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1. Inledning
H a n d l i n g ar
P l a n h a n d lingar
Planförslaget består av:
- Denna planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000

U t r e d n i n g ar
Utredningar som tagits fram under planarbetet:
- Trafikbullerutredning, LN Akustikmiljö, 2016-06-17 (arbetskopia)
- Arkeologisk utredning, Arkeologikonsult 2016-05-12
- Utlåtande om arkeologisk utredning, Länsstyrelsen 2016-06-09
- Dagvattenutredning, WSP, 2016-06-28 (granskningshandling)
- PM. Naturvärden, Järfälla kommun, 2016-05-16
- PM, Översiktlig miljöteknisk provtagning, Delete Service AB, 2016-06-16
Övriga handlingar
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

P l a n e n s s yfte och h u vu d d rag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för välplanerad och yteffektiv bostadsbebyggelse med
lokaler för centrumändamål i gatuplanet. Detta ligger väl i linje med intentionerna i översiktsplanen,
då föreslagen bebyggelse ligger inom det område som benämns som huvudsakligen verksamheter med
möjlighet till urban struktur genom omvandling och förtätning. Fastigheten Säby 3:69 ligger även
inom influensområdet för tunnelbanan, vilket innebär att genomförande av en ny detaljplan skulle
bidra till Järfällas möjligheter att uppfylla sina åtaganden enligt Stockholmsförhandlingen 2013.
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Plandata
Läge
Planområdet ligger inkilat mellan Flyginfarten och Ålstavägen och angränsar till Barkarby handelsplats i väst, Barkarbystaden i öst och syd, samt Västra Järvafältets naturreservat i norr. Mellan planområdet och naturreservatet finns ett mindre bostadsområde med friliggande småhus.

Areal
Planområdets areal uppgår till drygt 5 000 kvm.

M a r k ä g o f örhållanden
Fastigheten Säby 3:69, vilken utgör större delen av planområdet, är privatägd. Endast ett par mindre
områden inom föreslaget planområde utgörs av kommunal mark.

Ti d i g a re ställn in gstagand en
Ri k si n t r e s sen
Området berör inga riksintressen

Ö v e r si k t splan
Översiktsplanen för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-06-14 och ska aktualitetsförklaras under mandatperioden 2014-2018. Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen, då
planområdet ligger inom det område som i översikstsplanen pekas ut som verksamheter med möjlighet
till urban struktur.

RU F S - R egional utvecklingspla n

Planområdet ligger inom den av regionplanen RUFS 2010 utpekade regionala stadskärnan BarkarbyJakobsberg. Kommunen har i RUFS 2010 åtagit sig att skapa en tät och upplevelserik stadsmiljö med
urbana kvaliteter, fler boendemöjligheter, fler arbetsplatser och en bättre kollektivtrafik.

S t o c k h o l msöverenskom m elsen

Planområdet ligger inom kommande tunnelbanas influensområde. Enligt Stockholmsöverenskommelsen 2013 har Järfälla kommun åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder till och med 2030 inom influensområdet.

G ä l l a n d e d etaljplaner, områdes be stä mme lse r
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
					
Detaljplan

Flottiljområdet
Norra Flottiljområdet
Ändring detaljplan, Norra Flottiljområdet
Ändring detaljplan, Norra Flottiljområdet
Ändring detaljplan, Norra Flottiljområdet
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S t r a n d sk ydd
Området omfattas inte av något strand- eller vattenskyddsområde.

K o m m u n ala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 att ge planuppdrag för fastigheten Säby 3:69. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08 godkändes som förstudie till detaljplanearbetet.
Plankostnadsavtal tecknades 2016-03-15 mellan samhällsbyggnadsavdelningen och Stocksunds Hem
AB

Planområdets läge längs Flyginfarten. I närheten pågår detaljplanearbetena Tallbohov samt Barkarbystaden II och III. Planområdet ligger inom kommande tunnelbanas
influensområde.
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2. Befintliga förhållanden
Natur
M a r k o c h vegetation
Området består av en grusplan och asfaltytor med en del större träd. Det finns mindre höjdskillnader
inom planområdet, men sammantaget är området relativt plant. Plushöjdsintervallet för området ligger
mellan 30,58 m och 33,4 m.

