kap 8§. Det innebär att Mälarbanans funktion 
är av intresse för en väsentligt större grupp än kommunens invånare 
och att avvägningar mellan riksintressen och andra intressen bevakas av 
Länsstyrelsen. 

Utbyggnad av Mälarbanan
Mälarbanan, som avgränsar programområdet i öster, utgör en viktig del av 
Mälardalens järnvägsnät. Detaljplan för Mälarbanan vann laga kraft 
2012-07-12. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av Mälarbanan 
till fyra spår genom kommunen för att bland annat kunna öka trafikeringen, 
förkorta restiderna och minska trafikstörningarna. Mälarbanan planeras att till 
största delen ligga kvar i samma sträckning som idag. Utbyggnaden till fyra 
spår sker genom breddning av befintligt spårområde. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Enligt gällande miljökvalitetsnormer för vatten ska Bällstaån minst uppnå 
god kemisk och god ekologiskstatus senast 2015 respektive 2021.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 43 att ge kommundirektören i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med planprogram för del av 
Veddesta.

Behovsbedömning
För planprogram ska kommunen göra en behovsbedömning för att avgöra 
om en miljöbedömning ska göras. Resultatet av behovsbedömningen blir 
ett ställningstagande till om programmet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. 

En behovsbedömning har gjorts daterad 2014-05-27. Sammantaget bedöms 
inte programmet medföra betydande miljöpåverkan, då det framförallt är 
redan ianspråktagen mark som kommer att exploateras. Blandad bebyggelse 
med arbetsplatser och bostäder i ett kollektivtrafiktillgängligt läge är positivt 
med avseende på klimatpåverkan. Det som måste beaktas vid fortsatt 
detaljplanering är EUs ramdirektiv för vatten, som berör Veddestabäcken och 
som anger att god ekologisk och god kemisk status ska uppnås i sjöar och 
vattendrag.
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OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR
Den regionala stadskärnan
De regionala stadskärnorna omfattar den centrala regionkärnan och de yttre 
regionala stadskärnorna. Utvecklingen i den centrala regionkärnan är av stor 
betydelse för regionens samlade konkurrensförmåga. Gemensamt för de 
yttre regionala stadskärnorna är att de har särskilt hög regional tillgänglighet 
och fungerar som knutpunkter i transportsystemet. De ska utgöra attraktiva 
lokaliseringsplatser som kan avlasta den centrala regionkärnan, motverka 
att bostäder och verksamheter sprids ut och ge goda möjligheter till 
resurseffektiva infrastrukturlösningar. Flera av de regionala stadskärnorna 
ingår även i ett övergripande stadsnätverk i östra Mellansverige. De har god 
storregional tillgänglighet genom regionaltågstrafik. 

De fyra stadsdelarna Jakobsberg, Barkarbystaden, Barkarby handelsplats och 
Veddesta bildar tillsammans en regional stadskärna. Det pågår många projekt 
inom eller i anslutning till den regionalakärnan som påverkar Veddesta.
 

Växthusvägen
Vägen är en förlängning av Växthusvägen i Stockholm till Vinlandsvägen i 
Järfälla. Vägen ska vara en gen förbindelse mellan Västerort och Veddesta, 
Jakobsberg och Barkarby handelsplats. Den ska också avlasta Skälbyvägen 
och Ekvägen samt utgöra tillfart till framtida bebyggelse i Ormbacka.

Mälarbanan
Mälarbanans utbyggnad till fyra spår medför i ett första steg bland 
annat att Barkarby station flyttas cirka 250 meter norrut samt att en ny 
stationsbyggnad uppförs på nya Barkarbybron över spåren. Mälarbanans 
utbyggnad och första etappen av Veddestabron beräknas vara klara 2016. Nya 
Barkarby station och Veddestabron förbereds för att i ett andra steg kunna 
etablera en regional tågstation (Stockholm Väst) med en ny stationsbyggnad 
med anslutning till Veddestabron. Syftet är bland annat att öka trafikeringen, 
förkorta restiderna och minska trafikstörningarna på Mälarbanan. Genom 
Stockholm väst tillkommer en bytespunkt och tillgång till tvärförbindelse av 
nytta för östra Mellansverige.

Visionsbild för Mälarbanans utbyggnad i första etappen Visionsbild för Mälarbanans utbyggnad i andra etappen
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Barkarbystaden
En central del av Barkarbystadens är under utbyggnad med drygt 2000 
nya bostäder och bland annat etablering av skola och område för kultur 
och idrott samt kommersiella kvarter för handel, service och kontor/hotell. 
Detaljplanearbetet med Barkarbystaden II har påbörjats. För att koppla ihop 
Barkarbystaden och Veddesta bättre byggs en ny broförbindelse mellan 
Veddesta och Barkarbystaden (Veddestabron) som enligt nuvarande planer 
beräknas vara klar 2016.

Byleden
När Växthusvägen är utbyggd kommer trafiken att minska på Byleden vilket 
innebär att ny bebyggelse kan bli aktuell i ett bra kollektivtrafiknära läge till 
Stockholm väst. Sydväst om Veddesta finns områden som avses förtätas med 
i första hand bostäder.

Ormbacka
Programområdet för Ormbacka ligger väster om Veddesta och föreslår en 
utbyggnad på cirka 400 bostäder i småhus och i mindre flerbostadshus. 
Pågående verksamheter i programområdet föreslås vara kvar och ska kunna 
integreras med de nya bostäderna. 

