Vibblaby
Vi s i o n s pro gra m

VISION & SYFTE
Stadsbyggnad
Järfälla upplever i dagsläget sin mest expansiva
utvecklingsfas hittills, då dagens cirka 75 000
Järfällabor antas bli upp mot 120 000 år 2030.
En stor del av denna utveckling sker i centrala
Jakobsberg, där transformationen från
modernistiskt planerad förort till dynamisk
och tät blandstad pågår för fullt med såväl
planläggning som genomförande av nya
projekt.
I samband med fortsatt stadsutveckling i
Jakobsberg kommer dagens skol- kulturoch idrottsområde vid Vibblaby ängar och
Kvarnbacken få ett nytt strategiskt läge
i förhållande till kommande bebyggelse
och kommunikationer. Områdets
kollektivtrafiknära läge innebär i sig en
stor inneboende utvecklingspotential, där
möjligheten finns att utveckla stadsdelen
till en målpunkt av regional betydelse. I
visionsprogrammet föreslås en utveckling
av området, som visar på hur funktioner för
idrott, kultur och utbildning över tid kan
bibehållas, vidareutvecklas och integreras i
en tät blandad stadsbebyggelse. En bärande
tanke är att området ska upplevas som
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tryggare än idag genom att det i större
omfattning kan vara levande alla dygnets
timmar. Som referensexempel på idrottsytor i
stadsmiljö har bland annat Zinkensdamm på
Södermalm, Kristineberg på Kungsholmen
samt Heden i Göteborg använts.

Tidigare ställningstaganden och
planeringsprinciper
Programmet följer inriktningen i kommunens
översiktsplan, då programområdet i
huvudsakligen ligger inom skiktet urban/
stadsmässig struktur i översiktsplanens
framtidsbild. Programförslaget syftar till att
möjliggöra mångfunktionalitet och samordna
markanspråk på ett ekonomiskt, ekologiskt,
socialt och rumsligt hållbart sätt.
De planeringsprinciper som lanserats i
utvecklingsprogrammet för Jakobsbergs
centrala delar har varit vägledande
även i arbetet med visionsprogrammet.
Dessa principer är sammanhållning,
upplevelserikedom och promenadvänlighet.
Syftet är att programmet ska svara upp mot
detta genom att tillämpa de verktyg som

redovisats för respektive planeringsprincip.
Verktyg för att uppnå sammanhållning
innefattar bland annat att skapa en rumslig
kontinuitet, att överbrygga barriärer och
att skapa sammanhängande stråk. Verktyg
för att uppnå promenadvänlighet innefattar
att vända på hierarkin i gaturummet, så
att de gående sätts främst. Gatunätet ska i
sig vara lättorienterat, integrerat, gent och
sammanhängande. Ett mer finmaskigt gatunät
bidrar även till att minska trafikseparering,
där silningen av trafiken sker via stadsgator
istället för trafikleder. Verktyg för att uppnå
upplevelserikedom innefattar bland annat
hög täthet i kollektivtrafiknära lägen, tydliga
avgränsningar mellan privat och offentlig
mark samt möjligheten att skapa tydligt
definierade parkområden för aktivitet och
rekreation.

Strukturplan
I visionsprogrammet för Vibblaby visas
en målbild i form av en strukturplan som
pekar på en möjlig utveckling av området
till år 2040. Syftet är att denna ska vara en
plattform och en utgångspunkt för fortsatt

arbete samt kunna ligga till grund för kommande
detaljplanering. Flexibiliteten i planen ska ge
frihet åt individuell utformning, framtida behov
och nya initiativ utan att planens riktning går
förlorad. Den föreslagna strukturen syftar till
att knyta ihop stråk som inte är sammanlänkade
idag och ska i sig vara så pass robust att den också
kan tåla förändringar över tid.
I programmet redovisas en potentiell utveckling
av området i fyra steg, där målåren har satts till
2025, 2030, 2035 och 2040. De utvecklingssteg
som presenteras vad gäller verksamheter inom
området bör i första hand ses som vägledande för
fortsatt utveckling.
Planeringsarbetet kommer behöva ske under en
längre period givet de befintliga verksamheterna
i området. Två viktiga planeringsförutsättningar
som behöver beaktas i det fortsatta arbetet är
översvämningsproblematik längs Bällstaån
samt i området kända markföroreningar.
Visionsprogrammet beaktar dessa förutsättningar
genom att föreslå en utveckling som kan
anpassas utifrån fördjupad kunskap. Förslaget ger
en vägledning om hur denna problematik skulle
kunna hanteras.

