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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 får 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.
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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  5 november 2018 (Kommunstyrelsens beslut § 174)
• Samråd   andra kvartalet 2021
• Granskning   fjärde kvartalet 2021
• Beslut om antagande andra kvartalet 2022
Samråd pågår under tiden 21 maj – 11 juni 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 11 juni 2021 till 
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla 
eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.
Märk din skrivelse med diarienummer Kst 2018/971, Detaljplan för Skälby 3:794 
m.fl..

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.

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen

Erik Blomquist, planhandläggare
08-580 226 54

erik.blomquist@jarfalla.se
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1. OM PLANEN

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fem privata fastigheter i Skälby. Totalt 
innebär det att det tillkommer fem nya fastigheter i området. Detaljplanens syfte är även att 
möjliggöra att respektive styckningslott kan bebyggas med ett enbostadshus. Fastigheterna 
ligger på Brynjevägen 19 och 21 (Skälby 3:795 och 3:794) samt Vårdkasevägen 19, 21 och 23 
(Skälby 3:803, 3:802 och 3:801). Enligt den gällande detaljplanen är fastigheter under 1000 
kvm inte tillåtet. Den reglerar även att mer än en tiondel av en fastighet inte får bebyggs. En 
ny detaljplan måste därför göras för att möjliggöra avstyckning och ny bebyggelse.

Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör även denna 
planbeskrivning.

Planförslag
Planförslaget innebär att en avstyckning av respektive fastighet möjliggörs samt att ett 
nytt enbostadshus kan anläggas på respektive styckningslott, totalt möjliggörs fem nya 
enbostadshus. De nya enbostadshusen möjliggörs bakom den befintliga bebyggelsen. Den 

Figur 1: Planområdet ligger i Skälby, ca 2 km från Barkarby station.
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västra delen av fastigheterna Skälby 3:801-3:803 är kuperade vilket gör suterränghus lämpligt 
eftersom det är enklare att uppfylla tillgänglighetskraven med denna typ av hus. Med 
suterränghus anpassas den nya bebyggelsen in i landskapet. Den nya bebyggelsen anpassas till 
den befintliga bebyggelsen även genom höjdsättning, taklutning och begränsad byggnadsarea. 

Tillgänglighet
De nya bostadsbyggnaderna ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- 
eller orienteringsnedsättningar. För de tre styckningslotterna i östra delen av planområdet 
innebär planförslaget en nivåskillnad mellan angöring och entréplan som överskrider en 
meter, som Boverkets byggregler (BBR) anger. För att de tillkommande bostäderna ska vara 
tillgängliga är installation av hiss en förutsättning. För Skälby 3:802 och 3:803 finns det 
möjlighet att anordna en gemensam hiss då de delar skaftväg.

Tillgänglighet för räddningstjänst
I och med att planområdet är kraftigt kuperat ställs särskilda krav på de tillkommande 
skaftvägarna och angöringsytorna för att de nya bostadshusen ska vara tillgängliga för 
räddningstjänsten. De regleras med markhöjdpunkter och maxlutning. Utöver detta behöver 
angöringsytorna och skaftvägarna anordnas med hänsyn till räddningstjänstens fordon. Det 
innebär att de ska anordnas med en kurvavfasning med radie om 7 meter.
Vidare har nivå för lägsta golv reglerats så att avstånd mellan angöring och entré uppfyller 
räddningstjänstens krav. 

Figur 2: Enkel illustration av planförslaget med tillkommande skaftvägar och huvudbyggnader. 
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Nuläge 

Nuläge + förslag

Figur 5: 3D modell av planområdet i nuläget. Sett från norr.

Figur 6: 3D modell av planområdet enlig planförslag, ny bebyggelse på Skälby 3:794 och 3:795 är ej 
med i illustration. Sett från norr.

Vårdkasevägen

Nuläge

Figur 3: 3D modell av planområdet i nuläget. Sett från öster.