N a t u r v ä r d en
Inom planområdet finns inte några intressen registrerade avseende rödlistade arter. Området omfattas
inte av något skydd enligt miljöbalken och berörs inte av område som bedömts som ekologiskt särskilt
känsligt (s.k. ESKO-område). Lövträden inom planområdet är en del av ädellövssambandet på Järvafältet.

Re k r e a t i on och friluftsliv
I närområdet finns det stora ytor skog och naturmark. Västra Järvafältet ses som en stor tillgång gällande möjligheterna till utevistelse i ett skiftande kulturlandskap. Säbysjön, vilken är belägen cirka
400 meter från planområdet, är väl känd för sitt rika fågelliv. En lekpark finns tillgänglig på cirka 500
meters avstånd genom vägnätet.

G e o t e k n i ska förh ållan d en
M a r k f ö r h å llanden
Jorden inom området består av morän i ett tunt och/eller osammanhängande ytlager. Underliggande
lager utgörs av urberg samt fyllnadsmassor enligt SGU:s jordartskarta.

F ö r u t sä t t n ingar för ras och skred
Planområdet ligger inte inom riskområde för ras och skred enligt den kartering som genomförts av
Järfälla kommun 2011.

G r u n d v a t tennivå
Grundvattennivån inom planområdet bör studeras i en geoteknisk undersökning.
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Ra d o n
Enligt behovsbedömningen finns ingen betydande påverkan från radon inom planområdet.
En översiktlig undersökning av radonriskbedömning gjordes för hela kommunen 1997. Området ligger
inom lågriskområde för radon enligt denna kartering. Förhållandena bör undersökas och redovisas mer
i detalj inför bygglov för bostäder. Byggnader ska anläggas och konstrueras så att gällande gränsvärden för radon inte överskrids.

H y d ro l o g iska förh ållan d en
Va t t e n d r a g , sjöar och risk för ö ve r svä mning
Det finns ingen vattenförekomst inom planområdet. Dagvatten från planområdet avleds till Säbysjön,
vars södra ände är belägen cirka 400 meter från fastigheten Säby 3:69. Planområdet ligger inte inom
område med risk för översvämning.

M i l j ö k v a litetsnormer för luft
Luftsituationen i Järfälla är generellt god och miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas i dagsläget.

Be b y g g e l se
Inom planområdet finns två byggnader, varav en befintlig byggnad i den norra delen föreslås ingå i
detaljplanen. Denna byggnad är uppförd av försvaret 1940 och ingår i den samlade militära bebyggelsen kring Barkarby flygfält. För denna byggnad gavs 2015 ett bygglov som medgav delvis ändrad
användning från handel/kontor till bostadsändamål. Byggnaden användes tidigare av militären bland
annat som matsal och värmecentral.
Byggnaden inom planområdets södra del inhyser i dagsläget ett hunddagis. Denna byggnad är en tidigare militär reservbarack, vilken saknar bevarandevärde.

La n d sk a psb ild /stadsb ild
Området präglas till betydande del av storskalighet i och med närheten till Barkarby handelsplats och
de stora ytor för handel som finns vid IKEA, Barkarby Outlet samt Flottiljens köpkvarter.
Planområdet är beläget inom område 44 i kommunens kulturmiljöplan och befintlig byggnad i norra
delen av planområdet är en del av den sammanhållna militära bebyggelsen, knuten till den tidigare
flygflottiljen F8. Med anledning av byggnadernas försvarsmässiga betydelse präglades området av
rikligt med skog och vegetation för att på detta sätt försvåra angrepp från luften. Flottiljbebyggelsen är
genomgående låg med byggnader på två-tre våningar. Majorskan, vilken tidigare tjänat som bland annat officersmäss och kanslihus, är områdets profilbyggnad. Denna är uppförd i tre våningar i suterräng
och är putsad i vitt.
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Majorskan är den mest utmärkande byggnaden i den militärhistoriska bebyggelsesmiljön.

Byggnaderna kring F8 anlades utspritt och med skydd av vegetation för att försvåra fientliga luftangrepp.
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K u l t u r h i s toriskt värd efu ll milj ö
F o r n l ä m n ingar och byggnadsm inne n
Planområdet gränsar till ett känt fornlämningsområde, Järfälla 115: 1. Av denna anledning har utbredningen av detta fornlämningsområde undersökts inom ramen för planarbetet och länsstyrelsen har
kommit med ett utlåtande i frågan. Inom fastigheten Säby 3:69 finns inga spår av fornlämningar. Om
man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning så föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

K u l t u r l a n d skap
Planområdet ligger i nära anslutning till Västra Järvafältets naturreservat, vilket innebär att stora naturoch kulturvärden finns inom planens influensområde.

