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1. INLEDNING
Planförfarande
Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse 
efter den 1 juli 2017. Ett standardförfarande kan tillämpas när planförslaget anses vara 
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

• Denna planbeskrivning

Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är 
• Riskbedömning: Transport av farligt gods på väg och på järnväg, WSP, 2017-08-15 
• Magnetfält från järnvägen, Jakobsberg 2:849 och 2:2583, WSP, 2017-06-21 
• Flyghinderanalys gällande uppförande av fastigheter i Järfälla kommun - Jakobsberg 

2:2583, LFV, 2017-05-16 
• PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Jakobsberg 2:849 & 2:2583, Sigma Civil 

AB, 2018-02-28 
• PM Geoteknik Jakobsberg 2:849 & 2:2583, Sigma Civil AB, 2017-10-20
• Trafikbullerutredning Järfällavägen-Kvarnvingevägen, WSP, 2018-08-22 
• Dagvattenutredning Järfälla-Kvarnvingevägen, WSP, 2018-09-07 

Övriga	handlingar
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

Processpil.
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Planens	syfte	och	huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan 
om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg. Planen ska bidra till att Järfällavägen i avsnittet 
mellan stationsområdet och Frihetsvägen utvecklas som stadsgata med lokaler för butiker 
och närservice i bottenplan. Målsättningen är att Järfällavägen ska upplevas som en livfull, 
innehållsrik, trygg och gångvänlig miljö. Genom ett utvecklat stråk knyts den nya södra 
stationsuppgången och Jakobsbergs centrum starkare samman med skol- och idrottsområdet 
samt Söderdalen. 

Planförslaget	i	korthet

• Ca 600 bostäder
• Två kvarter
• Mellan fem till 16 våningar
• Stadsgata

• Aktiva bottenvåningar
• Centrumverksamhet och kontor
• Integrerat gatunät

 

Planområdets läge samt närliggande målpunkter.

© Lantmäteriet, © Järfälla kommun
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Plandata
Läge	och	areal
Planområdet har ett centralt läge precis sydväst om den södra ingången till Jakobsbergs 
pendeltågsstation och Jakobsbergs centrum. I väster avgränsas området av Järfällavägen, i 
öster av järnvägen (Mälarbanan), i norr av fastigeten Jakobsberg 14:1 som ägs av Trafikverket 
och i söder av Frihetsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 3,7 hektar.

Markägoförhållanden
Berörda fastigheter inom planområdet är Jakobsberg 11:2 och 2:105 som ägs av kommunen. 
Fastigheten Jakobserg 2:849 ägs av Vellonia Mark & Exploatering AB c/o Skanska fastigheter 
Stockholm AB. Fastigheten Jakobsberg 2:2583 ägs av fastighetsaktiebolaget Jakobsberg 
2:2583 c/o Profi Fastighetsförvaltning AB. Fastigheterna Jakobsberg 14:1 och 2:1458 längs 
Mälarbanan ägs av Trafikverket.

Tidigare	ställningstaganden
Riksintressen
Järnvägen (Mälarbanan) gränsar till planområdet och är av riksintresse för kommunikationer. 
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande. 

2:2583

2:1458

14:1
2:849

11:2

2:105

Fastigheter som berörs av planförslaget är Jakobsberg 2:849, 2:2583, 14:1, 2:1458 och 2:105. 
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Regional	utvecklingsplan	RUFS
I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2010) pekas åtta regionala 
stadskärnor ut med potential att bli regionala knutpunkter där en intensiv exploatering kan 
och bör ske. Planområdet ligger inom den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. 
Målsättningen är enligt RUFS att de regionala stadskärnorna utvecklas till att bli täta, 
funktionsblandade miljöer med fler mötesplatser på gator och torg. De bör få ett ökat utbud 
av nöje och kultur, samhällsservice respektive småskalig och specialiserad detaljhandel. 
Planförslaget bedöms bidra till ovanstående utveckling. 

Översiktsplan
I gällande översiktsplan Järfälla - nu till 2030, vilken antogs av kommunfullmäktige 
den 2014-06-02, är planområdet utpekat som ett område som ska utvecklas med tydlig 
stadskaraktär och urbana kvaliteter såsom en del av den regionala stadskärnan Barkarby 
- Jakobsberg. Kvarnbacken är redovisad som en högkvalitativ urban park. Förslaget till 
detaljplan överensstämmer väl med översiktsplanens intention att utveckla områden i 
stationsnära lägen till tätare och mer sammanhängande miljöer med stadskvaliteter. 

Utvecklingsprogram	för	Jakobsbergs	centrala	delar
I Utvecklingsprogrammet för Jakobsbergs centrala delar, antaget 2016-03-09, redovisas 
området som ett möjligt läge för utbyggnad av bostäder och verksamheter. Enligt 
utvecklingsprogrammet har området en strategiskt viktig placering mitt emellan Jakobsbergs 
centrum och idrottsområdet. Inriktningen i utvecklingsprogrammet är att Jakobsberg ska bli 
en sammanhållen, promenadvänlig och upplevelserik stadsdel. Med detta menas att gatunätet 

Bild över de regionala stadskärnorna enligt 
RUFS 2010. Den svartstreckade linjen visar den 
regionala stadskärnan Jakobsberg-Barkarby.  

Utdrag av framtidsbild 2030 från översiktspla-
nen. Planområdet ryms i huvudsak inom skiktet 
urban struktur (cerise färg). Den svartstreckade 
linjen visar planområdets ungefärliga läge (Jär-
fällas översiktsplan, 2014, s. 23). 
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ska vara orienterbart, sammankopplat och inriktat mot gång- och cykeltrafik. Gränser mellan 
offentlig och privat mark ska vara tydliga. Bebyggelsen ska ges tydliga framsidor mot 
gaturummet. Den föreslagna utvecklingen enligt detaljplanen ligger i linje med Jakobsbergs 
utvecklingsprogram.

Strandskydd
Området omfattas inte av något strandskydd.

Angränsande	planuppdrag	
Ett planarbete pågår kring Kvarnbacken (Dnr 2016/44).
Den 2013-01-23 vann detaljplanen för Söderdalen laga kraft (Dnr Kst 2010/141). Planens 
syfte är att omvandla Jakobsbergs södra industriområde till ett område med flerbostadshus, 
lokaler för närservice och allmänna platser. Utbyggnaden påbörjades 2013. 
Söder om Söderdalen pågår ett detaljplanearbete för området vid Bällstadalen (SAAB). Områ-
det kan komma att inrymma bland annat bostäder, skola och kontor (Dnr Kst 2016/210). 
En ny simhall har nyligen öppnats (våren 2018). Den befintliga simhallen planeras att 
användas för andra ändamål än bad och ett detaljplanearbete pågår (Dnr Kst 2017/448). 
Arbetet med ett strategiskt utvecklingsprogram för Jakobsbergs skol- och idrottsområde pågår. 
Programmet visar hur området på sikt kan utvecklas till en integrerad, funktionsblandad 
stadsdel med bostäder och verksamheter inom ramen för en tydlig stadsstruktur med gatustråk 
och kvarter. 

