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Figur 01. Planområdets läge i Järfälla kommun (Urban Minds 2018)
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1. INLEDNING

Handlingar

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

 - Denna planbeskrivning

 - Illustrationskarta

Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:

 - Bullerutredning, Johansson Akustik, 2018-04-04

 - Dagvattenutredning, Marktema, 2018-04-05 

 - PM Geoteknisk bedömning, Iterio, 2018-04-04 

 - Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-03-14 

 - PM Teknisk försörjning VA, Marktema, 2018-04-05 

 - PM Trafik, Iterio, 2018-04-12 

Planens syfte  och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att i enlighet med Järfällas översiktsplan från 2014 skapa ett område 
med urban struktur som blir en del i den regionala stadskärnan Jakobsberg/Barkarby. För att uppnå 
en tydlig stadskaraktär och mervärden ska området kompletteras med fler bostäder med möjlighet till 
verksamheter i bottenvåningar. Det är även viktigt att Söderhöjdens befintliga kvaliteter beaktas i form 
av gröna miljöer och inslag av natur i stadsbilden samt att siktlinjer och stråk som kopplar området till 
sin omgivning bevaras och utvecklas.

Plandata

Läge
Planområdet är beläget på Söderhöjden med bebyggelse längs Dackevägen, Snapphanevägen, 
Frihetsvägen, Tomasvägen samt längs Sverkersvägen och dess förlängning norr om Snapphanevägen.

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 5,4 ha.

Markägoförhållanden
Kommunens fastigheter är: Jakobsberg 11:5, 18:1, 18:15

Järfällahus äger fastigheterna: Jakobsberg 2:1516, 2:1943, 2:1994, 2:1996, S:3, S:4

Övriga fastighetsägare: Jakobsberg 18:31 (Tornet Bostad Järfälla AB)
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Tidigare stäl lningstaganden

Riksintressen
Inga riksintressen finns inom planområdet och planen bedöms inte påverka några riksintressen.

Översiktplan
Översiktsplanen för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-06-02. Detaljplaneförslaget 
är förenligt med översiktsplanen eftersom området ska utvecklas mot en mer urban struktur. Området 
ska stärkas som en stadskärna av regional betydelse. 

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:

   
Nr Namn Laga kraft Lantmäteriet
S 1963-07-12 Stadsplan för fastigheterna Jakobsberg 

2:1121 Jakobsberg 2:543 m.fl.
1963-07-12 01-JÄF-1254

S 1966-10-26 Stadsplan för del av fastigheten Säby 1:3 1966-10-26 01-JÄF-1532
S 1969-01-28 Säby 3:2, Tallbohov 1969-01-28 01-JÄF-1560
S 1974-11-11 Jakobsberg, (Dackehallen) 1974-11-11 01-JÄF-2000
D 1993-12-01 B Dackevägen 1993-12-01 0123-P93/1104
D 2010-04-19 Snapphanevägen (f.d. Tallbohovsstugan)

(Genomförandtid fram 2020-05-17)
2010-05-17 0123-P10/1

Figur 02. Utsnitt ur plankarta RUFS 2010 
med planområdets läge inringat. Röd färg 
symboliserar Regional stadskärna

Figur 03. Översiktsplanens framtidsbild med 
planområdets läge inringat 
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Kommunala beslut i övrigt
I januari 2017 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för att med syfte 
att komplettera området med bostäder och lokaler för lokal service.

Planuppdraget ska utreda förutsättningarna för att riva befintligt garage med adress Tomasvägen 20 
och att uppföra en ny bebyggelse innehållandes bostäder, verksamheter och garage. Komplettering 
med ny bebyggelse föreslås även kring Järfällahus fastigheter med adress Snapphanevägen 2 – 20 och 
1-15 samt längs Dackevägen mellan Tomasvägen och Frihetsvägen/Snapphanevägen.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av något strand- eller vattenskyddsområde. 

Figur 04. Planmosaik med gällande planer och denna detaljplans gräns
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Figur 05. Identifierade naturvärdsobjekt (Ekologigruppen 2018)

2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Natur

Mark och vegetation
Söderhöjden ligger högt i en kuperad terräng. Planområdet är som högst i norr på en nivå om cirka 59 
meter över havet och som lägst i söder på en nivå om cirka 37 meter över havet. Runt om och delvis 
inom planområdet finns skogspartier och parker.

Naturvärden
I samband med planarbetet har Ekologigruppen gjort en Naturvärdesinventering med en tillhörande 
kartering av värdefulla träd. Naturvärdesinventeringen är daterad 2018-03-14 och omfattar 
planområdet.

I planområdet har sex naturvärdesobjekt identifierats där fem bedöms ha ett visst naturvärde (klass 4) 
och ett bedöms ha högt naturvärde (klass 2).
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Naturvärden är ofta knutna till gamla träd och hänsyn bör därför tas till dessa. Klassning av träd har 
baserats på Naturvårdsverkets metodik för särskilt skyddsvärda träd. Metodiken har kompletterats av 
Ekologigruppen för att omfatta träd som också är av värde för bland annat den biologiska mångfalden 
i form skyddsvärda träd och nästan skyddsvärda träd. Träd som uppfyller kriteriet särskilt skyddsvärt 
kräver, vid åtgärd som medför negativ påverkan, samråd med länsstyrelsen och omfattas således av 
ett skydd. 25 särskilt skyddsvärda tallar och en särskilt skyddsvärd asp med apelticka har pekats ut vid 
karteringen. Utöver det har även ett pilträd med mistel och en yngre tall (klass 2) med grovticka hittats 
inom planområdet. 

Inom planområdet har nio naturvårdsarter noterats varav tre är rödlistade; reliktbock (nära hotad), 
apelticka (sårbar) och ask (starkt hotad). Fem av dessa naturvårdsarter påträffades i den norra delen 
av planområdet (område 6 i Figur 05).  Detta område utgörs av ett skogsbryn med senvuxen asp, 
sälg, granar och gamla tallar. Inslag av hällar träder även fram och det är kring dessa som gamla tallar 
återfinns. På denna plats finns även rikliga inslag av liggande döda lövträd och döda stående aspar, 
vilket gynnar en naturvårdsintressant insektsfauna. 

I övrigt består planområdet av park- och trädgårdsmiljöer som också hyser gamla tallar. Naturen intill 
befintliga bostäder är kantad av gräsmarker och ytor där berg finns i dagen. Ett par allérader med ask 
står också planterade på parkeringsytorna i fastighet Jakobsberg 2:1996 och Jakobsberg 2:1994, det 
vill säga i de nord och nordöstliga delarna av planområdet. Alléer omfattas av biotopskydd. 

Mötesplatser, rekreation och friluftsliv
Kända målpunkter är idag torget i Söderhöjden, pendeltågsstationerna i Barkarby och Jakobsberg, 
Jakobsbergs sjukhus, Barkarby handelsplats, Jakobsbergs centrum och Veddesta centrum.

Flera lekmiljöer, lekparker (Tallbohovsparken) samt sportanläggningar (bollplan och idrottsplats 
vid Tallbohovskolan) finns i planområdets närhet. Utbudet av rekreativa och gröna miljöer är 
generellt högt. I norr börjar ett skogsparti som går genom del av planområdet och sedan övergår i 
Tallbohovsparken sydost om planområdet.

Planområdet ingår i Tallbohovsparkens upptagningsområde; 500 meter radie för lek och aktivitet för 
åldrarna 0-18 år samt i upptagningsområde 300 meter radie för lek på allmän platsmark för närlek för 
åldrarna 0-9 år. Planområdet bedöms därmed vara väl försörjt gällande tillgång och närhet till lek och 
aktitivet i natur.

Geotekniska förhål landen
I samband med planarbetet har Iterio tagit fram ett PM med en geoteknisk bedömning (2018-04-04).

Markförhållanden
Detaljplaneområdet ligger till största del på en tydlig berg- och moränhöjd. Markytan är kuperad, 
speciellt i de norra delarna av området. I terrängen finns uppstickande partier med berg i dagen 
och jorddjupen är sannolikt små. Jorden består sannolikt av morän. Delar av Dackevägen och 
Snapphanevägen går i bergskärning.

Med ledning av underlaget från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, kan nya byggnader 
grundläggas på fast lagrad friktionsjord och packad sprängbotten. Vid projekteringsstadiet bör dock 
en geoteknisk undersökning utföras för att klarlägga förutsättningarna för grundläggning och schakt. 
Bergets kvalitet bör också undersökas i läget för det föreslagna 10-våningshuset.
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Förutsättningar för ras och skred
Inom planområdet förekommer ingen risk för översvämning.. 