G a t o r o c h trafik
Planområdet ramas in av Flyginfarten och Ålstavägen. Flyginfarten hade mellan Herrestavägen och
Kaptensvägen år 2013 en årsdygnstrafik på 1400. För Ålstavägen finns inga mätningar gjorda. För
cykeltrafik finns en mätning på 223 cyklar i årsdygnstrafik på sträckan Flyginfarten-Järvafältet
Längs västra delen av planområdet går en gångväg, vilken leder ner till Barkarby handelsplats.
Det föreslagna planområdet har god tillgång till kollektivtrafik genom buss 567, vilken går mellan
pendeltågsstationerna Jakobsberg och Barkarby. Denna linje går med kvartstrafik i bägge riktningarna
6.00–20.00 på vardagar. Restiden till Jakobsbergs station är sju minuter medan restiden till Barkarby
station är elva minuter.

O f f e n t l i g och k ommersiell ser vic e
Dalens förskola finns i planområdets närhet. Tallbohovskolan (F-9) finns på ca 700 meters avstånd från
planområdet. Närmaste sjukvård ligger ungefär en kilometer bort i form av Jakobsbergs vårdcentral.
En livsmedelsbutik (ICA Maxi) finns i Flottiljområdet på mindre än en kilometers avstånd från planområdet. Vid Barkarby handelsplats finns också omfattande kommersiell service. I befintlig byggnad
på planområdet finns i dagsläget flera restauranger, vilkas verksamhet bör kunna gynnas av ett tillskott
av fler boende i närområdet.

Te k n i sk f örsörjn in g
E.ON äger det fasta elnätet
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S t ö r n i n g a r och risker
Bu l l e r, v i b rationer
Området är idag bullerstört från omkringliggande vägar, men även från E18, vilken är belägen ungefär
500 meter från planområdet. Området påverkas även av buller från närliggande kommersiella verksamheter.

F a r l i g t g ods
Planområdet berörs inte av transportled för farligt gods.

F ö r o r e n a d mark
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet, men då det i kommunens översiktsplan
bedöms föreligga risk för markföroreningar inom aktuellt område på grund av tidigare industriell
användning (se sidan 89 i översiktsplanen) har en miljöteknisk markprovtagning genomförts. Detta för
att säkerställa att marken är lämplig för bostadsändamål. Denna provtagning visar inte på några föroreningar som når upp till naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.

Ortofoto av föreslaget planområde. Befintlig byggnad på planområdets norra del ingår i den
skyddsvärda militära bebyggelsen kring Barkarby flygfält.
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Del av gällande detaljplan för Flottiljområdet. Streckad linje är föreslaget område för
ny detaljplan.

Befintlig byggnad med tillhörande industriskorsten på norra delen av fastigheten Säby
3:69. Denna byggnad ges skydd i förslaget till ny detaljplan enligt innehåll i Plan- och
bygglagen kap. 8: §§ 13, 14 & 17.
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Tidigare militär reservbarack som föreslås rivas för att möjliggöra nybyggnation.
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3. PlanförslaG

N y b e b y g gelse
Bo st ä d e r o ch verksam heter
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation av ett flerbostadshus med lokaler för
centrumändamål i gatuplanet. Det nya huset föreslås ha fyra våningar och skulle enligt förslaget kunna
inrymma 60 bostäder med storleken 1 rum och kök. För att möjliggöra detta kommer den mindre
byggnaden, vilken i dagsläget inhyser ett hunddagis, i den södra delen av planområdet att behöva
rivas. Parallellt med detta sker utveckling av befintlig byggnad inom den norra delen av planområdet,
där fastighetsägaren fått ett beviljat bygglov för delvis ändrad användning till bostäder. Sammanlagt
24 bostäder tillkommer i denna byggnad, vilken i dagsläget också inhyser restauranger och butiker i
gatuplanet.
Den föreslagna byggnaden skulle tillföra värde till området, dels genom ett behövligt tillskott av
mindre lägenheter, men också genom att de föreslagna lokalerna i gatuplanet skulle kunna bidra till att
ge ett område dominerat av storskaliga verksamheter en mer urban karaktär. Nybyggnationen i planområdets södra del föreslås ha lokaler för centrumändamål med en sammanlagd yta av drygt 300 BTA.
Med centrum som planbestämmelse menas den typ av verksamheter som bör ligga centralt eller på annat sätt ska vara möjlig att nå för många människor. Genom att i plankartan reglera lokaler i gatuplan
för centrumändamål möjliggörs inte bara för kommersiell handel, utan även exempelvis kontor eller
föreningslokaler.