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

Nr Namn Laga	kraft
S 1980-03-27 Jakobsberg, AMU-center 1980-03-27

S 1983-04-11 Jakobsberg (kontorshus vid Kvarningevägen) 1983-04-11
D 2012-07-12 Mälarbanan, delen Barkarby-Kallhäll 2012-07-12
S 1964-03-25 Förslag till stadsplan för fastigheterna Jakobsberg 2104 

m.fl. 
1964-03-25

S 1969-02-28 B Järfällavägen söder om Viksjövägen 1969-02-28

Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag (Dnr Kst 
2015/459) 2015-12-14 § 165 att; 
1. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ny bebyggelse inom det 
preliminära planområdet kring Kvarnbacken, del av Jakobsberg 11:2 m fl. 
2. Förslag till samverkansavtal mellan HSB Bostad och Järfälla kommun godkänns.
Vid beslut om samråd vid planutskottet 2018-06-19 beslutades att detaljplanen skulle delas 
upp i två områden. Den del som avser området mellan järnvägen och Järfällavägen hanteras 
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nu vidare inom ramen för detta ärende (Kst 2018/593). Arbetet med den del som avser 
området kring Kvarnbacken fortgår inom ramen för ärende Kst 2016/44.  
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Natur	och	rekreation
Mark	och	vegetation
Marken inom planområdet är ianspråktagen. En av fastigheterna rymmer en markparkering, 
den andra ett större skol- och kontorskomplex. Marken är i sin karaktär relativt plan.

Naturvärden
Planområdet bedöms inte rymma värdefull natur. Utmed Järfällavägen finns en trädallé som 
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. Den aktuella allén 
kan påverkas av ombyggnad av väg. Om påverkan kommer ske måste verksamhetsutövaren 
ansöka om dispens från biotopskyddsbestämmelserna hos Länsstyrelsen. 

Rekreation	och	friluftsliv
I översiktsplanen är Kvarnbacken markerad som en park med närhet till skolor, kultur och 
fritidsanläggningar. Kvarnbacken har använts för firande av högtider som valborg och 
midsommarafton eller som ett allmänt utflyktsmål för exempelvis lek och picknick. Två 
boulebanor finns vid parkens nordvästra del. Vintertid används den sydöstra sluttningen till 
pulkaåkning. 
Planområdet ligger mellan kommunens två naturreservat: Görväln och Västra Järvafältets och 
Molnsättra, med ett avstånd av ca 1,5 kilometer till respektive reservat. 

Geotekniska	förhållanden
Markförhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken i 
planområdets norra del av plostglacial lera. Det södra 
markområdet utgörs av fyllnadsmassor, se bilden till 
höger. 

Förutsättningar	för	ras	och	skred
Området ligger inte inom område med naturliga 
förutsättningar för skred. Siltlager har hittats i området 
varför särskilda åtgärder kan behövas vid anläggning 
för att undvika flytjord. 

Grundvattennivå
Enligt den geotekniska utredningen varierar 
grundvattennivån inom planområdet mellan 2,3 m till 
9,1 m under markytan. 

Jordartskarta över området. Den 
svartstreckade linjen visar planområ-
ets ungefärliga läge. 
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Radon
En översiktlig radonriskbedömning gjordes för hela kommunen under nittiotalet. Området 
bedöms ha låg till normal risk för radon. 

Hydrologiska	förhållanden
Vattendrag
Bällstaån, vilken är det närmaste vattendraget, ligger cirka 400 meter från planområdet. 
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. 

Vattenkvalitet	och	miljökvalitetsnormer
I linje med EU:s ramdirektiv för vatten fastställde Vattenmyndigheten i december 2009 
miljökvalitetsnormer för större ytvatten, grundvatten, skyddade områden och vissa angivna 
vattenförekomster. Målet är att både god ekologisk status och god kemisk status ska uppnås i 
alla vattenförekomster. Redan gällande status får heller inte försämras. 
Bällstaån rinner genom de centrala delarna av kommunen och vidare genom Stockholm 
och Sundbyberg innan den når Bällstaviken i Mälaren. Bällstaån är kraftigt förorenad med 
avseende på näringsämnen, tungmetaller och organiska föreningar. Bällstaån pekas ut som 
vattenförekomst där god kemisk status ska uppnås till 2021 och god ekologisk status ska 
uppnås till år 2027. 

Översvämning
Planområdet ligger inte inom ett område med risk för översvämning. 

Bebyggelse
Mellan Järfällavägen och spåren finns idag en markparkering och söder om den finns en 
kontorsbyggnad. Byggnaden uppfördes 1982 och domineras av två flyglar om åtta våningar. 
Flyglarna är sammanbyggda med en lägre huskropp om tre våningar. I huset finns kontor 
och en del verksamheter som, förutom Järfällas utbildningscentrum, bland annat består av en 
träningsanläggning, skolverksamheter, djurklinik, bilverksamhet och bilhandtvätt. Dagens 
stadsbild domineras i övrigt av området Kvarnbacken, till väster om Järfällavägen, som är ett 
relativt kuperat grönområde. 

 
Befintlig markanvändning och bebyggelse. Bilden till vänster visar markparkeringen i områdets norra 
del och bilden till höger visar kontorsbyggnaden i områdets södra del. 
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Kulturhistoriskt	värdefull	miljö
Kulturlandskap	och	fornlämningar	
I närheten av, men utanför planområdet, finns kulturhistoriskt intressanta lämningar. I 
Kvarnbackens södra del breder kommunens största gårdsgravfält från yngre järnåldern ut sig. 
Även i nordöstra delen av Kvarnbacken ligger flera gravar. Dessa gravar kan liksom gravfältet 
dateras till tiden omkring år 800 till ca 1050 e. Kr. Gravfältet tillhörde byn Vibbla som 
tidigare låg strax väster om Kvarnbacken. Fornlämningarna har ett starkt skydd och omfattas 
av bestämmelserna i kulturmiljölagen (KML). I kommunens kulturmiljöprogram betonas att 
området är en av kommunens mest sevärda fornlämningar och har ett stort kulturhistoriskt 
värde på grund av kopplingen till Vibbla by och Jakobsberg säteri. Gravfältet vårdas regel-
bundet genom slåtter och röjning enligt den skötselplan från 1992 som togs fram i samråd 
med Riksantikvarieämbetet. 

Gator	och	trafik
Parallellt med Järfällavägen går den regionala cykelleden Kungsängenstråket. Stråket 
förbinder Kungsängen och Ulvsunda genom en cykelväg med mycket god framkomlighet. 
Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik. Till Jakobsbergs södra pendeltågs-
uppgång är det som högst ca 400 meter. I anslutning till pendeltågsstationen ligger också 
Jakobsbergs bussterminal. 
Genom planområdet går Järfällavägen som är en huvudgata med ca 7100 fordon/ 
årsmedeldygn och söder om planområdet ligger Frihetsvägen med ca 6600 fordon/ 
årsmedeldygn. 
Kvarningevägen är idag utformad som en återvändsgata. Mjölnarvägen söder om 
Kvarnbacken är också en återvändsgata i mötet med Järfällavägen. Planförslaget möjliggör att 
dessa vägar kan knytas samman med kringliggande vägnät. 
Enligt Järfälla kommuns parkeringsnorm ingår planområdet i zon A vilka kännetecknas av 
närhet till kollektivtrafik och ett större handelsutbud. Detta innebär ett lågt parkeringstal för 
bil. 