Figur 4: 3D modell av planområdet enlig planförslag, ny bebyggelse på Skälby 3:794 och 3:795 är ej 
med i illustration. Sett från öster.
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Markarbeten
Planförslaget innebär att stora massor berg behöver sprängas bort. Det är framförallt de östra 
fastigheterna där stora markarbeten behöver göras eftersom området är kraftigt kuperat. 
Markarbeterna är nödvändigt för att anlägga byggnader, angöringsplatser och skaftvägar. En 
del av massorna bedöms kunna återanvändas för att anlägga skaftvägarna. I den västra delen 
kommer det antagligen också vara nödvändigt att spränga bort berg för att klara av kravet på 
max 10% lutning för skaftvägarna och eventuellt även för att anlägga huvudbyggnader. Dock 
inte i samma utsträckning som för de östra fastigheterna.  

Stödmurar
Skaftvägarna till de tre östra styckningslotterna följer terrängen relativt väl vilket betyder att 
inga större stödmurar kommer att krävas för att anlägga dessa. Marken kommer dock behövas 
fyllas upp längs med vägarna. Skaftvägarna till de två västra styckningslotterna kommer 
eventuellt behöva stödmurar, dock inte särskilt höga.

Angöring
Det parkeringsutbud som ska 
följas bestäms genom kommunens 
parkeringsnorm. Nuvarande 
parkeringsnorm anger två bilar per 
fastighet.
I figur 2 illustreras planförslaget i 
sin helhet och i figur 3-6 illustreras 
planförslaget för det östra 
planområdet. Styckningslotterna 
till Skälby 3:802-3:803 delar på en 
angöringsyta vilket innebär att det 
finns utrymme att backa tillräckligt 
mycket för att kunna köra ner för 
skaftvägen utan att backa. För 
fastigheten Skälby 3:801 kommer 
ett suterränggarage behöva 
anordnas för att kunna vända med 
bil. I Figur 7 syns en illustration 
på hur garaget kan utformas för att 
göra det möjligt.

Vårdkasevägen 23

Hiss går från garage 
upp genom huset

Figur 7: Illustration över befintlig (närmast) och ny bebyggel-
se på fastigheten Skälby 3:801.
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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. Gatan planläggs då det är nödvändigt 

att reglera utfartsförbud, som endast får placeras i gräns mellan 
kvartersmark och allmän platsmark. 

Användning av kvartersmark
 B Inom planområdet tillåts endast bostäder.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
 Bebyggandets omfattning 
 e1 Takvinkeln ska vara mellan 14 och 45 grader om 

huvudbyggnadens nockhöjd överstiger +33,0 meter över 
nollplanet. Takvinkeln regleras för att förhindra att fler än två 
våningar byggs.

 e2 Största byggnadsarea är 105 m2. Byggrätten motsvarar ungefär 
25 % av minsta fastighetsstorlek, med bygglovsbefriade åtgärder 
inräknat.

 e3 Största byggnadsarea är 130 m2. Största öppenarea är 40 m2. 
Byggrätten motsvarar befintlig bebyggelse. 

 e4 Största byggnadsarea är 130 m2, ett garage om 40 m2 får 
uppföras med högsta nockhöjd om 4 meter. Byggrätten 
motsvarar befintlig bebyggelse.

 e5 Största byggnadsarea är 165 m2. Byggrätten motsvarar befintlig 
bebyggelse.

 e6 Högsta nockhöjd är +24,4 meter över nollplanet. 
  Marken får inte förses med byggnad. Syftet är att hålla avstånd 

mellan byggnader och hindra att byggnader kan uppföras på 
skaftvägar eller angöringsplatser.

  Endast komplementbyggnad får placeras. Syftet med 
bestämmelsen är att befintligt garage inte ska bli planstridigt.

  Högsta nockhöjd över nollplanet. Nockhöjderna regleras så att 
högst två våningar kan uppföras inom planområdet.

  Minsta takvinkel i grader. Takvinkeln regleras, dels för att 
byggnaderna ska passa in i områdets karaktär, dels för att 
förhindra att fler än två våningar byggs. 
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Fastighetsstorlek 
 d1 Minsta fastighetsstorlek är 700 m2
 d2 Minsta fastighetsstorlek är 600 m2
Utförande
 b1 Lägsta nivå för färdigt golv är +24,0 meter över nollplanet. 