Grundvattennivå
Enligt SGU finns det två energibrunnar i området. Den norra är 200 meter djup med en jordtäckning 
på två meter där grundvattenytan ligger åtta meter under markytan. Den södra är 300 meter djup med 
ett jorddjup på en meter. I övrigt finns inga uppgifter om grundvattenytans nivåer inom området. Enligt 
SGU:s geologiska kartblad består dock marken i huvudsak av berg och morän. Grundvattnets nivåer 
och variationer över tid bör därför inte vara avgörande ur byggnadsteknisk synpunkt. Grundvatten kan 
förekomma i mindre, lokala magasin.

Radon
En översiktlig undersökning av radonriskbedömning gjordes för hela kommunen 1997. Området 
bedöms ha låg till normal risk för radon. Radonmätning för byggnader som grundläggs på fast 
lagrad friktionsjord bör utföras inför detaljprojekteringen. För byggnader som grundläggs på packad 
sprängbotten bör kontrollmätningar av radon göras på grundläggningsnivån när bergschakten är utförd. 

Hydrologiska förhål landen
År 2016 fastställde Järfälla kommun styrdokumentet Riktlinjer för dagvattenhantering i syfte att uppnå 
god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt i syfte att bebyggda områden inte ska drabbas 
av skador vid översvämningar. Grunden för styrdokumentet är att gällande miljökvalitetsnormer för 
vatten uppnås och att belastningen på Järfälla kommuns vattendrag inte ökar trots ny exploatering och 
ökande invånarantal. Nedan redovisas de huvudsakliga principer som ska tillämpas:

 • Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.

 • Föroreningsbelastningen från dagvattnet får aldrig öka vid detaljplaneläggning.

 • Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande    
   miljökvalitetsnormer inte uppnås.

 • Dagvatten ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av nedströms liggande  
   områden.

 • Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet.

 • Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet.

För att åstadkomma hållbar dagvattenhantering krävs även att hänsyn tas till extrema flöden 
när ny bebyggelse planeras. Den struktur och höjdsättning som görs ska vara genomtänkt ur ett 
flödesperspektiv. Dels för den normala nederbörden, för vilken dagvattensystemet dimensioneras, men 
även för mer extrema regntillfällen. Extrema flöden tar inte vägen genom VA-systemet. Därför krävs 
att höjdsättning görs så att höga flöden kan hållas till de platser där de gör minst skada, det vill säga 
allmänna ytor i form av parkmark och gator.

Nya områden ska planläggas så att översvämningar kan undvikas vid regn upp till storleksordningen 
10-årsregn och så att skador på bebyggelse inte uppstår vid 100-årsregn och vid beräknat högsta flöde.

Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde. Ån är mycket förorenad vilket gör att den inte 
uppnår god kemisk status och har otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormerna anger att 
god kemisk status ska uppnås senast 2021 och god ekologisk status senast år 2027.



Dnr Kst 2018/480
SAMRÅDSHANDLING

2018-09-14

10

 Miljökvalitetsnormerna innebär att det finns ett icke-försämringskrav vid byggnation inom 
avrinningsområdet, det vill säga att byggnation inom avrinningsområdet inte får försämra status och 
att rening av dagvattnet måste ske. 

Inga kända översvämningsområden finns inom planområdet. Delar av Bällstaåns svämmar dock ofta 
över, vilket ställer stora krav på fördröjning av dagvatten vid nybyggnation inom avrinningsområdet.

Landskapsbild/stadsbi ld
Både Söderhöjden och närliggande Tallbohov uppfördes under 1960-talet enligt en rationell 
planeringsprincip där bebyggelsestrukturen karakteriseras av hus utplacerade i natur i ett öppet och 
storskaligt planmönster. Trafiknätet är separerat i olika trafikslag med långa avstånd mellan hus och 
väg. Snapphanevägen är en större matarled som går runt området.

Söderhöjden och Tallbohov uppfördes till stor del med hjälp av byggnadskranar på kranbanor, vilket 
bland annat krävde plansprängning och ett visst avstånd mellan byggnaderna. Kranbanorna innebar 
att få naturliga element, såsom växtlighet, blev kvar inom kvarteren med undantag av ett antal träd, 
framförallt tallar, som bedöms vara mellan 150-200 år gamla.

Bebyggelse
I huvudsak är bebyggelsen i området tidstypisk för miljonprogrammet där största delen av 
bostadsbeståndet utgörs av rationellt byggda skivhus på nio våningar och ett större antal tre- och 
fyravånings lamellhus. Byggnaderna har i regel låg taklutning och fasaderna är i huvudsak utförda 
i puts eller tegel och har en färgsättning i rött, gult och vit. Arkitekturen är uniform med få detaljer. 
Fönstren har ingen spröjs och balkongfronterna är i plåt. Sedan området uppfördes på 60-talet har det 
dock kompletterats med nyare bebyggelse och andra bebyggelsetyper som radhus och punkthus.

Tre förskolor, två grundskolor, omsorgsboende (äldreboende) och Jakobsbergs sjukhus ligger i 
planområdets närhet. 

Figur 06. Fotografi från Snapphanevägen ner mot torget (Fotograf: Urban Minds 2017)
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Kulturhistoriskt  värdeful l  miljö

Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämning vid grävning eller annat 
arbete föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

Kulturlandskap
Planförslaget bedöms inte påverka vare sig kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller objekt.

Gator och trafik

Gatunätet i Söderhöjden är tydligt utformat utifrån rådande ideal från tiden då området uppfördes, 
vilket innebär att biltrafik och gång- och cykeltrafik i regel inte delar samma gaturum. Fotgängare och 
cyklister rör sig inne i bostadsområdets grönområden. Gång- och cykelvägnätet inom Söderhöjden är 
väl utbyggt men har bristfälliga kopplingar till Barkarby handelplats, Barkarbystaden och Veddesta.

Bilvägnätet i området består av huvudgatorna Dackevägen, Snapphanevägen och Frihetsvägen. Till 
dessa ansluter de mindre lokalgatorna Tomasvägen och Sverkersvägen. Hastigheten är reglerad till 30 
km/h på samtliga gator men huvudgatornas storskaliga utformning med långt avstånd till bebyggelse 

Figur 07. Planområdets gräns i Söderhöjden (Iterio 2018)
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och relativt breda gatumått uppmuntrar till högre hastigheter och kan bidra till en upplevd känsla av 
otrygghet.

Området anses ha god tillgång till kollektivtrafik då samtliga bostäder ligger inom 500 meter verkligt 
gångavstånd från närmsta busshållplats. Från centrum av Söderhöjden är det är ungefär en kilometers 
gångväg till Jakobsbergs stations södra ingång.

I dagsläget går buss 544 runt i området på Dackevägen, Snapphanevägen och Vasavägen. Bussen har 
avgångar var 15:e minut på morgon- och dagtid och var 30:e minut kvällstid. Under rusningstid är det 
åtta avgångar per timme. Under dagtid finns en buss inom närtrafiken (953) som trafikerar Dackevägen 
och Snapphanevägen. Ingen nattbuss trafikerar området.

Det finns gott om parkeringsytor i området, både i form av garage och markparkering samt även 
kantstensparkering längs med Frihetsvägen, Dackevägen och Tomasvägen. Enligt uppgifter från 
Järfällahus som förvaltar stora delar av parkeringsplatserna nyttjas inte all parkering i området, vilket 
tyder på ett överskott av parkeringsplatser.

Teknisk försörjning
Planområdet försörjs av kommunalt vatten och avlopp samt privat ägda nät för fjärrvärme, optiska 
fibrer och sopsug. Traditionellt släcksystem med brandposter finns i området.

I närområdet finns tre återvinningstationer.

Störningar och risker

Buller, vibrationer, magnetfält
Området exponeras för trafikbuller från i första hand lokalgatorna där Dackevägen och Frihetsvägen 
bedöms vara den främsta bullerkällan. På längre avstånd ligger E18 samt Mälarbanan som ger upphov 
till visst buller även om nivåerna därifrån är låga.

Vid planering av bostäder som exponeras för trafikbuller gäller trafikbullerförordningen (SFS 
2015:216 t.o.m. SFS 2017:359). Förordningen innehåller följande riktvärden:

1: Vid fasad 2: Vid fasad utanför 
minst hälften av 
bostadsrummen om 
värdena i kolumn 1 
överskrids

3: Vid uteplats (kan 
vara gemensam)

Dygnsekvivalent ljudnivå Boa > 35m2: 60 dBa

Boa ≤ 35m2: 65 dBa
55 dBa 50 dBa

Maximal ljudnivå - 70 dBa (kl 22 - 06) 70 dBa (kl 06 - 22)
Figur 08. Bulleriktvärden enligt trafikbullerförordning SFS 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359

Det görs inga specifika avsteg från bullernormerna för studentbostäder, utan de likställs med vanliga 
bostäder.

