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  Dnr Kst 2016/475 
 
  GRANSKNINGSHANDLING 
 
 
Förslag till detaljplan för 
 

VEDDESTA II 
Fastigheten Veddesta 2:33 m.fl, Järfälla kommun 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
 
Planförslaget har varit utsänt på granskning under tiden 18 juni – 30 augusti 2019. 
Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens webbplats www.jarfalla.se och 
hos kommunens Servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum. 
Granskningen har annonserats i lokaltidningen Mitt i Järfälla, i DN och på 
kommunens hemsida.  
 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:  
1. Länsstyrelsen Stockholm  
2. Trafikverket  
3. Trafikförvaltningen 
4. Miljö- och bygglovsnämnden   
5. Tekniska nämnden   
6. Naturskyddsföreningen  
7. Järfälla Hembygdsförening  
8. E.ON Elnät  
9. E.ON Energi  
10. Postnord 
11. Barn och ungdomsförvaltningen 
12. Swedavia 
13. Privatperson 1 
14. Privatperson 2 
 
Planförslaget har lämnats utan erinran av: 
15. Svenska kraftnät 
16. Vattenfall Eldistribution AB 
17. Brandkåren Attunda 

 
 
    

http://www.jarfalla.se/
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Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna skrivelser finns i sin helhet 
tillgängliga hos Samhällsbyggnadsavdelningen. 
 
Synpunkter som uppfattas kräver direkt svar har kommentarer från 
Kommunstyrelseförvaltningen. Övriga synpunkter har noterats.   
 
1. Länsstyrelsen Stockholm: 
 
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tillgodosett Länsstyrelsens tidigare 
synpunkter rörande prövningsgrunderna till granskningsskedet. Länsstyrelsen 
bedömer att det inte kommer att finnas skäl att pröva  kommunens beslut och 
upphäva detaljplanen.  
 
Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma kommunen på följande: 
 
Buller 
Den planbestämmelse som anger att för bostäder större än 35 kvadratmeter ska minst 
hälften av boningsrummen i varje lägenhet ha högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad är felformulerad, se Länsstyrelsens granskningsyttrande beträffande Veddesta I 
(dnr. 402-30594-2019). 
 
Översvämningsrisk 
Kommunen anger att föreslagen höjdsättning inom planområdet bedöms ge en 
acceptabel säkerhetsnivå för den planerade bebyggelsen vid ett eventuellt skyfall. 
Länsstyrelsen anser att höjdsättningen bör framgå på plankartan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Plankartans bestämmelser för buller har uppdaterats efter gällande förordning. 
 
Skyfallsutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. Utredningen listar 
behov av åtgärder varav vissa säkras i plankartan och andra i framtida 
projekteringar. Plankartan har kompletterats med föreskrivna plushöjder för 
lokalgatan i väst. 
 
2. Trafikverket: 
Planområdet ligger i närheten av Mälarbanan och Europaväg 18 (E18), båda 
utpekade riksintressen för kommunikationsanläggningar och ska därmed skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dessa. 
Riksintresset omfattar samtliga delar av anläggningen och eventuella framtida 
utbyggnadsbehov så som utbyggnaden av regionaltågsstation Barkarby. Planen 
ansluter till projekt Veddestabron, utbyggd tunnelbana/station, byggandet av 
regionaltågsstation samt ny bussterminal. Sedan samrådsskedet har bl.a. höga 
byggnader om 20 våningar tagits bort, och högsta totalhöjden är nu under 78 meter. 
Planområdet har minskats och nu finns lokalgata enbart i västra kanten av 
planområdet. Bostäder möjliggörs i västra hörnet, längre ifrån järnvägen än tidigare 
plankarta. 
 
Trafikverket ser positivt på att förtätning/exploatering sker i kollektivtrafiknära läge 
och att parkeringsbehovet för bil för sjukhuset har uppdaterats till ett lägre antal. 
Sedan tidigare planeras det för en stor andel cykelparkeringsplatser i ett attraktivt 
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läge. Dessa åtgärder tillsammans möjliggör ökad mängd resor med kollektivtrafik 
och cykel samt bidrar till reducerad trängsel i omkringliggande vägnät. 
 
Kommunen behöver visa att exploateringen inte innebär ökade risker för 
översvämning eller högre flöden till riksintresse område för kommunikationer d.v.s 
utanför planområdet till följd av exploatering. 
 
För övriga synpunkter se respektive rubrik. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Skyfallsutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. Utredningen listar 
behov av åtgärder varav vissa säkras i plankartan och andra i framtida 
projekteringar. Trafikverkets anläggningar påverkas ej.  
 
Buller och vibrationer 
 
Plankarta: 
Skyddsåtgärder som krävs för att klara bullerriktvärden behöver regleras i 
plankartan. 
 
Kommunen behöver säkerhetsställa att utemiljön klarar bullerkrav.  
 
Kommunen behöver säkerställa att sjukhuset, som det inte finns riktvärden för men 
som enligt Boverket ska bedömas på samma sätt som bostäder, har riktvärden som i 
förordningen för bostäder (Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
2015:216). 
 
I bilagorna är bullernivåerna konsekvent lägre högre upp i byggnaderna. Kan detta 
stämma? En förklaring till resultatet behövs. 
 
Planbeskrivning och bullerutredning: 
Små lägenheter är inte en åtgärd för att klara bullerkrav, utan lägenheter under 35 
kvm syftar enligt förordningen till att utöka bebyggelse av studentbostäder. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Plankartans bestämmelser för buller har uppdaterats efter gällande förordning. 
 
Frågan om varför bullernivåerna konsekvent är lägre högre upp i bygganderna har 
stämmt av med bullerkonsult. De menar att ljudnivåerna inte alltid är lägre högre 
upp i byggnaden men så är läget i detta fall. Lägre våningsplan kan vara skärmade 
från mer avlägsna bullerkällor som E4:an och spårvägen. Kvarteret är bullerutsatt 
från olika håll och omkringliggande bebyggelse skärmar olika effektivt beroende på 
vilket våningsplan man betraktar. I de fall ljudnivån avtar högre upp i byggnaden 
beror det på att den närmaste gatan är dominerande för ljudnivån vid fasad, och ju 
längre avståndet är till gatan – desto lägre blir ljudnivån.  Den indragna översta 
våningen får lägre ljudnivåer p.g.a. skärmning från ”den egna” byggnaden. Den 
närmast belägna ljudkällan är nästan alltid dimensionerande för maximal ljudnivå. 
 
Gång/cykelstråk 
Detaljplanen bör utveckla och tydligare illustrera åtgärder för gång och cykel till 
berörda gång- och cykelnät som t ex Barkarbystråket, Skälbystråket samt 
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Veddestavägen ny infrastruktur som möjliggörs genom samarbete Mälarbanan och 
Järfälla kommun. 
 
Trafikutredning 
Det saknas en trafikutredning i underlaget därför kan vi inte bedöma den. Det som nu 
finns och som omnämns som trafikprognos är en karta med prognosticerade ÅDT för 
vägar 2040. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Detaljplanen beskriver hur gång- och cykel planeras inom planområdet och 
kopplingen till det övriga gatunätet inom Veddesta. Beskrivningen ihop med sektion 
över planerad gata i väst anses tillräcklig för denna detaljplan. 
 
Dagvattenhantering och lågpunkter/skyfall 
Negativ påverkan får inte ske på riksintresse kommunikation till följd av 
exploatering.  
 
Kommunen behöver visa att området inte innebär ökade risker för översvämning 
eller dagvatten utanför planområdet till följd av exploatering samt reglera åtgärder 
för dagvattenhantering i plankarta. 
 
Plankarta: 
Höjdsättningen av kvartersmarken bör utföras så att marken lutar på så sätt att 
dagvattnet vid extremregn inte leds till Trafikverkets anläggning. 
 
Dagvattenutredning;  
Trafikverket önskar ett förtydligande om hur dagvattnet leds bort från området idag, 
om det är genom infiltration eller ledningar och var dessa ligger. Hur kommer vattnet 
ledas bort i de nya förhållandena? Genom en ledning? Var ligger den och vem 
ansvarar för den? 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Skyfallsutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. Utredningen listar 
behov av åtgärder varav vissa säkras i plankartan och andra i framtida 
projekteringar. Trafikverkets anläggningar påverkas ej.  
 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och de ovan ställda frågorna besvaras i 
rapporten.  
 