Markanvändning
Programområdet inrymmer industriverksamheter men även andra 
verksamheter som exempelvis kontorshotell, bilhandel, bilverkstad, 
möbelförsäljning och golfhall. 
 
Bebyggelse
Ett mindre industriområde i den norra delen av Veddesta fanns med redan 
i 1952 års generalplan. Tre år senare köptes större delen av Veddesta gård 
av Järfälla kommun och 1960 fastställdes den första detaljplanen. Samma 
år började kommunen att sälja tomter för industriändamål. Under 1960 till 
80-talet utarbetades flera nya detaljplaner för Veddesta. Bebyggelse Saldovägen

Bebyggelse Fakturavägen

Eftersom Veddesta ligger nära före detta Barkarby flygfält har det funnits 
restriktioner kring byggnadshöjden och detta har präglat områdets 
höjdsättning på bebyggelsen genom åren. 

I norra delen av programområdet finns en rättarbostad (den röda stugan vid 
Veddestavägen) som har hört till Veddesta gård och är den enda byggnad som 
finns kvar och påminner om platsens historia.
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Företagsområde
Veddesta Företagsområde är kommunens första och största industriområde 
där det idag finns cirka 300 små och stora företag inom flera olika 
branscher som erbjuder arbetstillfällen till tusentals Järfällabor och andra 
i Stockholmsregionen. Företag verksamma inom bilservice är vanligt 
förekommande; allt från däckservice, bildelar och plåt- och lackreparationer 
till biluthyrning och åkeritjänster. Här finns många företag inom varierande 
kategorier av sällanköpshandel såsom kyl- och värme, bilar, byggkeramik 
och badrumsprodukter men även inom traditionell sällanköpshandel som 
elektronik och möbler.  I Veddesta återfinns företag inom olika former av 
tillverkning - livsmedelsframställning och legotillverkning av mekanik. I 
Veddesta finns många små, ofta nystartade, företag som brukar gå vidare till 
andra lokaler i takt med att företaget växer. Trots att Veddesta är ett utpräglat 
industriområde finns det exempel på företag som är kunskapsintensiva 
och där majoriteten av de anställda har högskoleutbildning. Utbudet av 
lediga lokaler har legat på samma nivå under många år och intresset från 
ovan nämnda branscher att etablera sig i Veddesta är stort vilket har lett 
till att området har fått en spännande mix och uppfattas som dynamiskt 
av näringslivet. Kontorslokaler utan möjlighet till annan verksamhet är 
emellertid svårare att få uthyrda trots relativt låga hyresnivåer.

Naturmiljö
Natur och park
Det västra grönområdet, Fruns backe består av blandskog med mycket 
höga naturvärden. Det är en gammal kulturskog som delvis har betats. 
Här återfinns bland annat gran, tall, asp, björk och i norra delen finns även 
ek, lägre vegetation med bär samt backsippor. I Fruns backe finns fjärilen 
almsnabbvinge rapporterat (2006).

Strax norr om Saldovägen finns ett mindre skogsområde, Kvarnbacken, med 
höga naturvärden bestående av blandskog och hällmark. Där finns solitär tall 

Grönstruktur i området idag

på omkring 150 år samt ek, asp och ask. I norra delen av planområdet finns 
ett större skogsparti med gran och tall med högt naturvärde. 
 
Vid Äggelunda gamla tomtområde finns rapporterat följande rödlistade 
växter: bolmört, pimpinellros, äkta hjärtstilla och toppjungfrulin. 
Pimpinellrosen är troligen en förvildad variant. Toppjungfrulinet har flyttats 
in i Västra Järvafältets naturreservat 2011 på grund av byggnation av 
mälarbanan. Även växten luddvicker finns inrapporterat 1995 från Veddesta 
industriområde. Växten mistel finns inrapporterat vid Veddestavägen-
Äggelundavägen.

Veddestavägen

Järfällavägen
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Det finns ett vegetationssamband från Viksjö utmed Veddestabäcken mot 
Järfälla kyrkby som består av ädellövträd. Veddestabäcken är ett viktigt 
biflöde till Bällstaån. Utmed Veddestabäcken växer björk, sälg och poppel. 
Det finns inga ekologiska landskapssamband inom programområdet men i 
översiktsplanen är ett område strax öster om programområdet utpekat som ett 
prioriterat ekologiskt landskapssamband. 

Befintliga ekosystemtjänster inom området
Förutom rening av luft och viss temperaturreglering har den befintliga 
grönskan mest kulturell betydelse som plats för rekreation och naturlek samt 
kulturminne. Veddestabäcken med kringliggande grönytor har en viktig 
reglerande funktion genom fördröjning, utjämning och rening av vatten. 
Naturområdet kring Bällstaån är betydelsefullt då den minskar ras- och 
skredbenägenhet.

Kultur och fritid
Inom området finns naturmark för promenader och en hundrastgård vid Fruns 
backe. Från Veddesta nås de stora friområdena inom 2 kilometer. Det finns 
bra cykelvägar till Görvälns friområde och Barkarbystaden planeras med 
nya gång- och cykelvägar. Upplandsleden startar vid Barkarby station och 
passerar utmed Veddestabäcken. De närmaste stadsparkerna är Skälbyparken 
med bygdegård och Kyrkparken i Barkarbystaden. Inom området finns idag 
ingen områdeslek eller spontanidrottsplats.

