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1. INLEDNING
H a n d l i n g ar
Planhandlingar
- Denna planbeskrivning
- Plankarta med grundkarta och bestämmelser
- Behovsbedömning
- Miljökonsekvensbeskrivning

Utredningar
- Dagvatten, Geosigma, 2016-05-16
- Markföroreningar, Norconsult, 2016-04-29
- Geoteknik, Norconsult, 2016-04-26
- Naturinventering, Calluna, 2016-09-02

P l a n e n s s yfte och h u vu d d rag
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder utmed Byleden men också att omvandla
Byleden från dagens landsvägskaraktär till en stadsgata med effektivt utnyttjat och sammanhållet
gaturum. Planen ska även möjligöra byggnation av förskola i norra delen samt handel i södra delen.

Ba k g r u n d
Utmed Byleden har det under en lång tid bedrivits växthusverksamhet. Idag finns endast en sådan
verksamhet kvar och den ligger på privatägd fastighet. På övriga privatägda fastigheter finns
en bensinstation respektive en verksamhet i form av försäljning av byggvaror. Kommunen äger
dock majoriteten av fastigheterna utmed Byleden. Växthusvägens utbyggnation från Hässelby till
Järfällavägen kommer medföra att trafikmängderna på Skälbyvägen och vidare på Byleden minskar,
vilket möjliggör exploatering utmed Byleden. I och med utbyggnaden av tunnelbana har Järfälla
åtagit sig att bygga 14 000 bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Detaljplan
för Byleden ingår i detta influensområde och bebyggelsestrukturen planeras därför vara tätare än de
befintliga angränsande villaområdena.

Plandata
Läge
Byleden löper mellan Skälbyvägen och korsningen Österdalsvägen/Järfällavägen, denna sträcka
är cirka 700 meter lång. Området har ett centralt läge i stadsdelen Barkarby-Skälby och drygt en
kilometers avstånd till Barkarby centrum och station. I direkt anslutning till området ligger parkmiljön
kring Skälby gård som erbjuder möjlighet till lek och rekreation. Även närhet till skolor och
kollektivtrafik i form av busstrafik finns.
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Planområdets läge i förhållande till andra kommundelar

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 110 000 kvm.

Markägoförhållanden
Den stora delen av fastigheter utmed Byleden ägs av kommunen, i övrigt är marken i privat ägo.

Ti d i g a re ställn in gstagand en
Riksintressen
Området ligger inom Bromma flygplats influensområde (Flyg- och höjdrestriktioner MB 3 kap 8§).
Influensområdet för Bromma flygplats bedöms inte påverkas av planförslaget eftersom det mestadels
innefattar bebyggelse mellan 2-6 våningar.
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Översiktsplan
ÖP 2014, lagakraft 2014-06-02
I nuvarande översiktsplan beskrivs området som område med bibehållen karaktär. Bebyggelse i direkt
anslutning till planområdet är främst småhusbebyggelse. Planförslaget redovisar därför i huvudsak
radhusbebyggelse i 2-3 våningar. I och med utbyggnaden av tunnelbana har Järfälla åtagit sig att bygga
14 000 bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Detaljplan för Byleden ingår i
detta influensområde och bebyggelsestrukturen planeras därför vara tätare än de befintliga angränsande
villaområdena.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Planen berör områden med gällande planer enligt nedan:			
Nr
Namn
A_1927_04_12
Skälby nr 3 och Stora Björkeby
A_1927_12_31
Björkeby lilla, Barsbro, delar av
A_1944_05_13
Skälby 3:1,3:3 m.fl
A_1958_03_31
Skälby 3:555 och 3:559 mm
A_1981_12_10
Skälby, Vårdkasekyrkan mm
A_1989-10-20
Skälby 3:553, Byleden 9

Laga kraft/fastställd
1927-04-12
1927-12-31
1944-05-13
1958-03-31
1981-12-10
1989-10-20

Strandskydd
Området omfattas inte av något strand- eller vattenskyddsområde.

Markavvattningsföretag/torrläggningsföretag
En del av programområdet berörs av markavvattningsföretag/torrläggningsföretag. Sakägare inom
dessa kommer ges tillfälle till samråd under detaljplaneskedet. Hantering av markavvattningsföretag
inväntar resultaten från SOU 2014/35.

Kommunala beslut i övrigt
Den 2014-06-16 § 82 beslutade kommunstyrelsen att ge planutskottet i uppdrag att upprätta ett förslag
till detaljplan för Byleden.
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Be f i n t l i g bebyggelse
Bostäder
Planområdet är till största delen obebyggt idag. Vad gäller bostäder ligger villabebyggelse i direkt
anslutning till planområdet.

