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Information om planprocessen och detaljplanen
Detaljplaneläggning sker genom en lagstyrd process där allmänheten, myndigheter samt 
organisationer ges möjlighet till insyn och påverkan. Planprocessen syftar till att väga 
allmänna och enskilda intressen mot varandra och pröva mark- och vattenområdens 
lämplighet för avsett ändamål. Framtagandet av en detaljplan följer en process med 
ett remissförfarande under samråd och granskning innan detaljplanen kan antas i 
kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige och därefter vinna laga kraft. 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur mark- och 
vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I detaljplanen redovisas 
gränser för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

Så här läser du detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Till plankartan hör 
även en planbeskrivning (det här dokumentet) som förklarar syftet med och innehållet i 
plankartan.
Planbeskrivningen har fem kapitel. I det första kapitlet beskrivs kortfattat detaljplanen 
syfte och innehåll. I andra kapitlet beskrivs och motiveras de olika planbestämmelserna 
som finns på plankartan. Det tredje kapitlet beskriver konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande. I det fjärde kapitlet om genomförande beskrivs hur detaljplanen 
kan genomföras. I det sista kapitlet beskrivs förutsättningarna för planarbetet och 
fördjupningar kring de tekniska lösningar som krävs för att detaljplanen ska kunna 
genomföras. Slutligen finns en lista över underlag till detaljplanen och de som har 
medverkat i processen.

Planförfarande
Detaljplanen tas fram med standardförfarande i enlighet med plan och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse efter den 2 januari 2015. Processen ser ut så här:

Tidplan
Detajplanen upprättas enligt följande tidplan:
Detajplanen upprättas med standardförfarande enligt följande tidplan:
• Planuppdrag  3 februari 2020 (Kommunstyrelsens beslut § 6)
• Samråd   första kvartalet 2021
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• Granskning   tredje kvartalet 2021
• Beslut om antagande första kvartalet 2022
Samråd pågår under tiden 26 februari 2021 - 31 mars 2021. Planhandlingarna finns 
tillgängliga på kommunens hemsida jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa hos 
kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 31 mars 2021 till 
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla 
eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.
Märk din skrivelse med diarienummer Kst 2020/85, Detaljplan för Ormbacka C.

Samråd
Samråd innebär att förslaget till detaljplanen presenteras och skickas till de som anses 
vara berörda, det vill säga de boende i eller i närheten av området, andra myndigheter, 
förvaltningar, ledningsägare och organisationer. Den som vill lämna synpunkter på 
förslaget ska göra det skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen under den tid 
som samrådet pågår. Förslaget kan bearbetas ytterligare i en viss omfattning beroende 
på inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattas i en 
samrådsredogörelse och blir en del av beslutsunderlaget till politikerna inför beslut om 
antagande.

Information om behandling av dina personuppgifter 
De uppgifter som du delger i samband med att du skickar in ditt yttrande kommer 
behandlas av samhällsbyggnadsavdelningen. Dina personuppgifter kommer att 
behandlas av planarkitekter och administrativ personal på samhällsbyggnadsavdelningen 
i syfte att handlägga ditt ärende inom ramen för detaljplaneprocessen. Den behandling 
myndigheten utför görs med stöd av plan- och bygglagen 5 kap. 11 § och 17 §, vilket 
innebär det finns tvingande krav på kommunen att behandla dina uppgifter inom 
ramen för detaljplaneprocessen. Dina uppgifter kan även komma att hanteras av våra 
personuppgiftsbiträden Formpipe och Tieto som sköter supporten på vårt datasystem. 
Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgiftsbehandlingen kan du ta 
kontakt med kommunstyrelsens dataskyddsombud genom att kontakta dataskydd@
jarfalla.se. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är: Järfälla kommuns 
kommunstyrelse (org. nr: 212000-0043). Du är välkommen att kontakta oss på e-post: 
kommunstyrelsen@jarfalla.se eller telefon: 08-580 285 00 om du (1) har frågor 
om behandlingen; (2) vill begära rättelse av din information; (3) vill begära att bli 
raderad; (4) vill invända mot behandlingen; eller (5) vill begära ett registerutdrag 
över våra behandlingar av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlar 
dina personuppgifter i strid med 
dataskyddsförordningen har du rätt 
att lämna in ett klagomål om detta till 
Datainspektionen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen

Per Rinde, planarkitekt
08-580 245 09

per.rinde@jarfalla.se
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1. OM PLANEN

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för runt 80 bostäder i en trädgårdsstad som bildar ett 
sammanhang med den närliggande naturen och bebyggelsen. Områdets radhuslängor delar 
upp området i mindre grannskap samlade kring gemensamma gårdar. Planområdet angörs från 
Växthusvägen.
Ett kvalitetsprogram ingår som bilaga till planhandlingarna och redovisar kommunens 
ambitioner och mål i miljö- och gestaltningsfrågor, både för allmän platsmark och 
kvartersmark.

Planförslaget i korthet
• Runt 80 bostäder i radhus
• Mindre grannskap orienterade runt gemensamma gårdar

Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör även:
• Denna planbeskrivning

Figur 2: Axonometri över området med planerad bebyggelse.
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Planförslag
Detaljplanen föreslår utbyggnad av radhus på obebyggd mark som tidigare varit planlagd för 
industriändamål. Området kantas av Växthusvägen till sydost och Veddestabäcken till nordost. 

