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1. INLEDNING

Handlingar

Planhandlingar
Planförslaget	består	av	plankarta	med	bestämmelser.	Till	planen	hör:

-	Denna	planbeskrivning

- Plankarta

- Fastighetsförteckning

-	Behovsbedömning

Utredningar
Utredningar	som	tas	fram	under	planarbetet	är

- Dagvattenutredning

Planens syfte  och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra ett uppförande av en ny förskola enligt Järfälla koncept-
förskola	och	att	reglera	en	skolbyggnad	uppförd	med	tillfälligt	bygglov.	Planen	skall	även	tillåta	en	
utveckling	av	skolverksamheten	i	framtiden.	Befintlig	förskolebyggnad	behöver	av	tekniska	skäl	ersät-
tas	med	en	ny	byggnad.	För	att	åstadskomma	ett	bättre	markutnyttjande	föreslås	den	nya	byggnaden	
uppföras i två våningar.

Plandata

Läge
Planområdet	är	beläget	i	Vattmyra	i	norra	Jakobsberg,	i	den	norra	delen	av	Hästskovägen.

Areal
Planområdets areal uppgår till ca 2,5 ha.

Markägoförhållanden
Hela	planområdet	ägs	av	Järfälla	kommun	och	utgörs	av	fastigheterna	Jakobsberg	2:1063,	2:1399	samt	
del	av	Jakobsberg	11:5.

Tidigare stäl lningstaganden

Riksintressen
Området	berörs	inte	av	några	riksintressen.	Utanför	planområdet	finns	två	riksintressen	för	kommuni-
kationer:	vägen	E18,	cirka	400	meter	åt	öster	och	järnvägen	Mälarbanan	cirka	300	meter	åt	väster.

Regional utveklingsplan, RUFS
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) pekar ut området som en regional 
stadsbygd	med	utvecklingspotential.	Det	innebär	bland	annat	att	det	skall	vara	blandade	funktioner,	
varierande	urbana	kvaliteter	och	god	tillgång	till	grönstruktur.
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Översiktsplan
Översiktsplanen för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-06-02. Detaljplaneförslaget 
är	förenligt	med	översiktsplanen	där	området	pekas	ut	som	ett	område	med	bibehållen	karaktär.

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

Nr Namn Laga kraft Innehåll
S	1977-06-20 Vattmyra 1977-06-20 Skola,	bostäder	och	idrott
D 2014-01-24 Vattmyravallen 2014-01-24 Skola	och	bostäder
B	1954-11-30 Del	av	Jakobsberg 1954-11-30 Bostäder
B	1953-04-25 Del	av	Jakobsberg 1953-04-25 Bostäder
B	1957-07-15 Jakobsberg	2:1064,	m.m. 1957-07-15 Bostäder och handel
B	1958-03-05 Jakobsberg	2:6,	2:8,	2:95	m	fl 1958-03-05 Bostäder

Skydd	av	områden	enligt	7	kap	Miljöbalken
Området omfattas inte av något strand- eller vattenskyddsområde.

Kommunala	beslut	i	övrigt
Kommunstyrelsen gav 2015-02-02 planutskottet i uppdrag att upprätta en detaljplan för skol- och för-
skoleverksamhet	i	Vattmyra.	(KST	2015/34)

Barn-	och	ungdomsnämnden	beslutade	2017-02-23	att	framtida	nybyggnationer	av	förskolor	i	Järfälla	
kommun	skall	använda	handlingarna	för	konceptförskolan.	(BUN	2017/90)

Utsnitt ur plankarta RUFS 2010 med 
planområdet inringat. Orange färg 
symboliserar regional stadsbygd med 
utveklingspotential.

Översiktskarta med planområdet inringat.
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Riksintressen
Planen	omfattas	inte	av	några	riksintressen.	De	närmaste	riksintressena	är	väg	E18	som	ligger	cirka	
400 meter från planens östra gräns respektive järnväg som ligger cirka 300 meter från planens västra 
gräns.

Natur

Mark och vegetation
Marken	består	av	skolgård	med	till	största	delen	hårdgjord	mark.	Längs	husliven	och	i	utkanten	av	
skolgården	finns	mindre	planteringar	och	enstaka	träd.	Främst	kring	förskolan	i	den	södra	delen	av	
området	finns	större	träd	som	kan	ge	skugga.

Naturvärden
Inom	planområdet	finns	det	inga	kända	naturvärden	och	planförslaget	tar	inga	ytor	som	hyser	bevaran-
devärda	naturvärden	i	anspråk.	Söder	om	planområdet	finns	en	spridningskorridor	för	ädellövträ.