Cykelparkeringsnorm för bostäder. Planområdet ingår i zon A (Järfälla kommun, 2017).
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Offentlig	och	kommersiell	service
Planområdet ligger intill till ett av kommunens största aktivitetsområden där det bland annat 
finns ishall, tennishall, simhall, sporthall och ett flertal skolor. Inom ett avstånd om drygt 400 
meter finns Jakobsbergs centrum som erbjuder ett stort utbud av offentlig och kommersiell 
service.

Teknisk	försörjning
E.ON äger fjärrvärmenätet och det fasta elnätet i Järfälla kommun. 
Befintligt kommunalt VA-nät finns i Järfällavägen. För att garantera anslutning till planerad 
exploatering måste en utredning för vatten och spillvatten genomföras. Detta genomförs för 
att säkerställa att vattenförsörjning till ny bebyggelse inte påverkar befintliga användare. Även 
dimensioneringen på spillvattennätet behöver utredas så att ledningsnätet nedströms klarar av 
ytterligare belastning.
Norrvatten har en huvudledning inom planområdet som försörjer stora delar av centrala och 
norra Järfälla med dricksvatten. Ledningen kommer från Görvälnverket. Ledningen måste 
beaktas så att befintlig drift inte påverkas samt att intrång inte sker på ledningsrätten. 

Störningar	och	risker
Buller,	vibrationer
Planområdet är idag utsatt för buller från järnvägstrafiken på Mälarbanan samt från Järfällavä-
gen och Frihetsvägen. En bullerutredning har gjorts för planområdet, se under rubrik 4. 
Planförslag, Störningar och risker. En undersökning avseende stomljud och vibrationer från 
järnvägen kommer att genomföras inför granskningsskedet.

Farligt	gods	och	elektromagnetiska	fält
På Mälarbanan transporteras både persontrafik och godstrafik. Mälarbanan är transportled 
för farligt gods, vilket vid en urspårning kan medföra risker för individer och skador på 
byggnader. En riskanalys har därför tagits fram. Riskreducerande åtgärder föreslås under 
rubrik 4. Planförslag, Störningar och risker. 

Bilparkeringsnorm för bostäder. Planområdet ingår i zon A (Järfälla kommun, 2017).
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Även en utredning om elektromagnetiska fält från Mälarbanans kontaktledningsnät har 
gjorts. Eftersom Mälarbanan nyligen har breddats från två till fyra spår har magnetfältet också 
utökats. En risk för magnetiska fält finns inom 20 meter från spåret. Eftersom ingen bebyggelse 
idag finns eller planeras inom detta avstånd klaras avståndskravet med avseende på magnetfält. 

Förorenad	mark
Kända markföroreningar har identifierats i planområdet i samband med markundersökningar. 
Vidare utredningar kommer att göras efter samrådet. Vid exploatering rekommenderas att 
förorenade fyllningsmassor schaktas bort och skickas till godkänd mottagnings anläggning. 
Det saknas kunskap om hur föroreningar i planområdet kan spridas med grundvattnet. En 
översiktlig geohydrologisk undersökning är nödvändig för att samla in information.
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3. PLANFÖRSLAG

JÄRFÄLLAVÄGEN/KVARNVINGEVÄGEN
JAKOBSBERG     2018 09 03

Kontur
White

Profi
Skanska Illustrationssplan 1:1500 (A3)
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Illustrationsplan över planförslaget. Observera att bilden är en illustration över den föreslagna be-
byggelsestrukturen och gator. Bilden visar exempelvis inte verklig mängd träd (Kontur, White 2018).
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Stadsbyggnadsidé
Med gällande planförslag möjliggörs cirka 600 nya bostäder. Bebyggelsestrukturen innebär 
en tät, urban miljö längs Järfällavägen i anslutning till Jakobsbergs pendeltågstation. Syftet är 
att planförslaget ska bidra till en hållbar, levande och varierad stadsmiljö på västra sidan av 
stationen genom att möjliggöra ytterligare bostäder, arbetsplatser och verksamheter. 
Genom att komplettera med bebyggelse längs Järfällavägen stärks kopplingen mellan 
Jakobsbergs centrum, den nya södra stationsuppgången, Söderdalen och skol-och 
idrottsområdet. Planen möjliggör att Järfällavägen i detta avsnitt omvandlas till en stadsgata 
med lokaler för butiker och närservice i bottenplan. 
Detta ger förutsättningar för en livfull, varierad och gångvänlig stadsmiljö i linje med 
utvecklingsprogrammet för Jakobsberg. Med ökad mänsklig närvaro en större del av dygnet 
och upplysta offentliga rum kan planförslaget bidra till en ökad upplevd trygghet. 

 

Illustrationsbild över föreslagna byggnadsvolymer sett från söder. Observera att bilden är en illustra-
tion över den föreslagna bebyggelsestrukturen och gator. Bilden visar exempelvis inte verklig mängd 
träd (Kontur, White 2018).
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Ny	bebyggelse
Struktur	
Stadsgata	
Planförslagets syfte är att Järfällavägen ska bli en stadsgata både rumsligt och till sin 
funktion. Järfällavägen utgör huvudgata genom planområdet och har i förslaget karaktären av 
ett stadsmässigt stråk genom sitt breddmått och tänkta användning. Gatan möter bebyggelse 
på östra sidan med ett urbant gränssnitt.
Samtliga bottenvåningar ska ha en minsta våningshöjd om 3,6 m mot allmän plats och 
förgårdsmark. Syftet med regleringen av minsta våningshöjd är att detta möjliggör utrymme 
för butikslokaler och kontor. 

I bottenvåningen på det norra kvarteret gäller 
att fasaderna mot allmän plats i huvudsak ska 
vara uppglasade och ha entréer till bostäder, 
verksamhetslokaler och kontor. Lokaler för 
centrumändamål ska finnas i bottenvåningarna 
i kvartershörn mot gata (f1). För den 
södra fastigheten gäller att minst 30 % av 
bottenvåningens fasadlängd mot Järfällavägen 
ska innehålla lokaler för centrumändamål 
(f2). Genom att våningshöjden gäller hela 
bottenvåningens längd går det att inreda 
ytterligare lokaler i bottenvåningen om behov 
uppstår.
Utmed lokalgatorna ställs inte samma krav 
på verksamhetslokaler men möjlighet ges till 
lokaler och kommersiell verksamhet genom 

Sektion genom Järfällavägen. Gatans breddmått föreslås bli 25 meter (Kontur, White 2018).

Inzoomad sektion genom Järfällavägen. 
Observera att bilden är en illustration över ett 
exempel på hur gatan kan utformas (Kontur, 
White 2018).
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Sektionsbild över föreslagen bebyggelse sett från Järfällavägen (Kontur, White 2018).