Bebyggelsestruktur
De nya kvarteren bildar mindre grannskap samlade kring gemensamma gårdar med sociala 
funktioner som växthus, grillplatser och odlingsbäddar. Grannskapen kopplas samman av 
kvartersgator och gångstråk som också sätter bebyggelsen i sitt sammanhang med närliggande 
natur och bostäder i närområdet. Husen placeras nära gatorna för att bilda en tydlig 
kvarterstruktur.
Området angörs från Växthusvägen via en infartsväg, som sedan kopplar till gatorna inne i 
området. Infartsvägen och gatorna vänder områdets framsidor mot natur och mot bäckområde 
och bildar på det sättet kajer mot det gröna. Mot nordväst luckras strukturen upp och där 
möter mindre radhuslängor ett parkområde innan naturområdet.
Planförslaget gör att tillgängligheten till den närliggande naturen ökar för de boende och för 
allmänheten. Nya gång- och cykelstråk byggs ut utmed naturområdena och möjliggör även 
framtida kopplingar mot norr och eventuella kommande etapper i väster.
Skogsbacken mot nordväst har inslag av ekar och stenrösen som har höga värden för 
upplevelsen av området. Ekarna bevaras och blir ena änden av ett grönt stråk som leder ner 
centralt i området. 

Figur 3: Illustration över kvartersgatan i området.
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Kvalitetsprogram
Ett kvalitetsprogram har tagits fram med underlag från Bonava för kvartersmark och från 
Atkins gällande allmän plats. Kvalitetsprogrammet redovisar kommunens ambitionsnivå för 
allmän plats och byggherrens ambitionsnivå för kvartersmark. Kvalitetsprogrammets syfte är 
att utgöra ett komplement till detaljplanens bestämmelser. 
Kvalitetsprogrammet beskriver områdets tänkta karaktär och stadsmiljökvaliteter och 
skapar en bild som kan kommuniceras med exploatörer och allmänhet. Programmet ger 
en fördjupad bild av de kvaliteter som ska eftersträvas inom detaljplaneområdet samt hur 
en god miljöanpassning ska erhållas. Genom att tidigt klargöra ambitioner för utformning 
av kvartersbebyggelse och dess möte med allmän plats ökar möjligheten att förutse och 
säkerställa kvaliteten vid genomförandet.

Figur 4: Illustration över det gröna torget mitt i området.
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2. PLANBESTÄMMELSER
Nedan listas och förklaras de planbestämmelser som regleras på plankartan.

Användning av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
 GATA Område avsett för trafik. Inom planområdet är gatan avsedd att 

kunna utformas på olika sätt. Gatuområden innehåller ledningar, 
planteringar och möblering med bänkar, belysning med mera.

 PARK1 Naturpark. Detta är ett grönområde avsett för rekreation och kan 
även användas för synlig dagvattenhantering. Värdefulla träd 
bevaras och skyddas inom parkområdet.

 NATUR Naturomåde. Friväxande naturområde som sköts enligt 
skötselplan eller genom viss städning.

Användning av kvartersmark
 B  Bostäder. Syftet är att bostäder, bostadskomplement, 

anläggningar och parkeringar avsedda för bostäderna kan 
uppföras inom området.

Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap
 träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 

säkerhetsrisk. Endast sjuka eller skadade träd får fällas och 
ska ersättas med nytt av samma slag. Försiktighet ska vidtas 
vid markarbeten intill trädens rötter (inom ett område 15 gånger 
trädets stamdiameter)

 q-skydd1 Odlingsrösen ska bevaras för att visa på områdets historia som 
brukad mark. De odlingsrösen som finns har lagts upp utanför 
åkern. De består av sten som grävts eller sprängts bort från 
åkermarken. Att de bevaras visar på områdets historia.

 buller1 2.5 Bullerskärmar ska uppföras mot Växthusvägen till angiven höjd 
för att minska bullernivåerna vid bostäderna i området.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
 e1 000 Största byggnadsarea i m². Byggnadsarean är ungefär en 

fjärdedel av marken inom respektive egenskapsområde. Arean 
kan användas till huvudbyggnader, förråd, miljöhus med mera.

  Marken får inte förses med byggnad. Marken kan användas till 
parkering, plank, staket och murar.

  Högsta nockhöjd över nollplanet. Nockhöjden är begränsad till 
cirka 9 meter över mark. Den högsta nockhöjden är +27 meter 
över nollplanet.
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Koppar, zink och bly får 
inte finnas obundet eller 

oskyddat utomhus

Bestämmelsen finns för att inte orsaka föroreningar av 
tungmetaller i dagvatten och kringliggande mark.

Dagvatten ska fördröjas 
inom kvartersmark med 
en fördröjningsvolym 
på 39 m3 per hektar 

fastighetsareal

Syftet är att säkerställa tillräcklig fördröjning och rening 
av dagvatten inom kvartersmark för att klara riktlinjer för 
recepeienten. 

Administrativa bestämmelser
 Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen 

vinner laga kraft. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter 
planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att 
ändra eller upphäva planen, utan att ej utnyttjade rättigheter 
behöver beaktas. 
Utbyggnad av allmänna anläggningar avses starta så snart behov 
av dessa föreligger i förhållande till utbyggnad av området. 
Utbyggnad enligt detaljplanen bedöms kunna vara utförda cirka 
tio år efter detaljplanen vunnit laga kraft.

 Ändrad lovplikt Marklov krävs även för hårdgörande av yta eller trädfällning 
inom områden betecknade med träd1 och q-skydd1 för 
att skydda träd, mark och odlingsrösen från skador eller 
hårdgörande.
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3. KONSEKVENSER

Miljökonsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
beskrivs i plan- och bygglagen 4 kap 34 § samt miljöbalkens 6 kap.

Sammanfattning
Nedan sammanfattas miljökonsekvenserna av planförslagets genomförande. 

Naturmiljö
De skyddsvärda ekar som identifierats inom området sparas och bidrar till en bevarad 
biologisk mångfald. Tillgängligheten till kvalitativa områden för rekreation och lek ökar.