Observera att riktvärdet för maxnivå vid fasad, enbart gäller för bullerskyddad sida och enbart nattetid. 
Så länge riktvärdet för den dygnsekvivalenta nivån klaras vid fasad ställs inga krav avseende maxnivå 
vid fasad. Samtliga värden avser frifältsvärden.
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Det finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus vid kontor. För ljud inomhus från trafikbuller och 
andra externa källor ska krav SS 25268, lägst ljudklass C, innehållas.

Ingen påverkan bedöms ske från Mälarbanan gällande vibrationer och magnetfältsstrålning.

Farligt gods
Mälarbanan är transportled för farligt gods och ligger i planområdets närhet, cirka 200 meter söder om 
planområdet.

Förorenad mark
Inga kända potentiella källor av markföroreningar finns inom planområdet.
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3. PLANFÖRSLAG

Figur 09. Planillustration för föreslagen ny bebyggelse
               (Bernow & Partners arkitekter 2018)
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Ny bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Den föreslagna strukturens övergripande syfte är att bättre koppla ihop Söderhöjden såväl inom 
stadsdelen som med närliggande områden. Detta föreslås göras genom att förtäta med fler bostäder 
och verksamheter, utforma nya mötesplatser i strategiska lägen och komplettera gatustrukturen så att 
tydligare gaturum och bättre stråk för olika färdmedel skapas.

Förslaget medför att Söderhöjden får en mer urban karaktär där gestaltning och utformning av 
nya bostäder, verksamheter, service, mötesplatser och stadsgator skapar mervärden som bidrar till 
utvecklingen av området.  

Den nya bebyggelsen är placerad längs gatorna så att mer definierade gaturum uppstår. Detaljplanens 
regleringar skapar både möjligheter och krav på lokaler samt verksamheter i bottenvåningar. Detta kan 
bidra till en ökad trygghetskänsla då gatorna blir mer befolkade under större del av dygnet.

Strukturen är också utformad så att mindre rumsligheter skapas längs gatorna för att på så vis bidra till 
förutsättningar för fler små mötesplatser och gynnsamma lokallägen.

Strukturen är slutligen utformad så att bebyggelsen även anpassas till områdets topografi och den 
värdefulla naturen. Eventuella slänter mellan bostadsgårdar och naturmark tas exempelvis upp med 
murar om högst 0,8 meter och i planområdets norra del placeras bebyggelsen i souterräng så att 
den trappas upp för den befintliga slänten och skapar gröna bostadsgårdar som hamnar i höjd med 
parkmarken. Hänsyn har även tagits till värdefulla träd och markvegetation vid placering av de nya 
byggnaderna.

Figur 10. (Vy 1) Bebyggelse vid Tomasvägen/Dackevägen (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Bostäder
Totalt uppskattas planen bidra till att cirka 285 nya bostäder, varav 50 studentbostäder, kan uppföras.

Norr om Snapphanevägen tas den befintliga parkeringsytan delvis i anspråk som en kvartersgata men 
med fortsatt möjlighet till markparkering och gröna vistelseytor intill. På resterande del av parkeringen 
och i kant med den befintliga naturslänten föreslås bostadshus och tillhörande gårdar för totalt cirka 
45 lägenheter. Byggnadernas höjd regleras med såkallad nockhöjd över nollplan det vill säga hur 
högt byggnaderna i nock får sticka upp mätt från geoiden (höjd över havet). Höjdmåtten motsvarar 
byggnader i fyra respektive sex våningar.
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Figur 11. (Vy 2) Bebyggelse vid kvartersgatan (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Längs Sverkersvägen planeras två nya bostadshus, i fyra respektive sex våningar, som ett komplement 
till den befintliga bebyggelsen i kvarteret. Byggnaderna, med totalt cirka 40 lägenheter, är placerade 
i direkt anslutning mot gatan med genomgående trapphus och möjlighet till lokaler i bottenvåningen. 
Detta medför att såväl gatan som kvarteret blir mer aktiverat. Till följd av den nya bebyggelsen 
omdisponeras den befintliga parkeringsytan och miljöhuset flyttas inom kvarteret till annan plats. För 
att säkerställa en variation i taklandskapet regleras dessa byggrätter med planbestämmelse om reglerar 
takvinkel vilket säkerställer att taket måste vara brutet med en minsta vinkel om 25 grader.

I samma kvarter, i korsningen Dackevägen och Snapphanevägen, planeras en högre byggnad i tio 
våningar med förslagsvis studentbostäder, i förslaget kallat Studenthuset. Till följd av platsens 
läge centralt i Söderhöjden och byggnadens höjd bör den ges ett intressant och eget arkitektoniskt 
uttryck. Byggnaden planeras kunna innehålla cirka 50 studentlägenheter samt uppglasade lokaler för 
verksamheter i bottenvåningen. 

Längre söderut på Dackevägen planeras tre bostadshus i fyra till fem våningar med möjlighet 
och delvis krav på öppna, aktiva lokaler i bottenvåningarna. Bostäderna innehåller totalt cirka 40 
lägenheter. Byggnaderna ligger i liv med föreslaget, nytt centrumhus vid torget (se ”Verksamheter” 
för beskrivning) och förstärker tillsammans med detta utvecklingen av Dackevägen som stadsgata. 
Avståndet till befintliga bakomliggande hus är som närmst nio meter.

Längre ner i området längs Tomasvägen, där det idag ligger ett befintligt parkeringshus, möjliggörs 
fem nya bostadshus i sex till sju våningar med totalt cirka 110 lägenheter. Byggnaderna är anpassade 
till den kuperade terrängen och har på nedre planet möjlighet att inrymma verksamhetslokaler mot 
Tomasvägen och Dackevägen samt garage i den bakre delen av souterrängplanet. I likhet med 
den nya bebyggelsen norr om Snapphanevägen kan bostadsgårdarna vid Tomasvägen uppföras 
ovanpå parkeringsgaraget för att på så vis hamna i höjd med parken. Mellan två av byggnaderna 
ligger garageinfarten samt en utvändig allmän trappa som anknyter till Tomasvägen, de befintliga 
bostadsgårdarna söder om området samt till gång- och cykelvägen i parken.

Alla bostäder kommer förses med balkonger eller uteplatser och i vissa delar glasade burspråk som ger 
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fasaderna ett livfullt uttryck. Balkonger kan i vissa bullerutsatta lägen vara indragna eller inglasade. 
Alla trapphus ska vara genomgående i entréplanen för att säkerställa bra kontakt mellan gata och gård.

Verksamheter
Detaljplanen ger möjlighet att uppföra olika typer av centrumverksamheter i bottenvåningarna på 
samtlig bebyggelse inom planområdet. Med användningen Centrum (C på plankartan) avses all 
sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. 
I centrumändamålet ingår och tillåts exempelvis funktioner som butik, service, gym, kontor, bio, 
bibliotek, teater, bank, samlingslokaler, restaurang med mera. 

På andra sidan Dackevägen vid det befintliga torget planläggs även en mindre byggrätt i fyra 
våningar för centrumverksamhet och kontor. I denna byggnad tillåts kommersiell service och olika 
typer av verksamheter som bidrar till att torget fortsatt blir en aktiv mötesplats för olika aktiviteter. 
Byggnadens utformning blir således viktig och ska bidra till att aktivera torget med fler öppna fasader i 
bottenvåningen.

Detaljplanen reglerar även en förhöjd våningshöjd i bottenvåning i merparten av den nya bebyggelsen 
(v1) för att säkerhetsställa att verksamheter kan uppföras vid efterfrågan. Denna bestämmelse 
kompletteras med en planbestämmelse som kräver att viss procent av bottenvåningens fasad ska vara 
uppglasad och inrymma lokaler och/eller bostadskomplement (f1 och f2), framförallt där byggnader 
vätter mot Dackevägen eller Snapphanevägen.

Syftet med dessa bestämmelserna är att säkerhetsställa en variation i området där bottenvåningarna 
åtminstone delvis kan fyllas med verksamheter eller funktioner som befolkas dagtid, vilket medför en 
ökad trygghetskänsla i området och skapar aktivitet som bidrar positivt till stadslivet och stadsbilden. 

Figur 12. (Vy3) Centrumhuset (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Offentlig service
Då det redan finns två kommunala förskolor i närområdet och en ny skola planeras i Tallbohov, längre 
upp på Snapphanevägen, har Järfälla kommun gjort bedömningen att det inte finns behov av att 
planlägga för ytterligare förskolor eller skolor inom planområdet. Denna bedömning har även gjorts 
med den kuperade terrängen i åtanke samt mot bakgrund av bristen på större sammanhängande ytor 
inom planområdet. Det finns således inte någon plats som förefaller lämplig för sådan verksamhet.
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Parker,  torg och mötesplatser

Park
De befintliga parkytorna bevaras i stor grad och de åtgärder som görs i och med planen bedöms inte 
komma att medföra några försämringar. Snarare skapas tydligare gränser för parkrummen och den nya 
byggnationen bidrar med aktivitet. Tillsammans bidrar detta även till en ökad trygghetskänsla. Den 
allmänna platsmarken som tas i anspråk för ny bebyggelse utgörs av ytor som har en otydlig gräns 
mellan allmän parkmark och privat mark, exempelvis övergångsytor mellan markparkering och park. 
Marken som tas i anspråk bedöms med andra ord inte ha något påtagligt rekreationsvärde.