Sektionsbild över föreslagen bebyggelse sett från järnvägen (Kontur, White 2018).

Sektionsbild över föreslagen bebyggelse sett från norr (Kontur, White 2018).

användningsbestämmelserna. Genom aktivitet i bottenvåningarna på samtliga gator stärks 
områdets urbana kvaliteter. 
Bebyggelsens fasad ska följa gräns mot gata, torg och förgårdsmark (p1). Syftet är att grän-
snitten mellan bebyggelse och allmän plats ska vara tydliga och urbana.

Kringbyggda	kvarter
Bebyggelsestrukturen mellan Järfällavägen och Mälarbanan föreslås få en tydlig kvartersut-
formning med slutna innergårdar och ett tydligt gränssnitt mot omgivande gator. Den idag 
obebyggda, nordligaste fastigheten som ägs av Vellonia (Skanska) ges en byggrätt om upp till 
7 våningar. 
Det befintliga kontorshuset i söder som ägs av Profi ges byggrätt från en annan utgångspunkt; 
här möjliggörs att de befintliga flyglarna kan behållas. Såväl flyglar som byggnadens mittparti 
kan få en ny utformning med volymer som kan variera upp till 16 våningar. Fastigheten får en 
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byggrätt som möjliggör att huskroppar kan placeras mot Frihetsvägen, vilket ger gaturummet 
en tydligare rumslighet. 
De nya kvarteren bidrar till att forma Järfällavägens gaturum som huvudstråk samt bildar en 
visuell front mot järnvägen. Se bilaga sektionsbilder för förstorade sektioner på sida 35.

Andvändning
Samtliga kvarter regleras med användningsbestämmelsen B, vilket medger bostäder, C 
som står för centrumverksamhet samt K som betyder kontor. Bestämmelsen C inkluderar 
butiker, service, bank, bio, bibliotek, teater, kyrkor och andra typer av religiösa byggnader, 
samlingslokaler, gym eller restauranger. Dessa verksamheter kan bidra till att stråken får liv 
och rörelse. Eftersom det södra kvarteret har befintlig kontorsverksamhet idag samt att det 
norra kvarteret är lämpligt för kontor på grund av sin strategiska placering, får båda kvarteren 
användningsbestämmelsen K, för att möjliggöra en sådan användning. 
I det befintliga kontorshuset på den södra fastigheten finns idag skolverksamheter och 
kvarteret får användningsbestämmelsen S, så att den befintliga verksamheten ska kunna 
fortsätta eller på sikt utvecklas. 
Bestämmelsen E innebär att det ska inrymmas en elnätstation inom markerat område, se 
vidare under rubriken Teknisk försörjning. 

Byggrätten	
Byggrätten  i detaljplanen regleras med högsta antal våningar, en största sammanlagd brut-
toarea ovan mark (BTA) för varje kvarter, höjdrestriktioner och ett begränsat byggnadsdjup. 
Innergårdarna kan underbyggas med parkering, bostadskomplement eller verksamhetslokaler.

Illustrationsbild över föreslagna byggnadsvolymer sett från norr. Observera att bilden är en illustra-
tion över den föreslagna bebyggelsestrukturen och gator. Bilden visar exempelvis inte verklig mängd 
träd (Kontur, White 2018).
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Våningsantalet enligt plankartan reglerar högsta tillåtna våningsantal, men kan i kombination 
med exploateringstalet inte förekomma mer än i vissa delar. Byggs det högsta tillåtna antalet 
våningar i någon del inom kvarteret behöver andra delar vara lägre för att bruttoarean inte 
ska överskridas. Den största sammanlagda bruttoarean avser hela kvarteret ovan mark 
och regleras med bestämmelsen e1000. Syftet med bestämmelserna är att ge en valfrihet i 
volymhanteringen och möjliggöra variation och dynamik mellan byggnadskropparna. 
Generellt är våningsantalet satt till 7 för båda kvarteren. Det södra kvarteret får mot 
spåren ha upp till 16 antal våningar. Exploateringstalet innebär att våningshöjden för det 
nordliga kvarteret kan variera mellan 5 till 7 våningar. För det sydliga kvarteret innebär 
exploateringstalet att våningshöjden kan variera mellan 4 till 16 våningar.
Högsta nockhöjd i meter anges med en romb med föreskriven höjd i siffror. Med 
bestämmelsen nockhöjd avses husets höjd upp till takkonstruktionens högsta del. Tekniska 
anläggningar så som ventilationsaggregat får överskrida nockhöjden med som mest 2 meter. 
Syftet med denna reglering är att byggrätten för den tekniska anläggningen inte ska utnyttjas 
för att åstadkomma ytterligare en inredningsbar våning. Tekniska anläggningar får inte uppta 
mer än 30 procent av den sammanlagda takytan.. 
För att säkerställa en dynamik i taklandskapet i det sydligaste kvarteret regleras att 
nockhöjderna ska variera inom ett givet intervall (f3 och f4). 
Bostadsgårdarna är markerade på plankartan med ringar och prickar. På innergårdarna får 
enbart komplementbyggnader med en nockhöjd om högst 4,0 m uppföras ovan ett planterbart 
och körbart bjälklag. Garage och andra lokaler får byggas under gården. 
Mot Järfällavägen längs det södra kvarteret är marken markerad enbart med prickar. Detta 
betyder att marken inte får förses med byggnader eller skärmtak. Anledningen är att det går en 
underjordisk ledning i detta läge. 

Utformning	
Samtliga husfasader ska följa gräns mot gata, torg och förgårdsmark, vilket förtydligas med 
egenskapsbestämmelsen p1. 
Flerbostadshus ska ha huvudentréer mot gata och genomgående trapphus som är tillgängliga 
både från gård och gata. Entréer mot allmän plats ska markeras tydligt i fasad och delvis vara 
glasade. Trapphusen ska vara genomgående för att boende inte ska behöva gå ut på gatan för 
att nå gården genom ett annat trapphus. 
Bottenvåningen ska ha en förhöjd våning med en minsta våningshöjd på 3,6 meter mot allmän 
plats och förgårdsmark. 
Hörnavskärning tillämpas för att skapa goda siktförhållanden vid gatukorsningar. Byggnader 
som ligger mot Järfällavägen ska avfasas i hörn i bottenvåningen, men byggnadsdelar får 
skjuta ut därutöver om frihöjden är minst 3,6 meter. Detta innebär att byggnadskroppen 
huvudsakligen kan uppföras med rätvinkliga hörn. 
Byggnadsdelar så som burspråk och balkonger får skjuta ut högst 0,7 meter mot Järfällavägen. 
Syftet med bestämmelsen är att gaturummet ska få en rumsligt god utformning. Åt andra sidor 
får byggnadsdelar skjuta ut 1,5 meter över allmän plats. En fri höjd ska dock tillgodoses om 
minst 3,6 meter. 
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Solstudier

 
Barnperspektiv
Genom tydliga gränssnitt mellan kvartersmark och allmän plats blir bebyggelsen lättförståelig. 
Barnen som bor i de nya husen ges trygga trafikfria lekmiljöer på gårdarna. Närliggande 
Kvarnbacken är därutöver tillgänglig för alla åldersgrupper för lek och rekreation.