Föreslagen ny byggnad och dess anpassning till terrängen. Bild: Wass Arkitektur
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Ny bebyggelse kommer i möjligaste mån anpassas till befintlig skyddsvärd bebyggelse i Flottiljområdet. Detta sker genom att ny byggnad vad gäller materialval, färgsättning och fönster följer det arkitektoniska språk som finns i omgivande bevarandevärd bebyggelse. Detta regleras genom utformningsbestämmelser i plankartan. Den strama, funktionalistiska byggnadsstilen som präglar Flottiljområdet ska
beaktas genom att tillkommande byggnad putsas i liknande kulör som byggnaderna omkring. Taket
redovisas som belagt med svart valsad pannplåt och ges en lutning som harmonierar väl med närliggande byggnader.

A l l m ä n p lats
Planförslaget innehåller två mindre områden med allmän platsmark. En del av en lokalgata i planområdets norra del samt ett mindre naturområde i planens östra del. I direkt anslutning till planområdet
finns ett skogsområde med höga natur- och kulturvärden.
Skälet till att mindre ytor med allmän platsmark ingår i planområdet är för att anpassningen till befintlig plan för Flottiljområdet ska bli så rationell som möjligt. I denna plan regleras en del av gatan
i korsningen FlyginfartenÅlstavägen som kvartersmark och då detta strider mot aktuell användning
föreslås denna yta istället regleras som allmän plats med användningen LOKALGATA. Då avstyckningen av fastigheten Säby 3:69 inte följt gällande användningsgräns mellan allmän platsmark och
kvartersmark skulle en remsa med kvartersmark kvarbli i planen för Flottiljområdet (D 2005 03 07)
om plangräns för detaljplanen Säby 3:69 lades på fastighetsgränsen. Därför föreslås denna yta ingå i
planen, där den ges användningen NATUR.

G a t o r o c h trafik
Inga nya allmänna vägar kommer anläggas och planområdet ansluter direkt till allmänt gatunät. Entré
till planområdet sker från Flyginfarten. Hämtning av avfall från befintlig byggnad i planområdets norra
del ska kunna genomföras från Ålstavägen. I dagsläget är infarten till planområdet mindre tydlig och
det är önskvärt att förslaget till plan ska möjliggöra en mer rationellt utformad trafiklösning på platsen.
I planområdets norra del finns i dagsläget infart till fastigheten Säby 3:69 från korsningen Flyginfarten/Ålstavägen. Detta är en otillfredsställande trafiklösning, då infarten sker över befintlig gångbana
samtidigt som sikten är begränsad. I planen läggs därför utfartsförbud längs denna del av planområdet
för att därigenom skapa en mer trafiksäker lösning för såväl gång-, cykel- som biltrafikanter.
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Fastigheten Säby 3:69 kan idag angöras från korsningen Flyginfarten/Ålstavägen. Den
nya detaljplanen möjliggör en säkrare lösning för samtliga trafikanter genom att denna
infart stängs.