Vattenmiljö
Med de presenterade lösningarna kommer föroreningshalterna och flödet från planområdet att 
vara högst i samma nivå som i dagsläget. Därmed uppnås ickeförsämringskravet som ställs på 
planområdet.

Kulturmiljö och landskapsbild
De odlingsrösen som finns i samma område som de skyddsvärda ekarna bevaras och visar på 
områdets historia som brukad mark. De odlingsrösen som finns har lagts upp utanför åkern. 
De består av sten som grävts eller sprängts bort från åkermarken. 
Landskapsbilden förändras när den gamla åkermarken ersätts med ett småhusområde. Ett 
småskaligt område som det här gör dock inte så stor påverkan på omgivande områdens 
landskapsbild.

Buller
Området är framför allt utsatt för buller från Växthusvägen. Med föreslagna åtgärder kommer 
riktlinjerna för buller vid bostäder att innehållas i området.

Förorenad mark
Inslag av förorenad mark har konstaterats inom planområdet. Föroreningarna ligger ytligt i 
fyllnadsmassor, som kan omhändertas i samband med exploatering.

Sociala konsekvenser
Genom utformningen blir det en tydlig gräns mellan den privata marken och den allmänna 
gatu- och parkmarken. Det finns goda förutsättningar för social gemenskap mellan husen. Den 
föreslagna bebyggelsens målgrupp blir rätt enhetlig. Möjlighet till mötesplats för utomstående 
grupper kommer att finnas vid ekbacken och odlingsrösena. Genom att öka tillgängligheten 
till den närliggande naturen ges de närboende möjlighet till att lättare ta sig ut och använda 
parker och besöka skogen.
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Barnkonsekvenser
Planförslaget medför en ökad tillgänglighet till skogen genom att det anläggs gång- och 
cykelvägar i kanterna av området och parkområden gestaltas med möjligheter till naturlek. 
Genom detta finns större rekreationsvärden för barn. För unga blir det tryggare och enklare att 
röra sig ut i naturen intill planområdet.
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4. GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 
plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som 
rör fastighetsbildning, vägar, VA-anläggningar med mera regleras således genom respektive 
speciallag.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter att 
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet 
att ändra eller upphäva planen, utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas.

Tidplan för genomförande
Detaljplan laga kraft, tidigast kvartal 1, 2022 
Byggstart för utbyggnad av kommunala anläggningar, tidigast kvartal 2, 2022
Byggstart för kvartersmark, tidigast kvartal 2, 2022 

Ansvarsfördelning
Nedan redovisas hur ansvarsfördelningen ser ut vid genomförandet av detaljplanen.

Övergripande
Kommunen genom samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för upprättande av detaljplan 
med tillhörande handlingar. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning 
vid granskning av lov och anmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga 
fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad. 

Vatten- och spillvatten
Detaljplaneområdet planeras att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten. Inom verksamhetsområdet är kommunen huvudman för det allmänna 
vatten- och spillvattennätet och ansvarar för drift, underhåll och utbyggnad av vatten- 
och spillvattenledningar fram till anvisad förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Från 
förbindelsepunkten ansvarar den enskilda fastighetsägaren för utbyggnad, inkoppling, drift 
och underhåll. 
Utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar krävs för genomförandet av detaljplanen. 

Dagvatten  
Detaljplaneområdet planeras att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. 
Inom verksamhetsområdet är kommunen huvudman för det allmänna dagvattensystemet och 
ansvarar för drift, underhåll och utbyggnad av det allmänna dagvattensystemet.  
Dagvatten ska renas och fördröjas i diken, växtbäddar, skelettjordar och eventuella dammar 
eller magasin och uppfylla reningskraven enligt kommunens riktlinjer för dagvatten.
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Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av dagvattenhantering inom 
kvartersmark. Den nya bebyggelsen ansluter till det allmänna dagvattensystemet efter att 
dagvatten omhändertagits lokalt inom kvarteret. Rening och fördröjning inom kvartersmark 
ska uppfylla reningskraven enligt kommunens riktlinjer för dagvatten. 
Förläggning av nya allmänna dagvattenledningar krävs för genomförandet av detaljplanen.

Elförsörjning, telenät och fibernät
E.On Elnät är ansvarig för det allmänna elnätet intill området. Den nya bebyggelsen kan 
ansluta till det befintliga allmänna elnätet. Skanova och IP-only har befintliga tele-/fibernät i 
närheten av området som den nya bebyggelsen kan ansluta till. 
Förläggning av nya el, tele och fiberledningar krävs för genomförandet av detaljplanen. 

Fjärrvärme  
E.On Värme är ansvarig för det allmänna fjärrvärmenätet i närområdet. De ansvarar för drift, 
underhåll och utbyggnad av det allmänna fjärrvärmenätet. 

Kvartersmark  
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll inom kvartersmark. Utbyggnad 
inom kvartersmark förutsätter att allmänna dag-, vatten- och spillvattenledningar samt 
fiberledningar förläggs. Mark- och bygglov för förändrad markanvändning av fastigheter där 
markföroreningar påträffats kan beviljas efter att tillsynsmyndighet har godkänt avhjälpande 
åtgärd avseende föroreningarna.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Med huvudman för allmän plats menas den som 
ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av det område som den allmänna platsen 
avser. Vad som är allmän plats framgår av plankartan. Allmän plats inom planområdet 
omfattar gator, park och natur.

Avtal
Plankostnadsavtal 
Kommunen har tecknat plankostnadsavtal med fastighetsägaren gällande aktuell detaljplan. 
Avtalet innebär att byggaktören förbinder sig att stå för kostnaderna för att ta fram 
detaljplanen.