I planområdets norra del kommer naturslänten in mot parkeringen i väster att ersättas av gårdar och 
bostäder i direkt möte med parkmarken. Övergången kan med fördel gestaltas med en tydlig gräns 
så att inga mellanytor skapas. De arter som används på gårdarna ska bygga på inhemska brynväxter 
som ansluter i karaktär till omgivningarna och marken ska formas med mjuk övergång till omgivande 
natur och parkmark. Där höjdskillnader behöver tas upp brantare används murelement som trappas av 
i sektioner.

Längs Tomasvägen kommer parkstråkets gång- och cykelväg att flyttas längre norrut eftersom 
gårdsytor kommer anläggas i direkt anslutning till stråket. Detaljplanen säkerställer även ett allmänt 
gångstråk (x1) till en minsta bredd om 2 meter mellan Tomasvägen och parken över det uppbyggda 
parkeringsgaraget.

Torg
Torget vid Söderhöjdens centrum är i nuläget planlagd som prickad bostadsmark, vilket innebär 
att användningen som torg inte är reglerad. Då marken dessutom inte är allmän plats kan torget 
således, med planstöd i gällande plan, omvandlas till yta för bostadskomplement som exempelvis 
markparkering. 

Torget är dock en viktigt målpunkt i Söderhöjden och funktionen som ett torg för allmänheten bedöms 
vara vitalt för stadsdelen. Detaljplanen reglerar därför att torget blir allmän platsmark och regleras som 
Torg. I praktiken kommer således inte torget ändras i sin gestaltning eller användning men detaljplanen 
medför att funktionen som ett torg för allmänheten säkerställs samt att ansvar för drift och underhåll 
övergår till kommunen.

I korsningen Dackevägen/Tomasvägen regleras även en mindre yta som Torg. Ytan är i gällande 
detaljplan reglerad som parkmark. Övergången från park till torg ger kommunen större möjligheter att 
nyttja platsen som en mötespunkt bättre anpassad till det lokalläge som skapas i korsningen. 

Grönytefaktor
En grönytefaktor säkerställer att en viss grönska tillkommer på kvartersmark. Det ger förutsättningar 
för ett gott mikroklimat och lufthygien, vattenbalans samt naturliga miljöer för människor, växter och 
djur. En lägsta grönytefaktor definieras per kvarter i detaljplanen (0,5 för bostadskvarter och 0,3 för 
verksamhetskvarter).  

Respektive kvarters grönytefaktor räknas ut genom att kvarteret delas in i olika delytor beroende på 
dess karaktär (t.ex. grönska på mark, hårt tak, gräsarmerade ytor osv.). Varje delyta får ett grönvärde 
mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och den lokala 
dagvattenhanteringen. För att få fram talet för faktorberäknad yta multipliceras antalet m² av ytan med 
aktuell faktor. Efter att ha adderat alla de faktorberäknande ytorna divideras den totala faktorberäknade 
ytan med den totala tomtstorleken, allt enligt uppställningen:
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Delfaktorer för grönska (a faktor)
0,1 Grönska på marken
0,8 Växtbädd på bjälklag ≥800 mm djup (gäller även balkong och uteplats)
0,6 Växtbädd på bjälklag 600-800 mm djup (gäller även balkong och uteplats)
0,4 Växtbädd på bjälklag 200-600 mm djup (gäller även balkong och uteplats)
0,4 Gröna tak

Tilläggsfaktorer för grönska (b faktor)
0,3 Träd med stamomfång ≥35 cm
0,2 Kläng- och klätterväxter högre än 2 m
0,1 Solitärbuskar, fl enstammiga träd högre än 3 m
0,1 Blommande och bärande träd och buskar

Delfaktorer för hårdgjorda ytor (c faktor)
0,4 Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor
0,2 Hårdgjorda ytor med fogar
0,0 Täta ytor (tak, asfalt, betong etc.)

Delfaktor för vatten
1,0 Vattenytor i dammar, bäckar, diken

Figur 13. Järfälla kommuns Grönytefaktor

Lek, rekreation och möteplatser
Gårdsmiljöerna utformas med syfte att bidra till gemenskap och aktivitet. Kring entréer skapas 
mötesplatser och plats att slå sig ned på. En tydlig zonering från gata in till entré och vidare in på 
gårdarna med odling och lek formas. I möte med omgivande natur- och parkmark bör en tydlig gräns 
anläggas så att inte ytor flyter samman. Områdets nya karaktär av tydligt formade gårds- och stadsrum 
bidrar till en mer trygg och ordnad miljö. Gatusidan med angöring, torg och sittplatser bidrar till 
att locka ut till möte. Gårdsmiljön hör i första hand till de boende, men rörelsestråk och siktlinjer 
bidrar till en ökad upplevd trygghet för de omgivande stråken i park- och naturmarken. Slutligen är 
strukturen även utformad så att mindre rumsligheter skapas längs gatorna för att på så vis bidra till 
förutsättningar för fler intressanta små mötesplatser och gynnsamma lokallägen. Dessa platser är 
antingen planlagda som allmän platsmark eller innehar bestämmelse som reglerar marknivån utifrån 
angränsande allmän plats, detta för att säkerställa platsens relation till gata eller torg.
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Gator och trafik
I samband med planarbetet har Iterio AB gjort ett Trafik PM (2018-04-12). I PM:et beskrivs mer 
utförligt konsekvenserna för gång-, cykel- respektive övrig fordonstrafik samt hur parkeringssituation 
är tänkt att lösas i den föreslagna detaljplanen.

Gatunät
Planförslaget innebär att samtliga gator inom detaljplaneområdet behöver justeras.

Frihetsvägen föreslås breddas för att skapa möjlighet för lokalt omhändertagande av dagvatten och får 
då en 15,0 meter bred sektion med en 6,5 meter bred körbana. På norra sidan av vägen anläggs en GC-
väg om 4,0 meter samt en 2,0 meter bred remsa för plantering och dagvattenhantering. Gångbanan på 
södra sidan är 2,5 meter bred. Frihetsvägen föreslås breddas norrut, vilket påverkar parkeringsytan på 
fastigheterna 2:1993 och 2:1516 samt medför att två till tre parkeringsplatser behöver tas bort.

Sektion 01. Frihetsvägen (Bernow & Partners arkitekter 2018)

För att anpassas till de mått som tagits fram vid planering av Snapphanevägen längre österut föreslås 
Snapphanevägen få en ny disposition där en 4,0 meter bred GC-väg inryms på norra sidan, körbanan 
smalnas av till 6,5 meter och en 2,5 meter bred gångbana anläggs på södra sidan.

Sektion 02. Snapphanevägen (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Sverkersvägen får en sektion om 14,0 meter med en körbana om 5,5 meter, på östra sidan en GC-väg 
om 4,0 meter och på västra sidan en gångbana om 2,5 meter samt en längsgående planterings- och 
angöringszon om 2,0 meter.
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Sektion 03. Sverkersvägen (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Vid den nya bebyggelsen intill Snapphanevägen föreslås en ny kvartersgata tillskapas som visuellt 
blir en förlängning av Sverkersvägen. Sektionen föreslås bli 14,5 meter bred. En körbana om 6,0 
meter med tvärställd parkering på västra sidan som varvas med planteringsytor och en gångbana och 
uteplatser på östra sidan. I slutet av kvartersgatan anordnas en vändplan.

Sektion 04. Kvartersgatan (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Dackevägens sektion föreslås få en ny disposition med en GC-väg om 4,0 meter på östra sidan, 
5,5 meter körbana, 2,0 meter planterings- och angöringszon och 2,5 meter gångbana närmast den 
nya bebyggelsen på västra sidan. Det ger en totalbredd om 14,0 meter. Närmast korsningen med 
Snapphanevägen/Frihetsvägen behöver även en angöring till Studenthuset anordnas. Förslaget är 
att det löses med en angöringsficka om 24 meter längs med gatan som då möjliggör angöring till 
fastigheten samt sophämtning. Detaljplanen reglerar även att körbanan kan breddas till totalt 7,0 meter. 
Detta är i enlighet med SL:s riktlinjer för att de ska kunna köra dubbelriktad busstrafik. 
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Sektion 05. Dackevägen (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Tomasvägen föreslås bli 12,5 meter bred. Körbana om 5,5 meter, planterings- och angöringszon om 
2,0 meter, samt en gångbana på var sida om 2,5 meter. Sektionen utgår från befintlig kantstenslinje på 
södra sidan.