Verksamheter
I området utmed Byleden har det under lång tid bedrivits växthusverksamhet, men idag finns endast
en sådan verksamhet kvar. En av kommunens fastigheter utgör idag en allmän parkeringsyta där det
även finns en återvinningsstation. Det finns även ett antal privatägda fastigheter i området där det idag
bedrivs trädgårdshandel, bensinstation respektive försäljning av byggvaror. Söder om planområdet
finns ett bageri.

Offentlig och komersiell service
I direkt anslutning till planområdets norra del ligger Björkebyskolan som är en grundskola.

Översikt över planområde
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Obebyggda ytor med intilliggande villabebyggelse
Foto: Dino Alijagic

Befintlig trädgårdshandel
Foto: Dino Alijagic
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Bensinstationen i planområdets södra del
Foto: Dino Alijagic

P a r k o c h N atu r
Mark och vegetation
Planområdet ligger till största delen på gammal jordbruksmark som delvis har omvandlats till plats för
växthusodling, butik och parkeringar. Jordbruksmarken är obrukad förutom grässlåtter upp mot Skälby
gård, utmed Byleden samt nedanför bytomten med namnet Stora Björkeby. Ursprungsjorden är olika
lersorter samt ett mindre område med morän i sydost vid den gamla bytomten.  
Själva bytomten ingår i kommunens befintliga grönstruktur och är en igenväxt ädellövsmiljö med
gamla ekar. Den ingår även i ett svagt teoretsikt ekologisk landskapssamband av ädellövsmiljöer som
går från Stockholm via Vålberga till Skälbyparken där sambandet upphör.
Där Byleden går idag rinner på äldre kartor ett vattendrag ned mot Veddestabäcken och på flygfoto
från 1958 anas ett djupt dike parallellt med vägen. Detta dike är inte längre synligt.
I sydväst, på inköpt fastighetsmark, finns uppdämt vatten och på den tidigare odlingsmarken har det
bildats ett område med småvatten samt en dunge av växtlighet. Dungen bör vara yngre än 60 år då den
på flygfoto från 1958 inte är synlig utan platsen används för växtodling.
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Naturvärden
Calluna har i sin utredning, ”Naturvärdesinventering (NVI) Byleden med anledning av detaljplan”,
daterad 2016-09-02, fastställt att det finns 12 naturvärdesobjekt inom eller direkt intill planområdet.
Ett av dessa bedömdes ha högt naturvärde, tre bedömdes ha påtagligt naturvärde och åtta bedömdes
ha visst naturvärde. Resterande områden med anlagda gräsmattor bedömdes ha lågt naturvärde.
Alla dessa är presenterade i nästföjande kartbild. Nummer 3 är småvatten och nummer 4 är fuktig
triviallövskog. Dessa områden, som bedöms ha påtagliga naturvärden, ingår inte i kommunens
ekologiska landskapssamband med groddjur och i efterföljande inventering har inga groddjur noterats.
Område 5 är en tallskog och område 6 är ädellövskog.

Naturvärdesinventering av Calluna

Rekreation och friluftsliv
Planområdet rymmer inte platser som bedöms viktiga ur rekreationssynpunkt. Intill
planområdets västra sida finns Skälbyparken med lekplats samt gräsytor som används för lek och
midsommarfiranden. Valborgfiranden och marknader hålls i parken och där finns höga naturvärden och
fornminnen.
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G e o t e k n i ska förh ållan d en
Markförhållanden
Norconsult har utfört en geoteknisk utredning som underlag för en byggbarhetsbedömning,
”Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, 2016-04-26”. I utredningen delas planområdet in
i tre delar (A, B och C). I område B, som ligger närmast korsningen Byleden/Skälbyvägen i sydöst,
är jordmäktigheten mindre och fastare lera har påträffats. Då stabiliteten inte är tillfredställande inom
området rekommenderas inte att byggnation sker inom detta område. Kompletterande undersökningar
kan dock sannolikt ge högre skjuvhållfasthetsvärden och därmed klassa slänten som stabil. I direkt
anslutning till detta område, i norr, ligger område C. Detta område bedöms bestå av fastmark
eller fastare jordar som är mindre sättningskänslig. Vid homogena jordförhållanden där ingen lera
påträffas bedöms grundläggning kunna utföras med platta på mark om all organisk jord schaktas
bort. Vid ojämna markförhållanden samt lera bör kompensationsgrundläggning alternativ pålning
utnyttjas. Resterande delar av planområdet är område i A i Norconsults utredning. Området är flackt
men har lerområden med sensitiv och mycket lös lera som är mycket sättningskänslig. I nuläget
rekommenderas pålgrundläggning alternativt kompensationsgrundläggning för all typ av belastning
inom området. Ytterligare geotekniska utredningar kommer att utföras inför granskningsskedet där
särskilt område B kommer studeras närmare.
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Ras och skred
I planområdets norra del sträcker sig Veddestabäcken utmed en zon med risk för ras och skred.