Nivå för färdigt golv regleras för att säkerställa att byggnaden 
inte placeras lägre i terrängen och därmed kan uppföras i fler 
våningar.

 b2 Lägsta nivå för färdigt golv för huvudbyggnad är +33,0 meter 
över nollplanet. 

 b3 Lägsta nivå för färdigt golv är +31,0 meter över nollplanet. 
 b4 Lägsta nivå för färdigt golv är +20,0 meter över nollplanet. 
 b5 Lägsta nivå för färdigt golv är +27,0 meter över nollplanet. 
 b6 Lägsta nivå för färdigt golv är +21,0 meter över nollplanet. 
  b7 Takvatten ska ledas till fördröjningsmagasin med en 

fördröjningsvolym om minst 2 m3.
 b8 Takvatten ska ledas till fördröjningsmagasin med en 

fördröjningsvolym om minst 2,75 m3.
  Minst 50% av marken inom varje fastighet ska vara 

genomsläpplig.  Genom att reglera andel genomsläpplig mark 
kan avrinningen begränsas. 

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
  Endast en bostadslägenhet får inredas per fastighet.
Markens anordnade och vegetation
  Största lutning angivet i procent

  Markens höjd över angivet nollplan
Stängsel och utfart
  Utfartsförbud. För att säkerställa att skaftvägarna hamnar enligt 

planförslaget läggs utfartsförbud längs vissa sträckor.

Administrativa bestämmelser
 Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 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. 
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3. KONSEKVENSER

Miljökonsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
beskrivs i PBL 4 kap 34 § eller MB 6 kap 11§. Därmed kommer en miljöbedömning inte att 
göras.

Naturmiljö
Planförslaget innebär att äldre tallar och medelålders ekar riskerar att försvinna, däremot 
påverkas inga andra naturvärden inom influensområdet. 
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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.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
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. Kommunen ansvarar 
för anläggande, drift, och skötsel av allmän platsmark. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats vilken utgörs av gator inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Kostnaden för framtagande av detaljplan och dess genomförande regleras i en 
projektbudget. Ett plankostnadsavtal är upprättat mellan kommunen och beställaren, det 
vill säga fastighetsägarna till Skälby 3:794, 3:795, 3:801, 3:802 och 3:803. Beställaren 
bekostar planarbetet för att uppdatera detaljplan och upphäva gällande tomtindelning. 
Fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäterimyndigheten och bekostas av 
fastighetsägaren.

Tekniska frågor och utförande
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet. 
Beställaren ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs 
för planens genomförande.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 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.
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Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsindelning innebär att fem nya fastigheter tillkommer inom 
planområdet. Skälby 3:794, 3:795 och 3:801 får egna skaftvägar. För Skälby 3:802 och 
3:803 föreslås en gemensamhetsanläggning då de behöver dela skaftväg och angöringsytor. 
Lösningen illustreras i bilden nedan. För övriga fastigheter föreslås skaftvägarna tillhöra 
styckningslotterna. Alla fastigheter inom planområdet bedöms kunna styckas med en minsta 
fastighetsstorlek om 700 m2 förutom Skälby 3:803 där styckningslotten inte kan bli särskilt 
mycket större än 600 kvm enligt befintliga förhållanden. Skälby 3:803 är dock 1568 m2 vilket 
innebär att det teoretiskt går att avstycka två fastigheter om minst 700 m2.

Figur 8: De röda linjerna illustrerar befintliga fastighetsgränser, de gula streckade linjerna illustrerar 
fastighetsgränser efter avstyckning och den gula figuren illustrerar gemensamhetsanläggningen.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDJUPNINGAR

Plandata
Läge och areal
Planområdet är begränsat till fastigheterna Skälby 3:795, 3:794, 3:803, 3:802 och 3:801 som 
ligger i Skälbys villaområde, Järfällas sydligaste stadsdel.  Fastigheternas storlek varierar från 
1568 till 1870 kvadratmeter, totalt uppgår planområdets areal till 8449 kvadratmeter.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattas av fem privata fastighetsägare, en per fastighet.