Sektion 06. Tomasvägen (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Gång- och cykeltrafik 
Den nya bebyggelsen påverkar endast två av de befintliga gång- och cykelstråken (GC). Det är 
GC-vägen norr om Tomasvägen i öst-västlig riktning samt GC-vägen i nord-sydlig riktning vid 
Snapphanevägen som påverkas av den planerade bebyggelsen.
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För att bibehålla funktionen av GC-kopplingen i öst-västlig riktning genom området behöver den 
dras om i ny sträckning strax norr om den befintliga GC-vägen och den nya bebyggelsen. Vid 
Snapphanevägen behöver en mindre justering göras av GC-vägens sträckning genom naturområdet. 
I övrigt bibehålls alla gång- och cykelkopplingar som finns i dagsläget och standarden på nybyggda 
gångbanor längs med Dackevägen, Snapphanevägen, Frihetsvägen, Sverkersvägen och Tomasvägen 
höjs vid ombyggnad av gatorna.

På Dackevägens östra sida samt Frihetsvägens och Snapphanevägens norra sida föreslås att det 
anläggs en 4,0 meter bred gång- och cykelväg.

Kollektivtrafik
Den planerade exploateringen påverkar inte bussens befintliga linjesträckning eller någon hållplats. 
Detaljplanen reglerar även en tillräcklig yta för Dackevägens södra del mellan Frihetsvägen och 
Vasavägen så att körbanan kan breddas till totalt 7,0 meter. Detta är i enlighet med SL:s riktlinjer för 
att de ska kunna köra dubbelriktad trafik.

Eftersom tillgången till kollektivtrafik inte påverkas av den planerade exploateringen anses samtliga 
nya byggrätter inom detaljplanen ha god tillgång till kollektivtrafik.

Biltrafik
För att beräkna den trafik som respektive exploateringsområde alstrar per dygn har det antagits att det 
görs tre fordonsrörelser per p-plats och dygn. Det resulterar i cirka 425 nya fordonsrörelser per dygn 
inom detaljplaneområdet. Användandet av bil varierar mellan olika hushåll och olika dagar. Att räkna 
med tre fordonsrörelser per dag ska därför ses som ett genomsnittligt antagande då en del åker mer och 
andra nästan inte alls. Antagandena inkluderar även resor som görs av besökande.

Eftersom den nya bebyggelsen byggs med ett antagande om ett lågt bilanvändande samtidigt som 
antalet bilplatser per lägenhet minskar i området så blir de tillkommande trafikflödena små och 
bedöms därför inte påverka framkomligheten eller säkerheten i det befintliga vägnätet.

Parkeringar, varumottag, utfarter
Dagens parkeringssituation påverkas väsentligt då samtliga tillkommande byggnader planeras 
uppföras på det som idag är markparkering och vid Tomasvägen även på en yta där det idag finns ett 
garage med 208 p-platser som kommer behöva ersättas.

Söderhöjden ligger inom zon A i Järfälla kommuns parkeringsnorm vilket innebär att normen för bil- 
och cykelparkering är enligt tabellerna nedan.

Zon A+ Zon A Zon B Zon C
Studentbostad 1,5 1,5 1,5 1,5
1 Rok 1,5 1,5 1,5 1,5
2 Rok 2,5 2,5 2,5 2,5
3- Rok 3 3 3 3
Äldreboende 0,2 0,2 0,2 0,2
Enbostadshus - 
egen parkering 0 0 0 0

Enbostadshus -  
gemensam parkering 3 3 3 3

Figur 14. Parkeringstal för cykel enligt Parkeringsnorm för Järfälla kommun
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Zon A+ Zon A Zon B Zon C
Studentbostad 0,1 0,1 0,2 0,2
1 Rok 0,2 0,3 0,4 0,5
2-3 Rok 0,4 0,5 0,6 0,7
4- Rok 0,6 0,7 0,8 0,9
Äldreboende 0,1 0,2 0,3 0,4
Enbostadshus - 
egen parkering 1 1 2 2

Enbosadshus -  
gemensam parkering 1 1,1 1,2 1,3

Figur 15. Parkeringstal för bil enligt Parkeringsnorm för Järfälla kommun

Ett genomsnittligt riktvärde på 0,5 parkeringsplatser för bil per lägenhet innebär en ambition om ett 
lågt bilanvändande för de boende i området. Förutsättningarna för ett lågt bilanvändande är goda 
eftersom tillgången till kollektivtrafik är hög men för att uppnå ett lägre bilanvändande är det också 
viktigt att skapa attraktiva och tillgängliga parkeringsmöjligheter för cyklar. 

Det är en fördel om merparten av cykelparkeringsplatserna kan anordnas inomhus (bostadsparkering) 
med enkel åtkomst utifrån. De cykelparkeringar som anordnas utomhus bör vara under tak och 
ligga i nära anslutning till bostäderna och det ska, i enlighet med Järfälla kommuns parkeringsnorm, 
finnas möjlighet att låsa fast cykelns ram på samtliga platser. Var cykelparkeringarna placeras har 
stor betydelse för nyttjande av cykel som färdmedel, ju närmre bostaden och smidigare åtkomst, 
desto bättre. För att tillgodose behovet av cykelparkering behöver totalt 601 nya cykelparkeringar 
inrymmas inom kvartersmarken för de nya lägenheterna. Det bör även säkerställas att det befintliga 
beståndet om 840 lägenheter intill planområdet får samma standard för cykelparkering som de 
nybyggda lägenheterna, vilket medför att det även bör finnas minst 2 155 cykelplatser för de befintliga 
lägenheterna. Totalt rör det sig om 2 756 cykelparkeringsplatser inom detaljplaneområdet som behövs 
för att uppfylla Järfälla kommuns parkeringsnorm. Dessa cykelplatser är tänkta att lösas på nya och 
befintliga gårdar med bland annat cykelparkering under skärmtak samt i de nya bostadshusen. 

För bilparkering i området planeras för ett parkeringsgarage under de nya husen vid Tomasvägen med 
cirka 80 platser och vid Snapphanevägen med 45 platser. För övrig bebyggelse planeras det endast för 
markparkeringar (se Figur 16 på nästa sida). På de platser där endast markparkering används nås inte 
p-normen på cirka 0,5 platser per lägenhet. Vid Sverkersvägen finns därför behov av att tillskapa 14 
parkeringsplatser inne på den befintliga gården. Fastigheterna i södra delen av planområdet (längs med 
Tomasvägen) får dock ett överskott av parkeringsplatser då det finns ett befintligt parkeringsgarage 
med 91 platser inom fastighet Jakobsberg 2:1997, 105 markparkeringsplatser samt det nya garaget 
under de nya husen på Tomasvägen med 80 platser. Förslagsvis hänvisas delar av parkeringsbehovet 
från planområdets norra delar till garagen i de södra delarna.

För hela området uppnås parkeringsnormen med överskott på en parkeringsplats, dock är platserna ej 
jämt fördelade. Parkeringsnormen för området sjunker från dagens cirka 0,9 parkeringsplats/lägenhet 
till cirka 0,5 parkeringsplatser/lägenhet i enlighet med Järfälla kommuns parkeringsnorm. Utrymmet 
för cykelparkeringsplatser återstår att utreda. Av samtliga parkeringsplatser för de nyproducerade 
flerbostadshusen bör cirka 3 - 5 % bestå av platser för rörelsehindrade, dock alltid minst en plats i 
närheten av varje bostadsentré.
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Byggaktörer i zon A (och A+) har även möjligheten att använda fria parkeringstal för bil för att 
optimera sina fastigheter för den egna verksamheten. Detta innebär att det är tillåtet att bygga så 
mycket eller så lite antal bilplatser som önskas. För att få tillämpa fria parkeringstal behöver dock ett 
antal kriterier uppfyllas. Dessa kriterier ställs samman via avtal vid varje enskilt projekt. Exempel på 
kriterier listas i Järfälla kommuns parkeringsnorm.

Teknisk försörjning
I samband med planarbetet har Marktema tagit fram ett PM för teknisk försörjning VA (2018-04-05).

Vattenförsörjning, spillvatten
Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Den planerade bebyggelsen och 
förändring av gatustrukturen medför att både nyanläggning och omläggning av ledningar kommer 

       Figur 16. Parkeringsfördelning (Iterio 2018)
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att krävas. Alla nya fastigheter ska förses med serviser för vatten och avlopp. På flera platser 
där föreslagna byggnader ligger krävs omläggning av befintliga ledningar. Detta omfattar både 
huvudledningar och serviser till befintliga fastigheter (se PM för teknisk försörjning VA). Den nya 
gatustrukturen kan även medföra att flera befintliga brunnar behöver justeras i höjd. Befintliga 
ledningar längs gatorna inom planområdena bedöms till stor del kunna ligga kvar i sina lägen.