Kulturmiljö och fornlämningar 
Veddesta gård är en av kommunens äldsta gårdar, etablerad under yngre 
järnåldern (550 – 1050 e Kr), vilket visas av ortnamnsändelsen –sta och 
intilliggande fornlämningar. I samband med exploateringar har flera 
gravfält och andra fornlämningar undersökts och tagits bort. Det största 
gårdsgravfältet Fruns backe ligger fortfarande kvar i områdets sydvästra del. 

Det röda huset i mitten av bilden är Rättarbostaden, den anda bevarande byggnaden från 
Veddesta gård, övriga byggnader har rivits (Källa: Kommunens bilddatabas)

Veddesta gårds byggnader revs eller brändes successivt efter att jordbruket 
lades ned 1964. Huvudbyggnaden brändes ned 1983 och den enda 
äldre byggnaden som finns kvar idag är Rättarbostaden, en rödfärgad 
1800-talsbyggnad i programområdets norra del. (Rättare är en äldre titel för 
förman vid ett större jordbruk. Rättarbostad är således dennes bostad.)

I området finns det fornlämningar som ligger inom planlagd mark för natur. 
Om nya fornlämningar påträffas ska de enligt lag anmälas till Länsstyrelsen. 
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Markförhållanden
Topografi
Området är i största delen platt med inslag av några större gröna höjdryggar.

Radon
Området har låg till normal nivå på markradon.

Geologi
Enligt det geologiska kartbladet utgörs marken mestadels av postglaciallera, 
glaciallera, berg i dagen och sandig morän. 

Ras- och skredrisk
Området närmast Veddestabäcken är i översiktsplanen markerat som ett ras- 
och skredriskområde. 

Höga vattenstånd
För marken kring Veddestabäcken finns det risk för översvämning. Området 
i planprogrammet påverkar även översvämningsområdet kring Bällstaån som 
ligger mellan E18 och Enköpingsvägen.

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik
Kombinerade gång- och cykelvägar finns längs Veddestavägen, Kontovägen, 
Järfällavägen/Byleden, Viksjöleden samt utmed Veddestabäcken. 
Dessutom går ett gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning genom 
planområdet. Girovägen och Fakturavägen har gångbana i hela sträckningen, 
Äggelundavägen endast bitvis medan Saldovägen helt saknar yta reserverad 
för oskyddade trafikanter. Ett gent cykelstråk saknas utmed Mälarbanans 
västra sida.

Befintliga cykelbanor, streckad linje i biltrafik

Veddestavägen

Järfällavägen

E18
Viksjöleden

Mälarbanan

Kontovägen

Saldovägen
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Kollektivtrafik
Veddestavägen trafikeras av en stombusslinje och fyra lokala busslinjer. 
Stombuss 178 går från Jakobsberg via Veddesta vidare till Akalla, Kista, 
Helenelund, Danderyds sjukhus och Mörby. Lokalbussarna förbinder 
Veddesta med Barkarby handelsplats, Barkarby, Skälby, Jakobsberg, Viksjö, 
Vällingby och Sollentuna. Kontovägen trafikeras av busslinjer som utgår från 
Jakobsberg och vidare mot Tensta, Solna centrum, Karolinska institutet och 
Vällingby. Det finns fyra busshållplatser inom programområdet. Stationen 
kommer att flyttas cirka 250 meter norrut som en del i projektet att bygga två 
nya spår på Mälarbanan. Från Barkarby station finns goda förbindelser med 
Stockholm central. Pendeltågen går med 15-minuterstrafik större delen av 
dygnet. Norrut finns pendeltågsförbindelse mot Kungsängen och Bålsta.

Trafik och vägar
Vägnätet i Veddesta är, något förenklat, uppbyggt kring Veddestavägen 
ifrån vilken det utgår ett antal återvändsgator. Fyrvägskorsningar saknas 
inom programområdet. Istället förekommer förskjutna trevägskors, som 
är en vanlig trafiksäkerhetsåtgärd men som inte är gynnsamma utifrån ett 
urbant stadsbyggnadsperspektiv. Veddesta är med sitt läge intill E 18 och de 
kommunala huvudvägarna Viksjöleden och Järfällavägen, en lättillgänglig 
plats med bil. Trafikplats Barkarby ligger strax utanför programområdets 
gränser. Vägarna runt Veddesta hör till de mest trafikerade i Järfälla. 
Viksjöleden är med sina cirka 21 500 fordon/dygn den mest trafikerade 
och Järfällavägen har omkring 12 000 fordon/dygn. Veddestavägens 
trafikmängder går från drygt 12 000 fordon/dygn i nordväst till knappt 
5 500 i sydost. Veddestavägen har hög andel tung trafik, mellan 13-19 
procent beroende på avsnitt. Viksjöleden och Kontovägen har knappt 
10 procent tung trafik medan Järfällavägen endast har 6 procent. Viksjöleden 
är sekundär transportväg för farligt gods.

Befintlig vägstruktur i området

Veddestavägen

Järfällavägen

E18Viksjöleden

Mälarbanan

Kontovägen

Saldovägen
Giro

vä
ge

n

Äggelundavä
gen
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Offentlig service
Barkarbyskolan ligger i direkt anslutning till programområdet.