Grundvattennivå
Geosigma har utfört en dagvattenutredning, ”Dagvattenutredning för Byleden i Järfälla kommun”,
daterad 2016-05-16. I samband med den miljötekniska utredningen för Byleden installerades
nio grundvattenrör inom planområdet. Nivåmätningar i grundvattenrören visar att lutningen på
grundvattenytan är i sydost-nordvästlig riktning mot Veddestabäcken. Grundvattenytan låg under
mättillfället den 29 mars 2016 på mellan 0,7 och 1,95 meter under markytan.

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

H y d ro l o g iska förh ållan d en
Vattendrag
Veddestabäcken är ett biflöde till Bällstaån och rinner längs med planområdets norra avgränsning.

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Inom EU finns ett ramdirektiv för vatten. Vattenmyndigheten fastställde i december 2009
därför miljökvalitetsnormer (MKN) för större ytvatten, grundvatten, skyddade områden och
vattenförekomster. Målet är att uppnå god status i alla vattenförekomster. De fastställda normerna ska
normalt vara uppnådda år 2015 med möjlig tidsfrist till år 2021.
Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen,
tungmetaller och organiska föreningar. Bällstaån har även dålig ekologisk status. Målet är att
Bällstaån ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021. Veddestabäcken har inga egna
miljökvalitetsnormer, men eftersom bäcken är ett biflöde till Bällstaån bör samma åtgärder utföras för
Veddestabäcken som för Bällstaån för att minska föroreningsbelastningen.

Översvämning
De höga grundvattennivåerna tillsammans med mindre bra förutsättningar för naturlig infiltration
bidrar till att planområdet ligger i ett översvämningsdrabbat område och har problem med
översvämningar vid intensiva regn. I samband med förundersökningarna inför exploateringen av
planområdet utfördes en översvämningsutredning av DHI. Enligt översvämningsutredningen är
det störst risk för översvämning vid områdets norra del, vid planområdets utströmningsområde till
Veddestabäcken, samt längs med lågområdet vid Byleden.
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Veddestabäcken rinner längs med planområdets norra del
Foto: Dino Alijagic

La n d sk a psb ild
Planområdet är ett av sex områden i Skälby som utvecklades för trädgårdsmästerier. I dagsläget finns
det dock enbart en handelsträdgård kvar. Tidigare villa- och trädgårdssamhällen har också satt sin
prägel.

K u l t u r h i s toriskt värd efu ll milj ö
Fornlämningar och byggnadsminnen
Björkeby gamla tomt, i sydöstra delen av planområdet, är det enda kända fornlämningsområdet (raä
302:1). Gården är troligen av förhistoriskt ursprung vilken omnämns redan år 1331. I anslutning till
området finns eller har funnits flera gravfält. Vidare finns ett flertal andra närliggande fornlämningar.

Kulturlandskap
Utmed Byleden har det under en lång tid bedrivits växthusverksamhet och dessförinnan har det utgjort
jordbruksmarker till Skälby gård och Stora Björkeby. Detta präglar upplevelsen av landskapet än idag
med öppna marker, fruktträd och ett trädgårdsmästeri som fortfarande är i drift. Delar av de tidigare
öppna markerna är dock numera igenvuxna med löv- och buskskog och resterande marker är under
igenväxning med gräsmarker med inslag av buskar och träd.
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Karta över fornminnen i närhet av Byleden, området i sydöst är inom planområdet

G a t o r o c h trafik
Gång- och cykeltrafik
Längs med Byledens västra sida finns en kombinerad gång- och cykelbana. Planområdets norra del
korsas av det regionala cykelstråket Skälbystråket som går mellan Hässelby och Akalla via Barkarby.

Kollektivtrafik
Byleden förses med kollektivtrafik i form av bussar och det finns flera hållplatser. Gångavståndet till
pendeltågsstation Barkarby är drygt 1 km.

Gatunät
Gatan har idag karaktären av en landsväg med öppna diken och delvis osammanhängande gångbana på
nordöstra sidan.

Biltrafik
Byleden hade år 2015 cirka 10 900 fordon per årsmedeldygn.

Parkering
På västra sidan av Byleden finns idag en stor allmän parkeringsyta.
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Byleden vy norrut
Foto: Dino Alijagic

Te k n i sk f örsörjn in g
Vattenförsörjning och spillvatten
Norrvattens vattenledning passerar genom området.

Dagvattenhantering
Marken i området är delvis sank och längst i norr ansluter det föreslagna planområdet till
Veddestabäckens årum. Marken består till största delen av lera. Leran tillsammans de med höga
grundvattennivåerna gör att förutsättningarna för naturlig infiltration är mindre bra. Inom planområdet
löper diken.

S t ö r n i n g a r och risker
Buller och vibrationer
Idag är området inom ett avstånd på ca 40 meter utmed Byleden utsatt för förhöjda bullernivåer,
mellan 55 och 70 dBA.