Programområdets läge i kommunen samt utdrag av framtidsbild 2030 från översiktsplanen. Programområdet ryms i huvudsak
inom skiktet urban struktur (cerise färg), men berör även förtätningsområdet söder om Mälarvägen (orange färg), skiktet för
huvudsakligen verksamheter med möjlighet till urban struktur (skrafferat cerist/vitt) samt det utpekade ekologiska landskapssambandet (grönt med tvärstreck) längs Bällstaån. Inom området syns funktionen idrottsplats (I).
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Programområdet med omgivningar 2017. Befintliga anläggningar och planerad utveckling.

1. Detaljplanen för Söderdalen vann laga kraft 2012. Utbyggnad pågår. Sammantaget kommer området inrymma upp till 1300 bostäder,
förskola, närservice samt park.
2. Detaljplanearbete pågår kring Kvarnbacken. Området skulle kunna inrymma upp till 1 000 bostäder samtidigt som den värdefulla
parkmiljön tillgängliggörs. Dialog- och platsbildningsprojektet Kalejdohill har pågått på Kvarnbacken under 2016 och 2017.
3. Detaljplanearbete pågår i Bällstadalen. Området kan komma att inrymma bland annat bostäder, skola och kontor.
4. En ny simhall byggs för närvarande. Planerad öppning våren 2018.
5. Befintlig simhall, vilken planeras byggas om för annan användning.
6. Ishall.
7. Rackethall.
8. Pågående utbyggnad rackethall. Planerad öppning våren 2018.
9. Järfällavallen. Den södra konstgräsplanen (Järfällavallen 1) är idag försedd med värmeslingor.
10. Multifunktionell sporthall med läktarkapacitet för 1100 åskådare
11. Järfälla gymnasium. I dagsläget finns plats för cirka 1200 elever inom gymnasieutbildningen. I Järfälla gymnasiums lokaler har
även kulturskolan sin huvudsakliga verksamhet. Här finns även barn- och ungdomsförvaltningens språkcentrum samt elevhälsan.
Kompetenscentrum har sin verksamhet i H-huset.
12. Kvarnskolan. Grundskola för årskurs 6-9.
13. Vibblaby ängar.
14. Cirkusplatsen.
15. Bällstaån.
J=Uppgång Jakobsbergs pendeltågsstation
P=Befintlig markparkering
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Vibblaby 2025
I anslutning till området har Järfällavägen
påbörjat transformeringen från trafikled
till tydligt definierad stadsgata i takt med
fortsatt utbyggnad i Söderdalen och de första
utbyggnadsetapperna intill Kvarnbacken.
Inom området har Mjölnarvägen byggts ihop
med Järfällavägen söder om Kvarnbacken.
Gaturummet medger att bussar till
idrottsanläggningarna kan ta sig in i området
denna väg. Området har fått bättre kopplingar
mot Viksjöleden/Västra Jakobsberg genom
utveckling av sammanhängande gröna
rörelsestråk genom den idag befintliga
bebyggelsen.
Järfällavägen och Mälarvägen har knutits
samman med ett i huvudsak grönt stråk, i
programmet benämnt som Gata 1. Längs
denna gata har de första etapperna av bostäder
anlagts, något som bidrar till att tydligare rama
in området. En lämplig typologi för denna
bebyggelse skulle kunna vara stadsradhus,
vilka kan anpassas i skala och karaktär till den
idag befintliga bebyggelsen. Mjölnarvägen
längs med västra sidan av Kvarnbacken har
kopplats ihop norrut med Gata 1.
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Den nya simhallen är i drift och är en naturlig
mötesplats som även lockar besökare från
andra kommuner. Den gamla simhallen
har efter ombyggnad fått ny användning.
Byggnaden kan inrymma en rad olika
verksamheter, men fokus bör ligga på att
tillskapa en byggnad som kan användas av
allmänheten och att denna därigenom kan
bidra till att stärka områdets stadskvaliteter.
Lokalerna i Järfälla gymnasium används
mer effektivt som en konsekvens av
den lokalutredning som genomfördes
2017. Lokalerna nyttjas även av
kulturskolan och en kulturscen med
plats för 500 besökare har anlagts i den
gamla aulan. De högskoleförberedande
gymnasieutbildningarna har flyttat till BAS
Barkarby, vilket även möjliggör ökat utrymme
för kompetenscentrums och språkcentrums
verksamhet. Kvarnskolan har byggts ut till
F-9-skola norr och väster om befintliga
skolbyggnader i enlighet med gällande
detaljplan för området.
Planen på Järfällavallen 2 har fått
värmeslingor, vilket möjliggör en bättre
användning året om. Järfälla racketcenters