Övrig service
I Veddesta finns ett blandat utbud av handel bland annat blomsterbutik, 
restauranger samt livsmedelsbutik.

Teknisk försörjning
Dagvatten 
Idag är det många stora hårdgjorda ytor i programområdet. Dagvatten från 
den norra delen av programområdet avleds under järnvägen till Bällstaån 
och dagvatten från de södra och västra delarna avleds till Veddestabäcken 
som rinner ut i Bällstaån norr om Barkarby station, öster om motorvägen 
E 18. Veddestabäcken är ett av de största biflödena till Bällstaån. Både 
Bällstaån och Veddestabäcken är förorenade. 

Veddesta köpcentrum

Vatten och spillvatten
Hela programområdet ligger 
inom verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten.

Inom programområdet har det 
kommunala vattenledningsnätet 
anslutningspunkter till 
Norrvattens huvudvattenledning.

Spillvatten från Veddesta 
avleds med självfall till 
Bromma reningsverk via 
en spillvattenledning längs 
järnvägen mot Hjulsta samt via 
spillvattenledning längs med 
Veddestabäcken. Ledningen 
längs med Veddestabäcken 
försörjer stora delar av Barkarby 
och Skälby. Denna ledning 
blir vid regn ofta överbelastad, 
varför det finns planer på att öka 
dimensionen på delar av sträckan.

Veddestabäcken

Uppvärmning och el
Fjärrvärme och el finns utbyggt i programområdet.
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Störningar och risker 
Buller
Bullerberäkningar finns för området, de största bullerkällorna är bland annat 
Mälarbanan, Viksjöleden och halva Veddestavägen samt speedwaybanan.  
Vid detaljplaneläggning kommer vidare bullerutredningar göras.

Vibrationer
Sammantaget bedöms konsekvenserna av vibrationsstörningar som måttliga 
efter utbyggnad av Mälarbanan. Vibrationer från järnvägen kan komma att 
behöva studeras vidare i samband med detaljplanering.

Risker från järnvägen
På Mälarbanan transporteras farligt gods, vilket kan kräva ett skyddsavstånd 
mellan ny bebyggelse och järnväg. Vid järnvägen alstras magnetfält. 
Mätningar och beräkningar på andra platser visar att bostäder kan placeras 
cirka 30 meter från närmaste spår för att uppfylla dagens rekommendationer 
avseende magnetfält. För bostäder närmare än 50 meter kan särskilda krav 
komma att ställas på husens konstruktioner och planlösningar.

Bensinstation 
I norra delen av programområdet, korsningen Veddestavägen - Viksjöleden 
finns en bensinstation med beräknat skyddsavstånd till bostäder på cirka 50 
meter. 

Markföroreningar
Eftersom programområdet idag är ett industriområde och även innehåller en 
bensinstation kommer markföroreningsundersökningar att behöva göras inför 
en fortsatt planprocess. Delar av marken kan komma att behöva saneras till 
erforderliga nivåer för bostadsbebyggelse där sådan planeras.

>70
>65-<=70
>60-<=65
>55-<=60
>50-<=55
>45-<=50
<=45

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dB(A)Bullerkarta

Veddestavägen

Järfällavägen

E18

Viksjöleden

Flyget
Programområdet ligger precis 
utanför inflygningen till Bromma. 
Vid planering av nya byggnader 
högre än 45 meter ska det 
samrådas med totalförsvaret.

Mälarbanan
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RIKTLINJER FÖR FORTSATT DETALJPLANEARBETE
Den regionala stadskärnan
Förhållningssätt
Veddesta ingår i den regionala stadskärnan Barkarby - Jakobsberg som är en 
av åtta regionala stadskärnor i Stockholms län.

Områdets höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet ska värnas och 
marken omkring pendeltågsstationen bör användas för stadsbebyggelse 
med mycket hög täthet. Stadsmiljön bör vara mångsidig med verksamheter, 
bostäder, service och handel. Ambitionen bör vara att skapa upplevelserika, 

täta och varierade miljöer utifrån stadskärnans respektive profil. Särskilt 
bör aktörerna satsa på att attrahera kontaktintensiva verksamheter med hög 
specialiseringsgrad eller stort regionalt upptagningsområde till stadskärnorna. 
Torg, parker, vatten, grönområden och mötesplatser är viktiga för kärnornas 
attraktivitet, liksom möjligheten att på ett tryggt sätt ta sig fram till fots och 
per cykel. (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010)

Inzoomad karta över bebyggelsestruktur i den regionala stadskärnan.



20

Markanvändning
I samband med utbyggnaden av Mälarbanan och flytt av Barkarby station får 
Veddesta ett mer strategiskt läge än tidigare. Området får bättre möjligheter 
för pendlare att resa in/ut till kommunen. Detta skapar även möjligheter 
för bostäder och nya företag i området samt att de befintliga och etablerade 
företagen i området får möjlighet att utveckla sina verksamheter. Detta 
möjliggör att en blandstad kan skapas med bostäder och verksamheter. En 
stadskaraktär ska eftersträvas i området. 

Förändringsarbetet med området är långsiktigt och kommer sannolikt ske 
under en längre period där det är viktigt med en tydlig etablering i anslutning 
till Stockholm väst i ett tidigt skede. Gradvis avses en förändring ske där 
de befintliga verksamheterna existerar tillsammans med de nya bostäderna. 
Totalt beräknas 3000-4000 nya bostäder kunna inrymmas i programområdet. 