Bevakningsuppdrag och samordning 
Kommunen planerar att anlägga bland annat parkeringsgarage under markplan, likväl 
som uppförande av byggnader i närheten av järnvägsanläggning. När markarbeten 
ska utföras nära järnvägen är det viktigt att säkerhetsställa att järnvägsanläggningen 
inte påverkas negativt och det görs genom att upprätta ett bevakningsuppdrag mellan 
kommunen och Trafikverket, som ska finnas framtaget innan detaljplanen antas. 
 
Fördjupad samordning inför genomförande: 
Samordnade tidplaner och övrig samordning med de projekt som ska utföras inom 
samma område behövs mellan Trafikverket, FUT och SLL och övriga exploatörer. 
Projekt som berör området är exempelvis Veddesta etapp I, Veddesta etapp III, 
Veddestabron, ny tunnelbanestation Barkarby, ny regionaltågsstation, ny 
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bussterminal, Sagax flytt/ombyggnad mm. ny utformning Barkarby trafikplats, 
breddning E18 till Jakobsberg, Barkarbystaden II mm. 
 
Övrigt  
Angivelse om högsta totalhöjd över nollplan för byggnader bör skrivas in i 
plankartan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Kommunen för en dialog med Trafikverket om uprättande om bevakningsuppdrag. 
 
Plankartan har uppdaterats med bestämmelse om nockhöjd för sjukhusbyggnaden, 
den östra byggnadskroppen. Syftet är att skapa en viss flexibilitet för framtida behov, 
en nockhöjdsbestämmelse ger möjligheten att sätta upp antenner och master etc. 
ovanför byggnadens högsta takkonstruktion. En bestämmelse om högsta totalhöjd 
skulle vara mindre flexibel och omöjliggöra sådana framtida påbyggnader.  
 
3. Trafikförvaltningen 
Region Stockholms synpunkter 
 
Trafikförvaltningen (TF), Tillväxt- och regionalplaneförvaltningen (TRF) och 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) inom Region Stockholm lämnar härmed 
ett gemensamt yttrande från förvaltningarna. Regionen Stockholm har tidigare 
lämnat synpunkter, både i samrådet för detaljplanen men även för granskningen av 
detaljplanen. 
 
Region Stockholm välkomnar förslaget  som innebär att ett sjukhus etableras i en 
regional stadskärna med god tillgänglighet i form av kollektivtrafik, gång och cykel. 
 
Det är positivt att cykelparkeringen har beaktats i planeringen. Både besökare och 
personal har behov av parkering vid ett sjukhus. Eftersom det inte framgår tydligt 
exakt vilken typ av sjukhusverksamhet som ska inrymmas inom planen är det viktigt 
att säkerställa att cykelparkeringen i framtiden kan utökas om det skulle behövas sett 
till typen av verksamhet. Detta för att säkerställa ökad andel cykelresande i enlighet 
med RUFS 2050 och regional cykelplan. I planbeskrivningen står att 
färdtjänstresenärer hänvisas till entrén på norra sidan av sjukhuset. Region 
Stockholm förutsätter att den entré som finns där har samma tillgänglighet, gällande 
utformning och öppettider, som huvudentrén.  
 
Förslaget skulle vinna på att förtydliga konsekvenser av de olika typerna av 
föreslagna användningsområden. Områdets karaktär, förutsättningar och flöden kan 
påverkas beroende på om byggnaden innehåller vårdfunktioner, äldreboende, 
trygghetsboende, studentboende, vanliga bostäder, kontor/och/eller kommersiella 
verksamheter. 
 
Även området som planeras vara park skulle vinna på ett förtydligande då 
miljökonsekvensbeskrivningen anger att parken inte är anpassad för barn på grund av 
för höga bullernivåer och för dålig säkerhet, samtidigt som förslaget anger att 
samtliga gårdar och grönområden inom området ska anpassas för småbarnslek. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  
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Planbeskrivningen har justerat texten för gårdsmiljöer, gårdutformning och parkens 
anpassning regleras i senare skede. 
 
Plankartan: 

• Schaktdjupbestämmelser saknas i plankartan 
• Användningsgräns för T2 stämmer inte överens med underlaget från FUT. 

Användningsgräns ger för litet utrymme för tunnelbaneanläggningen.  
• Användningsgräns för (T1) ska inkludera skyddszon för tvärtunnel enligt 

underlag för järnvägsplanen.  
• (T1) Tunnelbana under mark ”under allmän plats (gata) måste preciseras så 

att det tydliggörs i vilken nivå som utgör gräns för markanvändningen.  
• T1, ”Tunnelbana under mark”, bör kopplas ihop med tunnelbanas höjder.  
• Profil Servicetunnel: Schaktdjupen är raka i plankartan men lutande i 

profilen. Det blir tvetydligt var gränsen gör T går.  
• Profil södergående spårtunnel: Förslag på ny text: Användning för tunnelbana 

med avgränsning i höjdled och schaktdjup. 
• Höjder ingår i instickskartan, men bör synas även på huvudkartan. 

Miljökonsekvensbeskrivning: 
• Sid 41. Kapitlet tar inte upp grundvattenavsänkning och risken för sättningar 

på kringliggande anläggningar. Här behöver anges att det finns en miljödom 
för området som måste följas. Miljödomens krav på luftburet buller är tuffare 
än naturvårdsverket. 

• Sid 42: Här ska anges att uppföljning ska ske utifrån gällande miljödom för 
området. 

Buller 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med information om stomljud och 
vibrationer från såväl busstrafik som från tunnelbana. Det är mycket viktigt att SLs: 
verksamhet beskrivs ordentligt i planbeskrivningen med avseende på allt som kan 
generera störande buller:; trafik i tunnelbana, underhållsarbeten nattetid i tunnelbana, 
busshållplatser i närheten (ex. externa högtlarutrop och pratorer, lågfrekvent buller 
vid tvångskörning, motorstart). 
 
Plankartan behöver kompletteras med störningsskyddsbestämmelser som reglerar 
bebyggelse i närheten tunnelbana: 
 

• ”Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i 
sovrum eller annat rum för övernattning ek överskrider 30 dB(A) 50 50 
dB(C) ekvivalentnivå från installationer från t-bana.” (D.v.s. BBR-kravet på 
installationer på egna fastigheten ska även avse installationer för SL-
trafiken). 
 

• ”Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå 
bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s från installationer till t-banan. Gäller 
såväl bostäder som hotell och andra rum för övernattning.” 
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Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för 
lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot 
busstrafikerade gator på grund av risken för störningar från busstrafiken.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar:  
Vad gäller synpunkterna på plankartan har dialog förts mellan FUT och kommunen. 
Plankartan har uppdaterats efter nytt underlag från FUT samt justerats enligt 
inkomna synpunkter, följande kompletteringar har gjorts på plankartan efter 
inkomna granskningssynpunkter:  
 

• Plankartan har kompletterats med schaktdjupbestämmelser. 
• Plankartan har uppdaterats med rätt användningsgräns för T2. 
• Användningsgräns för (T1) inkluderar skyddszon för tvärtunnel enligt 

underlag för järnvägsplanen.  
• Med hänsyn till läsbarhet och tydlighet har vi valt att redovisa (T1) 

Tunnelbana under mark på två kartor.  
• Profilen för servicetunneln har uppdaterats och kompletterats med en 

tydligare gränsdragning för schaktdjupen, det vill säga gränsen för (T1). 
• Profil servicetunnel och profil södergående spårtunnel har uppdaterats med 

föreslagen text. 
• Med hänsyn till läsbarhet och tydlighet har vi valt att redovisa höjder för 

schaktdjup på instickskartan i profilerna.  

Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synppunkter 
 
Vad gäller miljödomen hanteras detta i avtal med byggherren. 
 
Buller 
Bullerutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter och slutsatserna 
redovisas i planbeskrivnigen. Plankartans bestämmelser för buller har uppdaterats 
efter gällande förordning samt genom föreslagna störningsskyddsbestämmelser.  
 
Planbeskrivningen har kompletteras med information om stomljud och vibrationer 
 
4. Miljö- och bygglovsnämnden: 
Sammanfattande synpunkter 
Höga bullernivåer beräknas förekomma genomgående i detaljplaneområdet. Även 
om det går att göra anpassningar för att klara riktvärdena vid fasad så är det fel att 
påstå att det kommer att vara en god ljudmiljö inom planområdet, då det kan 
förekomma maximala bullernivåer upp emot 80-90 dBA maximal ljudnivå inom 
allmänna platser. Att inte föreslå några bullerreducerande åtgärder för att reducera 
bullernivåerna till granskningsskedet är en brist och som bör utredas vidare. Såväl 
miljöbalken som plan- och bygglagen innehåller uttryckliga krav på hänsyn till 
allmänna intressen som hälsa. Buller kan få konsekvenser för människors hälsa och 
att skapa goda ljudmiljöer bör därför vara en viktig del i detaljplaneprocessen.  
 