Intentionsavtal
Kommunen har ingått ett intentionsavtal med fastighetsägaren med grundläggande principer 
för reglering av genomförande av exploateringsfrågor och kostnader. 

Exploateringsavtal
I samband med antagande av detaljplanen ska ett exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och fastighetsägaren. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförandet av en 
detaljplan mellan en kommun och en byggaktör avseende mark som inte ägs av kommunen. 
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Exploateringsavtalet utgår från de principer som överenskommits mellan parterna i 
intentionsavtalet. 
Huvuddragen är följande: 
• Byggaktören bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder.
• Byggaktören medfinansierar tunnelbaneutbyggnaden mot bakgrund av de fördelar som 

utbyggnaden medför för byggaktören.
• Avsikten är att kommunen projekterar och bygger ut allmänna anläggningar. 
• Byggaktören erlägger exploateringsersättning för de allmänna anläggningarna.
• Utbyggnadstakt och turordning regleras för att minimera störningar och risker för boende 

och besökare i området under byggtiden.
Till avtalet biläggs kvalitetsprogram för att säkerställa överenskomna kvaliteter för 
bebyggelsen och utemiljön på kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas de fastighetsrättsliga frågor som behöver hanteras vid genomförandet av 
detaljplanen.

Markägare 
Tabellen nedanför redovisar vilka fastigheter som detaljplanen omfattar och vem som är 
lagfaren ägare till respektive fastighet vid tidpunkten för att detaljplaneförslaget upprättades. 

Figur 1: Fastigheten Skälby 46:31 med två områden. Denna detaljplan berör område 2.

Område 1Område 1

Område 2Område 2



JÄRFÄLLA KOMMUN | 2021 15 (30)

Dnr Kst 2021/85
SAMRÅDSHANDLING

2021-02-22

Fastighet Lagfaren ägare
Skälby 46:1 Järfälla kommun
Skälby 46:31 Bonava AB

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning krävs för att genomföra detaljplanen och möjliggörs när detaljplanen 
vinner laga kraft. Nedan följer en beskrivning av vilka fastighetsbildningsåtgärder kommunen 
anser behöver vidtas och hur dessa kan genomföras. Beskrivningen är inte bindande för 
lantmäterimyndigheten vid prövning i kommande lantmäteriförrättningar och det kan i vissa 
fall finnas andra möjliga åtgärder att vidta för att genomföra en viss del av planen.
Reglering av mark och avstyckning behöver genomföras för att fastighetsgränserna ska 
överensstämma med detaljplaneförslagets användningsgränser. Mark som utgör allmän plats i 
detaljplanen och inte ägs av kommunen kommer vid genomförandet av detaljplanen regleras 
till lämplig kommunal fastighet. 
För mark som utgör kvartersmark inom del av Skälby 46:31 (område 2) ansvarar och bekostar 
fastighetsägaren erforderlig fastighetsbildning som erfordras för detaljplanens genomförande.

Servitut och andra rättigheter
Servitut som krävs för detaljplanens genomförande regleras som avtalsservitut i samband 
med tecknande av exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Om det 
med anledning av detaljplanens genomförande uppstår behov av servitut som inte kunnat 
förutses vid detaljplanens antagande ska i första hand avtalsservitut tecknas mellan parterna. 
Avtalsservitut får skrivas in i fastighetsregistret.
Allmänna ledningar skyddas genom att de förläggs inom allmän plats enligt den nya 
detaljplanen. Ledningsägarens rättighet säkerställs i markavtal mellan respektive 
ledningsägare och Kommunen. 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar kan behöva bildas för parkering, 
gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar 
inom kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar ansökan om bildande av 
gemensamhetsanläggningar på kvartersmark.   

Tekniska frågor och utförande
Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad. Utförande ska ske 
enligt kommunens tekniska handbok.

Vatten och avlopp
Planområdet ansluts till det kommunala vatten- och spillvattennätet. För enskild fastighet 
upprättas anslutningspunkt i fastighetsgräns. Ledningar inom privat fastighet byggs och 
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förvaltas av respektive fastighetsägare. Lokalisering av nya förbindelsepunkter bestäms i ett 
senare skede. 

Dagvatten
Dagvatten inom detaljplaneområdet ska omhändertas lokalt. Dagvattenhanteringen ska 
uppfylla kommunens vid tidpunkten gällande anvisningar för dagvatten samt följa framtagen 
dagvattenutredning. 

El, tele och fiber  
El-, tele- och fiberledningar förläggs i allmän plats. Lokalisering av nya förbindelsepunkter 
bestäms i ett senare skede. 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme planeras inte att byggas ut inom området. Möjlighet till att förlägga 
fjärrvärmeledning finns i infartsgatan från Växthusvägen om behov skulle uppstå i framtiden.  

Avfall
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning, vilket är Järfälla 
kommuns avfallsplan, Järfälla kommuns föreskrifter samt Järfälla kommuns riktlinjer för 
avfallshantering. 
Avfall som uppkommer inom fastigheterna ska hanteras inom respektive fastighet. 
Byggherren ansvarar för inrättande av ytor inom respektive fastighet för fastighetsnära 
källsortering enligt anvisning.

Särskild hänsyn under byggtiden 
Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i närheten av befintliga bebyggda 
bostadsområden. Frågor om samordning, tillgänglighet och säkerhet kommer att regleras 
närmare i kommande exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Hänsyn ska 
även tas till omkringliggande byggnader och verksamhet i samband med arbeten som skapar 
vibration, om risk för skada föreligger. Rotsystem för träd som enligt detaljplanen inte får 
fällas ska skyddas i samband med utbyggnad. 

