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SAMMANFATTNING 
 
 

1. INLEDNING 

1.1. Syfte och mål 
Denna utredning syftar till att identifiera eventuella brister som förekommer i plan-
förslaget och föreslå lämpliga åtgärder. 

1.2. Planuppdrag 
Förslaget innebär att marken bebyggs med ett djursjukhus med lokaler för klinisk 
verksamhet, kontor samt butik i bottenvåning, omfattande preliminärt ca 3500 kvm 
BTA (se Figur 1).  
Inom planområdet kommer en personalparkering respektive en besöksparkering att 
uppföras för användning av sjukhusgäster och besökande i området. Det föreslagna 
planområdet omfattar cirka 9000 kvm. 
 
Planen möjliggör för en huvudbyggnad i två våningar. Detaljplanen möjliggör an-
vändningen djursjukhus (L1 ), centrumverksamhet (C) och kontor (K) för att ge en 
viss flexibilitet. Således kan olika typer av verksamheter utöver djursjukhus, exem-
pelvis inom café, service och kontor komma att utövas på området över tid och efter 
behov. 
 

 
Figur 1 Plankarta, utklipp från detaljplanehandlingar daterade 2022-04-20 

 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Underlag 
Detaljplanehandlingar daterade 2022-04-20 

2.2. Kommunala mål  
Översiktsplan 
Trafikstrategi 
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Gångplan 
Cykelplan 
Parkeringsnorm/Mobilitetsmål 

3. NULÄGESANALYS 
Planområdet angränsar dels till ett verksamhetsområde, dels till naturmark och är en 
del av verksamhetsområdet som utgör stadsdelen Veddesta i Järfälla kommun. 
Området byggdes gradvis ut under 1980- och 90 talen. 
 
Bebyggelsen i anslutning till planområdet utgörs av olika verksamheter såsom bil-
verkstad, tryckeri och kontor där byggnaderna genomgående är utformade i två till 
tre våningar och generellt i en enkel gestaltning och gles bebyggelsestruktur vanligt 
för industri- och verksamhetsområden. Stora ytor används för parkering, uppställning 
och lastning av fordon. 

3.1. Målpunkter i närområdet av vikt för detaljplan 
Vid en inventering av målpunkter som är av särskilt värde för detaljplanen identifie-
rades följande: busshållplatser inom 300 meter, lokalt centrum (Viksjö centrum), 
lokal matvarubutik (Viksjö centrum), regionalt cykelstråk och lokala gång- och cy-
kelvägar. Dessa ses i Figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2 Inventering av målpunkter inom närområdet. 

3.2. Gångtrafik 
Detaljplanens närområde är väl utbyggt med gemensamma gång- och cykelbanor se-
parerade från motorfordonstrafiken längs med samtliga gator. Gångbanornas stan-
dard är av äldre karaktär vilket innebär helt separerade från motorfordonstrafik med 
oreglerade övergångsställen. Befintlig gemensamhetsanläggning som ligger mellan 
planområdet och Kassavägen saknar en gångbana till planområdet. 
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Målpunkter av vikt för detaljplanen är främst busshållplatser, lokala matvarubutiken 
och bostäder inom 1 000 meter. För att se de gemensamma gång- och cykelvägarna 
hänvisas till Figur 3. 
 
3.2.1. Övergångsställen 
Inom aktuellt planområde finns idag inga övergångsställen att ta hänsyn till då den 
endast inrymmer kvartersmark. Dock kommer gående till och från verksamheten be-
höva passera körytor varpå det vore bra att ta hänsyn till det inom kvartersmarken. 
Det finns obevakade övergångsställen på Viksjöleden, Bruttovägen och Kassavägen, 
se passager i Figur 3. Då skyltad hastighet i området generellt är högre än 40km/h re-
kommenderas fysiska åtgärder för att säkerställa hög trafiksäkerhet. I synnerhet vid 
Kassavägen då denna påverkas mest av tillkommande detaljplan. 

3.3. Cykeltrafik 
Precis i anslutning till planområdet finns det ett huvudcykelnät som ansluter till Vik-
sjö centrum i norr och det regionala cykelnätet och Veddesta i öster, se Figur 3. 
Samtliga av dessa är delade med gående med varierande separeringsgrad. 
Delar av dessa finns utpekade i Järfälla kommuns cykelplan som för låg standard och 
rekommenderas för åtgärder. 
 
3.3.1. Passager 
Idag finns inga cykelpassager inom planområdet, men i dess närhet.  

 
Figur 3 Cykelnät i planområdets närhet 

3.4. Kollektivtrafik 
I planområdets närhet finns en busslinje som trafikerar Andebodavägen och flera 
busslinjer som trafikerar Viksjöleden. 
 