Att planera för bostäder, äldreboende och vårdboende inom detaljplaneområdet med 
den nuvarande utformningen kan innebära risker för människors hälsa avseende höga 
bullernivåer, luftföroreningar, låg solinstrålning och liten andel friyta. Buller- och 
luftproblematiken bör därför ytterligare beaktas.  
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Miljö- och bygglovsnämnden rekommenderar planavdelningen att beakta de negativa 
konsekvenser för miljön och människors hälsa som miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) belyser och utifrån dessa arbeta fram förslag på skyddsåtgärder som kan 
förbättra miljön och höja områdets attraktivitet. Förslag på åtgärder tas upp i MKB:n 
som kan användas som underlag i det fortsatta planarbetet och för att nå 
målsättningen att Järfälla ska erbjuda en attraktiv och hälsosam livsmiljö för alla. 
 
Plankarta med bestämmelser 
Sjukhuskvarteret 
 
Det anges i plankartan att i den östra delen medges service kopplad till sjukhuset och 
även service som inte har en direkt koppling till sjukhusverksamheter. Det bör även 
påpekas att det inte behöver bli något sjukhus alls utan planen medger även att det 
endast byggs kontor, endast centrum eller endast parkeringsgarage. 
 
Planbeskrivningen anger även att huvudentrén placeras i ett indrag i bottenvåningen 
som markeras med bestämmelsen x1 mot Veddestavägen. Det framgår senare i 
texten att Veddestavägen kommer att vara vältrafikerad varför exempelvis 
garageinfart inte tillåts. Nämnden ställer sig tveksam till att det är lämpligt med en 
huvudentré till ett sjukhus så nära en vältrafikerad led. Alternativa placeringar av 
entrén bör övervägas. 
 
Tolkningen av byggnadshöjd är felaktig, enligt plan- och byggförordningen 1 kap. 3 
§ definieras byggnadshöjd annorlunda. 
 
Bestämmelsen enligt PBL är långt mer komplex än takfotens högsta punkt och leder 
till många bedömningar i planen om vilken fasad som ska vara beräkningsgrundande, 
finns särskilda skäl att dela upp byggnadskroppar? Finns särskilda skäl att inte utgå 
från den allmänna platsens medelnivå invid tomten? Vad ses som tomt för ett 
flerbostadshus? Vår rekommendation är att man använder nockhöjd eller totalhöjd 
istället då byggnadshöjd kan leda till högre byggnader än vad planens intentioner är. 
 
Placeringen av byggnader regleras med bestämmelse att byggnader ska placeras i 
gräns mot kvartersmark/allmän plats för att tydligt visa upp vad som är privat och 
offentligt. Regleringen på plankartan anger i sin tur att byggnaders fasad ska placeras 
i kvartersgräns. Att formuleringarna är olika kan leda till förvirring. Hur regleringen 
ska tolkas är också oklart då kvartersmarken är uppdelad i olika områden. 
Kvartersgräns ska enligt Boverket tolkas som gräns där användningen ändras. 
Exempelvis är en stor del av användningen där sjukhus tillåts korsprickad mark där 
endast komplementbyggnad får placeras. Placering kan alltså inte ske i gräns. 
 
På sidan 18 i planbeskrivningen framgår det att parkering ska finnas under mark. 
Parkeringen är reglerad med användningen P1 – Parkeringsgarage. Det anges inte 
att denna bestämmelse ska gälla under mark så som det görs med användningen (T1).  
 
Bestämmelsen e1 som reglerar BTA finns inte på det område som omfattas av 
bestämmelsen b1 som anger att marken får byggas över/under. Detta gör att 
undantaget i e1 att bruttoarea för underbyggda gårdar och parkeringsgarage inte kan 
användas. Parkering kan alltså endast förläggas i garage på mark där e1 bestämmelse 
tillåter detta. 
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Bestämmelserna anger att kvarteret i sockelvåning ska vara slutet minst 1 våning 
upp. Kvarteret är öppet mot norr varför denna planbestämmelse inte kan följas. 
 
Den korsprickade marken anger att endast komplementbyggnad kan placeras. 
Även om detta är i enlighet med förslag från Boverket om lydelse som ska kunna 
tolkas att det endast är byggnader som avses, finns det en osäkerhet då lydelsen inte 
är prövad i domstol. Det kan tolkas att inget annat får placeras varför inte heller 
någon typ av anläggning får uppföras. Detta omöjliggör skärmtak för cykelparkering, 
pergola som inte kräver bygglov, plank för avskärmning etc. En bättre formulering 
är en liknande den som används i Veddesta I. Exempelvis: Byggnad får ej uppföras 
med undantag för komplementbyggnad om 3,5 meter nockhöjd. 
 
Det anges på sidan 18 i planbeskrivningen att ambitionen är att få till ett grönt rum 
på kvartersmarken mellan de två tänkta byggnadskropparna. Denna ambition riskerar 
att gå förlorad då ingen reglering finns för att säkerställa detta. 
 
Bestämmelsen om villkor för lov anger ett villkor för startbesked varför rubriken bör 
ändras. Paragrafen, som det hänvisas till, anger att det är väsentlig ändrad 
markanvändning som får regleras. Väsentlig är här ett viktigt ord som ska vara med. 
 
Planbestämmelser för störningsskydd som behöver läggas till:  

• Åtgärder för dämpning av buller som krävs för att riktvärden ska kunna 
innehållas (byggtekniska lösningar, lägenhetsutformning) ska finnas med här.  

• Byggnader med tung fasad mot vägar med risk för tunga fordon (lågfrekvent 
buller)  

• Friskluftsintag placeras bort från Mälarbanan, E18 och Veddestavägen. I 
nuvarande planförslag saknas Veddestavägen.  

 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Plankartan har uppdaterats med en f1-bestämmelse som markerar var huvudentrén 
placeras, den ersätter en tidigare x1- bestämmelse. Justeringen gjordes bland annat 
för att entrén inte ska ligga på allmän plats utan på kvartersmark. 
 
Plankartan har kompletterats med nockhöjdsbestämmelse för en av byggnaderna, 
sjukhusbyggnaden, som tidigare reglerades med byggnadshöjd vilket ansågs vara 
problematiskt eftersom valet av taklutning skulle kunna inebär en högre höjd än den 
planerade. 
 
Plankartan har kompletterats med en nockhöjdsbestämmelse för den planerade 
mindre bebyggelsen mellan sjukhuset och den västra byggnaden för att säkra ett 
släpp mellan byggnaderna. För den västra byggnaden kvarstår bestämmelsen om 
byggnadshöjd eftersom byggrätten är relativt smal och begränsas även genom en 
angiven högsta bruttoarea. 
 
Plankartan har uppdatertas med bestämmelse (P1) – Parkeringsgarage under mark. 
 
Plankartan uppdateras så att de illustrativa pilarna för bestämmelsen e1 nu omfattar 
hela användningsområdet. Ett förtydligande kring bestämmelsen e1 görs i 
planbeskrivningen. 
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Bestämmelse om att kvarterets sockelvåning ska vara sluten minst 1 våning upp har 
förtydligast med att det gäller mot allmän plats.  
 
Plankartan har uppdaterats efter föreslagen formulering gällande den korsprickade 
marken. Det vill säga; Byggnad får ej uppföras med undantag för 
komplementbyggnad om 3,5 meter nockhöjd. 
 
Plankartan har uppdaterats med bestämmelse om villkor för startbesked. 
 
Plankartans bestämmelser för buller har uppdaterats efter gällande förordning. 
Bullerutredningen har kompletterats med beskrivning om bl.a. stomljud och 
vibrationer, planbeskrivningen har kompletterats därefter. 
 
Planbeskrivningen 
På sidan 15 och 17 i planbeskrivningen används begreppet byggnadskropp. Detta blir 
missvisande då ingen reglering angående byggnadskroppar finns. Begreppet används 
för beräkning av byggnadshöjd där en byggnad får delas upp i flera byggnadskroppar 
och höjden beräknas för varje del för sig. Detta innebär att det är en tolkningsfråga 
vad som utgör en byggnadskropp men att det utgår ifrån att det finns någon form av 
höjdskillnad för byggnaden. Även om detaljplanen reglerar byggnadshöjd med tre 
olika höjder finns det inget som säger att man måste bygga fullt upp till dessa höjder 
varför det inte går att säga hur många byggnadskroppar som kommer byggas.  
 