Farligt gods
Byleden är inte rekommenderad väg för farligt gods.
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Förorenad mark
Norconsult har utfört en miljötekniskutredning, ” Översiktlig miljöteknisk markundersökning”,
daterad 2016-04-29. Mycket till måttligt allvarliga halter av föroreningar har påvisats i jord och
grundvatten av bekämpningsmedel och metaller samt i jord av PAH och petroleumkolväten inom
delar av undersökt område. Föroreningarnas farlighet bedöms som måttligt till mycket hög. Till följd
av påvisade halter i grundvatten bedöms risken för spridning via grundvatten inom området som hög.
Risk för människa och miljö bedöms som måttlig till mycket stor inom de olika delområdena med
hänsyn till påvisade föroreningshalter och föroreningarnas farlighet. Inga akuta åtgärder bedöms som
nödvändiga med hänsyn till nuvarande markanvändning.
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3. PLANFÖRSLAG
P l a n f ö r sl aget i korth et och b e st äm m e lse r
- Parkmark i norra delen, intill Veddestabäcken, där även en dagvattenanläggning möjliggörs genom
bestämmelsen n1 (markytan ska avsättas för dagvattenanläggning).
- Byggrätt för ny förskola i norra delen av planområdet. Ytan är cirka 7000 kvadratmeter och
utnyttjandegraden (e1) är på 1000 kvadratmeter byggnadsarea för en huvudbyggnad i 2 våningar.
- Planförslaget möjliggör att Byleden omvandlas till en gata med karaktären av en stadsgata.
Trevåningsbebyggelse medges närmast Byleden, längs med nästan hela sträckan förutom de södra
delarna. Utformning av husen är radhus/parhus fram till korsningen Byleden/Fågelvägen och övergår
enbart till radhus från och med denna korsning. Entreer till husen ska finnas mot Byleden för att
skapa liv i gaturummet. Däremot angörs de för tillfart med bil via baksidan av respektive hus, därav
utfartsförbudet längs med hela Byleden. Bestämmelsen för placering (p1) säger att huvudbyggnad ska
placeras högst 4 meter från tomtgräns mot Byleden, detta för att skapa småskalighet och känsla av
stadsgata. Det finns ett område i söder där dessa förutsättningar inte är möjliga att uppnå på grund av
att Norrvattens ledning går intill gatan och inte ska flyttas där (prickad mark och u i plankartan).  
- För majoriteten av resterande områden ämnade för bostäder gäller 2 våningar och att vind inte får
inredas (v1). Detta för att skapa variation i utformning och våningshöjder. Dessa områden möjliggör
byggnation av radhus. På både östra och västra sidan av Byleden finns lekplatser utmarkerade i
plankartan, båda inom kvartersmark.
- Vid Brasvägen, på västra sidan av Byleden, bekräftar plankartan redan befintlig elstation med
användningen E (tekniska anläggningar).
- Lamellhus möjliggörs på båda sidorna av Byleden, inom södra delen av planområdet. På östra sidan
där Norrvattens ledning flyttas, finns bestämmelsen p1 (huvudbyggnad placeras högst 4 meter från
tomtgräns mot Byleden). På västra sidan flyttas inte Norrvattens ledning, därav ingen p1-bestämmelse.
På båda sidor finns dock bestämmelserna p2 (långsidan av huvudbyggnaden ska placeras parallell
med Byleden). Bestämmelsen f1 (långa fasader ska gestaltas så att intrycket av flera mindre volymer
uppnås) finns på västra sidan. På östra sidan finns bestämmelsen p3 (indragen/utdradagen sektion
i förhållande till resterande sektioner av huset) för att skapa variation. Vid korsningen Byleden/
Skälbyvägen möjliggörs bebyggelse mellan 4 till 6 våningar. Garage ska finnas på båda sidorna dock
skiljer sig den östra sidan genom att även handel samt kontor tillåts. Lamellhusens våningsantal skiljer
sig ganska kraftigt, detta för att skapa variation. Det är även av vikt att taken utformas på olika sätt för
de olika lamellhusen.
- Två punkthus tillåts på planområdets östra del. Ett i 4 våningar och ett vars läge lämpar sig för högre
bebyggelse, tillåts byggas i 7 våningar.
- Ett större naturområde pekas ut på plankartan. Detta för att skydda de fornlämningar samt höga
naturvärden som finns inom detta område.
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Bebyggelsetrsuktur, illustration av Erseus arkitekter

N y b e b y g gelse
Bostäder
Planen möjliggör en exploatering i form av småstadskaraktär. En varierad bebyggelse möjliggörs
där våningshöjderna skiftar inom olika delar längs med Byleden. I söder vid korsningen Byleden/
Skälbyvägen är högre bebyggelse upp till 6 våningar lämplig där även förutom bostäder också
diverse centrumverksamhet och torgbildning lämpar sig. Våningshöjden trappas ned längre norr där
lamellhus är möjliga. På längre avstånd från Byleden kan även punkthus uppföras. Från dessa övergår
bebyggelsen till radhus, stadsradhus och parhus i 2 till 3 våningar. Planförslaget möjjliggör cirka 400
bostäder varav 260 av dessa är inom mark ägd av kommunen.  