verksamhet har utökats i och med
utbyggnaden av padel- och squashhallen vid
Mälarvägen. Möjlighet finns även att bygga en
ny ishall över den befintliga uterinken väster
om dagens ishall.
Offentliga miljöer har rustats upp, vilket
skapat ett tryggare stadsrum. Exempelvis
har skyltning och belysning i området
förbättrats och förtydligats, vilket bidrar till
ökad trygghet för besökare och anställda.
Det offentliga rummet får en konstnärlig
gestaltning. Utanför programområdet har
det i den sydvästra delen av Kvarnbacken
etablerats en väl gestaltad lek för alla (se
begreppsförklaring sida 14), vilket möjliggör
en tillgänglig lekplats för barn och unga med
olika typer av funktionsvariationer. Området
skulle även kunna inrymma möjligheter att
anlägga en parkscen, vilket kan användas för
utomhusteater och konserter.
Bilparkeringssituationen i området har
effektiviserats genom en optimering av de
befintliga ytorna samt med hjälp av bättre
reglering och styrning, vilket möjliggör
en mer effektiv användning av områdets
markparkeringar.
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Vibblaby 2030
I anslutning till programområdet har
byggnationen i Söderdalen färdigställts.
Utbyggnad av Bällstadalen har påbörjats, där
en tydlig stadsgata dras in i området i syfte att
tillskapa en urban spridningskorridor, vilken
i sig blir ett led i att länka ihop den regionala
stadskärnan Barkarby-Jakobsberg.

Ett väl gestaltat torg, i programmet kallat
Vibblaby Torg, har anlagts på del av den
tidigare markparkeringen mellan ishallen
och Järfälla gymnasium. På torget möjliggörs
korttidsparkering för bil samt hämtning
och lämning till de olika aktiviteterna inom
området.

Inom området har Mjölnarvägen utvecklats
vidare till ett tydligt definierat gatustråk, vilket
knyter samman Järfällavägen med Mälarvägen
och även skapar en tydligare koppling söderut
mot Viksjö.

Kraftledningen längs Mälarvägen har grävts
ner, vilket innebär att ett blågrönt stråk
längs med Bällstaån kunnat utvecklas till
landskapspark, vilket även kan innehålla
rekreationsytor. Som en konsekvens av
detta har även bensinmacken vid Datavägen
flyttats. Parkstråket fortsätter mot sydost
genom Söderdalen och Bällstadalen och
skapar därigenom ett sammanhängande
grönstråk i enlighet med intentionerna i
översiktsplanen. Över Järfällavägen skulle en
ekodukt kunna anläggas för att säkerställa
det gröna sambandet. Den jordbruksmark
som tas i anspråk vid anläggningen av det
nya parkstråket skulle med fördel kunna
användas för odling eller annan verksamhet
som främjar biologisk mångfald. Mälarvägens
funktion som trafikled har förändrats
genom att gaturummet fått en mer stadslik
gestaltning, vilket medfört sänkta hastigheter