Ekonomiska frågor
Inlösen och ersättning
Mark inom del av Skälby 46:31 som inom detaljplanen läggs ut som allmän plats ska regleras 
över till en av kommunen ägd fastighet. Enligt intentionsavtalet ska ingen ersättning utgå för 
marken och det regleras närmare i kommande exploateringsavtal. 
För mark inom Skälby 46:1 som inom detaljplanen läggs ut som kvartersmark ska enligt 
intentionsavtalet ersättning erläggas till kommunen. Detta regleras närmare i kommande 
exploateringsavtal. 
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Utbyggnads-, drift- och underhållskostnader
Nedan redovisas kostnader kopplade till utbyggnaden av detaljplanen samt kostnader för 
löpande drift och underhåll.

Kostnad för utbyggnad samt drift och underhåll av allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats och bekostar utbyggnad, drift och underhåll av 
den allmänna platsen. Fastighetsägaren ersätter kommunen för utbyggnad av de allmänna 
anläggningarna.
Exploateringsersättningen kommer avse hela utbyggnaden av allmänna anläggningar 
inom aktuell detaljplan samt kostnader för anslutning till Växthusvägen. Fastighetsägarens 
åtagande att finansiera åtgärderna ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av de allmänna 
anläggningarna. Exploateringsersättningen regleras i exploateringsavtalet.

Kostnad för utbyggnad samt drift och underhåll inom kvartersmark 
Kostnaden för bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark samt drift och underhåll 
bekostas av respektive fastighetsägare.  

Kostnad för anläggande samt drift och underhåll av vatten, dagvatten - 
och avloppsanläggningar  
Kommunen bekostar nödvändig utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet 
fram till förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Kostnaden tas sedan ut genom VA-taxa, se 
Anslutningsavgifter. Från förbindelsepunkten bekostar fastighetsägaren nödvändig utbyggnad 
och anslutning av byggnad till det allmänna vatten- och avloppsnätet. 
Fastighetsägaren bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark. 
Kommunen bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten från allmän plats.
Kostnader för utbyggnad av åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten från allmän 
plats och eventuella kompensationsåtgärder för dagvattenrening som krävs för detaljplanens 
genomförande ingår i kostnaderna för utbyggnad av allmän plats. Kostnaderna blir således del 
av exploateringsbidraget vilket regleras i kommande exploateringsavtal. 

Kostnad för anläggande samt drift och underhåll av el-, tele - och fibernät 
(samt ev. fjärrvärme)
Respektive ledningsägare bekostar nödvändig utbyggnad av ledningsnätet fram till 
förbindelsepunkt. Respektive byggaktör bekostar nödvändig utbyggnad och anslutning av sitt 
kvarter till ledningsnätet. 

Förrättningskostnader  
Fastighetsrättsliga åtgärder inom kvartersmark sker på initiativ från byggaktören som 
också bekostar dem. Åtgärder inom allmän platsmark sker på initiativ från kommunen. 
Förrättningskostnader regleras i kommande exploateringsavtal. 

Planavgift  
Kostnaden för att ta fram detaljplanen har reglerats i plankostnadsavtal. Någon planavgift tas 
därmed inte ut i samband med bygglovsansökan. 
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Avgifter för bygglov, marklov samt andra tillstånd och dispenser 
Avgift för bygglov, marklov samt andra tillstånd och dispenser betalas av fastighetsägaren 
eller den som söker lovet, enligt vid tidpunkten gällande taxor. 

Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA) samt avgift för avfallshantering betalas av 
fastighetsägare till Kommunen enligt vid varje tidpunkt gällande VA- och avfallstaxor. 
Anslutningsavgifter för el-, tele- och fibernät betalas av fastighetsägare till respektive 
ledningsägare enligt vid tidpunkten gällande taxor.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDJUPNINGAR

Plandata
Läge och areal
Planområdet har en areal om strax under 4 hektar och är beläget i Skälby, cirka 2 kilometer 
från Barkarby station och i närheten av kommundelen Viksjö. Området ligger inom den 
kommande tunnelbanans influensområde och är beläget som närmast cirka 1,5 km från 
planerad tunnelbaneuppgång. 

Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheten Skälby 46:1. Fastigheten Skälby 46:31 ägs av Bonava AB.

Strategiska planeringsunderlag
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för flyget, Bromma flygplats. På grund av att bebyggelsen 
bara uppgår till två våningar så påverkas inte riksintresset. 

Figur 5: Illustrationsplan.
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Strandskydd
Veddestabäcken norr om planområdet omfattas inte av strandskydd.

Översiktsplan
Översiktsplanen ”Järfälla - nu till 2030” för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 
2014-06-02 och aktualitetsförklarades 2018-09-17. I översiktsplanen är området för 
detaljplanen utpekat som ett förtätningsområde med en medeltät bebyggelsestruktur 
som binder samman, tillgängliggör och integrerar kommundelar. Vidare eftersträvas en 
funktionsblandning där tillgängligheten är god. Området betecknas som lämpligt för 
idrottsändamål.
Detaljplanen bedöms överensstämma väl med gällande översiktsplan, förutom gällande 
idrottsändamål. Kommunen avser att prioritera anläggningar för idrottsändamål på annan 
plats, se vidare under ”Program” nedan.

Program
Ett program för området godkändes av kommunfullmäktige 2007-10-16 och har utgjort 
underlag för upprättande av detaljplan. Programmet har delats upp i flera delområden, där 
områdena A och del av B vunnit laga kraft. Gällande plan omfattar del av delområde C, som 
enligt programmet var utpekat som lämpligt för idrottsändamål. Kommunen har sedan dess 
valt att gå vidare med utredning av andra närliggande områden för idrottsändamål, bland 
annat i Veddesta och i senare etapper av Barkarbystaden.