Verksamheter
Vid korsningen Byleden/Skälbyvägen finns det goda möjligheter, i och med möjliggörandet av högre
bebyggelse, för diverse centrumverksamheter och handel.

Offentlig och kommersiell service
I norra delen av planområdet mittemot Björkebyskolan planeras det för en förskola i två våningar med
8 avdelningar. Planen möjliggör för en utomhus gård som kan utökas och även innefatta multiytan för
Veddestabäcken, en yta som används för fördröjning av dagvatten vid skyfall.
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Illustration av Erseus arkitekter, vy från södra delen av planområdet

P a r k o c h N atu r
Mark och vegetation
Bytomten bevaras som natur. Genom kommunens skogsvård kan den utvecklas till att återfå en större
öppenhet där de gamla ekarnas behov av solljus tillgodoses genom slyborttagning, samtidigt som de
höga naturvärdena bevaras och utvecklas. Bytomtens ekologiska värde som ädellövsmiljö bevaras
i ett av kommunens ekologiska landskapssamband med ädellövsmiljöer. Gatuträden ger en positiv
upplevelse av gaturummet samt hjälper till att rena luften och balansera temperatur.

Naturvärden
De största naturvärdena är småvatten samt fuktig triviallövskog väster om Byleden samt
ädellövskogen i öster vid korsningen Byleden/Skälbyvägen. Området i väster har delvis redovisats
med höga naturvärden på grund av att tidiga utredningar misstänkte att det fanns groddjur på
denna plats. Efterföljande inventeringar har inte funnit några groddjur. Området möjliggörs därför i
detaljplanen för exploatering, dock sparas en bit av våtmarken längst västerut. Då delar av våtmarken
exploateras, kompenseras detta genom uppförandet av en dagvattendam i norr av planområdet. Denna
damm ska ha förutsättningar för eventuella groddjur och andra värdefulla naturvärden. Ädellövskog
påverkas inte mycket då exploateringen är koncentrerad till den öppna gräsytan som finns närmast
Byleden/Skälbyvägen. Dessutom finns fornlämningar i detta område som förhindrar att exploatering
sker just på dessa platser.
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Rekreation och friluftsliv
I direkt anslutning till området ligger parkmiljön kring Skälby gård som erbjuder möjlighet till lek
och rekreation. Parkmiljö inom kvartersmark möjliggörs där dagens våtmark finns och lekplats
inom kvartersmark möjliggörs på båda sidor om Byleden, också på kvartersmark. I anslutning till
planområdet ligger Björkebyskolan där en bollplan finns.

La n d sk a psb ild
I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. Ett område som idag består av öppna
gräsmarker, områden med busk- och trädvergetation, växthusverksamhet och bensinstation kommer
omvandlas till ett område med bostäder i form av radhus, punkthus och flerbostadshus samt byggnader
innehållande lokal service. Byleden förändras till en mer stadsmässig gata med gång- och cykelväg.

Visionsbild av hur Byleden kan komma att utvecklas, av Erseus arkitekter

K u l t u r h i s toriskt värd efu ll milj ö
Fornlämningar och byggnadsminnen
Björkeby gamla tomt, i sydöstra delen av planområdet, är det enda kända fornlämningsområdet (raä
302:1). Gården är troligen av förhistoriskt ursprung vilken omnämns redan år 1331. I anslutning till
området finns eller har funnits flera gravfält. Vidare finns ett flertal andra närliggande fornlämningar.
Kontakt med länsstyrelsen har tagits och en avgränsning av området har beställts. Detaljplanen medger
ej exploatering inom fornlämningsområdet.
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G a t o r o c h trafik
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelbana ska finnas på Byledens västra sida. På den östra sidan ska en gångbana finnas.
På vissa platser kommer nya korsningspunkter för gång- och cykel skapas, mellan de nya planerade
bostadsområdena.

Kollektivtrafik
Byleden förses med kollektivtrafik i form av bussar och det finns flera hållplatser. Eventuellt kan
det bli aktuellt att vissa busshållplatser flyttas från dagens plats längs Byleden till en annan plats
längs med samma gata. Planområdet kommer att ligga inom gångavstånd till pendeltåg, tunnelbana,
bussterminal och, i framtiden eventuellt, regionaltåg i Barkarby station.  

Gatunät
Byleden ska få en mer stadsmässig karaktär med tydliga sektioner. I planen får Byleden användningen
huvudgata medan resterande gator i bostadsområdena får användningen lokalgata. Efterföljande figurer
visar tänkt sektionsindelning. En förprojektering av allt gatunät ska inarbetas till granskningsskedet.