Strategiska planeringsunderlag
Riksintressen
Området berör inte några riksintressen.

Regional utvecklingsplan RUFS
Området som planområdet ligger i är utpekat av den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS) som ett sekundärt bebyggelseläge. Det är ungefär ca 2.5 km till 
Barkarby station som är en av länets åtta regionala kärnor enlig RUFS 2050.

Översiktsplan
Översiktsplanen ”Järfälla - nu till 2030” för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 
2014-06-02 och aktualitetsförklarades 2018-09-17. I översiktsplanen är planområdet utpekat 
som ett område med bibehållen karaktär. Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande 
översiktsplan.

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

Nr Namn Laga kraft
30/104 SBD Förslag till byggnadsplan för del av fastigheterna Björkeby 

1, Skälby 3:1, m. fl.
1944-05-13

Kst 2007/587 Vårdkasevägen 18, fastigheten Skälby 3:822. 2009-06-01.
Kst 2010/298 Vårdkasevägen 20, fastigheten Skälby 3:823 2011-11-15

64/142 SBD Förslag till ändring av den 13 maj 1944 fastst. byggn.pl. för 
fast. Skälby 3:1, 3:3 m. fl.

1949-04-08

Den nu gällande detaljplanen är från 1944 och tillåter friliggande egnahem på stora 
fastigheter, (minst 1000 kvm). Byggnaderna ska placeras ca 6 meter från vägen för att ge 
plats åt förgårdsmark. Detaljplanen tillåter att max en tiondel av fastigheten får bebyggas. 
Huvudbyggnaden får uppföras i högst två våningar och ej till en större höjd än 7,5 meter. 
Vidare regleras taklutningen till max 30 grader och högst ett kök per huvudbyggnad får 
inredas.
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Bebyggelse
Inom planområdet finns fem huvudbyggnader samt ett antal komplementbyggnader. På 
Skälby 3:801 står idag en huvudbyggnad med två våningar med byggnadsarea (BYA) om 
ca 125 kvm och nockhöjd om ca 7,5 meter. På fastigheten står idag även ett garage med 
nockhöjd 3,05 m och en BYA på 40 kvm samt två komplementbyggnader.
På Skälby 3:802 står idag en huvudbyggnad med två våningar med BYA 123 kvm och 
nockhöjd om ca 6 meter. Huvudbyggnaden är hopbyggd med ett garage om ca 40 kvm.
På Skälby 3:803 står idag en huvudbyggnad med två våningar i suterräng med BYA 125 kvm 
och en nockhöjd på ungefär 6,5 meter. På tomten finns även en friggebod samt ett litet hus på 
30 kvm.
På Skälby 3:795 står idag en huvudbyggnad med två våningar i suterräng med BYA 96 kvm 
och en nockhöjd på ungefär 7 meter. Det finns även ett garage på 40 kvm.
På Skälby 3:794 står idag en huvudbyggnad med två våningar i suterräng med BYA 112 kvm. 
På tomtens framsida har en upphöjd pool samt ett ouppvärmt förråd anlagts, där förrådstaket 
fungerar som en terrass som ligger i samma höjd som pooldäcket.

Landskapsbild
Skälby är ett villaområde som ligger väster om Barkarby och är den stadsdel som ligger 
längst söderut i Järfälla kommun. Skälby finns dokumenterad sedan 1500-talet. Dock talar 
omgivande fornlämningar för att byn var redan byggd under förhistorisk tid. På 1500-talet 
var Skälby en by med två gårdar. Det var företaget AB Hem på Landet som köpte stora 
delar av Skälby Gårds ägor 1921 och med syftes att skapa ett egnahemsområde. Företaget 
hade viss anknytning till Svenka Kyrkan och ville skapa hygieniska och socialt föredömliga 
arbetarbostäder till ett rimligt pris. Genom åren har Stockholm växt och Skälby ligger inte 
längre i ett perifert läge ute på landet. Sedan AB Hem på Landet förvandlade området till ett 
egnahemsområde där naturen utgjorde en stor del av området har fastigheter styckats och till 
följd har fler bostäder tillkommit och mer ytor hårdgjorts. Skälby har idag fortfarande en grön 
karaktär även om mycket grönska har försvunnit sedan 1900-talets mitt.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om man vid grävning eller annat 
arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. Inom 
influensområdet finns ett flertal fornlämningar. 

