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Ämne:

Bemötande av yttrande ang bygglovsansökan Dnr BYGG 2019-000080

Hej,
Vi begär att ansökan skall prövas av miljö- och bygglovsnämnden.
Bemötande av yttrande från Trafikkontoret
Trafikkontoret i Järfälla Kommun anser att det inte är lämpligt med en reklamskylt med växlande bilder
på platsen. De hänvisar till att det är en av kommunens mest belastade korsningar. De anger också att
det inträffat 46 trafikolyckor de senaste 1O åren.
Vår kommentar till Trafikkontorets yttrande:
De 46 olyckorna under 10 år som Trafikkontoret hänvisar till sägs ingenting om under vilka år dessa
har inträffat. 46 trafikolyckor under 10 år, eller 4,6 per år, motsvarar 1 olycka var 2,6:e månad, i
kommunens mest trafikerade korsning kan inte anses som en hög olycksfrekvens. Sannolikt är den
inte högre än i andra korsningar.
Järfälla kommun godkänner bildväxlande reklamskyltar från JC Decaux i direkt anslutning till
korsningen, uppe vid rondellen utanför infarten till Biltema samt på ytterligare ett flertal platser i
kommunen .
Dessa bildväxlande reklamskyltar visar reklam som kan vara vilken som helst, den behöver inte på
något sätt ha en lokal förankring .
Samtidigt säger Trafikkontoret att HC-Husets lokala skylt skulle utge en särskild fara . Detta ter sig
minst sagt märkligt att JC Decaux:s skyltar accepteras men inte HC-Husets.
Vidare, som vi redan i vårt tidigare svar påtalat, har Trafikkontoret inte stöd för sitt påstående om
olämpligheten att låta skylten visa reklambudskap.
Som vi tidigare redogjort för kan vi påvisa att olyckorna inte har ökat med skylt som visar växlande
reklambudskap.
Detta är baserat på statistik från Strada/Trafikverket (ASS 4-8, ISS, ISS 1-3) och är alltså ren fakta.
Det Trafikkontoret säger är snarare en tro eller åsikt. Vi menar att beslut i första hand skall grunda sig
på faktabaserad information och inte subjektiva bedömningar.
Skylten är också av mycket stort intresse för det lokala näringslivet. HC-Huset är ett förhållandevis litet
köpcentrum som erbjuder service och produkter som inte finns vid de större handelsplatserna. HCHuset och dess butiker har ett starkt behov av att kunna synas och locka kunder och besökare.
Med detta lokala intresse ter det sig från vår horisont än märkligare att ett multinationellt reklamföretag
tillåts sätta upp bildväxlande reklamskyltar efter kommunens vägar och korsningar medan det lokala
näringslivet, som också till viss del slåss för sin överlevnad, inte ska ges samma möjlighet.
Denna typ av skyltar/skärmar finns idag på många platser efter Europavägar och större trafikplatser.
T.ex. Botkyrka, Upplands Väsby, Upplands Bro, Stureplan, Medborgarplatsen, Fridhemsplan, Kista,
Mall of Scandinavia m.fl.
Skylttypen godkänns alltså på många platser runtom om Stor-Stockholm .
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Vi ber miljö- och bygg lovsnämnden att beakta följande i sitt beslut:
Att se till den fakta som finns. Den visar att trafikolyckorna inte ökar. Det kan dels läsas
generellt i VTI rapport 725 samt specifikt för denna plats I Stradarrrafikverket ASS 4-8 och
ISS 1-3
Att inte ge Trafikkontorets subjektiva uttalande starkare företräde
Att ta hänsyn till det lokala näringslivets behov för att kunna bedrive sina verksamheter
Att godkänna bygglovsansökan .
Om miljö- och bygglovsnämnden ändå väljer att inte godkänna bygglovsansökan skulle vi mycket
uppskatta om miljö- och bygglovsnämnden då kan förklara varför HC-Husets bildväxlande skylt skulle
utgöra en trafikfara men inte JC Deacux.s skyltar. Samt varför Barkarby Handelsplats tillåts ha
bildväxlande skyltar men inte HC-Huset.
Tilläggas kan också att HG-Husets skylt har modern teknik och kan styras mycket precist. Det kan JC
Decaux:s omoderna skyltar inte göra, men HG-Husets kan t.ex. efterlikna JC-Decux:s bildväxling
exakt om det skulle underlätta.
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Hej,
Efter att ha gått igenom ärendet internt under dagen har vi beslutat att det inte är lämpligt med en reklamskylt med
växlande bilder på platsen, oavsett frekvens eller typ av bildspel. Om det hade gällt en an nan sträcka hade kanske
svaret varit ett annat.
Längs med detta snitt av Viksjöleden, som är ett av våra mest trafikerade, finns två av våra mest belastade
korsningar. Att godkänna en anläggning som har för avsikt att stjäla förares uppmärksamhet riskerar att försäm ra
både framkomligheten och t rafiksäkerheten.
I dessa två korsningar har det under de senaste 10 åren tyvärr inträffat inte mindre än 46 trafi kolyckor med
rapporterade skador som inkluderad e motorfordon, därfö r anser vi att det är direkt olämpl igt att ändra trafikm iljön
på ett negativt sätt.
Vänligen,
Niklas