Biltrafik
Byleden hade år 2015 cirka 10 900 fordon per årsmedeldygn. Prognoser säger att år 2030 trafikeras
gatan av 7 500 fordon per dygn. Minskningen kommer sig av Växthusvägens förlängning som
omfördelar trafiken mellan Järfälla och Stockholms västerort.

Gaturhierarkier, illustration av Erseus arkitekter

21

Dnr Kst 2014/274
SAMRÅDSHANDLING
2016-09-08

Parkering
Vad gäller parkering för radhus anordnas det genom parkeringsplatser i direkt anslutning till varje
radhus, inom tomtmark. Större mängder parkeringsplatser är möjliga att säkerställa i garage på både
östra sidan och västra sidan av Byleden. Detta gäller strax väster om fornlämningsområdet samt
garage på västra sidan intill korsningen Byleden/Skälbyvägen. Vid samma korsning på östra sidan av
Byleden finns utrymme för kundparkering för eventuell verksamhet. På västra sidan finns möjlighet
för kantstensparkering på vissa platser inom bostadsområdena. Tillräckliga cykelparkeringar ska också
anordnas. Parkeringsutbudet ska följa Järfälla kommuns antagna parkeringsnorm.

Sektion för Byleden, illustration av David Nordin, Järfälla kommun

Sektioner, busshållsplats på östra sidan, illustration av David Nordin, Järfälla kommun
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Sektioner, busshållsplats på västra sidan, illustration, David Nordin, Järfälla kommun

Te k n i sk f örsörjn in g
Vattenförsörjning och spillvatten
Området kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvattenhantering
Enligt Järfälla kommuns anvisningar för dagvatten ska det vid förtätning av befintlig bebyggelse
eftersträvas lokalt omhändertagande av dagvatten och en minskad belastning på dagvattennät
och recipient. Således bör dagvattenhanteringen inom undersökningsområdet utformas så att den
efterliknar naturliga lösningar för att maximera den mängd vatten som kan fördröjas och därigenom
renas, vilket kan åstadkommas med till exempel porösa jordar dit dagvatten leds för att dels fördröjas
och dels förbrukas av växter.
Geosigma föreslår i sin dagvattenutredning ett antal åtgärder för att hantera dagvatten. En
dagvattenlösning i form av två diken längs med Byleden och en dagvattendamm i planområdets norra
del, för rening och fördröjning av dagvatten innan Veddestabäcken. Som ett komplement till de större
dagvattenlösningarna, kan mindre och mer lokala dagvattenlösningar implementeras i främst park
och grönområden, till exempel rabatter, växtbäddar, gräsytor och trädplanteringar. Dagvatten från
takytor leds genom stuprör med utkastare så att dagvattnet kommer ut en bit från husväggen och med
hjälp av rännor ledas till gräsytor för infiltration eller till diket för vidare transport till recipienten.
Planen möjliggör en dagvattendamm i norra delen av planområdet och inom huvudgata ryms diken
på båda sidor av vägen. Bestämmelse i plankartan säger att nya bostadskvarter ska rymma volym
som kan fördröja dagvatten motsvarande 46 kubikmeter per hektar. Detta är siffror hämtade från
dagvattenutredningen.
Lösningarna i dagvattenutredningen syftar till lokalt omhändertagande av det dagvatten som
skapas av den nya bebyggelsen. Parallellt med planarbetet pågår utredningar för att lösa
översvämningsproblematik, och för att ta fram åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen för Bällstaåns
avrinningsområde. Den norra delen av Byleden, mot Veddestabäcken, utgör en befintlig lågpunkt i
landskapet. I pågående utredningar pekas området ut som ett av få möjliga områden för fördröjning
och rening av vatten inom kommundelen. Detta kan komma att påverka dagvattenlösningar inom
Byleden samt möjligheterna att exploatera de norra plandelarna då större områden kan behöva tas i
anspråk för rening och reglering av vatten.
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I samband med det fortsatta planarbetet kommer, vid behov, en förnyad dagvattenutredning tas fram
som inkluderar dessa åtgärder.

Illustration av Geosigma, dagvattenlösningar

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser för
utformning och dimensionering finns i ”Riktlinjer för avfallshantering för Järfälla kommun”
medtillhörande tillämpningsanvisningar. Kommunen rekommenderar maskinell hämtning, samt att
det bör finnas ett avfallsutrymme med plats för källsortering. Avståndet till avfallsutrymmet eller
uppställningsplatsfrån entréer för de boende får max vara 50 meter för matavfall och restavfall.
Görvälns återvinningscentralfinns på ca 4,5 km avstånd. Under byggtiden ska restprodukter sorteras.

El
Elnätet byggs ut i samband med utbyggnad av gator och ny bebyggelse. Till granskningsskedet kan
ytterligare lägen specificeras för elstation. Planerad bebyggelse kommer att anslutas till befintligt teleoch fibernät.