3.4.1. Hållplatslägen/typ 
Planområdets närmsta hållplatser ligger inom 150 meter från planområdet på Viksjö-
leden, se Figur 2, och ungefär 300 meter norr om planområdet på Andebodavägen. 
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Hållplatsen på Andebodavägen är en dubbel stopphållplats vilket erbjuder en hög tra-
fiksäkerhet, utrymme för väderskydd finns dock bara i en riktning vilket är låg stan-
dard. Hållplatserna på Viksjöleden är utformade som fickhållplatser som är separe-
rade från varande med ungefär 100 meter beroende på färdriktning, båda erbjuder rak 
inkörning och är försedda med väderskydd. 
 
Gång- och cykelbanor mellan hållplatserna och planområdet finns. Ingen av hållplat-
serna tillhandahåller cykelparkering. 

3.5. Övrig fordonstrafik 
Planområdet ligger så att det ansluter till Kassavägen via en gemensamhetsanlägg-
ning. 
De primära vägkopplingarna presenteras i Figur 4 nedan. 
 

 
Figur 4 Lokalgator (orange) som ansluter till huvudvägnät (rött) 

3.5.1. Huvudgator 
Den huvudgata som finns i närområdet är Viksjöleden i söder. Trafikflödet på Vik-
sjöleden var år 2018 10 800 fordon per dygn väster om Kassavägen och öster om 
Kassavägen 13 400. Hastigheten varierar mellan 50 km/h i korsningen med Kassavä-
gen till 60 km/h 100 meter ifrån denna. 
 
3.5.2. Lokalgator 
I närområdet är det främst tre lokalgator som är av intresse för planområdet, Kassa-
vägen som området ansluter till och som ansluter till Viksjöleden, Andebodavägen 
som kopplar ihop området med Viksjö och Bruttovägen som ansluter till Mälarvä-
gen. Hastigheten varierar mellan 50 km/h till 40 km/h vilket ställer krav på de obeva-
kade övergångsställena. 
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Kassavägen har ett trafikflöde på 4 800 fordon per dygn (2018), Bruttovägen väster 
om Kassavägen har ett flöde på 2 100 fordon per dygn (2018) och Andebodavägen 
har ett trafikflöde på 1 100 fordon per dygn (2018). 
 
3.5.3. Korsningar 
Den korsning som påverkas av planuppdraget är Kassavägen/gemensamhetsanlägg-
ning, Kassavägen/Viksjöleden påverkas indirekt av trafik men bedömningen är att 
den tillkommande trafiken är så liten i sammanhanget att inga åtgärder behövs til 
följd av planförslaget.    

4.  PLANFÖRSLAG 

Nedan (Figur 5) presenteras först en bild på planförslaget och sedan beskrivs hur för-
ändringarna i samband med planförslaget påverkar området.  
 

 
Figur 5 Illustrationsplan för planförslaget, daterad 2022-04 

4.1. Trafikanalys/trafikalstring 
4.1.1. Förutsättningar 
I det planförslag som lagts fram möjliggörs ungefär 3 500 m2 BTA byggnad. Dessa 
fördelas på djursjukhus, centrumverksamhet och kontor.  
 
4.1.2. Trafikalstring i planförslag, trafikalstringsverktyg 
Vid användandet av trafikverkets trafikalstringsverktyg behövs specifika BTA m2 
per verksamhet. Då fördelningen inte framgår i handlingarna så antas att ytan förde-
las mellan kontor (1 500 m2 BTA) och sjukhus (2 000 m2 BTA). Detta är bara av 
vikt för att få en preliminär uppskattning av resorna till och från fastigheten, en exak-
tare bedömning och utvärdering ska sedan ske i samband med bygglovsansökan. 
 
 
Resultatet gav 370 resor totalt vilket är i linje med fastighetsutvecklarens egna siff-
ror, se färdmedelsfördelningen nedan i Tabell 1. 
Majoriteten av resorna förväntas att ske med bil, följt av kollektivtrafik, cykeltrafik 
och gångtrafik. 
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Tabell 1 Förväntade trafikflöden enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

Trafikslag Antal resor per dygn 
Gångtrafik 40 
Cykeltrafik 30 
Kollektivtrafik 80 
Motorfordonstrafik 220 
Totalt 370 

 
4.1.3. Trafikalstring i planförslag, från fastighetsutvecklare daterat 2022-03-14 
Enligt Evidensia kommer detaljplaneförslaget att generera 352 resor per dygn, vilka 
fördelas på olika färdmedel enligt följande: 
Personbilar: 60 personal, dvs 120 fordonsrörelser och 100 besökare, dvs 200 fordons-
rörelser. Totalt 320 fordonsrörelser in- och ut från fastigheten med bil. 
Gångtrafikanter: 5 personal, 5 besökare dvs 20 resor till fots till- och från fastigheten. 
Cykeltrafikanter: 5 personal, 1 besökare dvs 12 resor med cykel till- och från fastig-
heten. 
Leveranser och avfallshantering: 2-4 transporter per vecka. 
 