Det anges även på sidan 15 att en mindre tillbyggnad kopplar samman de två 
byggnaderna. Även om en reglering med en lägre byggnadshöjd finns mellan de 
delar där högre byggnadshöjd tillåts behöver inte denna del vara mindre med samma 
argument som ovanstående stycke. Inget tvingar denna del att vara mindre. 
Tillbyggnad är även ett missvisande ord då en tillbyggnad är en ändring av en 
byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym enligt definitionen i PBL.  
 
På sidan 17 anges att en bruttototalarea på 50 000 kvm är fritt fördelad. Byggrätten 
medger 41 000 kvm. BTA anges i svensk standard som bruttoarea, inte 
bruttototalarea.  
 
Sol- och skuggstudierna som redovisas i planbeskrivningen utgår från de 
våningsantal som redovisas i avsnitt ”Höjder”. Detta är alltså inte det högsta som går 
att bygga varför sol- och skuggstudierna är missvisande. Detta blir ytterligare 
problematiskt då höjderna regleras med byggnadshöjd som påpekats kan leda till 
högre höjder än vad som är planens intentioner.  
 
Avsnittet ”Parkeringar” som börjar på sidan 23 anger åter bruttototalarea flertalet 
gånger vilket ska ändras till bruttoarea. Beräkningarna som utförs i andra stycket 
stämmer inte med den byggrätt som tillåts eller den parkeringsnorm som gäller. Att 
parkeringsnormen har en flexibilitet ger visserligen möjligheter men att räkna på ett 
lägre antal parkeringsplatser i planskedet utan att i planbestämmelse reglera 
parkeringstalet är inte lämpligt då det kan ställa till problem i bygglovskedet om ett 
lägre parkeringstal inte kan godtas av någon anledning.  
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Flödeskartorna på sidan 25 är otydliga då de visar små utsnitt som utgår ifrån en 
illustration och inte vad som tillåts samt att det inte framgår vad de olika linjerna 
innebär. Det är även oklart vad sängburen trafik är. 
 
På sidan 22 står att en luftkvalitetsutredning utförts som visar att MKN för luft (dock 
endast partiklar, PM10 och kvävedioxid) klaras. Det nämns inte att de nationella 
miljökvalitetsmålen för PM10 och kvävedioxid överskrids. Även miljökvalitetsmålen 
ska beaktas vid planering och planläggning. Vidare utredning kring alternativ av 
skyddsåtgärder som kan inarbetas som planbestämmelse bör utföras för att på sikt 
kunna nå miljökvalitetsmålet frisk luft och för att förebygga negativ hälsopåverkan.  
 
På sidan 29 står att en riskbedömning behöver tas fram i framtiden, men i nästa 
stycke framgår att en riskbedömning har utförts vilket är självmotsägande. Det 
saknas också en beskrivning av innehållet i riskbedömningen. Vilka 
efterbehandlingsåtgärder som krävs för att reducera risken för miljön och människors 
hälsa bör kort beskrivas. Likaså bör det även finnas en redogörelse för hur 
efterbehandling ska utföras inom allmän platsmark där inget bygglov krävs (så som 
gator, torg och parker).  
Hur föroreningar behöver hanteras i exploateringsskedet kan också framgå i 
genomförandebeskrivningen.  
 
På sidan 34 i planbeskrivningen står det att avgift tas ut för ”bygglov, bygganmälan, 
nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll och debiteras enligt gällande taxa”. 
”Bygganmälan” ska ändras till ”anmälan”. Utstakning och lägeskontroll kan utföras 
av andra aktörer än kommunen varför de inte ska stå med. Även på sidan 32 ska 
”bygganmälan” ändras till ”anmälan”. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Plankartan har kompletterats med nockhöjdsbestämmelse för en av byggnaderna, 
sjukhusbyggnaden, som tidigare reglerades med byggnadshöjd vilket ansågs vara 
problematiskt eftersom valet av taklutning skulle kunna inebär en högre höjd än den 
planerade. 
 
Plankartan har också kompletterats med en nockhöjdsbestämmelse för den 
planerade mindre bebyggelsen mellan sjukhuset och den västra byggnaden för att 
säkra ett släpp mellan byggnaderna. För den västra byggnaden kvarstår 
bestämmelsen om byggnadshöjd eftersom byggrätten är relativt smal och begränsas 
även genom en angiven högsta bruttoarea. 
 
Planbeskrivningen har uppdateras med en rätt angiven bruttoarea. 
Planbeskrivningen har justerats så att det står bruttoarea istället för bruttototalare.  
 
Flödeskartorna har uppdaterats och förtydligats med bildtext. 
 
Ett helhetsgrepp har tagits för miljöföroreningar. Både text om befintlig situation 
samt framtida åtgärder har uppdaterats i planbeskrivningen. Dialog har förts mellan 
förvaltningarna i denna fråga. Ett PM har också tagits fram och kommer redovisas 
med resterande utredningar. 
 
Information kring avgifter kopplade till bygglov utgår ifrån planbeskrivningen. 
 



  2020-10-15 12 (24) 
 
 

  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
På sidan 27 står det att ekvivalenta ljudnivåer beräknas uppgå till 70 dBA närmast 
Veddestavägen, något som inte ser ut att vara fallet i bullerutredningen. Om det 
stämmer begränsas möjligheten att bygga mindre lägenheter (<35 m2), då lagkravet 
är högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för dessa.  
 
På sidan 38 står det att planen bedöms kunna få små negativa konsekvenser för barns 
rörelsefrihet, trygghet och säkerhet. Detta utifrån att barn kommer att behöva röra sig 
i trafikerade gaturum och korsa en eller flera gator, samt att förhöjda halter av 
luftföroreningar och höga bullernivåer förekommer längs Veddestavägen. Nämnden 
ifrågasätter hur dessa konsekvenser kan bedömas som små. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Bullerutredningen har kompletteras och plankartans bestämmelser för buller har 
uppdaterats efter gällande förordning. Ekvivalenta ljudnivåer vid sjukhusets fasad 
uppgår till som mest 63 dBA mot Veddestavägen. Ekvivalenta ljudnivåer vid 
bostadsfasad för den västra byggnadskroppen uppgår till som mest 61 dBA mot 
Veddestavägen. 
 
5. Buller 
a) Övergripande synpunkter på planförslaget avseende buller  
Enligt MKB:n bedöms detaljplanen medföra märkbara till stora negativa 
konsekvenser för människors hälsa relaterat till buller om inga bulleråtgärder utförs.  
 
Ljudnivån beräknas upp till 61 dBA ekvivalent ljudnivå och upp till 83 dBA 
maximal ljudnivå vid fasad som vetter mot Veddestavägen. Trots att bostäder ändå 
kan byggas med hjälp av speciallösningar för att klara lagkraven så bör det finnas en 
medvetenhet kring att dessa nivåer ändå kan ha en hälsoskadlig påverkan för 
människor som kommer att bo och vistas i området.  
 
Världshälsoorganisationen (WHO) har under 2018 reviderat sina bedömningsgrunder 
för buller utifrån ny forskning om dess hälsopåverkan. WHO rekommenderar bland 
annat att buller från vägtrafik utomhus vid bebyggelse inte bör överskrida 53 dBA 
ekvivalent ljudnivå för att undvika negativ hälsopåverkan. För att motverka den 
negativa påverkan som planförslaget kan ha, samt för att kunna erbjuda en rekreativ 
park med en viss rehabiliteringsförmåga, bör det vara prioriterat att se över 
bullerdämpande åtgärder. 
  
Området inrymmer känsliga verksamheter och parken är tänkt att ha fokus på 
rehabilitering. Troligen kommer också parken att i hög utsträckning utnyttjas av 
boende och besökare i de angränsande detaljplanerna. Som förslag anges vägnära 
bullerskärmar för att förbättra ljudmiljön i parken, men det finns ingen utredning som 
visar på vilken bullerdämpande effekt skärmarna skulle ha. Det finns heller ingen 
planbestämmelse som reglerar bullerskyddet. Planbeskrivningen saknar generellt sett 
en redogörelse för förslag på åtgärder som grundar sig i de som tas upp i MKB:n, 
vilket är en brist i planförslaget. 
  
Enligt kraven i PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och till 
möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Med hänvisning till att 
markanvändningen ska användas för boende och annan störningskänslig verksamhet 
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som vårdinrättningar och trygghetsboende, anser nämnden att olika förslag på 
bullerdämpande lösningar bör utredas innan planens antagande. 
 