Rekreation och friluftsliv
Inom	planområdet	finns	endast	ytor	avsedda	för	förskolans	och	skolans	verksamheter.	Strax	utanför	
planområdet	finns	Vattmyraparken	som	är	utpekad	som	en	närlekpark	med	en	friyta	större	än	3000m2. 
Hela	skolverksamheten	skärmas	av	från	parken	av	en	träd-	och	buskridå.	Åtkomsten	till	Vattmyrapar-
ken	från	bostadsområdet	norr	om	planområdet	är	utsatt	för	en	viss	barriärverkan	av	Hästskovägen.

Geotekniska förhål landen

Markförhållanden
Den	översiktliga	karteringen	av	marken	visar	att	den	främst	består	av	postglacial	sand	och	lera.	En	
liten	del	i	planområdets	utkant	utgörs	av	morän.	Grundförhållandena	medför	sannolikt	att	nya	bygg-
nader	kommer	behöva	pålning	eller	annan	grundförstärkning.	Ytterligare	undersökning	av	mark-	och	
grundförhållanden	görs	anpassat	till	den	bebyggelse	som	kommer	att	utföras.

Förutsättningar för ras och skred
Det	finns	ingen	bedömd	risk	för	ras	eller	skred	inom	planområdet.

Vy över Vattmyraparken mot Vattmyraskolan.
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Grundvattennivå
Sårbarheten	för	grundvattnet	är	enligt	SGU	hög	i	den	västra	delen	och	låg	i	den	östra	delen	av	planom-
rådet.

Radon
En	översiktlig	undersökning	av	radonriskbedömning	gjordes	för	hela	kommunen	under	1990-talet.	
Området	bedöms	ha	låg	till	normal	risk	för	radon.	Förhållandena	bör	undersökas	och	redovisas	mer	i	
detalj	inför	bygglov	för	förskola.

Hydrologiska förhål landen

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Planområdet	ligger	inom	både	Igelbäckens	och	Bällstaåns	avrinningsområden.	Igelbäcken	har	idag	
god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Bällstaån har varken god ekologisk eller ke-
misk status. I enlighet med den s.k. Weserdomen får inte medlemsländerna i EU godkänna verksamhet 
som	innebär	en	negativ	påverkan	av	någon	perimeter	för	en	vattenförekomst	med	dålig	status.	

Översvämning
Enligt	behovsbedömningen	finns	det	ingen	risk	för	översvämning	inom	planområdet	som	påverkar	
platsens	lämplighet	för	bebyggelse.

Befintl ig  bebyggelse
Inom	planområdet	finns	Vattmyraskolan	och	Vattmyra	förskola	byggda	under	1960	och	-70-talen.	Där-
utöver	finns	en	skol-	och	förskolebyggnad	som	är	uppförd	2013	med	tidsbegränsat	bygglov.	

Befintlig	förskolebyggnad	behöver	av	tekniska	skäl	ersättas	med	en	ny	byggnad.	För	att	åstadskomma	
ett	bättre	markutnyttjande	föreslås	den	nya	byggnaden	uppföras	i	två	våningar.

I	västra	delen	av	planområdet	ligger	den	så	kallade	Snickaregården	som	avses	bevaras.

Den befintliga Vattmyra förskola som avses 
rivas.

Skolbyggnaden med tidsbegränsat bygglov 
bakom trädridån.
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Landskapsbild/stadsbi ld
Området	är	främst	ett	småhusområde	som	vuxit	fram	under	1950-talet	och	framåt.	Det	karaktäriseras	
av öppna och gröna gaturum. Runt om planområdet ligger ett område med radhus och friliggande små-
hus.	Strax	öster	om	området	pågår	byggnation	av	nya	småhus	inom	detaljplanen	Vattmyravallen	som	
vann	laga	kraft	2014-01-24.	Även	ett	flerbostadshus	(Bovieran)	och	en	privat	förskola	(Hovslagaren)	
har nyligen uppförts.

Kulturhistoriskt  värdeful l  miljö

Fornlämningar	och	byggnadsminnen
Inom	planområdet	finns	inga	kända	fornlämningar.	Om	man	vid	grävning	eller	annat	arbete	påträffar	
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

Kulturlandskap
Strax	utanför	planområdet	ligger	ett	äldre	torp.	Längre	bort	finns	flera	fornlämningar	och	två	stora	
fornlämningsområden:	ett	i	Vattmyraparken,	norr	om	Internationella	Engelska	skolan	(gravfält	från	
stenålder/bronsålder/järnålder	samt	husgrund	från	1500-tal)	och	ett	i	grönområdet	längs	Geografivägen	
(gravfält	från	stenålder/bronsålder/järnålder).