Bebyggelse 
Målet är att skapa en kvartersstad med en större täthet och bredare innehåll 
än idag. Den befintliga kvartersstrukturen bryts upp i mindre kvarter och ges 
variation i byggnadshöjd och karaktär. Det skapas en funktionsblandning 
i kvarteren och i bottenvåningarna, där det är goda förutsättningar, 
ges möjlighet till urbana verksamheter. Typiskt för stadskaraktären är 
att bebyggelsen ligger med fasad i gräns mot gatan eller med mindre 
förgårdsmark och att området innehåller torg och andra platsbildningar. 
Bebyggelsen är uppbyggd som slutna eller halvslutna kvarter runt gröna, 
rymliga innergårdar med ytor för uteplatser och lekanordningar för de 
boende. På innergårdarna ska gemensamma komplementbebyggelse kunna 
placeras. Hela eller delar av kvarteret och innergårdarna ska kunna byggas 
med garage i källarplan och utrymme för dagvattenhantering ska finnas.

Området vid stationen som blir en ny kollektivtrafiknod med pendeltåg, 
tunnelbana, buss och fjärrtåg, ges en hög exploatering med en tydlig urban 
karaktär med exempelvis kontor i skyltläget mot E18 och Mälarbanan. 
Området knyts ihop med Barkarbystaden genom bland annat en ny bro. Ett 
högt våningstal och tätheten på bebyggelsen markerar den viktiga platsen 
för den regionala stadskärnan. I denna del kan ett nytt landmärke för 
området utvecklas. Området ligger i en kollektivtrafiknära läge vilket gör 
det attraktivt för både bostäder och verksamheter. 

Veddestavägen utvecklas till ett tydligare stråk både för kollektivtrafik 
och gående/cyklister, med ny bebyggelse närmre vägen så att ett tydligt 
definierat gaturum enligt rutnätstadens principer skapas. Våningsantalet 
är varierande mellan 6-8 våningar med möjlighet till bostäder och 
verksamheter. För att skapa variation i bebyggelsen tillåts att delar av 
bebyggelsen inom respektive kvarter sticker upp med exempelvis en 
våning till eller högre nockhöjd. 

Programområdets östra del mellan Veddestavägen och mot Barkarby, 
planeras för mestadels bostäder med lägre höjd mot Veddestabäcken och 
Barkarby. Våningsantalet är högre mot Veddestavägen och trappas sedan 
ner mot Veddestabäcken. Med nya bostäder i detta läge skapas en mjukare 
övergång mellan Barkarby och Veddesta än det är idag. I denna del finns 
även möjlighet till stadsradhus och bokaler (bostad och lokal tillsammans).

Verksamheter kan placeras i anslutning till de större vägarna medan 
bostäder placeras i mer skyddade lägen från buller. Tydliga kopplingar till 
Veddestavägen utvecklas. 
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Förslag på planerad täthet

Genomgående gård, Liljeholmen Genomgående gård, Frösunda

Exempel på lägre bebyggelse i Berlin
Flerbostadshus 7-10 våningar, 
Västerås

Flerbostadshus 7-8 våningar, Berlin

Veddestavägen

Järfällavägen

E18

Viksjöleden
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Befintlig byggnad i Veddesta 

Bostäder
I anslutning till stationsområdet planeras bland annat nya bostäder. Kvarteren 
kan vara varierade i fasadliv och täthet exempelvis med balkonger, franska 
balkonger, burspråk, indragna fasadliv, entréer mot gatan samt variation i 
våningsantal och höjder. Bostadsgårdarna utformas så att de är genomgående 
för gående. 

Verksamheter
Nya verksamheter bör placeras närmast järnvägen och på så sätt 
bilda  bullerskärm från Mälarbanan. En ny pendlarparkering placerad 
i parkeringshus kan utgöra en bullerskärm mot nya bostäder. Inga nya 
störande verksamheter planeras inom programområdet. Mindre inte störande 
verksamheter kan placeras närmast korsningar längs Veddestavägen för att på 
så sätt skapa livligare miljöer på dessa platser och ge möjlighet till tydligare 
platsbildningar.

Femvåningshus mot park i Berlin

Befintlig kontorbebyggelse i Veddesta
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Kopplingar till områdena runt omkring
I öster skapas nya kopplingar till Barkarbystaden med en ny gång- och 
cykelbro samt en bilbro med separata gång och cykelbanor över mälarbanan 
och E18.

I södra delen av Veddesta längs Veddestabäcken kan kopplingarna förbättras 
mellan Barkarby och Veddesta. Denna del av Veddesta uppfattas idag som 
en baksida mot Barkarby. Kopplingarna mellan Barkarby och Veddesta 
kan stärkas genom att de befintliga gång- och cykelbanorna får en tydligare 
utformning och att det skapas nya övergångar över Veddestabäcken med 
tydligare koppling mellan Veddesta och Barkarby. 

Från Söderhöjden som ligger utanför programområdet i norr är det idag 
många som rör sig till och från Veddesta köpcentrum. Denna sträckning kan 
förtydligas och stärkas ytterligare i det kommande arbetet.

När Ormbacka väster om programområdet är utbyggt kommer det att skapas 
nya rörelsemönster genom Veddesta. Det medför att även kopplingarna 
västerifrån mot stationen bör bli tydligare och underlättas.