I områdets norra delar har ett gatunät
anlagts och tre större kvarter med bostäder
har uppförts. Inom ett av bostadskvarteren
ryms även en integrerad förskola. Då dagens
parkytor (Vibblaby ängar) tas i anspråk för
bostäder är det viktigt att dessa kan ersättas.
Detta görs med hjälp av blågröna parkytor
längs båda sidor av Mälarvägen samt genom
mindre parkytor i direkt anslutning till de nya
bostäderna. Fotbollsplanen på Järfällavallen
2 har flyttats ner till cirkusplatsen. Det bör
utredas hur och i vilken omfattning planen
kan användas som översvämningsbara yta.
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och högre prioritering av gående och
cyklister, något som också sker bland annat
genom bättre belysning. Ytor både norr och
söder om Mälarvägen kan användas som
översvämningsbara parkytor och lämpar
sig väl för friare spontana aktiviter som
exempelvis skateboardåkning, parkour, BMX
och beachvolley. Aktivitetsytorna rymmer
även ytor för social samvaro, exempelvis
i form av solstolar och trähängmattor
och kan även användas för tillfälliga
utomhusevenemang, exempelvis som startoch målområde vid motionslopp.
Parkeringssituationen inom området har
effektiviserats genom att ett multihus (se
begreppsförklaring sida 14) tillkommit
längs Mälarvägen, förslagsvis på befintlig
gymnasieparkering. Multihuset rymmer
förutom boende- och besöksparkering för
bil och cykel också verksamhetslokaler
i gatuplanet samt kan användas som
miljöcenter, kulturell mötesplats eller
för kommersiella ändamål (exempelvis
livsmedelsbutik). Längs de nyanlagda gatorna
anordnas kantstensparkering, i första hand för
besökare till området.
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Vibblaby 2035
I anslutning till området har stadsutveckling
inletts längs Datavägen, vilket ytterligare
tydliggör Järfällavägens funktion som
stadsgata. Stadsgatan som går igenom
Bällstadalen fortsätter ner mot Veddesta
och är därmed på väg att utvecklas till ett
sammanhängande urbant stråk genom den
regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg
Inom området har Mjölnarvägen söder
om simhallen förlängts och kopplats ihop
med gata 1. Därtill kan en gata mellan
Kvarnskolan och sporthallen tillkomma för att
ytterligare koppla ihop gatunätet. Båda dessa
gatukopplingar förutsätter att den befintliga
bebyggelsen på platsen kan yteffektiviseras.
En central park har anlagts i anslutning till
Vibblaby Torg, i programmet benämns denna
som Vibblaby Park. Denna har möjlighet att
utvecklats till en kvalitativ grönyta och en
naturlig mötesplats, vilken kan användas för
både sociala och fysiska aktiviteter. Parken kan
tillsammans med intilliggande Vibblaby Torg
användas för olika publika evenemang. För
att möjliggöra anläggandet av Vibblaby Park
har delar av Järfälla gymnasiums ytor tagits i
anspråk.
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Fotbollsplanen på Järfällavallen 1 har flyttats
ner till cirkusplatsen. För att fotbollsplanen
ska få plats behöver befintliga utetennisbanor
tas i anspråk. Det bör utredas om dessa kan
inrymmas i en mer yteffektiv anläggning (se
resonemang om ytor för racketsporter och
ishall nedan). Detta innebär att det på tomten
väster om simhallen frigörs yta för antingen
bostäder, en ny skola eller båda delarna, om
kommunen finner behov för det. En rationell
och yteffektiv bebyggelse skulle möjliggöra att
de ytkrävande praktiska utbildningarna inom
Järfälla gymnasiums yrkesprogram skulle
kunna inrymmas inom denna yta.
Ytorna som inrymmer racketsporter samt den
idag befintliga ishallen fungerar alltjämt som
idrottsytor, men det bör utredas om en mer
yteffektiv bebyggelse kan möjliggöra en mer
mångfunktionell användning, enligt de behov
som kommunen identifierar. Möjligheten
att inrymma verksamheter i flera plan bör
utredas. Anläggningarna bör också kunna
användas för olika typer av evenemang samt
även kunna inrymma urbana verksamheter
mot gata, exempelvis i form av restauranger,
caféer eller butiker. Ytor som eventuellt frigörs
vid en mer yteffektiv markanvändning skulle

kunna tas i anspråk som översvämningsbara
aktivitetsytor.
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Vibblaby 2040
I anslutning till området har den regionala
stadskärnan Barkarby-Jakobsberg vuxit samman och hela vägen från pendeltågstationen
i Jakobsberg ner till tunnelbanestationen i
Barkarbystaden går det nu att röra sig i en tydligt urban miljö. Norr och väster om området
har Viksjöleden genomgått förändringen från
kraftigt dimensionerad trafikled till urbant
alléstråk, vilket bidrar till att länka samman de
historiska gårdarna Görväln, Jakobsbergs gård
och Säby gård. Vidare komplettering av området kring Jakobsbergs centrum har medfört
att centrala Jakobsberg nu har en tydligt urban
karaktär.
Inom området har en kvartersstruktur vuxit fram på Järfällavägens västra sida. Denna
struktur möter upp kvartersbebyggelsen i
Söderdalen och skapar ett tydligt definierat
urbant gaturum. Inom något av de nya bostadskvarteren möjliggörs också en integrerad
förskola. I samband med planeringen av denna
etapp bör det även utredas i vilken omfattning
idrottsytor kan integreras i bostadsbebyggelsen, exempelvis genom anläggningar och ytor
på taken av bostadshusen.
Den mark som frigörs söder om den nya
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kvartersstrukturen längs Järfällavägen kan nu
tas i anspråk för bostäder alternativt ytterligare
idrottsanläggningar enligt kommunens önskemål och behov. Den bebyggelse som anläggs
mot Järfällavägen bör ges en tydligt urban
utformning.
De ytor som tas i anspråk av de nya bostadskvarteren medför att kulturverksamheten som
idag finns i Järfälla gymnasiums lokaler stället
flyttar till antingen det nya medborgarhuset
som står på plats i Jakobsbergs centrum eller
till det nya skol- och kulturkvarteret som
anläggs söder om Vibblaby Torg och Vibblaby Park. Detta kvarter skulle också kunna
inrymma skolfunktioner enligt de behov som
kommunen identifierar. I gatuplanet i det nya
kvarteret bör det finnas plats för kulturella
funktioner och mötesplatser för unga. Söder
om det nya skol- och kulturkvarteret frigörs
ytterligare utrymme för antingen park eller
idrott/kultur.
Området är nu väl integrerat med omkringliggande bebyggelse och är tack vare sin mångfunktionalitet en naturlig målpunkt för både
kommuninvånare och besökare utifrån. Vibblaby upplevs som en attraktiv boendemiljö,