Bullerutredningen visar att lägenhetsutformningar och speciallösningar som fasad, 
dimensionering av fönster och uteluftsdon krävs i de flesta fall för att kunna uppfylla 
för-ordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa 
speciallösningar bör endast tillämpas i enstaka fall och inte användas som en generell 
åtgärd för att klara lagkraven. 
 
Riktvärdena bör innehållas vid fasad för de flesta av bostäderna, oavsett vilka 
bullernivåer som uppnås vid inbyggda fönster. Även om riktvärden klaras inomhus 
med hjälp av de speciallösningar som föreslås innebär de höga ljudnivåerna negativ 
påverkan vid öppna fönster.  
 
Då den planerade bostadsbebyggelsen inte klarar riktvärdena utan att lägenheterna 
har en ljuddämpad sida för minst hälften av bostadsrummen anser nämnden att det 
bör finnas planbestämmelser om hur lägenhetsutformningen behöver se ut. Med 
sådana bestämmelser regleras planlösningarna i lägenheterna och kommunen 
säkerställer att riktvärden klaras.  
 
Även planbestämmelser om utförande av byggtekniska lösningar för att 
bulleranpassa bostadsbebyggelsen bör införas så att kommunen kan säkerställa att 
riktvärdena klaras i bostäder. Det kan exempelvis vara absorberande material på 
fasader och tak eller på insidan av balkongtak, isolering och tungmaterial för att 
dämpa de förhöjda ljudnivåerna som uppstår från trafikbuller och eventuellt 
verksamhetsbuller. Ovanstående bör beaktas och beskrivas i planbeskrivningen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Bullerutredning har gjorts med beräkningar som visar att bostäderna klarar de riktlinjer 
som finns för buller i utomhusmiljö. När det gäller buller i inomhusmiljö så regleras 
detta i BBR (7 kap) och ska hanteras i byggprocessen, det är därmed inte en fråga för 
detaljplanen att reglera. 
 
b) Synpunkter på bullerutredningen och förslag på kompletteringar 
 
Nämnden anser att det är motiverat att bullerutredningen kompletteras med förslag 
på mer övergripande åtgärder och/eller anpassningar som kan utföras för att skapa en 
bättre ljudmiljö vid fasad, park och i gaturum.  
 
Bullerutredningen som har utförts har inte beaktat tomgångskörning eller backljud 
vid inlastning till sjukhuset, vilket kan orsaka förhöjda nivåer av lågfrekvent buller. 
Likaså saknar utredningen en uppskattning av transporter till och från 
centrumverksamheterna som möjliggörs inom detaljplaneområdet. De beräknade 
ljudnivåerna kan alltså vara högre i verkligheten.  
 
Bullerutredningen saknar också en analys av vilka nivåer av lågfrekvent buller som 
kommer att förekomma i planområdet. En bedömning av detta behöver göras för att 
säkerställa att eventuellt utsatta byggnader kan uppföras i sådana konstruktioner som 
dämpar lågfrekvent ljud (Folkhälsomyndighetens riktvärden, FoHMFS 2014:13).  
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Byggnader och anordningar (bullerskärm, parkeringsgarage etc.) som är en 
förutsättning för att bullerriktvärdena ska innehållas inom planområdet bör slutföras 
innan slutbesiktning får göras för bygglovet. Detta ska regleras i planbestämmelse 
eller avtal för att inte riskera olägenhet i form av luftföroreningar och höga 
bullernivåer. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Bullerutredningen har uppdaterats och plankartans bestämmelser för buller har 
uppdaterats efter gällande förordning. Planbeskrivningen har kompletterats med ett 
utökat resonemang kring stomljud och vibrationer från trafik och utrustning i 
tunnelbanan samt för vägtrafik. Framtagen bullerutredning visar på ett tydligt sätt 
hur planförslaget uppfyller gällande lagkrav och förordningar. 
 
Förorenade områden 
a) Övergripande synpunkter 
Den miljötekniska markundersökning (Bjerking, 2018-05-24) som utförts visar att 
det förekommer ställvis förhöjda halter av förorenade ämnen i fyllnadsmassor inom 
detaljplaneområdet som behöver hanteras i exploateringsskedet.  
 
Utifrån de resultat som finns i dagsläget bedömer nämnden att föroreningssituationen 
går att hantera i genomförandet av detaljplanen. Det krävs dock att exploatören vidtar 
efterbehandlingsåtgärder för att skydda miljön och människors hälsa, samt att det 
finns en god egenkontroll avseende hantering av föroreningar och överskottsmassor. 
Placeringen av provtagningspunkter är också glesa, vilket innebär att det finns stora 
ytor inom området som inte har undersökts. Det finns med stor sannolikhet även 
andra platser där det kan finnas förhöjda halter i jord. Hur föroreningar ska hanteras i 
exploateringsskedet bör kort framgå i genomförandebeskrivningen. 
 
b) Synpunkter på utredningar och riskbedömning 
Nämnden har sedan tidigare lämnat synpunkter på den riskbedömning som bifogats 
planhandlingarna, men som inte blivit bemötta. Bland annat kvarstår frågor kring 
miljökontroll vid uppgrävning av oljeavskiljare och cisterner, som vid tidigare 
tillsynsbesök bedömts som undermåliga. Det framgår inte av planhandlingarna 
huruvida provtagning har utförts i schaktväggar och schaktbotten. Misstanke om att 
föroreningar förekommer i jord och grundvatten inom installationsområdet kvarstår 
därför och är något som behöver beaktas i exploateringsskedet.  
 
Vidare står det på sidan 9 i riskbedömningen att en oljeförorening har påträffats som 
ska saneras, samt synliga förorenade byggnadsrester. Nämnden har inte blivit 
underrättad om dessa påträffade föroreningar och det är inget som beskrivs närmare i 
planbeskrivningen.  
 
En annan brist i riskbedömningen är att närheten till Bällstaån och dess 
översvämningsområde inte har beaktats. Likaså saknas skydd av grundvatten inom 
den konceptuella modellen i tabell 3. Även om grundvattnet inte utgör någon 
dricksvattentäkt så är det skyddsvärt och ska alltid beaktas, både i den konceptuella 
modellen och i beräkningsmodellen för platsspecifika riktvärden.  
 
Vidare bedömer nämnden att det finns risker med att dela in ett område i olika 
markklasser. En risk är att områden som har åtgärdats till en känsligare nivå riskerar 
att återförorenas av omkringliggande områden med högre föroreningsnivå. Om det 
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ska vara en markklass under en väg behöver det säkerställas att vägen blir tillräckligt 
bred för att utesluta olägenhet för människors hälsa. Det bör finnas ett resonemang 
och motivering till varför olika markklasser ska användas.  
 
Nämnden vill framföra att undersökningarna som utförts inom ramen för 
detaljplanearbetet är översiktliga och har framför allt syftet att säkerställa att marken 
är lämplig för den markanvändning som planeras. När detaljplanen vunnit laga kraft 
kommer ytterligare miljötekniska markundersökningar behöva genomföras inom 
kvarter, gatumark och allmän platsmark för att få en mer detaljerad bild över 
föroreningssituationen och för att kunna hushålla med naturresurser i största möjliga 
mån. Beroende på vad dessa utredningar visar kan en ny riskbedömning för ett 
särskilt egenskapsområde behöva tas fram med egna plastsspecifika riktvärden. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Ett helhetsgrepp har tagits för miljöföroreningar. Både text om befintlig situation 
samt framtida åtgärder har uppdaterats i planbeskrivningen. Dialog har förts mellan 
förvaltningarna i denna fråga. Ett PM har också tagits fram och kommer redovisas 
med resterande utredningar. 
 
Grönytor och rekreation 
Nämnden anser att det är positivt att ett parkområde planeras inom detaljplanen, dock 
riskerar parken att bli för bullrig och för liten i relation till antalet vistande och 
boende. En utredning kring vilken friyta per person som kommer att finnas inom 
planområdet saknas för att kunna göra en mer precis bedömning om vilka 
konsekvenser det kan ha för människors hälsa.  
 
Då friytan ska användas för många funktioner (bostäder, äldre- och trygghetsboende, 
sjukhus, centrumverksamheter och vistande) bedöms friytan bli alltför liten och 
marken kommer att utsättas för stort slitage. En analys av ytorna bör göras, där det 
framgår vilken fördelning som avses mellan dessa funktioner. Framför allt bör en 
anpassning göras för att främja aktiviteter för barn och ungdomar i den fortsatta 
planeringen. Illustrationer med exempel på hur man kan lösa de olika behoven av 
friyta inom området kan med fördel läggas till i planbeskrivningen. 
 
