
Frågor och svar från Livechatt om detaljplanen för Barkarby 1:156 
m.fl. i Järfälla kommun 
Samråd pågår för detaljplanen för Barkarby 1:156 m.fl. mellan den 26 april och den 17 maj. I 
samband med samrådet har en livechatt anordnas för att erbjuda medborgarna ett tillfälle att ställa 
frågor till inblandade tjänstepersoner från kommunen samt fastighetsägaren och dennes arkitekt.  

Nedan visas frågor och svar från livechatten som genomfördes den 5 maj 2021 mellan kl 17-19. 
Svaren har justerats i efterhand för att ge så bra svar som möjligt på de inkomna 
frågorna/synpunkterna. Detta dokument kommer att registreras som inkomna synpunkter vilket 
betyder att frågorna/synpunkterna kommer att sammanställas i samrådsredogörelsen tillsammans 
med övriga inkomna synpunkter.  

Kan någon på en karta tydligt visa hur planeringen ser ut? 

Erik Blomquist, planhandläggare: 
För att se illustrationer på förslaget kan du se dem i planbeskrivningen som du hittar på hemsidan 
eller i receptionen på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum. På hemsidan finns även en 3D modell 
över planförslaget. 

Är kommunen överens med fastighetsägaren om att den föreslagna hushöjden är enda sättet 
att få ekonomi i ett utbyggnadsprojekt? Är det korrekt att beskriva ett hus som trevånings när 
souterräng och vindsvåning tillkommer? 

Erik Blomquist, planhandläggare & Caroline Cederholm, exploateringsingenjör: 
Beskrivningen av våningsantalet i planbeskrivningen är i enlighet med hur man brukar benämna antal 
våningar i plankarta. I plankartan regleras dock nockhöjd och inte antal våningar. När det gäller 
frågan om kopplingen mellan fastighetsägarens ekonomi och hushöjden så är det inte en planfråga 
utan kommunen gör en enbart en bedömning om hushöjden är lämplig på platsen. Vi gör 
bedömningen att hotellverksamhet eller bostadsanvändning med möjlighet till verksamhet i 
bottenvåning är en lämplig användning av tomten. 

Hur har respektavståndet till den kvarvarande privatvillan i kvarteret bedömts? 

Erik Blomquist, planhandläggare: 
Bebyggelsen har anpassats så att den trappas ner mot den befintliga byggnaden och trappas upp mot 
Barkarby Station/Barkarbystaden. Mellan den nämnda villan och bebyggelsen tillkommer en mindre 
kvartersgata för att bland annat skapa ett avstånd mellan den nya bebyggelsen och 
fastighetsgränsen. 

Jag oroar mig över byggnationen i Järfälla. Självklart ska vi bygga bostäder, men folk kanske 
inte vill ha en allt för långt driven urbanisering. Urbanisering verkar ju vara ett honnörsord i 
kommunen. Torget med det vackra tingshuset och LasseMaja har blivit en parkeringsplats. 
Tingshuset förfaller, målarfärgen flagnar. Det är viktigt när Welcome byggs ut att torget inte 
störs. Inga byggnader bör komma för nära och de bör vara låga och de bör passa in i området. 
Träden ska sparas. När sker renovering av Tingshuset? 

Erik Blomquist, planhandläggare: 
Tack för din synpunkt. Tingshuset och Lasse Maja ingår inte i planområdet och kommer därmed inte 
att möjliggöra någon förändring av dessa byggnader. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram 
för att analysera hur planförslaget påverkar kulturmiljön. Resultatet visar att kulturmiljön inne i själva 
Tingshusområdet och Barkarby Torg inte påverkas nämnvärt. Om man står på torget så skyms den 
planerade nya bebyggelsen av värdshusbyggnaden. Den del av hotellet som ligger närmast Barkarby 
torg får inte byggas på ytterligare. Detta för att höjdskillnaden mellan hotelldelen och den lågskaliga 



bebyggelsen vid Barkarby torg inte ska bli för stor. Däremot förändras entrén till området från 
Enköpingsvägen/Norrviksvägen/Skälbyvägen i och med den nya föreslagna bebyggelsen. 

På hemsidan kan du läsa miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i sin helhet samt även en 
kulturmiljöanalys.  

Patrick Roos, fastighetsägare: 
Hej! Tack för synpunkt av Tingshuset, givetvis är det hög prioritet att våra fastigheter behålls i gott 
skick då vi drivit dessa i över 30 år. I höstas renoverades Tingshusets balkong, vi ser även över 
framtida renoveringar kontinuerligt. 

Att blanda bostäder och hotellverksamhet är ok men det motiverar inte att man överexploaterar 
för att få plats med båda funktionerna. Stadsbild och hänsyn till omliggande kvarter väger 
tyngre än önskemål om dubbla funktioner. Slutsats: den utbyggnad som är ekonomiskt 
nödvändig för att få bäring i hotellverksamheten kan få viss prioritet i vägningen mellan olika 
intressen. Därefter skall stadsbild och hänsyn till miljö och kultur ha företräde och först 
därefter kan ekonomiska skäl för viss bostadsvolym hävdas. Allmänintresset av nya bostäder 
är rimligt tillgodosett i Barkarby/Veddesta! Logiskt? 

Erik Blomquist, planhandläggare: 
Tack för din synpunkt. Vi har gjort en avvägning mellan olika intressen såsom kulturmiljö och 
stadsbild när vi tagit fram planförslaget. Vi bedömer att planförslaget i möjligaste mån tillgodoser 
samtliga intressen. I samband med planarbetet har även omfattande utredningar om dagvatten och 
skyfallshantering gjorts för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för Bällstaån inte försämras. 

Ärendet har initierats av en enskild fastighetsägare som önskar utveckla sin fastighet. Givet närheten 
till goda kollektivtrafikförbindelser anser vi att det är rimligt att föreslå bostäder på platsen, dock i en 
betydligt lägre skala än vad som byggs i Barkarbystaden och Veddesta för att ta hänsyn till den 
värdefulla kulturmiljön.  

När det gäller terminologin för våningsantal, där ett trevåningshus i realiteten till dels kan vara 
ett femvåningshus, menar jag att planförfattarna bör lägga till att delar av huset kan uppfattas 
som ett femvåningshus i planbeskrivningen. Dessutom bör för den delen av huset särskilda 
krav ställas på utformningen för att minska intrycket av dominant vägg. Just den punkten 
måste utformas med omsorg för att upplevas mera inbjudande till kvarteret och gärna 
annonsera vad som väntar en besökare till Tingshusbyn. Men det är väl bra att arkitekten inte 
har förskönat fasaden i handlingarna, utan fastmer visat hur svårt det är att estetiskt ta hand 
om den väggen! 

Erik Blomquist, planhandläggare: 

Så som våningsantalet är beskrivet är i enlighet med hur man brukar benämna antal våningar i 
plankartan. Vi ser över om vi kan beskriva bebyggelsen på ett bättre sätt i det fortsatta planarbetet. I 
dagsläget regleras redan gestaltning av bebyggelsen med flera bestämmelser i plankartan. Bland 
annat regleras placering och utformning av entréer, balkonger, fasadmaterial (trä större delen av 
fasaden och annat material för bottenvåningen). Vi tar med oss din synpunkt kring gestaltning och 
utformning av bebyggelsen. Vi har försökt att illustrera förslaget så som det kommer att upplevas i 
verkligheten.  
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