där närheten till grönområden, kollektivtrafik,
skolor samt olika typer av fritidsaktiviteter ses
som en stor tillgång.
Vibblaby upplevs i enlighet med inriktningen i utvecklingsprogrammet för Jakobsbergs
centrala delar som sammanhållet, promenadvänligt och upplevelserikt. Exempel på detta
innefattar god tillgänglighet till kvalitativa
parkytor, att gatunätet är orienterbart och
prioriterar gång- och cykeltrafikanter samt att
gränser mellan offentlig och privat mark har
förtydligats.
Området är till skillnad från idag levande alla
dygnets timmar, vilket medför en ökad känsla
av trygghet för såväl boende som besökare.
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Områdesförutsättningar

Begreppsförklaring

Utöver känd översvämningsproblematik
längs Bällstaån kommer det krävas åtgärder
inom området för att hantera avrinning av
dagvatten. Allmänna platser kommer behöva
utformas och dimensioneras så att fördröjning
och rening av dagvatten möjliggörs inom
dessa i syfte att inte försämra Bällstaåns
ekologiska och kemiska status. Förslag på
åtgärder i vattenplan och åtgärdsprogram
för vatten bör inväntas innan beslut tas om
nya anläggningar inom område med känd
översvämningsproblematik.

Känslig markanvändning - För mark som ska
användas för bostäder, skola och förskola ställs
höga krav avseende miljöteknisk markkvalitet
för att marken i fråga ska bli lämplig för
sitt ändamål. Det är möjligt att ansöka
om statliga bidrag för marksanering vid
bostadsbebyggelse. Kommunen ska i sådant
fall som minst ha beslutat om att påbörja
detaljplaneläggning för bostäder. Den sökande
behöver även ta fram en ansvarsutredning,
vilken ska godkännas av naturvårdsverket.

Sanering av förorenad mark inom området
kommer behöva hanteras etappvis och
hänsyn bör tas till programmets olika
genomförandesteg. Beroende på planerad
markanvändning kan marksanering
genomföras till antingen nivån för känslig
markanvändning eller till nivån för mindre
känslig markanvändning. Innebörden av dessa
begrepp beskrivs i begreppsförklaringen till
höger.
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Mindre känslig markanvändning - För mark
som inte ska användas för bostäder, skola och
förskola ställs lägre krav på markkvalitet för
att marken ska bli lämplig för sitt ändamål.
Detta kräver i sig mindre omfattande
saneringsåtgärder.
Multihus - Byggnad som kan inrymma flera
olika typer av verksamheter, till exempel
idrott, kulturverksamhet och parkering.
Multifunktionell användning - Ytor
som vid behov kan översvämmas.
Gestaltningen ska vara tydlig och ytor ska
kunna stängas av vid översvämning. Inom

ramen för fortsatt arbete bör det utredas
hur och i vilken omfattning fotbollsplaner
kan användas som översvämningsytor.
Sammanhållen bostadsbebyggelse eller viktiga
samhällsfunktioner (exempelvis skolor eller
sjukhus) bör undvikas inom detta område.
Lek för alla - Lek för alla är en lek- och
aktivitetsplats som är speciellt utformad för
att passa barn och unga med såväl fysiska som
neuropsykiatriska funktionsvariationer.
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