Naturmiljö
Natur och park 
I programförslaget bevaras områden med naturvärden och ekologiska 
landskapssamband utvecklas utmed Veddestabäcken och från 
Veddestabäcken genom området mot Söderhöjden. Genom att anlägga 
en urban park med innehåll som exempelvis spontanidrottsplats och 
temalekplats förväntas naturvärdena i naturområdena bevaras trots ökad 
befolkning och därmed ökat slitage. 

Kultur och fritid
Tidigare har inom Ormbackaområdet ett läge reserverats för idrottsplats 
för att på sikt kunna ersätta Veddestavallen och i Barkarbystaden 

planeras för en ny idrottsplats. Med många nya bostäder behöver tidigare 
behovsbedömningar förändras och då finns ett behov av en idrottsplats 
i Veddesta. Placering av en idrottsplats kommer därför att prövas i den 
kommande planeringen. Detta för att hitta den lokalisering, nuvarande 
eller bättre, som möjliggör den bästa planeringen för området och bäst 
förutsättningar för föreningslivet. I området markerat som urban park finns 
möjlighet till idrott och rekreation.

Förslag till koppling mellan grönområdena

Veddestavägen

Järfällavägen

E18

Viksjöleden Urban 
park

Mälarbanan

Ved
de

sta
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ck
en
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Strandskydd
Vid framtagande av ny detaljplan inom 100 meter från Veddestabäcken 
återinförs strandskyddet och ett upphävande måste kunna motiveras utifrån 
de särskilda skälen enligt Miljöbalken.

Kulturmiljö och fornlämningar
Inga utgrävningar av kända fornlämningar planeras. Viktiga kulturhistoriska 
spår ska uppmärksammas och om möjligt bli en del av den nya 
utformningen. 

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik
Gångtrafikanter ska kunna ta sig fram bekvämt, tryggt, säkert och gent i 
Veddesta utan större omvägar eller hinder av kraftiga barriärer. Närhet är 
ett viktigt ledord för gångtrafikanter. Gångnätet ska därför vara finmaskigt, 
kontinuerligt och välintegrerat i stadsstrukturen. Kvarterens storlek påverkar 
gångtrafikantens tillgänglighet till stadsdelens olika platser. Ju mindre kvarter 
desto kortare gångavstånd. Hög standard ska gälla för gångbanorna med 
avseende på utrymme, belysning och beläggning.

Cykelnätet bör utformas välintegrerat i gatustrukturen vilket ger hög 
tillgänglighet och orienterbarhet. Stor vikt bör läggas på trafiksäkerhet där 
korsningspunkter är särskilt viktiga.

Väldimensionerad cykelparkering av hög standard ska finnas i direkt 
närhet till stationen. Det regionala cykelstråket Kungsängenstråket tangerar 
områdets västra gräns och ger goda förbindelser i nord-sydlig riktning. 
Förslag på ny gång- och cykelbana föreslås strax väster om Mälarbanan för 
att öka tillgängligheten samt kompletterande tvärförbindelser. 

Kollektivtrafik
Veddesta har ett mycket bra kollektivtrafikläge intill Mälarbanan. I samband 
med utbyggnaden av Mälarbanan flyttas Barkarby station närmare Veddesta 
vilket ytterligare bidrar till möjligheten till ett högt kollektivt resande.
Stationen trafikeras idag endast av pendeltåg men utrymme finns för 
utbyggnad till en regionaltågsstation, med arbetsnamnet Stockholm 
Väst. Tunnelbanans blå linje från Akalla/Kista byggs ut till Barkarby via 
Barkarbystaden med möjlighet till nya uppgångar i Veddesta. Tunnelbanan 
beräknas kunna tas i drift år 2021.

Förslag på utbyggt cykelnät samt viktig kollektivtrafiknod

Mälarbanan

Kontovägen

Saldovägen

Veddestavägen

Järfällavägen

E18

Viksjöleden

Kollektiv-
trafiknod
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Den av Trafikförvaltningen framtagna stombusstrategin föreslår att Barkarby 
trafikeras av två stombussar. Den ena följer Förbifart Stockholms sträckning 
med en avstickare till Barkarby, den andra linjen utgår från Barkarby och 
vidare norrut genom Järfälla, mot Upplands Väsby för att sedan landa i 
Vallentuna och Täby.

En ny gen bussförbindelse är möjlig från Stockholm väst till Hässelby/
Vällingby genom att förlänga Ekonomivägen i en ny bussgata mot 
Österdalsvägen. Utformningen av bussgatan behöver detaljstuderas vid 
kommande detaljplanering för att få ett säkert och tilltalande utförande med 
koppling till parken och befintliga bostäder. Veddestavägen kommer fortsatt 
att vara ett viktigt stråk för busstrafiken. 

Barkarby/Stockholm Väst behöver en ny större och modernare bussterminal i 
nära anslutning till stationens norra ände. Motorvägshållplatser kan också bli 
aktuellt för smidig omstigning från regionala bussar.
Genom att stationen är tänkt att trafikeras av regionaltåg, pendeltåg, 

tunnelbana, stom- och lokalbussar samt är placerad i en regional 
stadskärna mitt emellan de stora stadsutvecklingsområdena Veddesta och 
Barkarbystaden och fem minuter från Kista. På sikt kommer stationen att 
utgöra en av de tyngsta noderna för kollektivtrafiken i norra Storstockholm.