Den nya förskolan Hovslagaren till vänster och 
Bovieran till höger.

Bebyggelsen söder om området.

Småhus öster om området under uppförande 
(september 2017)

Det äldre torpet som används av en scoutkår.
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Gator och trafik
Planområdet	ligger	mot	Hästskovägen	som	fungerar	som	en	huvudgata	i	området	och	betjänar	flera	av	
de	mindre	gatorna.	Hästskovägen	har	cirka	2000	fordonsrörelser	per	dygn.	På	Hästskovägen	går	buss	
547	mellan	Jakobsbergs	och	Kallhälls	stationer	med	hållplats	Vattmyraskolan.	Jakobsbergs	station	lig-
ger cirka 1000 meter söderut.

Teknisk försörjning
Området	är	försörjt	av	kommunalt	vatten	och	avlopp	samt	fjärrvärme.	Dagvattenledningar	leder	bort	
dagvatten	genom	Vattmyraparken	och	längs	Hästskovägen	till	Tånglötsbäcken	i	öster	och	vidare	ut	i	
Säbysjön	och	Igelbäcken	som	till	slut	mynnar	i	havet	i	Edsviken	vid	Ulriksdals	slott.

Störningar och risker

Buller,	vibrationer
Trafiken	på	Hästskovägen	är	den	främsta	bullerkällan	inom	planområdet.	Högsta	beräknade	värden	på	
gatan	är	65dBA.	Förutom	området	närmast	Hästskovägen,	som	utsätts	för	bullernivåer	upp	till	55dBA,	
har	samtliga	ytor	inom	planområdet	en	bra	ljudnivå	med	värden	lägre	än	50dBA.

Farligt gods
Inga	transporter	av	farligt	gods	sker	nära	planområdet.	Mälarbanan,	som	är	transportled	för	farligt	
gods,	ligger	cirka	300	meter	väster	om	planområdet.	E18	är	rekommenderad	primär	väg	för	farligt	
gods, ligger cirka 400 meter öster om planområdet.

Förorenad mark
Inga	kända	föroreningar	finns	inom	planområdet.
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3. PLANFÖRSLAG

Ny bebyggelse

Verksamheter
I	byggnaden	”Snickaregården”	kommer	det	
fortsättningsvis	att	bedrivas	verksamhet	för	hant-
verksintresserade.

Offentlig service
Den	nya	bebyggelse	som	möjliggörs	genom	
planen	är	en	ny	förskola	och	en	flexibel	skolbygg-
nad	som	i	dagsläget	är	uppförd	med	tidsbegränsat	
bygglov.	Den	nya	förskolan	utformas	enligt	Jär-
fälla	konceptförskola.	För	utemiljön	innebär	det	
att	gården	bör	vara	minst	3000m2 och 30-40m2 
per	barn.	Friyta	ska	prioriteras	
framför	trafikytor	(PBL	2010:900,	
8	kap	9§).	Gården	delas	in	i	tre	
zoner:	trygg,	vidlyftig	respektive	
vild zon.

Den nya förskolan föreslås uppfö-
ras i två plan och dimensioneras 
för	upp	till	120	förskolebarn	i	åtta	
avdelningar,	12-15	barn	per	avdel-
ning.	Den	flexibla	skolbyggnaden	
med	tidsbegränsat	bygglov	kan	
användas	för	både	förskola	och	
skolverksamhet och innehåller åtta 
enheter, matsal och tillagningskök. 
Totalt	kan	upp	till	240	barn	få	plats	
i förskoleverksamheten. Vid dessa 
byggnader	ryms	en	förskolegård	
om cirka 5300m².

Genom	att	planen	tillåter	att	bygg-
nader uppförs i två våningar med 
en totalhöjd på 10 meter säkerställs 
att skolan kan fortsätta att verka 
och utvecklas.

Marken närmast Vattmyrapar-
ken	får	bebyggas	med	uthus	och	
garage,	till	exempel	för	förva-
ring	av	leksaker,	barnvagnar,	
med mera eller skärmtak för 
utomhusvila.

Snickaregården vid Hästskovägen.

Plan ny bebyggelse. 
Teckenförklaring: Blått är befintligt, gult är flexibel skolbyggnad 
med tidsbegränsat bygglov, orange är ny förskola och grönt är 
ny förskolegård.
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Parker,  torg och vattenområden

Lek, rekreation och mötesplatser
Förskolan och skolans gårdar utformas så att de även kan användas utanför öppettiderna. Snickaregår-
den	avses	finnas	kvar.