4.1.4. Resultat och påverkan på trafikutformning 
De två trafikalstringarna anger ungefär samma uppskattning för antalet resor, 370, 
men val av färdmedel skiljer sig åt kraftigt. Trafikverkets analysverktyg baserar sig 
på liknande platser inom kommunen men utan specifik kunskap om den specifika 
verksamheten, därför är det rimligt att tro att fler kommer åka bil. 
Det kan vara bra att poängtera att prognosen inte är självuppfyllande utan att den be-
ror på en mängd faktorer som går att påverka. En av de största påverkansfaktorerna 
för val av färdmedel är tillgången till (gratis) parkering på arbetsplatsen. 

4.2. Gångtrafik 
I samband med planförändringen tillkommer en ny byggnad med tillhörande entré. 
Denna nås via Kassavägen (som har separerad gångbana), den gemensamhetsanlägg-
ning som knyter ihop Kassavägen med planområdet har inte gångbanor utan där får 
besökare gå i blandtrafik. 
För att uppnå en högre standard rekommenderas att denna gemensamhetsanläggning 
förses med gångbana när det är möjligt och att det på kort sikt kompletteras med en 
koppling för gående från Viksjöleden för att förenkla för gående till och från planom-
rådet. 
Potentiella målpunkter för gående skulle kunna vara boende i närområdet, Viksjö 
centrum, busshållplatser eller andra verksamheter inom 1 000 meter. 
 
4.2.1. Övergångsställen 
Inom planområdet tillkommer inga nya övergångsställen på allmän platsmark. 
Däremot finns det behov av att inkludera övergångsstället på Kassavägen vid infarten 
till planområdet i kommande projektering då detaljplanen kommer att bidra till en 
förändrad trafikmiljö. Övergångsställets hastighetssäkring behöver förstärkas och 
längden på övergångsstället bör ses över om det kan kortas ner eller förses med en 
refug. 
 
Inom planområdet kommer det att finnas en gångpassage (över parkeringen) och ut-
formningen av denna bör främja en säker trafikmiljö. 
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4.3. Cykeltrafik 
Från planområdet så skulle potentiella målpunkter kunna vara Viksjö centrum, Ja-
kobsbergs centrum eller Barkarby station. För personal och besökare till planerad 
verksamhet som kommer med cykel kommer cykelparkeringen att vara den naturliga 
målpunkten inom planområdet. Det är dock viktigt att denna ligger nära entrén för att 
inte felparkeringar ska förekomma. 
 
I omkringliggande cykelnät pekas bland annat huvudnätet utefter Viksjöleden ut som 
rekommenderat för åtgärder, detta ligger också i planerade åtgärder innan 2030. 
 
4.3.1. Cykelpassager 
Inom planområdet planeras inga nya cykelpassager då det inte tillkommer några nya 
gator, men i dess närområde finns det ett par befintliga, främst i huvudcykelnätet, se 
Figur 3. Passager i huvudcykelnätet ska följa riktlinjerna i Järfälla kommuns Cykel-
plan, i regel innebär det att dessa ska hastighetssäkras. 

4.4. Kollektivtrafik 
Detaljplanen påverkar inte kollektivtrafiken då trafikering sker på omgivande vägnät. 
Bedömningen är att tillkommande trafik är av så låg grad att det i sammanhanget 
(Viksjöleden) inte kommer ge upphov till fördröjningar. Dagens förutsättningar i när-
området för kollektivtrafik och trafikering med denna anses vara tillräcklig inom 
planområdet.  
 
Närheten till två busshållplatser med olika busslinjer medför goda möjligheter för 
pendling med kollektivtrafiken. Det skulle gynna kollektivtrafiken om gångvägen 
blev genare än idag, till exempel genom en ny anslutning från planområdet mot Vik-
sjöleden (för gångtrafik). 
 
4.4.1. Hållplatslägen/typ 
Hållplatser norr om planområdet, på Andebodavägen, saknar väderskydd i norrgå-
ende riktning. Då hållplatsen byggdes om för drygt tio år sedan och det inte finns ut-
rymme för att placera ett väderskydd utan att bygga om är det inte aktuellt. 