Grönytefaktor	
Grönytefaktor (GYF) är ett verktyg vid utformningen av kvarteren och regleras i avtal. Syftet 
är att definiera och ge konkreta villkor för miljöbetingade kvalitetsmål så som att säkra, 
förbättra och nyskapa mikroklimat, luft- och jordkvalitet samt vattenbalans, skapa naturliga 
miljöer/ livsrum för växter, fåglar och pollinatörer som fjärilar och humlor samt att forma 
bra bostadsområden. Det långsiktiga målet är att dagvatten och grönska ses om en resurs och 

Solstuide 21 juni kl. 09.00, 12.00 och 15.00.

Solstuide 21 mars kl. 09.00, 12.00 och 15.00.
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bidrar till kommunens ekosystemtjänster. Grönytefaktorns uppbyggnad utgår ifrån följande 
beräkningsmodell;

Kravet på vilken grönytefaktor som ska uppnås beror på ändamålet inom kvarteret och vad 
för typ av verksamhet som ska inrymmas. För bostadsgårdar gäller faktor 0,5. Innehåller 
ett kvarter flera ändamål så ska grönytefaktorn för varje del uppfyllas proportionerligt med 
användningssättet. Grönytefaktorn är ingen tvingande planbestämmelse utan är angiven som 
information på plankartan.

Respektive kvarters grönytefaktor räknas ut genom att kvarteret delas in i olika delytor bero-
ende på dess karaktär. Exempelvis handlar det om grönska på mark, träd, gräsarmerade ytor 
eller takets utformning. Varje delyta får en delfaktor beroende på vilka förutsättningar de 
erbjuder för växtligheten och den lokala dagvattenhanteringen. 
Grönytefaktorn är en komplettering till andra krav men ersätter inte dessa. Exempelvis 
ersätter den inte krav på dagvatten- och bullerhantering, brandsäkerhet, bevarande och skydd 
av värdefulla träd, grönkompensation, sociala värden, samband mellan ytorna, rumsliga 
kvaliteter eller arkitektur.

Exempel på delytor på kvartersmark som ingår i grönytefaktorn (Järfälla kommun, 2018).
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Gator	och	trafik	
Gatunät	
Planförslaget innebär att vägar knyts samman till ett integrerat och mer finmaskigt gatunät.
En gata längs med järnvägen anläggs som möter Frihetsvägen i söder. Gatan kopplas samman 
med Kvarnvingevägen och möter Järfällavägen norr om Skanskas fastighet. Samtliga gator 
benämns som GATA på plankartan. 
Gatorna utformas med fokus på gående och cyklister samt för lägre hastigheter. Det innebär 
smalare körfält för bil. De nya stråken bidrar till en tydligare trafikmiljö, vilket ökar 
möjligheterna för barn att själva eller tillsammans med föräldrar kan gå och cykla till skola 
eller idrottsaktiviteter.

JÄRFÄLLAVÄGEN/KVARNVINGEVÄGEN
JAKOBSBERG     2018 09 03

Kontur
White

Profi
Skanska Illustrationssplan 1:1500 (A3)
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Gång-	och	cykeltrafik	
Planförslaget ska bidra till att förstärka Jakobsberg som en gång- och cykelvänlig stadsdel 
genom att koppla samman stråk som underlättar och premierar gång- och cykelanvändning. 
Gång- och cykelvägnätet är huvudsakligen samordnat med bilvägnätet. Det regionala 
cykelstråket längs Järfällavägen består. 

Kollektivtrafik	
Planområdet får ett centralt läge precis sydväst om Jakobsbergs pendeltågsstation och 
bussterminal. Järfällavägen trafikeras idag med busstrafik med två hållplatser inom planområ-
det.

Biltrafik	
Längs Järfällavägen beräknas ca 9000 fordon per dygn passera år 2040, vilket motsvarar en 
trafikökning med 2 % per år. På Frihetsvägen i planområdets södra del beräknas ca 8 500 
fordon per dygn passera år 2040. Trafikökningen beräknas främst bero på att Järfälla kommun 
växer med fler invånare samt att trafik med varutransporter ökar. 

Parkeringar	och	utfarter	
Parkering löses i huvudsak genom att samtliga gårdar regleras med ringprickad mark, 
vilket tillåter underbyggda garage. Utfartsförbud föreslås gälla mot Järfällavägen. 
Planområdets centrala läge och närhet till kollektivtrafik möjliggör att avsteg kan göras från 
kommunens parkeringsnorm. Genom mobilitetslösningar så som bilpool och ett stort antal 
cykelparkeringar kan ett lägre parkeringstal vara möjligt. Hur detta kan åstadkommas behöver 
då redovisas i samband med bygglovprövning.

Teknisk	försörjning	
Vatten	och	avlopp	
Området ansluts till kommunens befintliga vatten och avloppsledningar. För att säkerställa 
att förbrukningen uppfyller uppsatta krav samt inte påverkar befintliga abonnenter ska en 
utredning göras för att säkerställa att ny exploatering inte påverkar befintliga abonnenter 
negativt. 
Beroende på hur stor exploateringen kommer att bli kan delar av befintligt ledningsnät behöva 
bytas ut och dimensioneras upp. 

Dagvattenhantering	
Miljökvalitetsnormerna för vatten och kommunens dagvattenriktlinjer ska ligga till grund för 
dagvattenhanteringen inom planområdet. På plankartan införs en bestämmelse om att dag-
vatten ska renas och fördröjas motsvarande en fördröjningsvolym om 110 m3 per hektar på 
kvartersmark. En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram. Principerna för dagvatten-
hanteringen inom planområdet är att dagvattnet från takytor (varav en andel utgörs av gröna 
tak) leds via stuprör till djupa växtbäddar för rening och fördröjning. Dessa växtbäddar kan 
bredda ut mot gårdsytan och vidare ytligt till nedsänkta växtbäddar till vilka övrigt dagvatten 
från gårdsytor leds för rening och fördröjning. 
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Gatumarkens utförande är inte närmare klarlagd varför möjligheterna att rena vägdagvattnet 
behöver utredas i det fortsatta arbetet. Dagvattenutredning bygger på att allt dagvatten från 
gatumark genomgår rening i skelettjordar och/eller makadamstråk. 
Dagvattenutredningen är översiktlig och det kvarstår fortsatt frågetecken kring hur dagvatten-
åtgärderna ska utformas för att klara kommunens dagvattenriktlinjer och att uppnå MKN 
för Bällstaån. I nuläget är det stor risk att fosforhalterna kommer öka, det är något som den 
fortsatta utredningen kommer hantera. Den mark som tas i anspråk är i dagsläget bebyggd 
respektive grusad som markparkering varför förutsättningarna att förbättra reningsgraden hos 
dagvattnet bedöms som goda. 

