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Dnr Ten 2017/778
Yttrande över visionsprogram för Vibblaby 2025-2040
Allmänt
Det är positivt att kommunen vill utveckla en central plats som har goda förutsättningar för både idrott och bostäder. Närheten till pendeln och bussar är positiv ur ett
reseperspektiv. Ett välutvecklat Vibblaby drar även blickarna från Veddesta och
Barkarbystaden mot en annan del av kommunen.
Det är väl genomtänkt att utvecklingen sker över tid och att de olika verksamheterna
inte byter plats över en natt. Hänsyn bör dock tas kring hur nya investeringar i nya
eller uppgraderingar av faciliteter skrivs av. Till exempel så har fotbollsplanen vid
Järfällavalen fått nya värmeslingar till 2025. Enligt visionsprogrammen flyttas sen
planen till 2030. En flytt efter redan 5 år riskerar att bli kapitalförstörande. Om investeringar så som värmeslingor i dagens befintliga idrottsanläggningar ska göras, bör
man ha i åtanke om hur länge verksamheten ska ligga kvar på just den platsen.
Det är vidare glädjande att kommunen har en vision där det naturliga vattnet får utrymme och kan samsas i nya promenadstråk och rekreationsområden i kombination
med bostäder. Området benämnt lanskapspark kan med fördel brukas med kulturgrödor i framtiden, ett gestaltat gångstråk längs Bälstaåns naturliga flöde skapar positiva
värden för området.
Det saknas dock information om hur visionen tar hänsyn och beaktar kommunens
avfallsplan. Detta gäller framförallt möjligheten till återbruk och återvinning ska
främjas i området vilket relaterar till EU:s avfallstrappa som är lagstadgat. För att
efterleva detta kan en del i området avsättas till återbruk där medborgarna kan byta
produkter och återvinna det som inte går att återbruka istället för att kassera dessa i
syfte att minska avfall.

Yttrande över visionsprogram Vibblaby

Bygg- och miljöförvaltningen
Kvalitet och verksamhetsstöd
Erik Wässing, Utredare
Telefon: (direkt)
Fax:

Besöksadress:
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2018-01-19

2 (5)

Vidare framgår det av visionen att ” Programförslaget syftar till att möjliggöra
mångfunktionalitet och samordna markanspråk på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt
och rumsligt hållbart sätt.”
Det är oklart hur visionsprogrammet säkerställer funktionen på den allmänna VAanläggningen. Inom området finns bl.a. två dagvattenanläggningar som inte finns
redovisade bland de befintliga anläggningarna som redovisas (sid 5,6). Längs
Järfällavägen finns idag ett underjordiskt avsättningsmagasin för dagvatten som renar
dagvatten från stora delar av Jakobsberg och vid Datavägen finns en dagvattendamm.
Det finns också flera viktiga VA-ledningar genom området.
I visionsprogrammet finns områden med risk för översvämningar utmarkerade längs
Bällstaån som bara ska användas till ändamål som klarar översvämningar, vilket är
bra. Det är dock tveksamt om området är tillräckligt stort. Vid planering av
landskapsparken och årummet bör hänsyn tas till de dåliga markförhållandena som
råder i området.
Visionsområdet ligger inom två av Bällstaåns avrinningsområden som enligt
genomförda StormTac-beräkningar bedöms stå för en relativt stor förorenings- och
näringsbelastning. För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten är det därför
viktigt att avsätta mark för reningsåtgärder. Området norr om den nya simhallen har
bedömts som en plats lämplig för reningsåtgärder och bör avsättas för
dagvattenhantering, förslagsvis tillsamman med park.
Det är generellt något oklart hur parkeringsbehoven ska tillgodoses kring skolan och
idrottsområdet och det är viktigt att p-normen följs.
Vibblaby 2025
Det finns problem med att anlägga Gata 1 redan i det tidiga scenariot. Varken Mjölnarvägen eller Vibblabyvägen har då tillfredställande anslutningar. Om Gata 1 anläggs bör Minutgränd anslutas till denna för att minska antalet korsningar med Mälarvägen. Alternativt bör korsningsavståndet dem emellan vara minst 50 m för att
gatumiljön ska vara tydlig och trafiksäkerheten hög.
Ett annat alternativ för Gata 1 och som skapar en tydlig grönstruktur genom området
är om den utförs som gång och cykelväg och inte som väg. Se karta 1 nedan. De tre
bostadsytorna utgår därmed längs Gata 1 och placeras istället inom det övriga
området till exempel inom kvarteret angivet som kultur/park. På detta sätt möjliggörs
ett sammanhängande och brett grönstråk som bättre kan utnyttjas för vistelse,
rekreation och som mötesplats. En mer trafiksäker miljö för barn, gående och
cyklister skapas.
Det gröna stråket leder de kringboende fram till centrala Jakobsberg, med järnvägsoch busstation, och till landskapsparken med dess aktiviteter och vidare söder ut mot
Bällstadalen med mera.