P a r k e r i n g för bil och cykel
Parkering för bil och cykel för boende samt verksamheter kommer lösas på kvartersmark inom planområdet. Eftersom planområdet ligger inom influensområdet för kommande tunnelbana bedöms
kommunens parkeringsnorm för zon A kunna tillämpas. Detta innebär 0,6 bilplatser per bostad, det
vill säga sammantaget 51 parkeringsplatser. För tillkommande lokaler avsedda för centrumändamål i
gatuplanet prövas 0 som parkeringstal, det vill säga den norm som används för butiker i gatuplanet i
Barkarbystaden. För befintlig handel och restauranger bör det möjliggöras för cirka 20 bilplatser. Antalet handikapplatser bör följa kommunens norm på 5 %.
Boendeparkering för cyklar löses inom ny byggnad. Cykelförrådet ska vara låsbart och tillgodose
möjligheter för boende att förvara cyklar enligt Järfälla kommuns parkeringsnorm för cykel. Då de tillkommande bostäderna kommer vara små bedöms kommunens norm för studentbostäder, det vill säga
1,5 cykelplatser per bostad, kunna tillämpas. Detta skulle innebära minst 126 cykelplatser. I anslutning
till centrumlokaler ska cykelparkering finnas för anställda samt besökare.
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K o l l e k t i v trafik
Planområdet trafikeras av buss 567, vilken går mellan Jakobsbergs station och Barkarby station. Vissa
turer går också till Sollentuna station. Planområdet ligger ungefär en kilometer från planerad tunnelbanestation i Barkarbystaden. Området ligger även inom reellt gångavstånd från pendeltågstationen i
Jakobsberg.

Planområdet trafikeras av kollektivtrafik genom buss 567.

Te k n i sk f örsörjn in g
Va t t e n f ö r sörjning, spillvatten
Området kommer kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Planområdet kan anslutas till
befintligt nät, men eftersom ledningarna är anpassade efter nuvarande kapacitet kommer en utbyggnad
behöva göras. I planens genomförandebeskrivning klargörs de åtaganden som ligger på exploatören
gällande utbyggnad av befintligt nät. Detta regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

D a g v a t t e nhantering
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eftersträvas inom planområdet och föroreningar i dagvattnet ska om möjligt tas omhand vid källan.
En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet och denna pekar på möjliga åtgärder för att
16
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dagvattnet ska kunna hanteras enligt kommunens riktlinjer. Om möjligt, föreslås i första hand infiltration av dagvatten genom att genomsläppliga ytor anläggs. För att detta ska vara genomförbart krävs en
geoteknisk utredning som visar på om marken i fråga är lämplig för infiltration. I andra hand föreslås
att ett fördröjningsmagasin anläggs och att denna lösning kompletteras med så kallade rain gardens,
vilka förutom att fördröja dagvattnet också kan bidra till rening av dagvattnet. Även denna lösning
innebär att en geoteknisk undersökning skulle behöva genomföras för att undersöka behovet av tätduk
runt magasinet. Tillämpas lösningen med fördröjningsmagasin ska detta förses med anordning för oljeavskiljning, eftersom antalet parkeringsplatser bedöms bli fler än 40. Slutsatsen är att båda lösningarna
är möjliga med föreslagen reglering på plankartan.
Området bör höjdsättas så att dagvatten leds ut från byggnaderna och så att avrinning från höjden med
naturmark ges rinnvägar förbi byggnaderna.

Förslag på dagvattenlösning om alternativet med fördröjningsmagasin tillämpas. Bild: WSP

E l & e n e rgiförsörjning
E.ON äger fjärrvärmenätet i Järfälla kommun samt det fasta elnätet.

Av f a l l sh a ntering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser för exempelvis utformning och dimensionering finns i avfallsföreskrifterna med tillhörande tillämpningsanvisningar. Sortering av avfall sker i anslutning till byggnader inom fastigheten Säby 3:69, genom att två
källsorteringsrum anläggs, vilka möjliggör sortering av avfall för såväl boende som verksamhetsutövare
17

Dnr Kst 2015/486
SAMRÅDSHANDLING
2016-08-18

Görvälns återvinningscentral finns på ca 5 km avstånd. Under byggtiden ska restprodukter sorteras.
Översiktsplanen betonar att tillgänglighet till god avfallshantering för invånare och entreprenörer är
viktigt att beakta.
För att säkerställa en trafiksäker lösning föreslås möjlighet för sopbil att hämta avfall utan att behöva
vända. Detta möjliggörs genom att både infart och utfart anordnas längs Flyginfarten. Avfall från bostäder och verksamheter i befintlig byggnad i norra delen av planområdet hämtas från Ålstavägen. Se
även avsnitt Gator och trafik.

Br e d b a n d
Planerad bebyggelse kommer att kunna anslutas till befintligt tele- och fibernät.
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4. Konsekvenser

Be h o v sb e d ömnin g
Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som beskrivs i
PBL 4 kap 34 § eller MB 6 kap 11§. Därmed kommer en miljökonsekvensbeskrivning inte behöva tas
fram. Detta då planförslaget:
•

Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

•

Inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

S a m m a n f attnin g av k on sekvense r
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande.