Gator och trafik

Parkeringar, varumottag, utfarter
Parkering till förskolan och varumottagning löses på den västra delen av fastigheten. För Snickaregår-
den	görs	nya	parkeringsplatser	i	anslutning	till	den	byggnaden.	Skolans	parkeringsplatser	behålls	norr	
om	skolan.	All	angöring	görs	mot	Hästskovägen.	In-	och	utfarter	begränsas	till	vissa	avsnitt	för	att	till-
godose	trafiksäkerheten	längs	Hästskovägen.	Marken	närmast	Hästskovägen	får	inte	bebyggas.	Detta	
är	för	att	bevara	karaktären	i	området	med	gröna	gaturum	och	för	att	trygga	trafiksäkerheten.

Kommunens	gällande	parkeringsnorm,	antagen	av	kommunfullmäktige	2017-02-13,	fastställer	att	
det	skall	finnas	plats	vid	förskolan	för	8	cyklar	per	1000m2 BTA och vid skolan 65 cyklar per 1000m2 
BTA.	Vid	förskolan	bör	det	finnas	minst	två	platser	för	cykelvagnar	eller	lastcyklar.	Parkeringstalen	
för	bilar	är	5	bilar	per	1000m2	BTA	vid	förskolan	och	6	bilar	per	1000m2	BTA	vid	skolan.	Det	innebär	
att	det	inom	fastigheten	skall	finnas	plats	för	26	cyklar	(varav	två	cykelvagnar	eller	lastcyklar)	och	16	
bilar	för	förskolan.

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning, spillvatten
Området kommer att fortsätta vara anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvattenhantering
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eftersträvas. Föroreningar i dagvattnet ska om möjligt 
tas	omhand	vid	källan.	Dagvatten	från	större	parkerings-	och	trafikytor	ska	förses	med	anordning	för	
oljeavskiljning.

Energiförsörjning
Värme- och energiförsörjning sker lika dagsläget. Möjlighet till anslutning mot fjärrvärmenätet. E.ON 
äger fjärrvärmenätet i Järfälla kommun. Solfångare, solceller och olika värmepumpar kan vara alterna-
tiva eller kompletterande energiförsörjningsformer.

Avfallshantering
Avfallshantering kommer att ske i enlighet med skolans nuvarande system. Avfallshanteringen ska ske 
i	enlighet	med	kommunens	renhållningsordning.	Bestämmelser	för	t.ex.	utformning	och	dimensione-
ring	finns	i	avfallsföreskrifterna	med	tillhörande	tillämpningsanvisningar.	Närmaste	återvinningssta-
tion	finns	vid	korsningen	Hästskovägen	och	Stuterivägen,	cirka	500m	bort.	Görvälns	återvinningscen-
tral	finns	på	cirka	4	km	avstånd.	Under	byggtiden	ska	restprodukter	sorteras.

Bredband
Planerad	bebyggelse	kommer	att	anslutas	till	befintligt	tele-	och	fibernät.
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4. KONSEKVENSER

Behovsbedömning 
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.

Sammanfattning av konsekvenser
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande. 

Barnkonsekvensanalys
Planen	möjliggör	en	utveckling	av	förskolemiljön	både	utomhus	och	inomhus.	Den	nya	förskolan	och	
utemiljön	kommer	att	öka	kvaliteten	för	barn	i	de	lägre	åldrarna.	Den	nya	flexibla	skolbyggnaden	som	
uppförts	med	tillfälligt	bygglov	på	tidigare	parkmark	utgör	delvis	ett	hinder	för	barn	som	bor	i	området	
norr	om	planen	att	nå	Vattmyraparken	söder	om	planområdet.	Det	finns	dock	fortfarande	möjlighet	att	
röra	sig	över	skolgården	för	att	ta	sig	mellan	park	och	bostäder.

