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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-07 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2019-000492 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av T-banestationsbyggnad 
Barkarby entréuppgång mot Veddesta, del av VEDDESTA 2:2 och 
VEDDESTA 2:27   

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

 

2. Avgift fastställs till 147 544 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 

Avgiften har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser bygglov för stationsbyggnad där biljetthallen utgör entrén till 

tunnelbanestationen Barkarby, uppgång mot Veddesta. Byggnadens placering och 

sträckning är i enlighet med gällande detaljplaner för området och överensstämmer 

även med fastställd järnvägsplan för utbyggnaden av tunnelbanan. Bygg- och 

miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges. 

 
Handlingar 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-09-07 

2.  Ansökan  2019-08-09 

 Handlingsförteckning  2020-09-02 

 Situationsplan översikt A-00-32-1-1000 A 2020-09-02 

 Situationsplan A-00-32-1-N500 A 2020-09-02 

 Nybyggnadskarta  2020-07-01 

 

 Planritning Plattform A-40-32-1-N111 2020-07-01 

 Planritning Mellanplan A-40-32-1-212 2020-07-01 

 Planritning Kulvert A-40-32-1-N311 2020-07-01 

 Planritning Teknik A-40-32-1-N411 2020-07-01 

 Planritning A-40-32-1-N511 A 2020-09-02 

 

 Sektionsritning Mellanplan A-40-32-2-N011 2020-07-01 

 Sektionsritning Biljetthall A-40-32-2-N012 A 2020-09-02 

 Sektionsritning Biljetthall A-40-32-2-N013 2020-07-01 

  

 Fasadritning A-40-32-3-N011 2020-09-02 
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 Materialbeskrivning  2020-07-01 

  

 Tillgänglighetsutlåtande  2020-08-10 

 Dokument avfallshantering 2020-08-10 

 Vägledning från länsstyrelsen   2017-09-26 

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag.  är certifierad kontrollansvarig med 

behörighet K, godkänd av RISE till och med 2024-10-06 med behörighetsnummer 

SC0640-16 

Ärendet 

Den nya entréuppgången till tunnelbanestation Barkarby uppgång mot Veddesta 

utgör den geografiskt södra entrén till Barkarbys tunnelbana. Biljetthallen är belägen 

i markplan och den är helt inbyggd i bottenvåningen på ett kringliggande, främst 

kommersiellt, bebyggelsekvarter. 

 

Endast biljetthallens västra kortsida är exponerad mot gaturummet och dess fasad 

utförs med stålglasparti i rostfritt stål. På fasaden kommer även skylt med 

stationsnamn och T-emblem att monteras. Biljetthallens långsidor utanför spärrlinjen 

är anpassade till att större öppningar kan göras i väggarna för att ansluta till 

verksamhet i angränsande byggnader.  

 

Byggnadens tak förses med svart takpapp. På taket placeras en lanternin i glas/ 

rostfritt stål som också fungerar som vädringslucka vid eventuell rökutveckling i 

biljetthallen. Lanterninen kommer att vara exponerad mot kvarterets framtida 

innergård.    

 

De lovpliktiga delarna av stationsbyggnaden sträcker sig från biljetthallen i markplan 

genom de publika delarna ner till det brandavskiljande dörr- och väggpartiet mot 

plattformsrummet. Från biljetthallen i markplan leder rulltrappor och snedbanehiss 

till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen. 

 

Den totala bruttoarean för dessa utrymmen uppgår till 2 036 kvm. 

Förutsättningar 

För aktuellt område gäller detaljplan D 2020-05-11 B, Veddesta I, vars syfte är att 

skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av regionens starkaste 

centrumnoder för kollektivtrafik. Detaljplanen möjliggör stadens grundelement 

såsom bland annat bostäder, kommersiell service, kontor och handel. 

 

Detaljplanernas bestämmelser innebär i huvudsak att det aktuella området är planerat 

för bostäder, centrum, kontor, tillfällig vistelse och trafikändamål. 

 

Planbestämmelsen T2 innebär trafikändamål och ger stöd för tunnelbanebyggnaden 

ovan mark. 

 

Planbestämmelsen (T1) ger stöd för tunnelbana med tillhörande anläggningar under 

mark.  
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Angivna lägsta schaktnivåer får underskridas vid byggande av tunnelbanans 

anläggningar.  

 

Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har 

säkerställts genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts. 

Lagstöd 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som 

följer av bland annat 2 kap. 6 § PBL och 8 kap. 1 § PBL. 

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 

den avsedda marken, på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- 

och landskapsbilden samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

 

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad bland annat ha en god form-, färg- och 

materialverkan. 

Yttranden och kommunicering 

Eftersom förslaget följer detaljplanens bestämmelser har grannar och sakägare inte 

getts tillfälle att yttra sig. 

 

Ärendet har remitterats till Brandkåren Attunda samt till kommunens stadsarkitekt, 

kommunstyrelseförvaltningens projekt Barkarby samt till bygg- och 

miljöförvaltningens avdelningar miljö- och hälsoskydd, VA och avfall, park och 

gata. 