K l i m a t p å verkan och hushållnin g me d na tur r e sur se r

Genom att exploatera ytterligare ökar transporterna, vilket skapar mer utsläpp. Samtidigt kan en tät
struktur bidra till att fler målpunkter kan nås tack vare god kollektivtrafik och tillgängliga gång- och
cykelstråk.

N a t u r m i l jö

Lövträden inom planområdet är en del av ädellövssambandet i Järvafältet. Ädellövssambandet bedöms
inte påverkas betydligt eftersom planförslaget inte föreslås ta större anspråk på närliggande skogsmark. Ett natur-PM har tagits fram för planområdet och detta pekar på åtgärder som bör vidtas för att
skydda de naturvärden som finns. Ett antal träd kommer behöva tas bort för att möjliggöra nybyggnation. I samband med utbyggnaden ska dock så mycket vegetation som möjligt bevaras och vid behov
också kompletteras. Ved från de träd som ändå kommer behöva tas ner föreslås läggas på närliggande
naturmark.

Va t t e n m i ljö

Dagvatten från planområdet avleds till Säbysjön. Dagvattenhanteringen inom planområdet ska säkerställa att en försämring av recipientens vattenkvalitet inte sker.

Luft

Genomförande av planförslaget bedöms inte påverka luftkvaliteten nämnvärt.

K u l t u r m i ljö och landskapsbild

Föreslagen ny bebyggelse kommer ha inverkan på stadsbilden i området. Det är därför av stor vikt
att hänsyn tas till befintlig bebyggelse och att ny byggnad passar väl in i omgivningen.  Då den nya
byggnaden kommer att avvika från befintlig omkringliggande bebyggelse i skala är det särskilt viktigt
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att betona betydelsen av gestaltning, materialval och färgval för att i möjligaste mån bevara områdets
karaktär. Detta regleras genom utformningsbestämmelser i plankartan.

Bu l l e r
En trafikbullerutredning har utförts inom ramen för planarbetet. Denna visar på hur planområdet
påverkas av buller från såväl trafik. Utredningen ska till granskningen kompletteras också med verksamhetsbuller. Målsättningen är att bostäder ska kunna anordnas så att de klarar uppsatta riktvärden
gällande en god ljudmiljö.
I förordningen om trafikbuller från 2015 tolereras högre riktvärden för bostäder upp till 35 m², se
nedan:
SFS 2015: 216. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Enligt beräkningar i bullerutredningen överskrids ovannämnda riktvärden för buller vid fasad för ett
antal av de bostäder som föreslås anläggas längs Flyginfarten. Då den föreslagna planlösningen är
mindre lägenheter om 1 rum och kök är det i aktuellt fall svårt att anlägga en tyst sida, vilket normalt
kan tillämpas i bullerutsatta lägen. Då avstegen gällande ekvivalent ljudnivå är små, 1-3 dbA, och
det är ytterst angeläget att tillskapa mindre lägenheter bör dock en samlad bedömning göras i detta
fall. Det bör betonas att de trafikvolymer som använts för att beräkna bullernivåerna bygger på trafikprognos för Barkarbystaden alternativ hög. De trafikvolymer som bullervärdena baseras på är de som
bedöms som de högsta tänkbara.
Enligt Boverkets allmänna råd om buller i planeringen gäller att varje projekt måste bedömas för sig,
utifrån de sammantagna kvaliteter det aktuella projektet besitter. En sammanvägning bör alltid göras
för den slutliga bedömningen av projektet. Huruvida ett projekt kan vara genomförbart även om inte
önskad ljudnivå uppnås i samtliga bostäder måste därför bedömas från fall till fall. Med möjlighet till
rekreation inom promenadavstånd kan även människor i en bullerutsatt miljö ges goda förutsättningar
för en trivsam boendemiljö.
Det senare möjliggörs i det aktuella fallet genom närheten till de stora rekreationsområden som finns
inom Västra Järvafältets naturreservat. Det bör också betonas att det inte är förenligt med ett hållbart
samhällsbyggande att lösa bullerproblemen genom att ytterligare sprida ut bebyggelsen. Detta kan leda
till ett ytterligare ökat bilberoende, vilket kan ha effekter på både miljö och hälsa. Av hänsyn till människors hälsa ska dock inomhusvärdena för buller alltid klaras, vilka regleras i Boverkets byggregler.
Tillkommande bostäder föreslås ha en bullernivå inomhus som inte överstiger 26 dbA ekvivalent och
41 dbA maximal ljudnivå. Bedömningen i detta fall är att marken i fråga kan anses som lämplig för
bostadsändamål.
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Ri sk e r
F ö r o r e n a d mark
Eftersom marken inom planområdet tidigare använts för industriella ändamå har en miljöteknisk
markprovtagning genomförts för att säkerställa att marken är lämplig för bostadsändamål. Resultatet
av denna var att halterna av miljöfarliga ämnen understeg naturvårdsverkets riktvärden för känslig
markanvändning.
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5. Genomförande
O r g a n i sa torisk a frågor
A n sv a r sf ördelning
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplan och ansvarar för erforderliga avtal. Bygg- och
miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid granskning av lov och anmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på kommunens och/eller fastighetsägarens initiativ och bekostnad. Exploatören ansvarar för genomförandet av nybyggnation samt
erforderliga anläggningar inom kvartersmark.
Exploatören bekostar utbyggnad av ledningsnät.