S t ö r n i n g a r och risker
Buller och vibrationer
Idag är området inom ett avstånd på cirka 40 meter utmed Byleden utsatt för förhöjda bullernivåer,
mellan 55 och 70 dBA.
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Veidekke har beställt en bullerutredning för sin sida av Byleden, den västra. Utredningen säger att den
ekvivalenta ljudnivån vid fasaderna mot Byleden blir med 6 000-7 000 fordon cirka 60 dB(A) vid 50
km/h och 58 dB(A) vid 30 eller 40 km/h. Hälften av boningsrummen i varje lägenhet måste således
läggas mot den sydvästra fasaden. En mer utförlig bullerutredning för hela planområdet kommer att
inarbetas i detaljplanearbetet inför granskningsskedet, där också eventuella åtgärder presenteras.

Förorenad mark
Den miljötekniska utredningen av Norconsult är översiktlig och har kartlagt vilka platser som är
förorenade inom planområdet. Figuren nedan visar en sammanställning av detta. Naturvårdsverkets
generella riktvärden anger föroreningshalter i mark, under vilka risken för negativa effekter
på människor, miljö- och naturresurser normalt är accepatabel (Naturvårdsverket, 2009a). I
riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av Naturvårdsverkets
generella riktvärden:
- Känslig Markanvändning, KM, markkvaliteten begränsar inte valet av markanvändning. Alla
grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem
samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark.
- Mindre Känslig Markanvändning, MKM, markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till
t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom området
under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger
förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid MKM. Grundvatten (på ett avstånd om 200
meter) och ytvatten skyddas.   

Förorenad mark illustrerad av Norconsult
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4. KONSEKVENSER
Be h o v sb e d ömnin g
Detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljpåverkan som beskrivs i PBL 4
kap 34 § eller MB 6 kap 11§. Därmed har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats.

S a m m a n f attnin g av k on sekvense r
Kulturmiljö
Planen bedöms ge små negativa konsekvenser för kulturmiljön. När de öppna markerna bebyggs blir
det svårare att förstå Byledens roll som tidigare jordbruksmark, kopplad till Skälby gård och Stora
Björkeby, samt dess historia som växthusområde. Konsekvenserna blir dock små eftersom läsbarheten
i det kulturhistoriska landskapet redan i nuläget är liten. Fornlämningarna vid Stora Björkeby
lämnas orörda enligt planförslaget varför dessa inte bedöms påverkas negativt. Någon arkeologisk
förundersökning har dock inte gjorts varför förekomst av i nuläget okända fornlämningar inte kan
uteslutas.

Naturmiljö
Planen innebär märkbara negativa konsekvenser för naturmiljö eftersom småvatten och triviallövskog
med påtagligt naturvärde helt eller delvis byggs bort och ett ädellövskogsområde med högt värde
bebyggs i ena kanten. När ädellövskogsområdet bebyggs i kanten riskerar skyddsvärda träd att
påverkas. Skyddsvärda barrträd i intilliggande barrskog riskerar att påverkas. Detta, tillsammans med
att mistel, som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen, förmodligen försvinner från området
innebär risk för små negativa konsekvenser för skyddsvärda arter. Mistel är vanligt förekommande i
Mälardalen och det bedöms inte påverka artens fortlevnad. Bebyggelsen kan också utgöra en barriär
för spridning för arter knutna till intilliggande ädellövs- och barrskogsområden vilket ger risk för små
negativa konsekvenser för ekologiska spridningssamband. Positivt är dock att den del av ädellövskog
som inte bebyggs planläggs som natur.

Vattenmiljö
Planen bedöms ha möjlighet att ge märkbara positiva konsekvenser på vattenmiljön eftersom
de dagvattenlösningar som föreslås enligt dagvattenutredningen innebär att dagvatten som når
Veddestabäcken kommer att ha föroreningshalter som understiger riktvärdena för samtliga
föroreningar. I nuläget överstigs riktvärdena för flera föroreningar. Vidare kan sanering av
markföroreningar minska utsläpp till bäcken ytterligare. Planen bidrar därmed till möjligheten att nå
MKN för Bällstaån eftersom Veddestabäcken rinner ut i denna. Eftersom planen innebär att halterna
av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område minskar bedöms planen inte heller påverka
ESKO-området negativt. För grundvatten ger planen risk för små negativa konsekvenser gällande
grundvattennivåer som riskerar att sjunka och små positiva konsekvenser för kvalitén eftersom
tillförsel av föroreningar kan minskas genom marksanering och dagvattenlösning. En stor osäkerhet
finns dock i bedömningen eftersom uppdateringar av resultat och lösningar i dagvattenutredningen
behöver göras i samband med fortsatt planarbete. Bland annat behöver pågående utredningar som
syftar till att lösa översvämningsproblematik, och till att ta fram åtgärder för att nå MKN, för
Bällstaåns avrinningsområde inarbetas.
Byleden ingår i dikesföretag där rensning utav bäcken endast får ske till bäckens ursprungliga djup och
bredd, annars betraktas det som ny vattenverksamhet.
26

Dnr Kst 2014/274
SAMRÅDSHANDLING
2016-09-08

Hälsa och säkerhet
Buller
Planen bedöms få små negativa konsekvenser gällande buller då det finns risk att bebyggelsen närmast
Byleden måste planeras med avstegsfall från Boverkets riktlinjer.