 

Samtliga yttranden som inkommer till bygglovsavdelningen utreds och har besvarats 

av byggherren. Där krav ställts har anpassning skett.  

 

Brandkåren Attunda har tagit del av brandskyddsbeskrivningen och har inga 

synpunkter på förslaget inför bygglov. De meddelade att fortsatta samordningsmöten 

med berörda parter kommer att ske löpande under byggtiden. Brandkåren är 

remissinstans inför byggprocessens prövning av de tekniska egenskaperna och de 

kommer också att beredas tillfälle att närvara vid såväl tekniskt samråd som 

slutsamråd. 

 

Stadsarkitekten har tagit del av förslaget och framför att större delen av anläggningen 

ligger inom byggnaderna och det som är synligt mot gaturummet är omhändertaget 

enligt förväntan. 

 

Vissa frågor och synpunkter framfördes av kommunstyrelseförvaltningens projekt 

Barkarby. Främst gällde kravet på omarbetning av förslaget att plushöjden på marken 

vid entrédörrarna behövde justeras till +18,3 för att möta kommunens projektering av 

kommande gatuhöjder. Detta kommunicerades till sökanden som förtydligade och 

omarbetade förslaget i enlighet med remissyttrandena. 

 

Vid spärrlinjen håller färdiggolv (FG) +18,0 och höjdskillnaden till marknivån +18,3 

vid entrédörrarna tas nu upp inom stationsbyggnaden i den gång som leder mellan 
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biljetthallens spärrlinje och entrédörrarna mot gata. Lutningen följer 

tillgänglighetskraven.  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen framförde följande: Enligt detaljplanen får 

startbesked inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har 

säkerställts genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts. Miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen har tagit emot och granskat översiktliga provtagningar som 

FUT har gjort (Ramböll 2015, 2017). Provtagning visar att det förekommer halter 

mellan KM-MKM av bland annat PAH:er och alifatiska kolväten. Området har även 

utretts av Järfälla kommun i samband med framtagande av detaljplan. Miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen vill att FUT, innan tekniskt samråd och startbesked, även 

tittar på de markundersökningar som genomförts i området i samband med 

planarbetet och bedömer ifall risken att andra föroreningar kan förekomma inom 

aktuellt område. Det gäller främst klorerade lösningsmedel och PFAS-ämnen. 

Eventuellt kan en §28 anmälan behöva utföras beroende på kommande schaktning 

(under normala grundvattennivåer) och påträffade föroreningar. 

 

Avdelningarna VA och avfall samt park och gata meddelade att eftersom 

kommunens projektering fortfarande pågår är det för tidigt att ge ett yttrande. Frågor 

som rör exempelvis angöring, cykelparkering, VA-ledningar, dagvattenhantering, 

samordning av markhöjder och liknande behöver bevakas i fortsatt projektering samt 

vid tekniskt samråd. 

 

Avfallsingenjörerna vid VA och avfallsavdelningen har dock framfört synpunkter på 

avfallshanteringen i ärende 2019-493 för stationsuppgång mot Mälarbanan där 

tunnelbanestation Barkarbys soprum är placerat. Beskrivningen av 

avfallshanteringen är något bristfällig och behöver inför tekniskt samråd och 

startbesked kompletteras med en avfallsutredning som visar på dimensioneringen av 

soprummet och dess kärl. Utredningen bör då även sikta mot en möjlig framtida 

omställning till sortering i fraktioner. 

Motivering 

Förslaget är planenligt och uppfyller utformningskraven både för stadsbild och för 

byggnaden i sig. Såväl ändamåls- som utförandebestämmelser i detaljplanen 

uppfylls. 

 

Byggherren har uppvisat handlingar som innebär att material- och färgsättningskrav 

anses uppfyllda. Avfallshanteringen anses kunna lösas tillfredställande, men en 

detaljredovisning kommer att krävas inför startbesked. Krav på tillgänglighet följer 

samhällskraven vilket styrkes av tillgänglighetsutlåtandet från sakkunnig. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges med stöd av 9 kap. 30 § 

PBL. 
 

Företagskonsekvensanalys  

Ärendet bedöms ha positiv påverkan på det lokala näringslivet då anläggandet av 

tunnelbanan är en viktig faktor i utbyggnaden av Veddesta och Barkarbystaden med 

tillkommande arbetsplatser och bostäder. Tunnelbanan möjliggör även för ett 
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kundunderlag från ett större upptagningsområde till verksamheterna i Veddesta, 

Barkarbystaden och kommunen. 

 

För Bygg- och miljöförvaltningen 

Bygglovsavdelningen 

 

Amanda Touman Redstorm Helena Fermsjö 

Bygglovschef Bygglovhandläggare 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Fastighetsägare 

Kontrollansvarig 

 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) och meddelande 

skickas till gränsgrannar och andra kända sakägare 
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