Avfallshantering	
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning och riktlinjer. 
Principen är att avfall ska tas om hand inom respektive fastighet. Bestämmelser för 
exempelvis utformning och dimensionering finns i avfallsföreskrifterna med tillhörande 
tillämpningsanvisningar. Närmaste återvinningsstation finns vid Görvälns återvinningscentral 
som ligger inom ett avstånd om ca 1,5 km avstånd. 
I planområdet finns det möjlighet att hantera avfall via sopsugshantering. Om en sådan 
lösning ska användas förutsätter detta att en plats för en sopsugsterminal, antingen i 
planområdet eller i anslutning till området, behöver utredas och beslutas. 

Energiförsörjning	
E.ON äger fjärrvärmenätet och elnätet i Järfälla kommun. Fjärrvärme finns tillgängligt i Jär-
fällavägen. Elnätet kan behövas byggas ut i samband med utbyggnad av vägar och ny bebyg-
gelse. Inom planområdet finns idag en befintlig nätstation som kan behöva omlokaliseras. 

Bredband	och	telekommunikation	
Planerad bebyggelse kommer att anslutas till befintligt tele- och fibernät. 

Störningar	och	risker	
Buller	och	vibrationer	
Detaljplanearbetet påbörjades efter den 2 januari 2015. I och med det gäller förordning 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:21 med revidering 2017:359. Den 
bullerutredning som gjorts visar att området utsätts för trafikbuller huvudsakligen från 
järnvägen och Järfällavägen. Kvarteren utsätts för höga ljudnivåer från två håll. 
För de två kvarteren överstigs 60 dBA dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad och 70 
dBA maximala ljudnivåer överskrids vid fasad främst för byggnadernas långsidor mot 
järnvägvägen och Järfällavägen. De bulleråtgärder som föreslås i plankartan under rubriken 
Störningsskydd är att bostäder ska utformas så att samtliga bostadsrum får 60 dBA vid 
fasad. Där så inte är möjligt ska minst hälften av boningsutrymmen i varje lägenhet ha 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad. 
Minst en gemensam gård per fastighet ska anordnas eller utformas så att 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid uteplatsen. Med en genomtänkt 
bostadsutformning och planlösning klaras riktvärdena enligt trafikbullerförordningen. 
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Tågtrafiken på järnvägen kan orsaka vibrationer och stomljud i närliggande byggnader. En 
utredning behöver tas fram efter samrådet för att säkerställa att komfortstörande vibrationer är 
lägre än känseltröskeln 0,1 mm/s samt att stomljudsnivåer inte överstiger riktvärdet för stom-
ljud i bostäder.

 

Risker	
Enligt den riskbedömning som genomförts är de möjliga risker som kan påverka planområdet 
transporter av farligt gods på järnvägen och möjlig urspårning av tågvagnar. Närmast 
järnvägen ska därav en zon om 25 meter lämnas byggnadsfri, vilket planförslaget säkerställer. 
Länsstyrelsen i Stockholms län uppger att ett skyddsavstånd om minst 25 meter alltid ska 
hållas från järnväg. 
Något av följande alternativ rekommenderas i riskbedömningen för att uppnå en acceptabel 
risknivå vid fastighetsgräns: 
• Skyddsavstånd om 40 meter mellan bebyggelse och spårmitt. 

Bild som visar beräkning av dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark från väg och järnväg (WSP, 
2018).
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• Skyddsavstånd om 30 meter mellan bebyggelse och spårmitt, samt ytterväggar i minst  
 brandteknisk klass EI30 och fönster i brandteknisk klass EW30 (för fönster och      
 ytterväggar inom 40 meter från järnvägen). 
• Vall eller mur som verkar som fysisk barriär mellan järnväg och bebyggelse.   
 Bebyggelse kan då ske närmare än 30 meter från spårmitt. Vall eller mur utförs ”mjukt  
 upptagande” så att inga vassa delar eller detaljer kan skada en urspårad vagn. Oavsett  
 åtgärd behöver ett visst skyddsavstånd för att möjliggöra underhåll av järnvägen hållas  
 och detta skyddsavstånd bör samrådas med Trafikverket. Ytterväggar ska utföras   
 i minst brandteknisk klass EI30 och fönster i brandteknisk klass EW30 (för fönster  
 och ytterväggar inom 40 meter från järnvägen). 
I riskbedömningen rekommenderas att en vall eller mur som verkar som fysisk barriär 
mellan järnväg och bebyggelse ska uppföras. Bebyggelse kan då ske närmare än 30 meter 
från spårmitt. Frågan om skyddsbarriär mellan bebyggelse och järnväg behöver utredas mer 
i detalj efter samrådet så att riskreducerande åtgärder samordnas för båda fastigheterna. 
Därutöver behövs ett visst skyddsavstånd för att möjliggöra underhåll av järnvägen. 
I planförslaget regleras att fasader inom 40 meter från järnvägen ska utföras i obrännbart 
material alternativt lägst brandteknisk klass El30. Fönster ska utföras i minst brandteknisk 
klass EW30 eller så att motsvarande skydd uppnås. För byggnader belägna inom 30 meter 
från järnvägens spårmitt ska påkörningsskydd finnas i fastighetsgräns.
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4. KONSEKVENSER 

Behovsbedömning	
Planuppdraget omfattade ursprungligen ett större område. En behovsbedömning, (enligt 6 
kap. 11-19§ miljöbalken) utfördes för det ursprungliga planområdet. Föreliggande planförslag 
är ytmässigt avgränsat samt utformat på ett sådant sätt att bedömningen är att planförslaget 
inte innebär en betydande miljöpåverkan. Den västra delen av det ursprungliga planområdet 
innehar sådana höga kulturmiljö- och landskapsvärden att det resulterar i en annan 
bedömning. Det området ingår i en separat planprocess.
Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra sådan betydande miljöpåverkan 
sombeskrivs i PBL 4 kap 34 § eller MB 6 kap 6§. Därmed kommer en miljöbedömning inte 
att göras.

Samlad	bedömning	
Planens viktigaste positiva konsekvenser är kopplade till skapandet av bostäder och lokaler 
i ett kollektivtrafiknära område och förbättrad trafiksäkerhet längs Järfällavägen. En mer 
detaljerad sammanfattning av konsekvenser samt relation till lagskydd och miljömål följer 
nedan. 