Stockholmsförhandlingen
Under 2013 genomfördes den så kallade Stockholmsförhandlingen där Järfälla kommun, 
Region Stockholm (dåvarande Stockholms Läns Landsting), Stockholms stad, Nacka 

Figur 6: Utsnitt ur översiktsplanen med 
området markerat i rosa.

Figur 7: Utdrag ur program för Ormbacka med 
planområdet markerat i rosa.

Den föreslagna för-
längningen av Växt-
husvägen. 

PROGRamILLuSTRaTION  

I den södra delen av 
område C inryms en 
ny idrottsplats med tre 
fotbollsplaner i en
parkliknande miljö.

Grönområdet mellan 
de befintliga bostäder-
na och industrierna fö-
reslås bebyggas med 
villor. Ett 10 m brett 
grönstråk bevaras. 

C  

B 

a  

Område C inrym-
mer ca 40 bostäder i 
radhus och friliggande 
villor. 

En del av området runt  
Ormbacka torp med 
högt naturvärde före-
slås kunna bebyggas.

Området längs det 
norra skogsbrynet 
bebyggs med mindre 
flerfamiljshus. Ekarna 
i brynet gallras fram 
och rår över
bebyggelsen.

Längs Vinlandsvägen 
föreslås tvåvånings 
flerbostadshus och 
radhus. Den långa 
fasaden skapar en 
bullerskyddad träd-
gårdssida. 

Centralt i område A  
föreslås att ett torg an-
läggs. Torget omges av 
tvåvånings flerbostads-
hus och verksamheter. 
Läget är preliminärt.

Ormbackavägen 
förlängs till Österdals-
vägen i en båge kring 
befintlig bebygelse. 

Veddestabäcken 
restaureras och ett 
parkstråk skapas i 
Veddestabäckens 
dalgång. En ny  gång- 
och cykelväg anläggs 
söder om bäcken.   

Område B innehåller 
ca 50 bostäder i 
mindre flerbostadshus 
och 150 bostäder i vil-
lor eller radhus.

Område A innehål-
ler ca 120 bostäder i 
mindre flerbostadshus 
samt 30 villor. 

7

En ny lekplats an-
läggs. Samordnas 
med ny entré till elljus-
spåret.

Område för en ny 
förskola.
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kommun och Solna stad kom överens om en utbyggnad av tunnelbanan och nybyggnation 
av 78 000 bostäder i länet. Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av 
tunnelbanan godkändes av kommunfullmäktige den 3 mars 2014. Detta planområde ingår i 
det influensområde som avtalen hänvisar till. 

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

Nr Namn Genomförandetid till
D 1988-06-15 Ormbacka norra, delplan 1 -

Enligt detaljplan för Ormbacka norra, delplan 1, är huvuddelen av området planlagt för 
industriändamål. Övrig mark är planlagd som naturpark eller industripark. Planområdet 
ansluter även till Växthusvägen.

Bebyggelse
Den nya bebyggelsen som föreslås är täta radhuskvarter i två våningar som sammanbinds med 
kvartersgator och gångstråk. I förslaget möjliggörs ungefär 80 bostäder. Bebyggelsen placeras 
i mindre grannskap orienterade runt gemensamma friytor inom kvartersmarken.

Figur 8: Planmosaik med planområdet ungefärligt markerat i rosa.
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Landskapsbild
Området består i huvudsak av en låglänt del som öppnar sig mot Växthusvägen. Mot söder 
och väster reser sig skogsklädda höjder. 

Offentlig service
Inom detaljplanen föreslås ingen offentlig service. Inom den närliggande etappen Ormbacka 
B kommer det att uppföras en förskola, en skola och eventuellt ett äldreboende. Inom etappen 
Ormbacka A finns en förskola. 

Kommersiell service och verksamheter
Inom detaljplanen föreslås ingen kommersiell service eller verksamheter. I etappen Ormbacka 
B finns möjlighet till mindre verksamheter runt Ormbacka torg som kommer att ligga inom 
nära avstånd till planområdet. Området har även ett relativt kort avstånd till Veddesta, där 
kommersiell service och verksamheter planeras i framtiden.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Fornlämningar
Inom planområdet finns det inga kända fornlämningar. Planområdet omfattade vad som antogs 
vara en möjlig fornlämning, en fossil åker med odlingsrösen. Under sommaren 2020 utfördes 
en arkeologisk förundersökning som konstaterade att odlingsrösena kom från senare tid och 
att den fossila åkern utgör en övrig kulturhistorisk lämning, vilket inte hindrar föreslagen 
utformning av planområdet.
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger fortsatt 
anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. 

Kulturlandskap
De kulturhistoriska lämningar som finns i området är de som är kopplade till odlingen av 
åkern. Det är dels de odlingsrösen som nämns under ”Fornlämningar”, själva åkern och 
backdiket som skiljer åkern från skogen i skogsbrynet.

Parker, torg och vattenområden
Park
I kanten av planområdet mot Veddestabäcken föreslås en park som kan tillåtas att 
översvämmas vid beräknat högsta flöde.
I västra delen av planområdet anläggs en park vid skogsbrynet med ekbestånd och 
odlingsrösen. Där anläggs även gångstigar, naturlek och en samlingsplats för umgänge. 

Lek, rekreation och mötesplatser
Utöver naturlek och samlingsplatser i parker och närliggande natur kommer det att finnas 
lekplatser på de gemensamma grannskapsgårdarna.
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Gator och trafik
Gatunät
Området angörs från Växthusvägen med en infartsväg. Den sammankopplas med en gata som 
går runt området. Körbanorna i området är separerade från gång- och cykelbanor. Då området 
är ett bostadsområde är gatorna utformade för låg hastighet. Gatunätet är dimensionerat för att 
underlätta för flyttbilar, leveranser och hämtning av avfall.