Trafik och gator
På grund av läget intill E18 och Viksjöleden är Veddesta en lättillgänglig 
plats med bil. Av den anledningen bör vägnätet utformas stadslikt genom ett 
rutnät som är genomgående, sammanhängande, tillgängligt men samtidigt 
inte prioriterat framför andra trafikslag, och som inte uppmuntrar till höga 
hastigheter. Emellertid behöver gatorna närmast trafikplats Barkarby hålla 
hög kapacitet så att risken för köbildning ut på E18 minimeras.
Veddestavägen är den naturliga huvudvägen för området men trafiken 
behöver fördelas över hela nätet för att inte bli barriärbildande och för att få 
urbanitet och rörelse i hela stadsdelen. 

Exempel infarten till Frösunda med övergång från motorväg till stadsgata 
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Schematiskt förslag till ny gatustrukturBefintlig vägstruktur

Gatorna i området utgår i möjligaste mån från befintliga vägar men 
strukturen behöver brytas ned till en mindre skala och bli betydligt mer 
sammanhängande. Veddestavägens förskjutna trevägskorsningar bör 
övervägas att ersättas med fyrvägskorsningar för att få en mer stadslik 
bebyggelse. Fyrvägskorsningar kan vid behov signalregleras eller utformas 
som cirkulationsplats.

Barkarby trafikplats behöver ett sydligare läge än dagens. Den nuvarande 
Barkarby trafikplats är utbyggd i omgångar de senaste 20 åren för klara de 
ökade kapacitetskraven. En ny Barkarby trafikplats med bättre kapacitet 
kan byggas i nytt läge cirka 300 meter söder om Viksjöleden. Detta för att 
fördela trafiken väster om E18 på fler vägar än Viksjöleden som annars 
prognostiserats få väldigt höga flöden. Veddesta skulle då få en direkt 
koppling till trafikplatsen och E18 via en ny bro över Mälarbanan. Barkarby 
station som blir en viktig kollektivtrafiknod, Stockholm Väst, får också 
möjligheter att angöras av snabb busstrafik från motorvägen.

Veddestavägen

Järfällavägen

E18
Viksjöleden

Veddestavägen

Järfällavägen

E18Viksjöleden

Från Viksjöleden finns möjlighet att skapa en ny infart till Veddesta från 
den nyligen färdigställda cirkulationsplatsen. Trafik från Växthusvägen/
Vinlandsvägen bör få en gen infart till Veddesta men en inte allt för direkt 
förbindelse till E18. Veddesta ska vara en attraktiv och tillgänglig plats 
i sig men inte bära för mycket genomfartstrafik. Eftersom mycket av 
pendlartrafiken kommer från västerort placeras en ny pendlarparkering i form 
av ett parkeringshus i Veddesta. 

Veddestavägen kommer fortsatt att vara en huvudgata i området med 
separata gång- och cykelbanor på båda sidor. En trädallé föreslås för att rama 
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in gaturummet mer och stärka gatan som en grönkorridor. I gaturummet 
ska det även finnas utrymme för busstrafik och kantstensparkering, 
parkeringen kan vid korsningar upphöra och istället ge plats åt ett extra 
körfält. Hela gatusektionen blir cirka 24 meter. I de nya gaturummen 
inom bostadskvarteren blir gatusektionen mindre, ungefär 15-18 meter. 
Körbanan blir mindre eftersom det inte går busstrafik här och cykeltrafiken 
går tillsammans med biltrafiken. Möjlighet finns till trädrad och 
kanstensparkering. Även förgårdsmark kan bli aktuellt.

Genomgående bostadsgårdar ger möjlighet till en bullerskyddad utemiljö 
för bostäder. I bottenvåningen möjliggörs det för handel/kontor. De nya 
kvartersgatorna blir smalare än Veddestavägen och cykeltrafiken går i 
körbanan. 

Med den nya Veddestabron över Mälarbanan och E18 säkerställs kopplingen 
till Barkarbystaden och de båda stadsdelarna binds samman. 

Exempel på dagvattenhantering i Växjö som kan bli 
aktuellt vid Veddestabäcken

Exempel på gaturum för lokalgata Visionsbild Bällstaån

Offentlig service
I takt med att nya bostäder byggs ut kommer behovet av förskolor att öka. 
Nya placeringar kommer att studeras vidare i detaljplaneskedet. Möjligheter 
ska finnas att etablera verksamheter inom hälsa, vård, kultur, hantverk med 
mera inom offentlig och/eller privat regi.

Övrig service
Med en regional stadskärna och knutpunkt för flera olika trafikslag ges 
möjlighet till byte mellan exempelvis, fjärrtåg, buss och annan spårtrafik. 
Många människor kommer vara i rörelse i denna del av området över stora 
delar av dygnet, det blir därför naturligt att en ny central nod bildas här. Den 
nya noden skapar möjlighet för småskalig handel som gynnar pendlaren som 
kommer göra byten mellan olika trafikslag i området. 