Lagskydd	
Planen bedöms ej medföra betydande påverkan för Mälarbanan som är av riksintresse för 
kommunikationer i enlighet med miljöbalken 3 kap 8§. 
Planen innebär att bebyggelse planeras i nära anslutning till ett större fornminnesområde. 
Planen kan innebära ett ökat slitage på fornlämningarna. 
Alléer längs med Järfällavägen som omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken 
kan påverkas av ombyggnad av väg. 
Under förutsättning att planområdets dagvatten kan tas om hand enligt förslaget till dagvatten-
hantering i framtagen dagvattenutredning bedöms inte planförslaget försvåra möjligheterna att 
uppnå MKN för Bällstaån enligt Miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt Miljöbalkens 5 kap. 
Eftersom genomförbarheten i dagvattenlösningarna inte har säkerställts är det dock osäkert 
hur planförslaget kommer att påverka möjligheten att uppfylla MKN för Bällstaån. 
Det finns risk att samtliga bostäder inte uppnår tekniska krav på ljus i byggnader enligt PBL 8 
kap. 4 §, samt egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i PBL 3 
kap. 9 §. Risk finns även för att Boverkets regler om ljus (BBR avsnitt 6:3) inte följs för vissa 
bostäder inom planen. 
Planen innebär att riktvärden enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 
2015:216 med ändring av förordningen, 2017:359 klaras förutsatt att genomgående lägenheter 
eller lägenheter under 35 kvm planeras i de bullerutsatta lägen och att tekniska lösningar i de 
mest bullerutsatta lägena genomförs. Planen bedöms innebära att Miljökvalitetsnormer för luft 
enligt 5 kap. 3 § MB uppnås. En utredning gällande luftkvaliteter har dock inte utförts som 
säkerställer detta. 
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Landskapsbild	
Planförslagets påverkan är positiv då den storskaliga och glest bebyggda miljön blir 
en stadsgata med fler funktioner och en tydligare rumslighet. Det föreslagna högsta 
våningsantalet (16 våningar) mot spåren i den sydligaste delen kommer att påverka silhuetten 
i Jakobsberg och utblicken över Kvarnbacken sett från spåren. Det är därför viktigt att dessa 
högdelar utformas genomtänkt och med hög kvalitet. 

Kulturmiljö	
På östra sidan Järfällavägen saknas kulturmiljövärden, däremot kan höjden på byggnaderna 
komma att påverka hur landskapet kring Kvarnbacken upplevs. 

Rekreation	och	friluftsliv	
Planen medför märkbara positiva konsekvenser i och med att en stadsgata med möjlighet till 
service och fler upplevelsevärden skapas. 

Naturmiljö	
Planområdet saknar idag naturmiljövärden. Utmed Järfällavägen finns en trädallé som 
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.

Vattenmiljö 
Om planområdets dagvatten kan tas om hand enligt förslaget i dagvattenutredningen finns 
möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för vattenmiljön. Dock har genomförbarheten i 
dagvattenlösningarna ännu inte säkerställts i detta samrådsskede. 
De föreslagna lösningarna för dagvattenhantering på kvartersmark tar stor del av 
bostadsgårdarna i anspråk, vilket innebär risk för konflikter med annan användning av 
gårdsmarken och därmed en osäkerhet i såväl genomförbarhet som långsiktig funktion. 
Lösningarna för allmän platsmark behöver utredas närmare med avseende på möjlighet 
till rening av dagvatten och översvämningsrisker för instängda områden. En annan aspekt 
som behöver utredas närmare är om dagvatten från bebyggelse uppströms belastar samma 
dagvattensystem och behöver beaktas vid dimensionering.

Klimatanpassning	
Planen bedöms kunna innebära små till märkbara negativa konsekvenser gällande klimatan-
passning kopplat till människors hälsa eftersom den täta strukturen med höga byggnader 
innebär att några gårdar kommer att vara beskuggade stora delar av året. Det finns vidare 
en risk att de höga byggnaderna på fastigheten Jakobsberg 2:2583 skapar vindutsatta 
miljöer längs Järfällavägen. Klimatanpassningsfrågan kommer att studeras vidare till 
granskningsskedet.

Buller	
Planen innebär små negativa konsekvenser för buller för boende i några av de planerade lä-
genheterna närmast järnvägen där bullernivåer kan bli höga och speciallösningar krävs för att 
nå rimliga ljudförhållanden i lägenheterna. 
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Trafik	och	kommunikationer	
Planen bedöms innebära märkbara positiva konsekvenser gällande trafik och 
kommunikationer eftersom trafiksäkerheten på Järfällavägen bedöms förbättras när denna 
omformas till en tydlig stadsgata och boende får nära tillgång till spårburen kollektivtrafik och 
bussterminal. 

Risk	och	farligt	gods	
I enlighet med riskutredningen rymmer planen bestämmelser om skyddsavstånd om minst 30 
meter mellan bebyggelse och spårmitt. Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till 
farligt gods bedöms därför som acceptabel. 

Markföroreningar 
Under förutsättning att förorenade områden saneras enligt föreliggande miljötekniska mar-
kundersökningar och massorna omhändertas på lämpligt sätt bedöms planförslaget innebära 
märkbara till stora positiva konsekvenser för människors hälsa och säkerhet gällande markför-
oreningar. 

Barns	livsmiljö	
Planen innebär små positiva konsekvenser genom en ökad trafiksäkerhet längs Järfällavägen 
och ökad trygghet för barn och unga på grund av att fler människor rör sig i området under 
en större del av dygnet. Barn som bor i anslutning till parken kommer ha god tillgång till 
rekreationsytor. 

Miljömål	
Planen bedöms bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan samt det kommunala målet 
Det klimatsmarta Järfälla eftersom bostäder och service uppförs i kollektivtrafiknära läge och 
med goda kommunikationsmöjligheter till fots eller med cykel.. Eftersom genomförbarheten 
i föreslagna dagvattenlösningar inte har säkerställts bedöms det finnas risk för att planen 
motverkar miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag. 

Förenlighet	med	Miljöbalkens	och	PBL:s	hänsyns-	och	hushållningsreg-
ler	
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseendet att det 
inte medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. 
När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Planen är förenlig med bestämmelserna när det 
gäller möjligheten att förse området med hållbar kollektivtrafik och ett tillfredsställande 
serviceutbud. 
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5. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska	frågor	
Tidplan	
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som standardförfarande 
enligt nedan preliminära tidplan. 
Samråd 3:e kvartalet 2018 
Granskning 1:a kvartalet 2019 
Antagande av detaljplan 2:a kvartalet 2019 

Genomförandetid	
Planens genomförandetid är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter att ge-
nomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet 
att ändra eller upphäva planen utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas. 

Ansvarsfördelning	
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplan och ansvarar för erforderliga avtal. Bygg-
och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning såsom bygglovgivning och hantering 
av bygganmälan. 
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsä-
garens initiativ och bekostnad, eller den som fastighetsägaren sätter i sitt ställe. Byggaktörerna 
ansvarar för genomförandet av nybyggnation av erforderliga anläggningar samt drift och 
skötsel av dessa inom kvartersmark. 
Avtal och överenskommelser upprättas mellan kommunen, byggaktörer, markägare och ledn-
ingsägare med flera. 