Tillgången till större grönområden med goda ljud- och luftförhållanden inom 
planområdet behöver ses över för att skapa en hållbar och kvalitativ boendemiljö 
som överensstämmer med målen i kommunens översiktsplan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Parker och  större rekreationsytor planeras både inom denna detaljplan samt i 
övirga delar av Veddesta. 
 
Dagvatten 
Sammanlagd utjämningsvolym för att omhänderta de ökade dagvattenflödena inom 
lanområdet föreslås uppgå till volymen 152 m3. Nämnden vill påpeka att detta 
innebär att ytanspråket beräknas till 380 m2. Plankartan behöver reglera att den yta 
som avsätts är tillräckligt stor.  
 
I utredningen föreslås att gröna tak kan komplettera reningen så att ytanspråket 
minskar inom området. Nämnden ställer sig tveksam till att den effekt som krävs kan 
uppnås. Det är inte heller möjligt för kommunen att styra dagvattenhanteringen inom 
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kvartersmark eller att långsiktigt säkerställa att effekten kvarstår. Utredningen menar 
också att det är oklart om det finns plats för lokala regnväxtbäddar nära fasaden till 
byggnader inne på kvartersmark. Frågan behöver utredas ytterligare och om 
kvartersmark ska användas behöver det framgå i planhandlingarna hur långsiktig 
styrning säkerställs genom avtal eller liknande.  
 
Nämnden förordar att utjämningsvolymen sätts till 152 m3, så att det sker en 
tillräckligt bra rening av dagvattnet i de lösningar som föreslås. Detaljprojektering 
får utvisa närmare detaljer för dagvattnets rening. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Utredningen för dagvatten har uppdaterats efter inkomna yttranden under 
granskningsskedet. Plankartan har uppdaterats med en bestämmelse om att 
dagvatten inom kvartersmark ska fördröjas med en minsta magasinvolym om 186 m3 
per hektar. 
 
Plankartan har kompletterats med föreskrivna plushöjder för lokalgatan i väst. Att 
kvartersmarken uppfyller kommuens riktlinjer kommer följas upp vid 
bygglovsgivningen. 
 
Luftkvalitet 
För att utreda vilken luftkvalitet som kommer att finnas i området har en 
luftkvalitetsutredning för närliggande detaljplan (Veddesta etapp III) använts. 
Beräkningar har utförts för luftföroreningshalter av partiklar, PM10 och kvävedioxid 
(NO2) för år 2020. Fordonsprognosen har dock utgått från beräknad mängd år 2040, 
som tros ha en betydligt lägre mängd än dagens. Inga halter överskrider MKN längs 
Veddestavägen som är relevant för detta planområde.  
 
Även om halterna för MKN klaras vid denna nivå innebär det inte att det kommer att 
vara en god luftmiljö inom planområdet. Resultatet visar att halterna längs 
Veddestavägen vid denna detaljplan överskrider riktvärden för miljökvalitetsmålet 
frisk luft avseende PM10 (dygns- och årsmedelvärde) och NO2 (tim- och 
årsmedelvärde), vilket också behöver beaktas i planarbetet.  
 
För att skapa en så bra miljö som möjligt inom ett planområde bör åtgärder vidtas för 
att sänka halten av luftföroreningar, framförallt inom ett område där bostäder och 
störningskänslig verksamhet planeras. Ett utredningsarbete bör påbörjas för att arbeta 
fram åtgärdsförslag för att skapa en bättre luftmiljö som inte innebär olägenheter för 
människors hälsa. Dessa bör arbetas in som planbestämmelser innan planen antas. I 
MKB finns ett antal förslag till åtgärder listade som bör utredas vidare. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
 
Ett helhetsgrepp har tagits för miljöföroreningar. Både text om befintlig situation 
samt framtida åtgärder har uppdaterats i planbeskrivningen. Dialog har förts mellan 
förvaltningarna i denna fråga. Ett PM har också tagits fram och kommer redovisas 
med resterande utredningar. 
 
Barns livsmiljö 
En koppling till de allvarliga risker som MKB:n belyser saknas i redogörelsen för 
barnperspektiv och social hållbarhet i planbeskrivningen. Avseende park och 
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grönytor saknar planförslaget en utformning som främjar barns rekreation- och 
rörelsemöjligheter. Planförslaget bedöms också medföra märkbara negativa 
konsekvenser gällande barns tillgång till naturliga miljöer på grund av avståndet till 
naturområden samt att det saknas strövområden. Att hänvisa till andra 
detaljplaneområden för parkmiljöer anses inte vara lämpligt då dessa redan kommer 
att vara hårt belastade. 
 
Barnens utemiljö krymper i samband med att bostadsgårdarna och parkerna minskar. 
Tillgången till större grönområden med goda ljud- och luftförhållanden inom 
planområdet behöver ses över för att skapa en hållbar och kvalitativ boendemiljö 
som överensstämmer med målen i kommunens översiktsplan.  
 
Enligt planbeskrivningen ska barnen ges trygga trafikmiljöer på gårdarna. Vilka 
gårdar som avses framgår inte, eller hur de ska utformas för att främja barns 
lekmiljöer då dessa tävlar med andra funktioner som också ska använda grönytan 
mellan sjukhuset och bostadshuset. Vidare framgår att slutna kvarter kommer att ge 
en större känsla av trygghet och hemhörighet då innergården är tydligt avskild och 
privat. Något som kan ifrågasättas då gestaltningsskisser och visionsbild över 
området motsäger detta resonemang.  
 
Nämnden anser inte att en närbelägen kollektivtrafiknod kan ersätta de kvalitéer som 
en park och avskild gårdsmiljö har att erbjuda. Att ersätta sådana utemiljöer som är 
av betydande värde för barnens behov för att växa och må bra med en tät stad utan 
tillräckligt stora grönytor bör inte vara något att eftersträva. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Detaljplanen är avsedd för sjukvård, det vill säga inte en miljö för barn att vistas i 
mer än tillfälligt. Den del av planområdet som möjliggör bostäder är också inriktat 
mot just vårdboende eller liknande. Parken i områdets norra del har inte heller ett 
särskilt fokus på att erbjuda goda miljöer för barn. 
 
5. Tekniska nämnden: 
 
Som påpekats i samrådsyttrandet är det mindre lämpligt att byggnader placeras direkt 
i gränsen till allmän platsmark. Detta riskerar medföra, om inte juridiskt, så i 
praktiken otydliga ansvarsgränser för tekniska anläggningar, t.ex. för stuprör och 
dränvattenledningar. Att ha privata tekniska anläggningar i allmän platsmark 
försvårar drift och underhåll. Vidare kan det i praktiken bli svårt för fastighetsägaren 
att uppfylla kraven i Järfälla kommuns dagvattenriktlinjer.  
 
Förstärkningsbehovet som nämndes i samrådsyttrandet kvarstår för 
spillvattenledningarna i Ekonomivägen, till följd av exploateringsplanerna i 
Veddesta. 
 
Det allmänna dricksvattennätet kommer inte att dimensioneras för 
sprinklerförbrukning. Istället rekommenderas sprinklerbassäng. 
 
Dagvattenhantering 
För att innehålla nödvändigt och viktigt innehåll bör dagvattenutredningen justeras så 
att den följer kommunens rapportmall för dagvattenutredning, t.ex. behöver hela 
planområdet vara med i utredningen och planerade dagvattenlösningar redovisas 
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tydligare. Dessutom behöver beräkningsfilerna för StormTac-web levereras så 
flödes- och föroreningsberäkningarna kan granskas och utredningen behöver följa 
kommunens krav. 
 
Nämnden framförde under samrådet att det förekom felaktigheter. De felaktigheter 
som fortfarande inte har ändrats, t.ex. vilka punkter som ingår i kommunens riktlinjer 
för dagvattenhantering, kan med fördel rättas till. 
 
När dagvattenhanteringen är justerad behöver dagvattenlösningarna implementeras 
och säkerställas i planen. Parken behöver beskrivas som ”park med 
dagvattenhantering” i plankartan så att mark reserveras för detta ändamål. 
Planbeskrivningen bör justeras angående dagvattens nuvarande recipient, som 
huvudsak är Bällstaån och Veddestabäcken.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Utredningen för dagvatten har uppdaterats efter inkomna yttranden under 
granskningsskedet. Plankartan har uppdaterats med bestämmelse om att dagvatten 
inom kvartersmark ska fördröjas med en minsta magasinvolym om 186 m3 per 
hektar. Att kvartersmarken uppfyller kommuens riktlinjer kommer följas upp vid 
bygglovsgivningen. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med att nuvarande recipient är Bällstaån och 
Veddestabäcken.  
 