Gång- och cykeltrafik
Områdets gator kantas av allmänna gång- och cykelbanor med lokal funktion. Det går 
ett regionalt cykelstråk på andra sidan Växthusvägen som sammanbinder Järfälla med 
Stockholm.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns vid Fornvägen, cirka 500 meter från området. 
Pendeltågsstationen Barkarby finns på ungefär 2 km avstånd. Framtida tunnelbaneuppgång i 
Barkarby kommer att finnas cirka 1,5 km från området.

Parkering
Inom planområdet kommer det inte att finnas parkering tillgänglig på allmän plats. All 
parkering sker på kvartersmark, antingen gemensamt eller på egen tomt.

Sociala förutsättningar
Idag är det en begränsad tillgång till planområdet och dess närliggande skogsområde. 
Området planeras med allmän gata kring området och en mindre genomgående kvartersgata. 
Tvärs genom området går ett grönt torg mellan naturområde och Växthusvägen. Uteplatser 
vänds inåt mot gemensamma friytor, grannskapsgårdar, som sammanbinds genom gångstråk. 
Genom utformningen blir det en tydlig gräns mellan den privata marken och den allmänna 
gatu- och parkmarken. Det finns goda förutsättningar för social gemenskap mellan husen. 
Målgruppen för den föreslagna bebyggelsen är i huvudsak barnfamiljer, som får möjlighet 
till en bilfri miljö som ger en trygghet för barn som kommer att kunna röra sig mellan 
grannskapsgårdarna.
Den föreslagna bebyggelsens målgrupp blir rätt enhetlig. Möjlighet till mötesplats för 
utomstående grupper kommer att finnas vid ekbacken och odlingsrösena. Genom att öka 
tillgängligheten till den närliggande naturen ges de närboende möjlighet till att lättare ta sig ut 
och använda parker och besöka skogen.

Förutsättningar för barn och unga
Planområdet och den intilliggande skogen är idag inte nämnvärt använt som 
rekreationsområde för barn och unga. Planförslaget medför en ökad tillgänglighet till skogen 
genom att det anläggs gång- och cykelvägar i kanterna av området och parkområden gestaltas 
med möjligheter till naturlek. Genom detta finns större rekreationsvärden för barn. För unga 
blir det tryggare och enklare att röra sig ut i naturen intill planområdet. 
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Det kommer att vara möjligt att ta nå förskola och skola genom gång- och cykelstråk som 
sammanbinder närområdet i etapp Ormbacka B med ett par korsningar över lågtrafikerade 
gator. Förskolan i Ormbacka A ligger på andra sidan Växthusvägen som är en betydligt mer 
trafikerad led.

Natur och rekreation
Mark och vegetation
Den låglänta delen har tidigare delvis använts som åkermark, på senare tid har den använts 
som upplagsplats vid utbyggnad av Växthusvägen. Mot Veddestabäcken finns det mindre 
träd och sly. I nordvästra delen av planområdet finns ett skogsbryn med ekbestånd och 
odlingsrösen. 

Naturvärden
Skogen runt området bedöms ha påtagliga naturvärden, medan ekbeståndet och odlingsrösena 
utgör höga naturvärden. Föreslagen exploatering påverkar ekarna som lyfts in i en park, där 
skogsbrynet gallras från sly och det anläggs gångstigar och naturlek runt ekarna. Planförslaget 
medför ett starkt skydd för det kvarvarande ekbeståndet. 
Området vid Veddestabäcken, utanför planområdet, bedöms ha ett påtagligt naturvärde genom 
sitt inslag av groddjur. Planområdet bedöms inte påverka dessa värden.

Rekreation och friluftsliv
Idag är det begränsad tillgång till planområdet och skogen intill. Bredvid bäcken och i 
norra delen av planområdet går gångstråk, som i huvudsak används som promenadstråk för 
närboende.
Genom föreslagen utformning tillgängliggörs närområdets skog, och parkerna kan bli delar 
av promenadstråken och utgöra utflyktsmål för närboende. I förlängningen kan planområdet 
sammanlänkas med området norr om Veddestabäcken.
Området har god tillgång till det stora friområdet Görvälns naturreservat. Upplandsleden 
passerar norr om området. Nordväst om planområdet finns en golfanläggning där det vintertid 
även finns möjlighet till längdskidåkning. I Ormbackaskogen norr om området finns ett drygt 
1,8 km långt motionsspår, i anslutning till spåret finns ett mindre utegym. 

Geotekniska förhållanden
Det har genomförts två geotekniska undersökningar inom området, en för kvartersmark och 
en för allmän plats. Undersökningarna visar att det finns låg risk för sättningar överlag, men 
att närmare undersökningar av grundläggning kan krävas för delområde 3, se Figur 9.

Markförhållanden
Marken består i huvudsak av torrskorpelera ovanför friktionsjord på berg, med inslag av lera 
och fyllnadsmassor i område 3 och 4.
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Förutsättningar för ras och skred
Marken bedöms generellt ej som särskilt 
sättningsbenägen inom områdena 1, 2 
och 4. Inom del 3, som utgörs av plana 
områden mot Veddestabäcken, har leran 
bedömts vara sättningskänslig för en ökad 
belastning. 
Ingen fördjupad stabilitetsutredning har 
bedömts som nödvändig. 

Grundvattennivå
Grundvattennivå antas mellan +14 och +15 
över nollplan, motsvarande mellan ca 1 
meter till 2 meter under markytan.

Radon
En radonriskundersökning visar att området har normal risk för radon. Radonsäkert utförande 
rekommenderas för bebyggelsen inom planområdet.