Översvämningsrisk
Planen innebär risk för stora negativa konsekvenser eftersom den kan bidra till ökad
översvämningsproblematik inom Bällstaåns avrinningsområde. En översvämningskartering av hela
Järfälla kommun pågår parallellt med planarbetet och planen kan komma att behöva anpassas till
resultatet av denna i samband med fortsatt planarbete.

Skred, ras och stabilitet
Den översiktliga geotekniska utredningen visar att ett område, som planeras för bebyggelse, har
låg skjuvhållfasthet, och därmed inte kan rekommenderas för byggnation innan mer detaljerade
undersökningar utförts. Stora delar av området bedöms också som mycket sättningskänsliga. Planen
bedöms därför innebära risk för stora negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar.

Markföroreningar
Planen bedöms få märkbara positiva konsekvenser kopplat till markföroreningar då marken inom
området kommer att saneras till nivån känslig markanvändning.

Luftföroreningar
Inga utredningar gällande luft har gjorts men förutsättningarna att uppnå bra luftkvalité i området
bedöms som goda. Konsekvenserna av planen bedöms som obetydliga och risken för att MKN
överskrids i planen bör vara liten.

Temperaturreglering
Konsekvenserna gällande temperaturreglering bedöms som obetydliga eftersom temperaturregleringen
inom området bedöms som fortsatt fungerande trots att naturmark tas i anspråk.

F ö re n l i g het med Miljöb alk ens oc h PBL: s hänsyns- oc h
h u sh å l l n i n gsregler
På grund av att utredningar gällande planens påverkan på översvämningssituationen nedströms
Bällstaåns avrinningsområde, och åtgärder kopplade till detta, inte är färdigutredda, går det i nuläget
inte att bedöma om förslaget enligt MKB kan anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det
avseende att det inte medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller
säkerhet. Risker kopplade till skred och sättningar bidrar också till denna bedömning.
När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL eftersom det ligger
inom influensområde för tunnelbanan och bebyggelsen bidrar till ett bostadstillskott i en region i behov
av nya bostäder. Områdets beskaffenhet, som utgörandes översvämningsområde för Veddestabäcken,
gör dock att delar av området bör lämnas obebyggt.

27

Dnr Kst 2014/274
SAMRÅDSHANDLING
2016-09-08

5. GENOMFÖRANDE
O r g a n i sa torisk a frågor
Ansvarsfördelning
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplan och ansvarar för erforderliga avtal. Bygg- och
miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid granskning av lov och bygganmälan.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsägarens
initiativ och bekostnad. Byggherren ansvarar för genomförandet av nybyggnation samt erforderliga
anläggningar inom kvartersmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Allmän plats utgörs av gata, park och natur

Avtal
Markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatörerna i syfte att reglera
ansvarsfördelning, kostnader, markförvärd och utbyggnad inom detaljplanen. I samband med
bygglovsprövning kommer marköverlåtelseavtal att upprättas.

F a st i g h e t srättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar med mera
Exploatörerna kommer att köpa viss mark av kommunen som enligt detaljplaneförslaget är avsedd
för bostäder. För att lösa parkering och andra gemensamma ytor mellan eventuellt blivande
bostadsrättsföreningar finns möjligheten att bilda gemensamhetsanläggningar. För genomförandet av
denna reglering samt övriga regleringar som endast berör exploatörens mark svarar exploatören.

Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal
Vid fastighetsbildning delas planområdet upp i vad exploatören anser lämpliga fastigheter. Eventuellt
kan servitut och gemensamhetsanläggningar krävas för parkering och gemensamma grönytor. Dessa
rättigheter skapas i samband med övrig fastighetsreglering.

Ek o n o m i sk a frågor
Kommunens intäkter sker genom markförsäljning och avser täcka kommunens kostnader för detaljplan
och utbyggnad av allmänna anläggningar.
Byggherren ansvarar för samtliga kostnader inom markanvisad kvartersmark samt de åtgärder på allmän platsmark som krävs för genomförandet av planen.
Lantmäteriet debiterar efter gällande taxa.
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Te k n i sk a frågor
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet.
Kommunen kommer göra fördjupade utredningar under planarbetets fortskridande. Exploatören
ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs för planens
genomförande.

G e n o m f ö r and etid
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter att
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att ändra
eller upphäva planen, utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas.
Byggstart planeras till år 2018.
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PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Dino Alijagic

postadress: 177 80 Järfälla
telefon växel: 08-580 285 00
epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se