Översvämning 
Skyfallsanalysen, som tagits fram för detaljplaneområdena Veddesta II och Veddesta 
III tillsammans, visar att detaljplanerna har negativa konsekvenser eftersom 
översvämningsrisken öka utanför detaljplaneområdena. Analysen visar att 
översvämningsrisken ökar i bl.a. detaljplan Veddesta I. Då analysen har gjorts för 
båda detaljplanerna tillsammans går det inte att utläsa konsekvenserna av enbart 
detaljplan Veddesta II. Detaljplanen får inte öka översvämningsrisken utanför planen 
och därmed begränsa andra fastighetsägares möjlighet att bebygga sin mark.  
 
Det behöver tas fram en ny skyfallsutredning för detaljplaneområdet som har till 
syfte att klara översvämningskraven både inom och utanför planområdet genom att ta 
fram nödvändiga skyfallsåtgärder och att använda rätt förutsättningar för 
skyfallsutredning såsom gräns för detaljplanen och rättvisande randvillkor för 
skyfallsmodellen. Ett förslag är att låta nuvarande lågpunkt fortsätta att ta hand om 
skyfall. 
 
Plankartan bör kompletteras med en höjdsättning och de skyfallsåtgärder som säkrar 
att skyfallskraven kan följas.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Skyfallsutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter och tar nu ett 
helhetsgrepp då ingen negativ påverkan utanför planområdet får ske. Utredningen 
listar behov av åtgärder varav vissa säkras i plankartan och andra i framtida 
projekteringar. 
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Avfallshantering 
För att det ska kunna genomföras ett ordentligt och relevant granskningsarbete är det 
en stor fördel om en avfallsutredning tas fram inför varje ny detaljplan. 
Avfallsavdelningen har varit med och delvis tagit fram början på en utredning som 
inte färdigställts i samband med den nu presenterade planen.  
 
Inom denna detaljplan planeras det för flera olika verksamheter och även byggrätt för 
bostäder, vilket ökar risken för svårigheter med att samordna avfallssystemen och 
angöringen till dem. Gång- och cykelbana som är planeras runt stora delar av 
byggnaderna begränsar avfallsplatserna, speciellt för angöring av slambilar som 
tömmer fett och matavfallsslam och sopbilar. En efterhandslösning, där dessa bilar 
exempel angör på huvudcykelstråk eller i busskörfält, anses nämnden som mindre 
lämpligt.  
 
Tekniska nämnden anser att det är bra att det planeras för kvalitetsprogram. I 
programmet finns det möjlighet att reglera avfallet ner på fraktionsnivå vilket är 
viktigt för att säkerställa kvalitén.  
 
Det finns en felaktig beskrivning om sopsugsledningen på sid. 36 i 
planbeskrivningen: ” Sopsugsledningar på kvartersmark byggs och förvaltas av 
kommunen fram till anslutningspunkt. Från respektive anslutningspunkt byggs och 
förvaltas ledning av respektive fastighetsägare.” 
 
Skrivelsen” fram till anslutningspunkt” gäller inte i Barkarbystaden eller Veddesta. 
Inom projektet bygger och förvaltar kommunen all sopsugledning samt tekniska 
lösningar. Detta innefattar allt mellan terminal till nedkast på kvartsmark. Detta 
regleras genom ledningsrätt. Driftavtal skrivs med fastighetsägare och användare.  
 
Nuvarande planbeskrivning i förslaget: ”Avfallshantering ska ske i enlighet med 
Järfälla kommuns renhållningsordning (Avfallsföreskrifter, Tekniska nämndens 
Riktlinjer för avfallshantering samt avfallsplan). Diskussion pågår om att ansluta 
området till en ny sopsug som placeras i Veddesta.” 
 
Nytt förslag på text i planbeskrivning: ”Avfallshanteringen ska ske i enlighet med 
Järfälla kommuns avfallsplan och Järfälla kommuns föreskrifter, Järfälla Kommuns 
riktlinjer för avfallshantering samt de kvalitetsprogram som tas fram till detaljplanen. 
Regler för fettavskiljare i livsmedelsverksamheter finns i ABVA samt i kommunens 
riktlinjer för fettavskiljare.  
 
En sopsugsterminal kommer att placeras i angränsande område. Boende och vissa 
verksamheter inom planen kommer att använda sopsugen via nedkast på fastigehten.  
 
Avfall som uppkommer inom fastigheten ska primärt hanteras inom fastigheten. 
Avfall som uppkommer inom planen ska sorteras så långt det är möjligt.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har uppdaterats gällande avfall enligt textförslag ovan.  
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6. Naturskyddsföreningen 
Sammanfattning  
Naturskyddsföreningen brukar normalt yttra sig i frågor som rör natur och miljö och 
föreningen menar att när det gäller Veddesta II finns det inte några särskilda 
naturvärden i området som riskerar att gå till spillo. Planen skapar inte heller några 
särskilda värden – möjligtvis med undantag för den lilla parken som nu har flyttats 
längre norrut, vilket är positivt. Det är viktigt att denna park blir lättåtkomligt för de 
som skall bo i de planerade äldreboendena mm. Parken kommer troligtvis inte att 
tillföra något naturvärde, om man inte planterar sådan vegetation som kan fungera 
som ett spridningssamband mellan övriga mer naturliga skogspartier. 
 
Detaljerade synpunkter  
Befintliga förhållanden  
 
Grönområden och rekreation, sid 9  
En del skrivningar i planbeskrivningen för Veddesta II är exakt de samma som för 
Veddesta I när det gäller grönområden och rekreation.  
Grönstråket utmed Veddestabäcken förringas som ”trivial” vegetation men 
föreningen menar att den fyller sitt syfte som habitat för olika organismer. De träd 
och buskar som finns trivs i den fuktiga miljön utmed Veddestabäcken.  
Man nämner Ormbackaskogen som rekreationsområde, men även om man enbart 
tittar på kartmaterial så borde man inse att man måste passera Järfällavägen för att ta 
sig dit, vilket kanske inte lockar till spontana utflykter. Däremot finns på 
gångavstånd Veddestabäcksstråket söder om Veddesta I, Fruns backe och 
Kvarnbacken (intill nuvarande Veddesta C) som betydligt lättillgängligare och 
tillräckligt stora grönstråk för att vara spännande för barn. Dessa områden anser 
föreningen ska bevaras intakta. 
 
Trafik  
Naturskyddsföreningen saknar en sammanhållen trafikplan för att lösa det tidsvisa 
kaoset södra Järfälla. Bredda bron på Viksjöleden öster om Biltema. En trafikplan 
anser föreningen ska vara klar innan man börjar klubbar detaljplanerna för södra 
Veddesta.  
 
Veddestavägen riskerar att bli en genomfartsgata med tanke på Veddestabron och på 
de planer som skissats för en förbindelse med Järfällavägen, genom Fruns backe. 
Föreningen menar att Veddestavägen skall vara en gata som i första hand skall 
användas för boende samt för de som skall till sina arbeten i Veddesta samt för 
besökande till verksamheter och det planerade sjukhuset. Självklart ska, om man 
tänker sig en bred väg, bussarna ha en egen fil. Syftet med att bygga 
Veddesta/Barkarby är det kollektivnära läget och då skall kollektivtrafiken 
prioriteras. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Synpunktera har noterats. 
 
7. Järfälla Hembygdsförening: 
Järfälla Hembygdsförening har yttrat sig i tidigare skeden av detaljplanearbetet i 
rubricerade ärenden. De synpunkter som då framfördes är fortfarande aktuella och 
viktiga för föreningen. Inga ytterligare synpunkter lämnas i denna remiss.  
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Synpunkterna är noterade. 
 
8. E.ON Elnät : 
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har 
följande synpunkter. 
 
E.ON. vet inte bestämt om en nätstation behöver placeras inom planområdet därför 
behöver förutsättningar ordnas innan detaljplanen antas. Ett stöd för ”Teknisk 
anläggning måste föras in, antingen som ett fast E område eller som en generell 
bestämmelse. 
 
Hur kvarteret kan elförsörjas kan med fördel beskrivas under ”Teknisk försörjning”, 
de olika scenarierna kan E.ON Energidistribution hjälpa till med att beskriva. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivngen uppdateras med ett förtydligande kring elförsörjningen och den 
tänkta reservanlägningen för sjukhuset. 
 
9. E.ON Energi : 
Planområdet ligger i direkt närhet till E.ON Värme i Stockholms befintliga 
fjärrvärmenät. Vi ser positivt på att vara en partner och tittar gärna på möjligheten att 
upprätta fjärrvärmeanslutningar och övriga energilösningar för planområdets 
energiförsörjning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Synpunkterna är noterade. 
 