Niklas Petrov
Trafikingenjör
Järfälla kommun
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Hej,
Vi önskar få ansökan prövad i miljö- och bygglovsnämnden .
Se bifogad komplettering.
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Komplettering bygglovsansökan Dnr BYGG 2019-000080

Hej,
Vi har blivit ombedda att inkomma med komplettering för vår ansökan att montera nya skyltar i befintlig
skyltstolpe vid HC-Huset på Nettovägen 1 i Veddesta.
Bakgrund
I ert meddelande om avvikelse, daterat 2019-02-27 säger ni att ansökan troligen inte kan beviljas samt
att kommunens trafikingenjörer ställt sig negativa till LED-skärmar på den aktuella platsen då de
menar att de kan störa trafiken på Viksjöleden.
Dessa skärmar monterades under 2015 på beviljat bygglov som gavs villkorat begränsningar hur
budskap fick visas på skärmarna. Skärmarna har under de 3,5 år som de suttit uppe tyvärr ej alltid följt
det bygglov som beviljats, detta har också ägarna betalat förhållandevis höga viten för.
Dock, det har under dessa år kunnat göras en empirisk studie hur skärmar med växlande budskap har
påverkat trafiken på platsen vilket motsäger uppfattningen att skärmarna skulle vara olycksfrämjande.
Mer om detta i Kompletteringen.
Komplettering
•
Trafiksäkerhet
I er begäran om komplettering hänvisas till att trafikingenjören säger att
"LED-skärmarna på skylten ser ut att kunna störa trafiken på Viksjöleden. Det är en av kommunens
mest belastade korsningar och att detta skulle försämra trafiksäkerheten. Digitala ljusskärmar drar åt
sig blicken och växlar budskapen blir det ännu mer distraherande ".
Ovanstående menar vi är ett påstående som trafikingenjören inte har något belägg för.
VTI har gjort en omfattande studie i frågan, VTI rapport 725, Inverkan av elektroniska reklamskyltar på
l rafiksal<er'net, Ensfuäre p ~E4 T Stocl< o m.
I rapporten ingår även en olycksanalys som konstaterar att olyckorna INTE ökar beroende på
elektroniska reklamskyltar (LED-skyltar). Delen Olycksanalys bifogas längs ned i detta brev.
Under de år skärmarna nu varit installerade på platsen har de alltså i strid med gällande bygglov visat
växlande reklambudskap. Detta har dock gett en stor möjlighet till en empirisk studie, bekostad av HCHusets ägare.
Enligt olycksstatistik från Stradarrrafikverket har det under åren 2016, 2017, 2018 varit totalt 7 olyckor
i korsningen Viksjöleden-Nettovägen där 2 st varit måttliga olyckor (ASS 4-8) och 5 st lindriga olyckor
(ISS 1-3). I korsningen Viksjöleden-Järfällavägen har det under samma tidsperiod varit totalt 9 olyckor
där samtliga har varit lindriga olyckor (ISS 1-3). Det har skett en liten ökning av antalet olyckor om
man jämför med åren 2014-2015, närmare bestämt 1 olycka mer per är. Då har inte hänsyn tagits till
trafikökningen som skett under åren samt att området utvecklats med nya Veddesta Handelsplats.
Det kan alltså konstateras att skärmarnas existens på platsen INTE har ökat olyckorna.
Denna fakta samt VTl:s tidigare studie torde tydligt bevisa att skärmarna ej har den negativa inverkan
som har befarats.
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Kommersiella områden i Järfälla kommun
I Järfälla kommuns skyltprogram tas ett antal kommersiella områden upp med särskilt intresse. 81.a.
Veddesta Centrum, men inte HC-Huset. I dag är Veddesta Centrum närmast utdött som centrum
medan området runt Nettovägen med HC-Huset i centrum har kommit att bli en viktig punkt för handel,
både för kommunens invånare samt tillresta besökare.
I skyltprogrammet anges att centrumen tål mer skyltning vilket vi anser även torde gälla
handelsplatsen HC-Huset på samma sätt som Barkarby Handelsplats. Allt annat vore ett kraftigt
gynnande av särskild näringsverksamhet framför annan i kommunen.
Allmänt om samlingsskyltar
. Det anges i Skyltprogrammet att samlingsskyltar skall utformas med hänsyn till kringliggande
bebyggelse, det offentliga rummets karaktär och till trafiksäkerheten.
Samlingsskyltning är mycket vanligt förekommande vid handelsplatser, även i Järfälla Kommun . Det
har tidigare varit fasta skyltar alternativt olika system för utbytbara skyltar. Dagens teknik med LED
och CMS-system ger helt andra möjligheter med även miljömässiga fördelar. Vi kan med en LED-skylt
visa i stort sett vad som helst på vilket sätt som helst via internetuppkopplad GMS-mjukvara. Detta ger
enorma fördelar då ingen person behöver resa till skyltplatsen för att på plats byta ut ett budskap. Det
medför också ett stort ansvar att visa innehåll på ett bra sätt.
Ett bra sätt är enligt vår mening ej för mycket rörelser, undvika ljusa bakgrunder, utforma innehållet så
att stor läsbarhet ges samt välja rätt upplösning på skärmen så att den blir tydlig. Viktigt är också att
en LED-skärm också är utrustad med automatisk ljusreglering så att ljusstyrkan automatisktjusteras
ned när mörkret faller samt kunna vara tillräckligt ljusstark så att den syns tydligt i starkt solljus.
Beskrivning av vad och hur skärmarna skall visa innehåll
Till sökt bygglov vill vi komplettera att skärmarna skall:
Visa högst 8 budskap per minut
Ha automatisk ljusreglering
Under dygnets mörka timmar ha motsvarande högst 500 cd/m 2
Inte visa budskap med ljusa bakgrunder
Inte visa rörliga budskap
Inte visa direkta säljerbjudanden med t.ex. prisuppgifter
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Fastighet och sökande

IFastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Vedde sta 2:23

Nettovägen 1, 175 41 Jär f älla

I

Sökande, fö r- och efternamn

Person-/Organisationsnummer

Digital Visual Solutions Sweden AB

556960 - 5438

IPostadress

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Box 1213

131 28

I

Telefon dagtid {även riktnummer)

Nacka Strand

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

I

Byggherre, för- och efternamn (om annan än ovan)

Organisationsnummer

I

Telefon dagtid {även riktnummer)

Telefon kvällstid {även riktnummer)

E-postadress
Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökande)

Ansökan avser
~ Bygglov

0

Förhandsbesked

D

D

Marklov

D

Rivningslov

Strandskyddsdispens

Tidsbegränsat lov till och med:

Förlängning av tidsbegränsat lov
till och med :

Annat, specificera

D

D

D

Atgärd(er) som ansökan avser

D

D

Tillbyggnad

D

Utvändig ändring

D

Rivning

D Ändrad användning

~

Skylt

D

Plank

D

Mur

0

D

Upplag

D

Parkeringsplats

Helt ny byggnad

Ändring av marknivån

Annat, specificera
(I)
(I)

D

di

C.

·a.

Typ av byggnad som åtgärden avser

i

D Enbostadshus

D

Tvåbostadshus

D

Komplementbyggnad (uthus, garage , förråd och dylikt)

0

~ Affärshus/kontorshus

D

Industribyggnad

E

Annat
Flerbostadshus

D

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad)
Fastighetsarea {tomtyta)

Järfälla kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Bygglovenheten
177 80 JÄRFÄLLA.

Nytillkommen bruttoarea (våningsyta)

Besöksadress
Riddarplatsen 5, 6 tr. Jakobsberg
Telefon/Telefax
08-580 285 00 vx/08-580 352 05

E-postadress
bygglov@jarfalla.se
Webbplats
www.jarfalla.se

I
J

2(2)
Utvändiga material och färger (ska alltid anges vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring)
Fasadbeklädnad

D

0

Trä

D

Tegel

D Betong

Puts

Färg {NCS-nr)

Annat

D Plåt

D

D

Takbeläggning

D

Tegel

0

D

Betongpannor

D

Papp

D

D

Plåt

Skiffer
Färg {NCS-nr)

Annat

D

Bifogade handlingar

0

Nybyggnadskarta

D

Förenklad nybyggnadskarta

0

Utdrag ur baskarta

D

D

Planritning

D

Fasadritning

D

Sektionsritning

D

0

Markplaneringsritning
Konstruktionshandling
Annan bilaga

Förslag till kontrollplan

D

Förslag kontrollplan rivning

0

D

Teknisk beskrivning

Övriga upplysningar
2 st LED-skärmar till befintlig skyltstolpe vid HC-Huset. Skärmarna skall visa
växlande budskap.

Tidpunkt för påbörjande
Datum

I

2019-03-01

Kontrollansvarig

IPerson-/Organisationsnummer

För- och efternamn

Nacka Strand

IPostadress

Utdelningsadress {gata, box etc.)
Telefon dagtid {även riktnummer)
Certifieringsorgan

E-postadress

I

Certifieringen gäller till och med

I

Behörighets nivå

Bifogar certifikat

D

Ja

D

Nej

Ort och datum

INamnförtydligande

Kontrollansvarig, namnteckning
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