2018-01-19

3 (5)

Karta 1

För att uppnå ett levande torg med affärer och serveringar bör minst en sida av torget
ansluta mot byggnad, dvs torget bör inte omringas av vägar på alla sidor. Se t.ex.
Stora torget i Barkarbystaden. För att solen ska nå torget bör inte torget skuggas av
byggnader. Bostadsgårdarna ska enligt lek- och aktivitetsplanen inrymma närlekplats.
Mälarvägen bör höjas för att inte bli omframkomlig vid höga vattenflöden. Exempel i
närtid finns där korsningen Mälarvägen/Skördevägen/Mjölnarvägen var översvämmad och området runt Skördevägen/Slåttervägen blev instängt.
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Vibblaby 2030
Avståndet mellan multihuset och idrottsanläggningarna är relativt långt. Multihuset
bör få en mer central placering i området för att fungera just multifunktionellt. Om
Järfällavallen inklusive sim- och ishall ska kunna stå värd för större evenemang behöver ett någorlunda ansenligt parkeringsutbud finnas på platsen. Det skulle t.ex.
kunna lösas i detta multihus i kombination med viss markparkering
Det är också viktigt att påpeka att på det föreslagna torget kan det inte angöras korttidsparkering då ingen trafik tillåts på torgytor.
Vibblaby 2035
Det blir svårt att hålla Mälarvägen nedtonad som en stadsgata med låga hastigheter
när det inte finns bebyggelse som kantar den. Gaturummet kommer att upplevas luftigt och Mälarvägen har en tydlig rak axel. Detta är två faktorer som talar för att hastigheterna kommer hållas uppe.
Gatustrukturen i Vibblaby 2035 medger en större väg in i området (Mjölnarvägen)
och mindre lokalgator som kan göras enkelriktade om utrymmet blir för smalt. Dessa
gator kan utformas för ett område med lugnare karaktär, så som gångfartsområde.
Mjölnarvägen blir därmed en naturlig bussväg in från Järfällavägen/Frihetsvägen.
Här kommer alla trafikslag att behöva samsas. Att parkering lokaliseras till ytterkanten är dessutom bra så att man inte tar upp den mest eftertraktade marken. Det är
vidare bra att Mjölnarvägen angör cirkulationsplatsen Järfällavägen/Frihetsvägen. Ett
multihus för parkering står sig även bra i en eventuell framtid då vi åker mindre bil
och parkeringsbehovet inte är lika stort som idag.
Det vore önskvärt om den blå-markerade sträckan kunde vara GC-väg eller fastighetsyta, med endast angörning söder. Se karta 2. I dagsläget är också gatan i nordsydligriktning utmed skolan är för smal och möjliggör inte dubbelriktad trafik samtidigt som det ska finnas gående och cyklister.
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Rent generellt gällande utvecklingen till 2035 så som beskrivet på sidan 10 finns det
några saker som man bör ha i åtanke. Det finns anledning till att vara restriktiv med
korsningspunkter. Många korsningspunkter skapa fler konfliker samt minskar hastigheten för kollektivtrafiken. I möjligaste mån bör också gator som slutar med vändplats undvikas istället bör ett öppet gatunät eftersträvas. Platsen för fotbollsplanerna
år 2035 är idag lummig och kuperad. För att möjligöra en etablering av en fotbollspan måste platsen planas ut och får då en helt annan karaktär. Ett så stort ingrepp
bör beskrivas i visionsprogrammet
Värt att till sist ha i åtanke är att det enligt gällande detaljplan skall vi bygga en dagvattendamm väster om simhallen. Den skulle behöva flyttas på om kartan ser ut som
den gör 2035.

Karta 2