Hydrologiska förhållanden
Vattendrag
Veddestabäcken sträcker sig i öppen fåra norr om planområdet. Den är ingen vattenförekomst 
i sig, men utgör ett biflöde till Bällstaån. Från korsningen vid Växthusvägen är bäcken 
kulverterad.

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Bällstaån är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen, tungmetaller och organiska 
föreningar. Bällstaån har även dålig ekologisk status. Målet är att Bällstaån ska uppnå god 
ekologisk och kemisk status till 2027. 
Veddestabäcken har inga egna miljökvalitetsnormer, men eftersom bäcken är ett biflöde till 
Bällstaån bör samma åtgärder utföras för Veddestabäcken som för Bällstaån för att uppfylla 
målet om god kemisk status.

Översvämning
Nordöstra delen av planområdet kan översvämmas vid beräknat högsta flöde, se Figur 10. 
Mindre områden inom området kan översvämmas vid skyfall (klimatanpassat 100-årsregn), se 
Figur 11. Ny höjdsättning kommer att påverka vilka områden som översvämmas och minska 
risken för skador.

Figur 9: Studieområdet för den geotekniska 
undersökningen indelat i fyra områden. Område 
1 i grönt, område 2 i blått, område 3 i gult och 
område 4 i rött.
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Figur 11: Vattennivåer vid skyfall (klimatanpassat 100-årsregn).
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Figur 10: Vattennivåer vid beräknat högsta flöde (BHF).
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att ingå i kommunens VA-anläggning som byggs ut i samband med planens 
genomförande. Området ansluts till befintligt och nytt kommunalt ledningsnät.

Dagvattenhantering
Idag leds dagvattnet från norra delen av planområdet orenat till Veddestabäcken. Dagvatten 
från södra delen av området omhändertas i diken och infiltrationsbäddar utmed Växthusvägen.
Enligt Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ska dagvatten omhändertas lokalt på 
kvartersmark (LOD), renas och fördröjas. Kvarteren bedöms kunna åstadkomma den rening 
och fördröjning som krävs i enlighet med riktlinjerna.
Dagvatten från allmän plats omhändertas genom diken, växtbäddar eller trädplanteringar 
med skelettjordar utmed gatorna. I sista ledet sker fördröjning och rening i diken, 
genomsilningsytor och torrdamm, se Figur 12.
Med rekommenderad dagvattenhantering uppfyller planförslaget kravet på att inte 
försämra möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten, och uppfyller Järfällas 
kommuns riktlinjer för dagvattenhantering, med bland annat krav på rening, riktvärden och 
flödesbegränsning. 

Figur 12: Förslag på lösningar för dagvattenhantering.
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Föroreningskoncentrationerna och belastningen efter exploatering och med åtgärder 
är desamma eller mindre än koncentrationerna och belastningen före exploatering. 
Flödesbegränsningen vid fastighetsgräns och plangräns uppfylls.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser 
för t.ex. utformning och dimensionering finns i avfallsföreskrifterna med tillhörande 
tillämpningsanvisningar. En återvinningsstation möjliggörs vid infartsvägen i områdets södra 
del. Denna utgör ett komplement till fastighetsnära insamling. Görvälns återvinningscentral 
finns på cirka 5 km avstånd.

El 
Befintliga allmänna elledningar finns utmed Växthusvägen. E.On Elnät är huvudman. Elnätet 
byggs ut i samband med utbyggnad av vägar och ny bebyggelse.

Energiförsörjning
Befintliga fjärrvärmeledningar finns i närområdet. E.On Värme äger fjärrvärmenätet i Järfälla 
kommun, den nya bebyggelsen har möjlighet att ansluta sig till detta.

Bredband och telekommunikation
Befintligt tele- och fibernät finns utbyggt utmed Växthusvägen. Planerad bebyggelse kommer 
att kunna anslutas till detta.
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Figur 13: Bullernivåer i området med 2,5 meter hög bullerskärm mot Växthusvägen.

Störningar och risker
Buller, vibrationer
Området är idag utsatt för buller från Växthusvägen. Den lokala infartsvägen och lokalgatorna 
kommer att ge upphov till lägre bullernivåer. 
Genom att uppföra en bullerskärm nära källan, det vill säga utmed Växthusvägen, bedöms 
bebyggelsen kunna klara gällande föreskrifter, se Figur 13.

Förorenad mark
Inslag av förorenad mark har konstaterats inom planområdet. Föroreningarna ligger ytligt i 
fyllnadsmassor, som kan omhändertas i samband med exploatering.

Översvämning
Området höjdsätts så att kvartersmark avleder större vattenmängder till gemensamma gårdar 
som i sin tur avleder till allmän plats utan att medföra risk för översvämning av bostäder eller 
gator.
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6. PLANERINGSUNDERLAG

Bilagor
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
• Arkeologi, Arkeologikonsult, 2020:3395
• Bullerutredning, Akustikkonsulten, 2020-12-17
• Dagvattenutredning, Geosigma, 2020-12-18
• Förprojektering allmän plats, Atkins, 2021-01-22
• Geoteknisk utredning, Atkins, 2020-10-09
• Geoteknisk utredning, Geosigma, 2020-10-02
• Markmiljöteknisk undersökning, Atkins, 2020-12-11
• Markmiljöteknisk undersökning, Geosigma, 2020-10-14
• Naturvärdesinvestering, Naturföretaget, 2020-10-20
• Radonriskundersökning, Geosigma, 2020-09-14

Källor
Tryckta källor
• Järfälla översiktsplan, Järfälla - nu till 2030
• Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050
• Program till detaljplan för ny bebyggelse i Ormbacka, Kst 2007/23, 2007-10-16
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