Kulturlandskap
Planområdet ligger ca 400 meter från Skälby gård. Som gårdsnamn har Skälby gård funnits 
sedan 1500-talet. Då var Skälby en by med två gårdar. 
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Natur och rekreation
Mark och vegetation
Det är stora höjdskillnader inom planområdet. Höjdskillnaden är störst hos fastigheterna som 
ligger på Vårdkasevägen, där skiljer det ungefär 13 meter mellan tomternas västra och östra 
gräns. Det är främst fastigheternas bakre delar som är kuperade, marken är relativt platt där 
den befintliga bostadsbebyggelsen är placerad samt även ytorna mellan huvudbyggnaderna 
och Vårdkasevägen. Fastigheterna på Brynjevägen är också kuperade, även om 
höjdskillnaderna inte är lika stora som hos fastigheterna på Vårdkasevägen, det skiljer ca 7 
meter mellan den lägsta och högsta punkten.
Naturen på fastigheternas baksidor, det vill säga området som ska bebyggas, består av äldre 
tallar och medelålders ekar. Framsidorna består av gräsmattor med inslag av träd och buskar. 

Naturvärden
Det finns inga dokumenterade naturvärden inom planområdet. Inom influensområdet, vid 
Skälby gård ca 400 meter nordost, finns ett område med höga naturvärden.

Rekreation och friluftsliv
Det finns inga rekreationsvärden inom planområdet. Däremot finns det inom influensområdet, 
bestående av tre lekparker och en skolgård med flera ytor för spontanidrott och lek. Det finns 
även två konstgräsplaner, en 11- och en 7-mannaplan ca 400 meter från planområdet.

Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
Marken inom planområdet består nästan uteslutande av berg, längs med förgårdsmarken vid 
Vårdkasevägen består marken av lera. 

Förutsättningar för ras och skred
Det föreligger en begränsad risk för erosion och sättningar i den östra delen av planområdet.

Grundvattennivå
Uppmätta grundvattennivåer inom influensområdet tyder på att grundvattnet rinner mot 
nordväst. Grundvattnets sårbarhet för föroreningar bedöms vara medel.

Radon
En översiktlig undersökning av radonriskbedömning gjordes för hela kommunen 1998.
Området bedöms ha måttlig till hög risk för radon. 



JÄRFÄLLA KOMMUN | 2021 17 (20)

Dnr Kst 2018/971
SAMRÅDSHANDLING

Hydrologiska förhållanden
Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
År 2016 fastställde Järfälla kommun styrdokumentet Riktlinjer för dagvattenhantering. Syftet 
är att uppnå god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att undvika att bebyggda 
områden drabbas av skador vid översvämningar. Grunden för styrdokumentet är att gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten uppnås och att belastningen på Järfälla kommuns vattendrag 
inte ökar trots ny exploatering och ökande invånarantal. Nedan redovisas de huvudsakliga 
principer som ska tillämpas: 
• Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 
• Föroreningsbelastningen från dagvattnet får aldrig öka vid detaljplaneläggning. 
• Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande 
miljökvalitetsnormer inte uppnås. 
• Dagvatten ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av nedströms 
liggande områden. 
• Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet. 
• Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet. 
Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde. Ån är mycket förorenad vilket 
gör att den inte uppnår god kemisk status och har otillfredsställande ekologisk status. 
Miljökvalitetsnormerna anger att god kemisk status ska uppnås senast 2021 och god ekologisk 
status senast år 2027.

Översvämning
Planområdet riskerar inte att drabbas av översvämningar vid ett klimatanpassat 100 årsregn.