4.5. Övrig fordonstrafik 
  

4.5.1. Huvudgator 
Mängden trafik på närliggande huvudgator kommer inte att förändras nämnvärt i 
samband med detaljplanens genomförande och nuvarande huvudvägnät kommer att 
kunna hantera trafikökningen utan åtgärder. 
 
4.5.2. Lokalgator 
Trafikmängden på lokalgatorna förväntas öka med ungefär 200 fordon per dygn, tro-
ligtvis mindre om inte samtliga väljer att åka via Viksjöleden. Den tillkommande 
mängden fordon kommer inte att utgöra något problem för närliggande lokalgator. 
 
4.5.3. Korsningar 
En korsning som rekommenderas att inkluderas i kommande projektering är Kassa-
vägen och in- och utfart mot planområdet. 
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Korsningen är av äldre karaktär men har kompletterades med genomgående gång- 
och cykelbana. Det är dock rekommenderat att se över om korsningen kan förmins-
kas och förses med bättre hastighetssäkring för gång- och cykelbanan, för att vara 
mer i linje med dagens utformning av gaturum.  

4.6. Parkering & angöring  
Vid användandet av kommunens parkeringsnorm gjordes antagandet att ytan fördelas 
mellan kontor (1 500 m2 BTA) och sjukhus (2 000 m2 BTA) i tabellen för att få ett 
ungefärligt värde. 
 
4.6.1. Cykelparkering 
Då verksamheten tillåts vara upp till 3 500 m2 BTA uppgår behovet av cykelparke-
ring till ungefär 70 (25 + 50) platser baserat på Järfälla kommuns parkeringsnorm. 
Cykelparkeringen bör förses med väderskydd för att uppmuntra till cykling även när 
vädret är sämre och ska förses med möjlighet till ramlåsning. 
 
4.6.2. Bilparkering 
Då verksamheten tillåts vara upp till 3 500 m2 BTA uppgår behovet av bilparkering 
till ungefär 37 (7 + 30) platser baserat på Järfälla kommuns parkeringsnorm. 
 
4.6.3. Varuleveranser 
Den föreslagna utformning av vändplats är bra för att den tillåter fordon att vända på 
en skild plats från där vi förväntar oss att oskyddade trafikanter rör sig. Däremot är 
lastplatsen anpassad för mindre lastbilar vilket betyder att den vanliga typen av last-
bilar (12 meter långa) inte kan vända runt utan att behöva utföra en trepunktsvänd-
ning. För att en 12 meter lastbil ska kunna vända utan backrörelser behövs i regel en 
vändplats med radie 12 meter. 
Den föreslagna placeringen av varuutlämning (om det är tänkt att man också tar in 
leveranser den vägen) riskerar att störa huvudentrén då det är brukligt för lastbilar att 
angöra med bakre delen av lastbilen i höjd med målpunkten. Beakta fordonstypen 
och ta hänsyn till det praktiska i detaljprojekteringen för att undvika konflikter. 
 
4.6.4. Avfallshantering 
Detaljplanen ska följa Järfälla kommuns Avfallsplan 

4.7. Trafiksäkerhet och tillgänglighet 
4.7.1. Räddningstjänst 
Säkerställ att det vid lägre bebyggelse är mindre än 50 meter till samtliga insatspunk-
ter från uppställningsplats. 
 
4.7.2. Tillgänglighet 
Det saknas en gångbana från Kassavägen och mot planerad bebyggelse, därför är det 
viktigt att se över om det är möjligt att anlägga en ny anslutning mellan gångbanan 
längs Viksjöleden och fastigheten. 
 
4.7.3. Sikt 
Vid de gång- och cykelbanor som är i närheten av fordonstrafik ska sikten vara god. 
Det innebär att det kan vara olämpligt med träd och buskage längs med och vid gång- 
och cykelbanor i området. 
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5. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 
Korsning Kassavägen 
Korsningen mellan Kassavägen och infart till planområdet är av äldre karaktär men 
har kompletterats med genomgående gång- och cykelbana. Det är dock rekommende-
rat att se över om korsningen kan förminskas och förses med bättre hastighetssäkring 
för gång- och cykelbanan, för att vara mer i linje med dagens utformning av gaturum. 
 
Ny anslutning för gående mellan befintlig struktur och planområdet 
För att uppnå en god standard rekommenderas att gemensamhetsanläggningen på sikt 
förses med gångbana när det är möjligt och att det på kort sikt kompletteras med en 
koppling för gående från Viksjöleden, för att förenkla för gående till och från plan-
området. 
 
Angöring 
Vändplats och varuintag behöver studeras närmare i kommande projektering så det 
fungerar bra. 
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