Spillvattenledningar inom planområdena bedöms kunna anslutas till befintligt självfallssystem för 
spillvatten utan att erfordra pumpning. Undantaget är i norra delen av planområdet där kvartersmarken 
lutar norrut. För att erhålla ett självfallssystem behöver servisläget vara i norra delen av fastigheten. 
Servisläget innebär en längre ny förläggning av spillvatten och dagvatten norrut i Dackevägen.

Dagvattenhantering
För att uppnå Järfälla kommuns målsättning om att uppnå god vattenstatus i kommunens sjöar och 
vattendrag samt att bebyggda områden inte ska drabbas av skador vid översvämningar, krävs åtgärder 
på både kvartersmark och allmän platsmark. 

Då området avvattnas till den förorenade och känsliga recipienten Bällstaån är det även av vikt att 
hantera de föroreningar som genereras innan dagvattnet lämnar området. Föroreningar hanteras 
bäst genom filtrering genom biologiskt aktivt material i nära anslutning till uppkomstkällan. I 
dagvattenutredningen föreslås därför att dagvattenhantering sker genom lokalt omhändertagande av 
dagvatten, där stommen utgörs av infiltration i växtbäddar och diken med dämningsmöjlighet (se Figur 
17 på nästa sida). Avsikten är att efterlikna naturliga renings- och fördröjningsprocesser.

Utredningen visar att parkmarken inte behöver renas ytterligare från föroreningar. För att skydda 
planerade fastigheter rekommenderas dock hantering av de flöden som parkmarken kommer att 
generera vid kraftiga regn, framförallt den mark som är kuperad i Söderhöjdens norra del. Avskärande 
diken längs de parkytor som angränsar till ny bebyggelse föreslås därför med syfte att fördröja och 
avleda dagvatten.

Gator för fordonstrafik med tillhörande gång- och cykelvägar förväntas generera både höga flöden av 
dagvatten och höga koncentrationer av föroreningar. Det är därför av stor vikt att dagvatten från dessa 
ytor renas och fördröjs. För dessa föreslås därför primärt ytlig infiltration till trädrader i nedsänkta 
regnbäddar med skelettjordar. Vid ombyggnaden av områdets gator planeras trädplanteringar uppföras 
och tillräcklig yta för detta har därför avsatts på plankartan.

Dagvatten från torgytor förväntas inte bidra med avsevärda mängder föroreningar. Dock förväntas de 
ge upphov till flöden, vilket innebär behov utav fördröjning. Dagvattnet föreslås fördröjas lokalt, på 
eller i anslutning till torgen. Detta kan exempelvis göras genom avledning till magasin eller nedsänkta 
regnbäddar.

Inom kvartersmark ska dagvattnet i möjligaste mån infiltreras. Genom att undvika täta hårdgjorda ytor 
och istället använda genomsläppliga beläggningar såsom grus, markarmering eller genomsläppliga 
asfaltsbeläggningar kan infiltration ske. Åtgärderna medför fortsatt infiltration, och den ytavrinnande 
mängden dagvatten som måste omhändertas minskar. Detaljplanen säkerställer detta både genom 
bestämmelse som i vissa lägen förbjuder hårdgjorda ytor och genom bestämmelse som kräver att 
kommunens grönytefaktor ska följas.

Dagvatten från takytor bedöms enligt dagvattenutredningen inte vara särskilt förorenat, dock bidrar 
takytor till en stor andel av det dagvatten som bildas inom kvartersmark. Det finns därför ett behov 
att fördröja takvattnet. För detta föreslås regnbäddar längs fasader med stuprörsutkastare ovan mark. 
Detta säkerställer infiltration, rening och fördröjning. Hänsyn till omhändertagande av takvatten 
behöver även tas vid placering och utformning av nya byggnader. Exempelvis kräver sadeltak 
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infiltrationsyta på båda sidor om fastighet och förutsätter därmed att plats ges till detta. Dagvatten från 
tak som lutar ut mot gata föreslås avvattnas mot infiltrationsytor med sammanhängande underjordiska 
krossmagasin i förgårdsmark. Dessa ytor behöver minst en bredd på 30 centimeter för att vara 
tillräckligt effektiva. Detaljplanen reglerar därför att alla byggnader ska placeras minst 0,3 meter från 
allmän plats, vilket också skapar en tillräcklig yta för exempelvis mindre klätterväxter.

Om vatten från parkeringsytor inte kan avledas ytligt till infiltrationzoner för rening rekommenderas 
dessa ytor avledas till en oljeavskiljare innan vidare avledning till huvudledning sker. Oljeavskiljare 
räcker inte som enskild reningsåtgärd så denna lösning bör endast användas i liten skala där det ej varit 
möjligt att erhålla en infiltrationszon.

Planerade underjordiska garage ska utföras utan dagvattenbrunnar så att föroreningar via garage ej 
förs vidare i dagvattensystemet utan rening via regnbäddar. Om brunnar krävs i garage bör de kunna 
anslutas till spillvattenservis då dagvattnet är i en sådan liten mängd. Eventuella spillvattenbrunnar i 
garage ska vara anslutna till oljeavskiljare.

Vägområden inom planområdet ska klara av att ytligt avleda de flöden som uppkommer vid ett 
100-årsregn. De i detaljplanen planerade och höjdsatta gatorna räcker för att avleda dagvattnet ytligt 
med undantaget södra förbindelsepunkten vid planens slut längs Dackevägen. Den punkten belastas 
av planens större avrinningsområde. För att säkerställa ytlig avledning vid denna punkt behöver en 
dämningsnivå på 0,2 m möjliggöras utan att riskera att skada byggnader. Detta medför att gångbanor 
behöver inkluderas i den ytliga avledningen för 100-årsflödet.

Vid detaljprojektering av området för dräneringsledningars anslutningshöjder kontrolleras nivåer så 
det ej medför risk för översvämning i husdränering från huvudledning i gatan vid ett 10-årsregn.
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Figur 17, Förslag på dagvattenlösningar (Marktema 2018)
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Energiförsörjning
E.ON äger fjärrvärmenätet i Järfälla kommun och fjärrvärme finns tillgängligt i området. Befintliga 
ledningar i planområdets norra del och vid Tomasvägen kommer behöva flyttas.

Solceller i kombination med bergvärme kan vara en alternativ energiförsörjningsform.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser 
för till exempel utformning och dimensionering finns i avfallsföreskrifterna med tillhörande 
tillämpningsanvisningar. 

Avfallshanteringen i området kommer att ske med sopsug. Det kompletteras även med så kallad 
fastighetsnära insamling av övriga fraktioner i miljörum. Miljörummen planeras på gårdar och/eller i 
de nya byggnaderna. Någon ytterligare återvinningsstation anses därför inte behövas. 

En fettavskiljare kan behövas till lokaler om en restaurang, ett café eller liknande etableras där. 
Fettavskiljaren ska i sådan fall placeras på kvartersmark.

El och Bredband
Elnätet kommer behöva byggas ut till följd av den planerade bebyggelsen och förändringaren av 
gatustrukturen. Det befintliga beståndet av elnätstationer bedöms vara tillräckligt i området dock 
planeras elnäts-stationen vid korsningen Dackevägen-Snapphanevägen att flyttas söderut längs 
Dackevägen inom område planlagt som E på plankartan. Byggrätt har säkerställts för tekniska 
anläggningar på plankartan. 

Planerad bebyggelse kommer att anslutas till befintligt tele- och fibernät. Den optiska ledningen till 
Jakobsberg 2:1996 kommer behöva flyttas. 
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4. KONSEKVENSER

Behovsbedömning 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, som beskrivs i Plan- och bygglagen 4 
kap 24§ eller miljöbalken 6 kap 11§, vilket innebär att miljökonsekvensbeskrivning inte bedöms vara 
nödvändig att ta fram. Bedömningen grundar sig på att utpekade områden redan är exploaterade samt 
antalet och placeringen av huskropparna som tillförs. Centrala miljöaspekter har dessutom identifieras 
och hanteras löpande under planarbetet genom relevanta utredningar, med målet att minska planens 
negativa påverkan.

Sammanfattning av konsekvenser
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande. 