H u v u d m a nnaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Allmän plats utgörs inom planområdet av lokalgata samt
naturmark.

Av t a l
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtal skall
vara klart senast vid antagande.

F a st i g h e t srättsliga frågor
F a st i g h e t sbildning, gemensamhe tsa nlä ggninga r m.m.
En fastighetsreglering ska genomföras med hänseende av att fastigheten Säby 3:69 inte överensstämmer med användningsgränser i befintlig detaljplan för Flottiljområdet. För att möjliggöra underhåll av
fasad på tillkommande byggnad kommer även en fastighetsreglering att genomföras i den sydvästra
delen av fastigheten Säby 3:69, innebärande att mark överförs från kommunens fastighet Säby 3:75 till
fastigheten Säby 3:69.

S e r v i t u r, ledningsrätt och andra f a stighe tsr ä ttsliga a vta l
Fastigheten Säby 3:69 är belastad med ett olokaliserat servitut, vilket säkrar åtkomsten till den transformatorstation som är belägen på kommunens fastighet Säby 3:20. Förmån av servitutet har kommunens fastighet Säby 3:20 Eventuellt kan servitutet fastighetsbestämmas med en överenskommelse i
samband med regleringen.

Ek o n o m i sk a frågor
Kostnaden för att ta fram detaljplanen regleras i ett plankostnadsavtal mellan kommunstyrelseförvaltningen och exploatören.
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Byggherren ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark samt bekostar utbyggnad av ledningsnät.

Te k n i sk a frågor
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet. Exploatören ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs för planens genomförande.

G e n o m f ö r and etid
Planens genomförandetid är fem 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. Byggstart planeras till 6-12 månader
efter laga kraft. Preliminärt bedöms planen vinna laga kraft andra kvartalet 2017.
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6. MEDVERKANDE
M e d v e r k and e tjänstemän
Ruben Wennerberg		
Samhällsplanerare
Git Lennaárd
Exploateringsingenjör
Gustaf Bergeröd
Trafikingenjör
Ingrid Kennerstedt-Bornhall
Kultursekreterare
Helena Fermsjö			Bygglovhandläggare
Lena Granqvist			Plantekniker/planhandläggare
Ulrika Hamrén			Miljöplanerare

Ö v r i g a medverk an d e
Jacob Gerson, Gerson Real Estate
Robert Akgun, Stocksunds Hem AB

Malin Danielsson
Planchef				
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Ruben Wennerberg
Samhällsplanerare

INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD
Detajplanen upprättas med standardförfarande enligt följande tidplan:
Samråd			September 2016
Granskning		

q1 2017

Beslut om antagande

q1 2017

Samråd pågår under tiden 12 september – 30 september 2016. Planhandlingarna finns tillgängliga
på kommunens webbplats www.jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa hos kommunens
kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum samt i kommunalhusets entré, Vasaplatsen 11
i Jakobsbergs centrum.
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 3 oktober 2016 till Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ruben Wennerberg
telefon: 08‑580 282 85
epost: ruben.wennerberg@jarfalla.se

postadress: 177 80 Järfälla
telefon växel: 08-580 285 00
epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se
webbplats: www.jarfalla.se