Den nya servicen och handeln i området blir ett komplement till Barkarby 
handelsplats och Veddesta handel och mer småskalig exempelvis tandläkare, 
frisör, gym, kemtvätt, skräddare, ATG ombud, kiosk, cykelservice samt 
restauranger och caféer. 
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Åtgärder krävs inom planerade fastigheter och på kommunal mark för 
flödesbegränsning och rening av dagvattnen. Kapaciteten i befintligt 
dagvattenledningsnät inom planområdet bedöms då vara tillräcklig för 
planprogrammets planerade bebyggelse. Dagvatten ska i första hand tas 
omhand enligt kommunens riktlinjer för dagvattenhantering.

Byggnader kan förses med utkastare på stuprören där regnvatten leds till 
gräsytor där det sedan kan infiltreras i marken. Parkeringsplatser eller andra 
stora hårdgjorda ytor kan förses med genomsläppligt material, exempelvis
gräsarmering, stensättning med grusfogar eller genomsläpplig asfalt.
Det går även att fördröja dagvattnet så att det tar längre tid för dagvattnet att 
nå recipienten. Några exempel är gröna tak och diken. 

Veddestabäcken med kringliggande naturområde gestaltas så att den blir ett 
estetiskt tilltalande inslag i stads- och landskapsbilden. Eventuella åtgärder 
för att stabilisera marken kan behöva göras eftersom markförutsättningarna 
är delvis dåliga kring Veddestabäcken. Den östra delen där ån idag är 
kulverterad kan öppnas upp.

Vatten och spillvatten
Kapaciteten i befintligt vattenledningsnät bedöms i stort vara tillräcklig 
för planprogrammets planerade bebyggelse. Kapaciteten i befintligt 
spillvattenledningsnät bedöms vara tillräcklig för planprogrammets planerade 
bebyggelse men spillvattenledningen längs Veddestabäcken måste öka 
kapaciteten för att räcka till.

1

2

Inspirationsbilder på hur det kan se ut 
i området när det är utbyggt. Siffran 
motsvarar ett exempel på möjligplats i 
området.

3
Stadsgata med busstrafik och lokaler i bottenvåning

Stadsgata

Stadsgata
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Korsningen Veddestavägen och Veddestabronsfortsättning

Gröna tak på carportar

Början av Veddestabron sett från Barkarbystaden 
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Störningar och risker 
Buller
De relativt höga ljudnivåerna vid fasad mot Mälarbanan, och Veddestavägen 
ställer krav på fönster och fasad vid projektering. De ställer också krav på 
utformning av lägenheter. Förutom tillgång till tyst sida för minst hälften av 
boningsrummen i varje lägenhet bör inte stora fönsterytor eller fönsterdörrar 
planeras mot de bullriga sidorna.  

Vibrationer
Då området ligger i direkt anslutning till Mälarbanan och marken utgörs av 
lera kan byggnaderna eventuellt behöva vibrationsdämpas.  

Risker från järnvägen
För bostäder närmare än 50 meter kan särskilda krav komma att ställas på 
husens konstruktioner och planlösningar.

Markföroreningar
Undersökningar av markföroreningar kommer att behöva göras inför en 
fortsatt planprocess. Där markföroreningar finns kan marken komma att 
saneras till erforderliga krav för bostadsbebyggelse där sådan planeras.
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GENOMFÖRANDE
Utbyggnad
Fastighetsägarna har tillsammans med kommunen en nyckelroll i samband 
med områdets utbyggnad. I de tätare delarna ska en hög koncentration av 
arbetsplatser blandat med bostäder eftersträvas. I de fall där kommunen 
äger marken avses markanvisningsavtal upprättas. Fastighetsägare och 
exploatörer i Veddesta kommer att ta del av de fördelar som utbyggnaden 
av järnväg och tunnelbanan medför såsom förbättrade kommunikationer, 
möjlighet att förtäta och bygga stad, ökade fastighetsvärden och därtill 
ökade försäljningspriser av fastigheter. Exploatörer i Veddesta bör därför 
medfinansiera utbyggnaden av infrastruktur. Medfinansiering regleras i 
kommande exploateringsavtal tillsammans med andra genomförandefrågor. 
Totalt kan 3000-4000 nya bostäder bli aktuellt i programområdet. 
Tunnelbanans utbyggnad kan påverka kommande etappindelning och 
detaljplanering i området.

Etapper
Etappvis detaljplanering av Veddesta kan påbörjas efter att kommunstyrelsen 
har godkänt programmet. Utbyggnaden bör påbörjas i de östra delarna 
där kommunen har ett koncentrerat markinnehav samt att det finns goda 
kollektivtrafikmöjligheter i den delen. En lämplig första etapp är
Veddesta 2:27, dels eftersom fastigheten idag inte har någon verksamhet och 
dels för att det är en naturlig första utbyggnadsetapp genom dess närhet till 
befintlig bostadsbebyggelse och kollektivtrafiknära läge. Planeringen ska 
vara kostnadseffektiv och utbyggnaden ska ske successivt och utgå från den 
befintliga strukturen i området.

I det mörkröda området eller i nära anslutning bör de första detaljplanerna 
påbörjas. Här skapas en tydlig kvartersstruktur med ett varierat innehåll 
med bostäder och verksamheter. Kontorsetableringar inriktat mot 
kunskapsintensivt näringsliv premieras i detta område.

Stråket längs Veddestavägen kan byggas ut etappvis.  

Detaljplanering ligger längre fram i tiden men enstaka detaljplaner kan 
göras i ett tidigt skede där det anses lämpligt.
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