10. Postnord: 
Postnord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Synpunkterna är noterade.  
 
 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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11. Barn och ungdomsförvaltningen: 
Barn- och ungdomsförvaltningen har följande synpunkter på planförslaget: 
 
Detaljplanen redogör inte för antalet bostäder inom det aktuella planområdet, vilket 
gör det svårt att uppskatta det totala behovet av förskoleplatser. I planeringen av nya 
förskolor utgår barn- och ungdomsförvaltningen ifrån enheter om 120 barn i nio 
avdelningar. 
 
Förskolor integrerade i bostadshus är svårare att utforma ändamålsenligt. 
Utgångpunkten, för nya förskoleetableringar, bör därför vara friliggande förskolor, 
detta i enlighet med den av barn- och ungdomsnämnden antagna ”konceptförskolan” 
Bun 2017/90. Oavsett om förskolan är friliggande eller integreras i annan byggnad 
måste minsta möjliga målyta för förskolegård uppfyllas. I enlighet med Boverkets 
rekommendationer har barn- och ungdomsnämnden antagit en ”lek- och 
aktivitetsplan” Bun 2016/255, som fastslår att minsta möjliga målyta för 
förskolegårdar är totalt 3000 kvm samt minst 30 kvm per barn. En förskoleenhet för 
120 barn bör således ej ha en förskolegård som understiger totalt 3600 kvm. 
 
Otillräckliga grönytor inom (och i nära anslutning till) det aktuella planområdet ses 
av barn- och ungdomsförvaltningen som en brist, likaså upplevs trafiksituationen 
kring planområdet som otrygg med flera stora vägar i direkt anslutning. Skala och 
täthet i bebyggelsen främjar inte heller en lugn och trygg miljö för små barn. 
 
Slutsatser  
Sammantaget ifrågasätter barn- och ungdomsförvaltningen lämpligheten för 
förskoleverksamhet inom det aktuella planområdet.. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Synpunkterna är noterade, det planeras däremot inte för några skolor inom 
detaljplanen utan skolor och förskolor möjliggörs i omkringliggande detaljplaner.  
 
12. Swedavia 
Swedavia Stockholm Arlanda Airport har tagit del av rubricerat förslag till 
detaljplan. Med den position och de högsta byggnadshöjder/nockhöjder som anges i 
plankartan föreligger ingen påverkan på befintliga eller planerade procedurer och 
hinderytor för Arlanda flygplats och vi har därmed inget att erinra. Svaret omfattar 
inte Bromma flygplats, som svarar separat. 
 
Vi vill påminna om att alla planer i vilka avsikten är att uppföra objekt som är 20 m 
över mark eller högre måste remitteras även till LFV för en s.k. CNS-analys, se 
vidare http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
En flyghinderanalys innehållande en CNS-analys har tagits fram och remitterats 
med Swedavia, inga anmärkningar lämnades och planerad bebyggelse anses ej ha 
någon påverkan.  
 
13. Privatperson 1: 
För att ha en fungerande kommun behövs skolor och möjlighet till 
fritidssysselsättning. Ser inte en enda skola eller idrottshall så där anser jag att ni 
behöver tänka om. 

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Synpunkterna är noterade. Skolor och förskolor möjliggörs i omkringliggande 
detaljplaner inom Veddesta. 
 
14. Privatperson 2: 
Antal planerade bilplatser är lågt i detaljplanen.  
Det är viktigt att det skapas förutsättningar för de boende/arbetande och besökare, i 
Veddesta II området, att få möjlighet att parkera sina bilar i sitt närområde och inte 
på villagatorna i Barkarby / Björkeby. 
 
Bevara Parkstråket utmed Veddestabäcken  
I dagsläget bedrivs fyra detaljplaner i Veddesta, inklusive denna, som alla ligger 
intill varandra. Tillsammans bildar de fyra planerna början på den helhetsstruktur 
som ska forma framtida Veddesta. Därav delas vissa av de genomförda 
utredningarna mellan de olika planerna och denna planbeskrivning hänvisar också till 
de andra detaljplanerna.  
Värt att betona är att alla ovanstående planer talar om möjligheten till Naturvärde, 
Rekreation och Friluftsliv i Parkstråket utmed Veddestabäcken. 
 
Samordningen verkar inte fungera då Veddesta I planen inte tar hänsyn till hela 
Veddestas framtida behov av parkområde för Naturvärde, Rekreation och Friluftsliv, 
då det skall anläggas bred trottoar (3 meter!), bilväg och parkeringsplatser samt bred 
cykelväg genom Parkstråket utmed Veddestabäcken. 
 
En stor del av den gröna användbara ytan av Parkstråket utmed Veddestabäcken 
försvinner. Vilket gör att det inte kommer att finnas tillräckligt med parkområde för 
alla framtida 10.000 tals boende i hela Veddesta. Det finns inget motsvarande 
parkområde någon annanstans i Veddesta.  
 
Det är hela Veddesta och intilliggande Villaområdet i Barkarby, inte bara Veddesta I, 
II, III och IV, som nyttjar och kommer att nyttja Parkstråket utmed Veddestabäcken. 
 
Text ur Detaljplanen för Veddesta II:  
 
Naturvärden 
Annan närliggande naturmiljö utanför planområdet består främst av ett grönstråk 
längs Veddestabäcken i söder. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Det finns enbart platser för rekreation och friluftsliv utanför planområdet. Ett smalt 
parkstråk följer Veddestabäcken. I parkstråket går en gång- och cykelväg. Vägen är 
en delsträcka av Upplandsleden som börjar vid Barkarby station och går genom 
Järfälla utmed Mälaren upp mot Gävle. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Synpunkterna är noterade. Parkstråket längs med Veddestabäcken berörs inte av 
denna detaljplan. Vad gäller antalet parkeringsplatser ska kommunens beslutade 
parkeringsnorm följas vid bygglovsgivning. 
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Sammanfattning/slutsats 
Inkomna synpunkter har föranlett följande större ändringar i planhandlingarna: 
 
Plankarta:  
Byggrätten för den östra byggnadskroppen, Sjukhuset, har justerats i utbredning 
samt att byggnaden regleras genom nockhöjd istället för byggnadshöjd. 
 
Byggrätten för den västra byggnadskroppen, L-huset, har justerats med en utökad 
bruttoarea, från 11 000 till 12 000 kvm samt justerats i utbredning, 2 meter, i 
riktning mot Sjukhusbyggnaden.  
 
Plankartan har uppdateras med föreskrivna plushöjder för lokalgatan. 
 
Den västra byggnadskroppen har justerats i höjd. 1 meter högre byggnadshöjd, från 
+45,5 meter över angivet nollplan till +46,5 meter. Anledning är att plushöjder på 
lokalgatan ej angavs i granskningskedet utan en generell höjd på gatan antogs. Den 
planerade plushöjden för gatan ligger nu cirka 1 meter högre vilket motiverar en 
anpassning i byggnadshöjd. 
 
En höjdangivelse har lagts till på byggnadsdelen mellan L-huset och Sjukhuset. 
 
Plankartan har uppdaterats med en f1-bestämmelse som markerar var huvudentrén 
placeras, den ersätter en tidigare x1- bestämmelse. Justeringen gjordes bland annat 
för att entrén inte ska ligga på allmän plats utan på kvartersmark. 
 
Planutsnitt och profil för servicetunnel har uppdaterats efter trafikförvaltningens 
synpunkter.  
 
Plankartan har uppdateras med en bestämmelse om att minst 50% av L-husets 
sockelvåning ska utgöras av lokaler för centrumverksamhet. 
 
Övriga handlingar:  
- Alla redan framtagna utredningar har uppdaterats efter inkomna synpunkter och nya 
utredningar samt resonemang, som tidigare inte fanns, har tagits fram.  
- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats efter nytt planförslag. 
- Nya illustrationer har lagts till i planbeskrivningen.  
- Planbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter och framtagna 
utredningar.  
 
Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda:  
Kommunstyrelseförvaltingen bedömer att synpunkter som detaljplanen kan reglera 
har beaktats i möjligaste mån. Anpassningar och avvägningar har gjorts efter 
inkomna synpunkter.   
 
Övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda:  
Kommunstyrelseförvaltingen bedömer att synpunkter som detaljplanen kan reglera 
har beaktats i möjligaste mån. Anpassningar och avvägningar har gjorts efter 
inkomna synpunkter.   
 
Malin Danielsson Jakob Stenfelt 
Planchef                      Planarkitekt 
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