Huvudmannaskap	
Kommunen är huvudman för allmän plats. Allmän plats utgörs i denna detaljplan enbart av 
gata. Kommunen ansvarar och utför om- och utbyggnad av allmän platsmark och tekniska 
anläggningar för kommunalt vatten, spill- och dagvatten fram till förbindelsepunkt. 
För mark som enligt detaljplan är planlagd som allmän platsmark har kommunen både skyl-
dighet och rättighet att lösa in marken. Inom detaljplanen finns utöver kommunen andra 
markägare såsom Trafikverket, Skanska och Profi. Den fastighetsreglering som krävs regleras 
i separata exploaterings- och köpeavtal. 
E. ON Elnät AB har såsom elnätsägare inom området ansvar för om- och nybyggnad av 
elnätet. 
E. ON Värme AB ansvarar för om- och nybyggnad av fjärrvärmenätet inom området. 
Tele- och fiberoptiskt nät byggs ut och ägs av olika privata aktörer som även ansvarar för drift 
och underhåll av dessa anläggningar.
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Exploateringsavtal	
Detaljplaneområdet omfattar fastigheterna Jakobsberg 2:849 och 2:2583 vilka ägs av 
Vellonia Mark & Exploatering AB c/o Skanska Fastigheter Stockholm AB respektive Profi 
Fastighetsförvaltning AB. Trafikverket äger fastigheterna Jakobsberg 14:1 och 2:1458. 
Kommunen äger Jakobsberg 11:2. 
Exploaterings- och köpeavtal kommer att upprättas mellan kommunen och respektive fastig-
hetsägare av den privatägda marken (Skanska och Profi). Till avtalet biläggs kvalitetsprogram 
för att säkerställa överenskomna kvaliteter för bebyggelse och utemiljö på kvartersmark. Avta-
let förutsätter för sin giltighet att detaljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft. 

Fastighetsrättsliga	frågor	
Fastighetsbildning,	gemensamhetsanläggningar	m.m.	
Befintliga fastigheter behöver ombildas för att överensstämma med detaljplanens gränser. I 
de fall ett kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behöva bildas för 
parkering, dagvattenanläggningar och andra gemensamma ytor. 3D-fastighetsbildning kan bli 
aktuellt inom området. 
Fastighetsbildningsåtgärder krävs för att fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen, se vidare i 
bilden på nästa sida. 
Den mark som är utlagd till allmän platsmark skall övergå i kommunal ägo. Närmast 
spårområdet är del av mark utlagd som allmän platsmark i Trafikverkets ägo. Det är del av 
fastigheterna Jakobsberg 14:1 och 2:1458, sammantaget 4202 kvm. Denna yta kommer att 
regleras över till kommunen genom avstyckning (redovisas i gult). Del av 14:1 (området 
markerat i turkos), 509 kvm, kommer kommunen därefter att reglera vidare till 2:2583 ett s.k. 
transportköp.
Del av de privatägda fastigheterna Jakobsberg 2:849 och 2:2583 är också utlagd som allmän 
platsmark och kommer genom avstyckning att regleras över till kommunen. För Jakobsberg 
2:849 omfattas 870 kvm och för Jakobsberg 2:2583 459 kvm (redovisade i lila).
Det finns också delar som idag är allmän plats och som ska överföras till Jakobsberg 2:849 
respektive 2:283 som kvartersmark. Det är 639 kvm respektive 353 kvm och markerade i 
orange i bilden på nästa sida. 
Kvartersmark för befintlig elnätsstation är utlagd i detaljplanen. Marken ska avstyckas från 
den privata fastigheten Jakobsberg 2:2583 motvarande 120 kvm. 
Byggherren ansvarar för fastighetsbildning inom kvartersmark samt bekostar den fastighets-
bildning som krävs för exploateringens genomförande.
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Servitut,	ledningsrätt	och	andra	fastighetsrättsliga	avtal	
Markavvattningsföretag finns i den bebyggda nordöstra delen av planområdet. Det torde dock 
inte fylla någon funktion och bör därmed kunna upphävas.
Ledningsrätter finns inom detaljplaneområdet. Denna mark är prickad och kompletterad 
med en u-bestämmelse på plankartan. Längs Järfällavägens västra sida är ledningsrätten 
upplåten för Norrvatten och på den östra sidan finns ledningsrätt för kommunala vatten- och 
avloppsledningar på del av Profis fastighet i södra delen av planområdet. 
Fastigheten Jakobsberg 14:1 längs med Mälarbanan ägs av Trafikverket. Samrådsförslaget 
förutsätter att en överenskommelse ska träffas mellan Trafikverket och Järfälla kommun i 
syfte att reglera befintliga fastighetsgränser. 

Föreslagen fastighetsreglering för berörda fastigheter.
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Ekonomiska	frågor	
Kostnaden för framtagande av detaljplanen och dess genomförande regleras i plankostnads-
avtal. 
De om- och utbyggnader av allmänna anläggningar och infrastruktur samt eventuella andra 
åtgärder som är en konsekvens av aktuell exploatering, ska bekostas av byggaktörerna. Detta 
gäller bland annat den nya gatan längs järnvägen med anslutande gator mot Järfällavägen 
samt Frihetsvägen. 
Respektive ledningsägare ansvarar för utbyggnad av erforderliga nya ledningar. Hela planom-
rådet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp vilket gör att kommu-
nen kommer ta ut avgifter för anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet. 
Byggaktören ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. 
Kommunala medel finns ännu inte avsatta för ökade drift- och underhållskostnader. 

Tekniska	frågor	
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet. 
Byggaktören ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs 
för planens genomförande.
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5. MEDVERKANDE

Medverkande	tjänstemän
Christina Schröder, exploateringsingenjör (projektledare) 
Louise Forsvik, planhandläggare 
Viktoria Losvans, miljöplanerare 
Niklas Nordström, trafikplanerare 
Lena Olby Örnhed, projektledare anläggning/genomförande 
Tina Nyberg, VA-ingenjör 
Michael Jangenfalk, avfallshandläggare 
John Öberg, bit. projektledare anläggning/genomförande 

Övriga	medverkande
Anders Berg, stadsarkitekt 

Ruben Wennerström, samhällsplanerare

 Malin Danielsson                          Louise Forsvik

 Planchef     Planarkitekt
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Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Louise Forsvik, planhandläggare
08-580 245 26
louise.forsvik@jarfalla.se

Järfälla kommun 
177 80 Järfälla
08-580 285 00
www.jarfalla.se

INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅDET

Välkommen till Järfälla festivalen den 15 september 2018, kl. 10.00 – 15.00 vid Vasaplatsen 
i Jakobsbergs centrum. Träffa oss som jobbar med projektet och få mer information om vad som 
planeras för Järfällavägen-Kvarnvingevägen. Tältet där vi står är märkt Bomässa.  

Öppet hus hålls 4 oktober kl. 18.00–20.00 vid Järfällavägen 104, entrén till Järfälla 
utbildningscentrum. Träffa oss på plats som jobbar med projektet och få mer information om vad 
som planeras för Järfällavägen-Kvarnvingevägen.

Detajplanen upprättas med standardförande enligt följande tidplan:
Samråd   tredje kvartalet 2018
Granskning  första kvartalet 2019
Beslut om antagande andra kvartalet 2019

Samråd pågår under tiden 13 september – 19 oktober 2018. Planhandlingarna finns 
tillgängliga på kommunens hemsida jarfalla.se/planarbete. Planhandlingarna finns även att 
läsa hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg samt på Jakobsbergs bibliotek i 
Jakobsbergs centrum. 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 19 oktober 2018 till  
Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.