Naturmiljö
Planerad bebyggelse har så långt som möjligt förlagts till ytor som saknar värden av ekologisk 
betydelse eller som har låga/vissa naturvärden såsom parkeringsytor och gräsytor. Planförslaget 
har därför i största möjliga mån utformats för att undvika exploatering som innebär att särskilt 
skyddsvärda träd kommer behöver avverkas och naturvärdesobjektet med högt naturvärde påverkas. I 
den norra delen av planområdet förläggs exempelvis den nya bebyggelsen på befintlig markparkering 
och i parkens randområde. Övriga delen av naturmarken som i naturvärdesinventeringen bedöms ha 
högt naturvärde, och där e flesta särskilt skyddsvärd träd står, skyddas i detaljplanen genom att marken 
planläggs som allmän platsmark i form av park. Särskilt skyddsvärda träd inom kvartermark som inte 
behöver fällas till följd av ny bebyggelse skyddas med särskild egenskapsbestämmelse. Tallen med 
grovticka skyddas i detaljplanen med särskild egenskapsbestämmelse.

Planförslaget kommer dock medföra att åtminstone fyra av de särskilt skyddsvärda tallarna kommer 
behöva avverkas för att göra plats för 10-våningshuset och breddning av Dackevägen. Avverkningen 
bedöms som en rimlig avvägning med tanke på att cirka 50 nya bostäder då kan tillskapas i 
ett strategiskt viktigt läge vid Söderhöjdens torg och att övriga särskilt skyddsvärda träd inom 
planområdet skyddas. 

På fastigheten Jakobsberg 2:1996 har även mistel påträffats, en art som omfattas av 
artskyddsförordningens § 8. Arten förekommer här endast på ett grovt pilträd som ämnas avverkas 
vid ett genomförande av detaljplanen. Eftersom mistel är vanlig i kommunen och i regionen är 
bedömningen att artens gynnsamma bevarandestatus inte försvåras av att mistelns enda värdträd 
avverkas. Åtgärder för att bevara mistel är dessutom enkla då det ofta räcker med att fästa ut frön på 
ett nytt lämpligt vårdträd. Även askallérna kan komma att påverkas eller behöva delvis avverkas till 
följd av ny bebyggelse. En sådan åtgärd kräver således dispens från biotopskyddet.

Överlag bedöms planförslaget medföra att fler nya träd planteras än vad som kan komma att avverkas.  
Detta då då mertalet av gatorna inom planområdet ska förses med trädplanteringar.

Vattenmiljö
Resultatet av dagvattenutredningen visar att flöden och föroreningshalter både före och efter 
exploatering överstiger de riktvärden som fastställts för avledning till Bällstaån. Utan fördröjande- 
och renande åtgärder ökar även flöden och föroreningar något till följd av föreslagen exploatering. 
Tillämpas utredningens förslag till dagvattenhantering uppnås dock den fördröjning och rening av 
dagvattnet som krävs för att inte öka flödena eller riskera att påverka recipientens status negativt eller 
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dess möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna. Totalt sett uppfyller planområdet Järfälla kommuns 
renings- och fördröjningskrav och minskar belastningen av föroreningar och flöden mot vad som 
släpps från området idag.

Luft
Bebyggelsen ligger intill redan befintligt bostadsområde och grönområde på en höjd om drygt 
200 meter väster om E18. Enligt SLB-analys ligger samtliga halter av PM10 och NO2 under 
miljökvalitetsnormerna inom detaljplaneområdet. Detaljplanen kommer inte innebära att någon 
miljökvalitetsnorm för luft överskrids.

Kulturmiljö och landskapsbild
Planförslaget bedöms inte påverka några kända fornlämningar. Kulturmiljöerna kommer dock att 
påverkas av planförslaget visuellt då området förändras från en närmare homogen bostadsbebyggelse 
med sitt ursprung i 1960-talets arkitektoniska och strukturella ideal till en mer diversifierad 
bebyggelse. Detta kan komma att innebära att stadsbilden delvis också förlorar sin skala och att vissa 
kulturhistoriska samband därmed kan försvinna. 

Planområdet kommer angränsa till mindre grönytor och befintliga bostäder, vilket gör att området inte 
bedöms komma att dominera omgivningen utan bli en naturlig del av och komplettera redan befintligt 
bostadsområde.

Buller
I samband med planarbetet har Johansson akustik gjort en bullerutredning (2018-04-04).

Bullerutredningen visar att all bebyggelse klarar trafikbullerförordningens riktvärden vid fasad, utan 
att några åtgärder krävs. Samtliga bostadshus utom 10-våningshuset har även tillgång till gårdsmiljöer 
där riktvärdet för uteplats klaras. De boende i 10-våningshuset har dock nära till andra platser och 
grönområden med låg bakgrundsnivå som kan nyttjas för utevistelse. Sammanfattningsvis klaras 
trafikbullerförordningens riktvärden utan åtgärder och det finns goda möjligheter att skapa bostäder 
med en god ljudmiljö i området.

För att klara BBR-krav rörande ljudnivåer inomhus från trafik krävs en noggrann dimensionering 
av bostädernas fasadkonstruktion, fönster, fönsterdörrar och ventilation. Dimensionering av 
fasadisolering bör ske i samråd med akustiker.

Risker
Planförslaget ligger inte i närheten av någon primär- eller sekundär transportled för farligt gods. 
Erforderligt avstånd till E18 och Mälarbanan från bostadsbebyggelse klaras och därmed bedöms den 
planerade markanvändningen vara acceptabel ur risksynpunkt.

Geoteknik
Enligt det geotekniska PM:et bedöms byggnaderna kunna grundläggas på fast lagrad friktionsjord och 
packad sprängbotten. Inför att sprängningsarbetena påbörjas bör en syn av intilliggande byggnader 
och anläggningar utföras. En riskanalys bör tas fram för att inventera eventuellt vibrationskänsliga 
byggnader, anläggningar och verksamheter med bestämning av gränser för vibrationsnivåer. Risken 
för ras och skred bedöms vara liten inom planområdet. 

Förorenad mark
Inga kända potentiella källor av markföroreningar finns inom planområdet.
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Figur 18, Solstudie (Bernow & Partners arkitekter 2018)

Solförhållande
Bernow & Partners arkitekter har gjort en solstudie av planförslaget (2018-04-15). Studien visar vilka 
solförhållanden som skapas vid höst- och vårdagsjämning samt vid sommarsolståndet. Studien visar 
att planförslaget kommer ha en relativt liten påverkan på befintlig bebyggelse. Det är framförallt 
lamellhuset vid Sverkersvägen som skuggas på morgonen vid höst- vårdagsjämningen. Studien visar 
vidare att såväl bostadsgårdar som parker kommer fortsatt vara solbelysta och kunna vara grönskande.

20 mars kl 9:00

20 mars kl 12:00

20 mars kl 15:00

20 mars kl 18:00, 
solen har gått ner

21 juni kl 9:00

21 juni kl 12:00

21 juni kl 15:00

21 juni kl 18:00 23 september kl 18:00, 
solen har gått ner

23 september kl 15:00

23 september kl 12:00

23 september kl 09:00
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5. GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som vägledning 
till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, vägar, VA-
anläggningar med mera regleras således genom respektive speciallag.

Organisatoriska 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 kommunens eller 
exploatörens initiativ.  

Järfällahus AB (Exploatören) ansvarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av enskilda 
anläggningar och bebyggelse på kvartersmark.  

Kommunen ansvarar för om- och nybyggnad inom allmän plats. Exploatören kan komma att ansvara 
för utbyggnad av mindre delar av allmän platsmark enligt exploateringsavtal.

Huvudmannaskap
Järfälla kommun kommer att vara huvudman för allmänna platser. Allmän plats omfattar gator, gång- 
och cykelvägar, torg samt park och naturmark. 

För mark som enligt detaljplan är utlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap har 
kommunen både rättighet och skyldighet att lösa in marken. Överföring avses ske till kommunal 
fastighet. Inom detaljplanen ägs mark som ska lösas in av exploatören Järfällahus AB och 
marköverföring regleras i exploateringsavtal och separat överenskommelse om fastighetsreglering. 

Utbyggnad av anläggningar för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten samt drift och underhåll 
av dessa ledningar handläggs av bygg- och miljöförvaltningen, Järfälla kommun. Från kommunal 
förbindelsepunkt i allmän platsmark ansvarar respektive fastighetsägare för enskilda ledningar. 

E.ON Elnät AB är elnätsägare inom området och ansvarar för om- och nybyggnad av elnät för befintlig 
och ny bebyggelse. E.ON Elnät AB ansvarar också för flytt av nätstation.

E.ON Värme AB ansvarar för fjärrvärme inom området.

Telenät och fiberoptiskt nät byggs ut och ägs av olika privata aktörer, som också ansvarar för drift och 
underhåll av dessa anläggningar.

Avtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan Järfälla kommun och Järfällahus AB i vilket bland annat 
kostnader för upprättande av detaljplan regleras. 