Naturmiljö
Den	flexibla	byggnaden	med	tidsbegränsat	bygglov	är	uppförd	på	tidigare	parkmark	och	blockerar	ett	
grönt stråk från nordväst in i Vattmyraparken. Det ställer större krav på att hålla de kvarvarande gröna 
stråken söder och öster om planen öppna. Den nya förskolan kommer att ta mindre mark i anspråk 
jämfört	med	den	gamla	eftersom	den	uppförs	i	två	plan.	Det	ger	möjlighet	till	en	rikligare	växtlighet	på	
tomten än i dagsläget

Vattenmiljö
Planområdet	ligger	inom	Igelbäckens	och	Bällstaåns	avrinningsområden	och	det	innebär	att	planen	
inte får ha någon negativ påverkan på vattenförekomsten. Dagvattnet inom planen kommer mestadels 
att	omhändertas	lokalt,	dels	genom	infiltration	i	genomsläppliga	ytor	och	dels	genom	fördröjning	i	
öppna	ytor	eller	växtbäddar.
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5. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor

Planförfarande
Planen	handläggs	enligt	plan-	och	bygglagen	(SFS	2010:900)	som	standardförfarande.

Tidplan
Detaljplanen	beräknas	antas	till	sommaren	2018	och	kan	sedan	vinna	laga	kraft	en	månad	senare,	om	
detaljplanen	inte	överklagas.	Därefter	kan	byggstart	ske.

Ansvarsfördelning
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar förslag till detaljplan och ansvarar för erforderliga avtal. 
Bygg-	och	miljöförvaltningen	ansvarar	för	myndighetsutövning	vid	granskning	av	lov	och	bygganmä-
lan.	Lantmäterimyndigheten	ansvarar	för	erforderliga	fastighetsbildningsåtgärder	på	fastighetsägarens	
initiativ	och	bekostnad.	Byggherren	ansvarar	för	genomförandet	av	nybyggnation	samt	erforderliga	
anläggningar inom kvartersmark. 

Huvudmannaskap
Inom	kvartersmark	ansvarar	fastighetsägaren	för	genomförandet	av	nybyggnation	samt	erforderliga	
anläggningar.

Fastighetsrätts l iga frågor

Fastighetsbildning,	gemensamhetsanläggningar	m.m.
Det	kommer	att	ske	en	fastighetsbildning	där	mark	föreslås	föras	över	från	Jakobsberg	11:5	och	2:1399	
till	Jakobsberg	2:1063.

Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal
Servitut,	ledningsrätt,	fastighetsrättsliga	avtal,	med	mera	kommer	att	utredas	i	det	fortsatta	planarbetet.

Ekonomiska frågor 
Kostnader för planens framtagande fördelas inom kommunen genom plankostnadsavtal eller planav-
gift. Byggherren ansvarar för samtliga kostnader kopplade till åtgärder inom kvartersmark.

Hela planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp vilket gör att 
kommunen kommer ta ut anslutningsavgifter för anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet som 
byggherren/fastighetsägaren	kommer	att	bekosta.	Fastighetsägaren	bekostar	även	andra	eventuella	
anslutningsavgifter	till	exempel	el,	fjärrvärme	etc.
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Tekniska frågor
Planbeskrivningen	redovisar	vilka	utredningar	som	genomförts	inom	ramen	för	planarbetet.	Exploatö-
ren ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs för planens genom-
förande.

Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen ansvarar för att 
bygga	ut	vatten-	och	avloppsledningar	till	fastighetsgräns.	Inom	kvartersmark	är	byggherren/fastig-
hetsägaren ansvarig för utförandet av de anläggningar som utgör fastighetens VA-installation, detta 
innefattar	även	dagvattenanläggningar	såsom	infiltrationsanläggningar,	magasin	för	flödesutjämning,	
fördröjning, liksom eventuella oljeavskiljare.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter att genomför-
andetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att ändra eller 
upphäva	planen,	utan	att	ej	utnyttjade	rättigheter	behöver	beaktas.

6. MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän
Björn	Sundberg		 Förskole-	och	skolförsörjning

Claes Gustavsson Genomförande projektledare 

Viktor	Hansson		 Exploateringsingenjör

Övriga medverkande
LLP Arkitektkontor AB

Norconsult AB

 

  Malin Danielsson                                            Per Rinde

  Planchef       Planarkitekt



postadress: 177 80 Järfälla

telefon växel: 08-580 285 00

epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se 

webbplats: www.jarfalla.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

Per Rinde

telefon: 08-580 245 09

epost: per.rinde@jarfalla.se

 
INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD

Detajplanen upprättas med normalt planförande enligt följande tidplan:

Samråd   Oktober-november 2017

Granskning  Mars 2018

Beslut om antagande Juni 2018

Samråd pågår under tiden 25 oktober 2017– 15 november 2017. Planhandlingarna finns tillgäng-
liga på kommunens webbplats www.jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa hos kommu-
nens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum samt på biblioteket i Jakobsberg. 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november 2017 till Kommun-
styrelseförvaltningen, Samhällsbygnadsavdelningen, 177 80 Järfälla.