Figur 9: Järfälla kommuns översiktliga skyfallskartering vid ett klimatanpassat 100-årsregn.
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Dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen ska följa kommunens riktlinjer. Dagvattnet bedöms kunna omhändertas 
lokalt inom planområdet. Förutsättningarna att omhänderta dagvatten inom planområdet 
skiljer sig mellan fastigheterna.
Dagvattnet från takytorna inom planområdet anses vara relativt rent jämfört med asfalt- och 
parkeringsytor och hanteras därför separat från övriga ytor. Eftersom vattnet kan ha svårt att 
infiltrera i marken på grund av lutning eller markens egenskaper behövs fördröjningsmagasin 
för att säkerställa att dagvattnet fördröjs inom respektive fastighet. Magasinen ska kunna 
fördröja minst 2 m3 per fastighet för Skälby 3:801-3:803 och minst 2,75 m3 per fastighet för 
Skälby 3:794-3:795. Exempel på sådan lösning är stenkista, krossdike eller makadammagasin. 
Fördröjningsmagasinen bör placeras där vattnet kan infiltrera i marken samt så att vattnet från 
fördröjningsmagasinen inte rinner mot bebyggelse.
För de hårdgjorda markytorna föreslås infiltration i grönytor eller infiltration direkt genom 
genomsläpplig markbeläggning. För Skälby 3:801-3:80 ska vattnet avledas på bred front 
till grönytor som ska vara placerade längs med ytorna för rening, fördröjning och eventuell 
infiltration. När skaftvägarna anläggs ska grönyta om minst 60 kvm anläggas per fastighet för 
att vattnet ska kunna renas. Skaftvägarna behöver anordnas så att vattnet avleds till dessa och 
kantsten mellan hårdgjorda ytor och grönytor bör därför undvikas. Grönytorna bör utformas 
som vanliga gräsytor med en väl dränerad överyta som ger en hög infiltrationsförmåga. Sand 
eller grövre material kan användas som huvudkomponenter i jordlagret närmast ytan.
För Skälby 3:794-3:795 är det antagligen inte möjligt att avleda vatten till grönytor från 
skaftvägen då  marken består av berg som behöver sprängas ur för att klara kravet om högst 
10 % lutning. Därför är det nödvändigt att anlägga dessa skaftvägar med genomsläpplig 
markbeläggning om ingen annan lösning kan presenteras för att omhänderta omkring 1,5 m3 
dagvatten. 
För att se till att en stor del av marken inom planområdet inte hårdgörs regleras andelen mark 
som ska vara genomsläpplig till 50 % i plankartan. Utöver det regleras byggrätterna för att 
begränsa den hårdgjorda ytan. Dagvattenlösningen innebär att förutsättningarna för rening av 
dagvatten inom planområdet säkerställs samt att vattenkvalitén i Bällstaån inte försämras.

Figur 10: Exempel från Järfälla på genomsläpplig markbeläggning för biluppställning på kvartersmark
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp 
Området ligger i anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen inom planen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning samt 
tillämpningsanvisningar vilka inkluderar Järfälla kommuns avfallsplan, Järfälla kommuns 
föreskrifter samt Järfälla kommuns riktlinjer för avfallshantering. Avfall och återvinning som 
uppkommer inom fastigheterna ska hanteras inom respektive fastighet och sker från närmaste 
väg. Återvinningscentral finns inom kommunen.
Platser för att ställa sopkärl kommer att behöva anordnas intill skaftvägarnas anslutning till 
gata. 

Störningar och risker
Buller, vibrationer
Planområdet är inte utsatt för buller. 

Förorenad mark
Den historiska kartan visar inga tecken på tidigare etablering av miljöfarliga verksamheter 
inom planområdet. Planområdet har varit skogbeklätt fram till ca 1960.



Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

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

6. PLANERINGSUNDERLAG

Bilagor
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
• Beräkning av dagvatten
• Tillgänglighetsutredning

Källor
Tryckta källor
• Järfälla översiktsplan, Järfälla - nu till 2030
• Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050
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