Ett exploateringsavtal för reglering av marköverlåtelser, exploateringsersättningar, anslutningsavgifter, 
gestaltning och miljöprogram samt övriga genomförandefrågor ska upprättas mellan Järfällahus AB 
och kommunen och godkännas i samband med antagande av detaljplanen. Under respektive rubrik i 
denna genomförandebeskrivning redovisas dessa frågor närmare. Avtalet kommer att villkoras av att 
detaljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft. 
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Fastighetsrätts l iga frågor

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar m.m.
Fastighetsbildningsåtgärder krävs för att fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. Lantmäteriet 
hanterar fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan från kommunen eller exploatören.

Den mark som är utlagd till allmän plats ska övergå i kommunal ägo. Det avses ske genom att 
tillkommande mark för allmän plats, omfattande cirka 4 000m2, regleras över till kommunens 
fastighet Jakobsberg 11:5 respektive Jakobsberg 18:15. Delar av allmän platsmark enligt gällande plan 
planläggs som kvartersmark för bebyggelse. Dessa markområden, som omfattar cirka 4 000m2, ska 
överlåtas till Järfällahus AB enligt exploateringsavtal (se Figur 19). 

2:1993

50403020100 100

Ny allmän platsmark

Ny kvartersmark

Marköverlåtelse
Jakobsberg 2:1996 m.�. Söderhöjden

11:5

2:1516

2:543

11:5

2:1994

18:15

34:6

18:24

18:1

2:1944

11:5

2:1942

s:3

2:1945

s:4

2:1943

2:1997

2:2699

2:1996

2:1994

18:9

ga:24

18:31

18:8

18:7

18:10

2:2764

2:2779

Figur 19, Marköverlåtelse (Urban Minds 2018)
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Fastigheter som avstår mark till allmän plats redovisas i nedanstående tabell

Fastighet Avstår area
Jakobsberg 2:1516 410m2

Jakobsberg 2:1943 2228m2

Jakobsberg 2:1994 37m2

Jakobsberg 2:1996 852m2

Jakobsberg s:3, s:4 621m2

Figur 20, Fastigheter som avstår mark

Kvartersmark för elnätstation, omfattande cirka 100m2, ska avstyckas från Jakobsberg 2:1996 och 
övergå i kommunal ägo. 

Detaljplanen möjliggör avstyckning av nya fastigheter för tillkommande byggrätter för 
bostadsändamål. Exploatören ansvarar för fastighetsbildning inom kvartersmark. I samband med detta 
kan gemensamhetsanläggningar behöva bildas exempelvis för gemensam parkering.

Exploatören bekostar den fastighetsbildning som krävs för exploateringens genomförande.

Befintlig gemensamhetsanläggning, Jakobsberg ga:24, för gemensam infart kommer att beröras av 
detaljplanen, men kan ligga kvar oförändrad. 

Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal
Inom fastigheten Jakobsberg 2:1994 finns en ledningsrätt för fjärrvärme, 01-JÄF-2507.1. Denna 
fjärrvärmeledning måste flyttas och därmed ska ledningsrätten justeras. Ledningsrättshavare 
ansöker om prövning eller omprövning av ledningsrätt till Lantmäteriet. Eventuell ersättning till 
fastighetsägare för ledningsrätt regleras i avtal.

Ekonomiska frågor 

Allmän plats
Kostnader för utbyggnader inom allmän platsmark ska fördelas mellan exploatören och Järfälla 
kommun enligt exploateringsavtal.

Bebyggelse på kvartersmark
Exploatören svarar för byggnader och andra enskilda anläggningar inom kvartersmark om inte andra 
avtal tecknas. E.ON Elnät ansvarar för utbyggnad inom E-område. 

Vatten, spill- och dagvatten
Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten-/spillvatten-/dagvattennät tas ut enligt för tidpunkten 
gällande VA-taxa. Debitering sker när förbindelsepunkt är upprättad och anslutning kan ske. 
Anläggningsavgiften täcker kostnaden fram till och med förbindelsepunkt. Till detta kommer 
respektive fastighetsägares kostnad för servisledning mellan förbindelsepunkt och byggnad.

Exploatören ska bekosta omläggning av allmänna ledningar som behöver flyttas på grund av 
utbyggnad inom kvartersmark inom planområdet. Detta kommer att regleras i exploateringsavtal.
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El och tele
Kostnaden för anslutning till el- och telenät debiteras enligt gällande taxa av respektive ledningsägare. 
Exploatören ska bekosta flytt av befintlig nätstation. 

Fjärrvärme
Flytt av fjärrvärmeledning inom det nordöstra kvarteret vid Snapphanevägen ska bekostas av 
exploatören enligt exploateringsavtal. Exploatören bekostar nya anslutningar till fjärrvärmenätet. 

Plankostnader och bygglovsavgift
Kostnaden för upprättande av detaljplan är reglerad genom avtal. 

Bygglovsavgift tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglovsansökan. Planavgift ska inte utgå 
för ny- och ombyggnad inom planområdet.

Förrättningskostnader
Lantmäteriet fördelar förrättningskostnaden mellan sakägarna i enlighet med fastighetsbildningslagen/
anläggningslagen/ledningsrättslagen om inte annat avtalats. Exploatören ska enligt avtal stå för 
förrättningskostnader för marköverlåtelser mellan exploatören och kommunen. Exploatören 
ska också stå för kostnader för övriga markregleringar, avstyckningar, omprövning av 
gemensamhetsanläggningar samt för omprövning av ledningsrätt. 

Tekniska frågor

Utredningar
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet. 
Exploatören ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs för 
planens genomförande.

Ledningar
Befintliga ledningar inom blivande kvartersmark, som inte kan ligga kvar, kommer att ersättas med 
nya ledningar i första hand inom allmän platsmark. Detta avser bland annat fjärrvärmeledningar inom 
dels fastigheten Jakobsberg 2:1994 och dels inom blivande bostadskvarter norr om Tomasvägen. Det 
kan också bli aktuellt med flyttning av befintliga VA-ledningar inom dessa nya kvarter.  

Vatten och avlopp
Området ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten som uppkommer på 
kvartersmark. Dagvattnet ska i första hand omhändertas inom den egna fastigheten. Dagvatten från 
fastigheter ska infiltreras/fördröjas och renas inom kvartersmark innan anslutning till kommunens 
ledningsnät. För att bibehålla god funktion i dagvattenanläggningarna krävs skötsel och underhåll 
och en skötsel- och underhållsplan bör därför upprättas innehållande information om respektive 
dagvattenanläggning.

För dagvatten som uppkommer på allmän plats ansvarar kommunen. 

Nätstation
Befintlig nätstation vid korsningen Snapphanevägen/Dackevägen ska flyttas till ett nytt läge något 
söderut på Dackevägen.
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Geoteknik och radon
Exploatören ansvarar för geotekniska undersökningar som krävs för projektering och genomförande av 
ny bebyggelse inom planområdet. Kommunen ansvarar för geotekniska undersökningar för utförande 
av allmänna anläggningar.

Radonmätning för byggnader som grundläggs på fast lagrad friktionsjord bör utföras inför 
detaljprojekteringen. För byggnader som grundläggs på packad sprängbotten bör kontrollmätningar av 
radon göras på grundläggningsnivån när bergschakten är utförd.

Skydd av vegetation
För vegetation inom planområdet, vilken bedöms ha höga naturvärden enligt naturinventering, ska 
särskilda regler gälla vid schakt- och ledningsarbeten. Detta regleras närmare i exploateringsavtal.

Genomförandetid
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.

Projektering och utbyggnad av allmänna platser, såsom vägar och parker, samt av vatten- och 
spillvattenledningar beräknas påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Bostäder och allmänna anläggningar bedöms kunna vara utbyggda cirka fem år efter detaljplanen 
vunnit laga kraft.

6. MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän
Christer Hallberg, exploateringsingenjör

Patrick Galera, miljöplanerare

Övriga medverkande
Urban Minds, plankonsult

Bernow & Partners, arkitekt

  Malin Danielsson                                           Per Rinde

  Planchef      Planarkitekt



postadress: 177 80 Järfälla

telefon växel: 08-580 285 00

epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se 

webbplats: www.jarfalla.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

Per Rinde

telefon: 08 580 245 09

epost: per.rinde@jarfalla.se

 
INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD

Detajplanen upprättas med normalt planförande enligt följande tidplan:

Samråd   September-november 2018

Granskning  Mars 2019

Beslut om antagande September 2019

Samråd pågår under tiden 18 september 2018 – 6 november2018. Planhandlingarna finns 
tillgängliga på kommunens webbplats www.jarfalla.se/planarbete. Planhandlingarna finns även att 
läsa hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum samt på Jakobsbergs 
bibliotek i Jakobsbergs centrum. 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 6 november 2018 till 
Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.


