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1. INLEDNING
Handlingar
Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Denna planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser och illustration
Övriga handlingar
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning, 2016-05-02
- Bullerutredning, Sweco Architects AB Väst 1, 2016-11-07
- Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2016-11-11.
- Riskutredning, Sweco Systems AB, Brand- och riskteknik, 2016-10-07
Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i direkt anslutning till
det befintliga parkeringshuset Väpnaren i Jakobsbergs centrum.
Plandata
Läge
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Jakobsbergs centrum och avgränsas av Viksjöleden i norr, Ynglingavägen i väster och Adilsvägen i söder.
Areal
Planområdets areal uppgår till ca 0,5 ha.
Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheten Jakobsberg 11:8 i vilken Riddersvik Fastigheter AB innehar
tomträtt för befintlig verksamhet (kontor och parkering).
Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Området omfattas inte av några riksintressen.
Översiktsplan
Planområdet ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan, antagen 2014-06-02,
ska ha en urban och stadsmässig struktur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.
Utvecklingsprogram
Ett utvecklingsprogram har tagits fram för Jakobsberg centrala delar 2016-03-19. Planförslaget följer intentionerna i utvecklingsprogrammet, att förtätning ska eftersträvas i
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befintliga miljöer där kollektivtrafik, service och tekniska anläggningar redan finns etablerade.
Gällande detaljplaner
Följande detaljplan berörs av det aktuella planförslaget.
- D 90 06 25. ”Detaljplan för Jakobsbergs centrum, NORRA PARKERINGEN, fastigheten
Jakobsberg 11:5 m fl.”. De delar som berörs reglerar parkeringshus och kontor.
I den del som omfattas av det nya planförslaget ersätts den gällande detaljplanen. I övriga
delar fortsätter detaljplanen från 1990 att gälla.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11, § 28, att ge planutskottet i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för bostäder ovanpå parkeringshuset Väpnaren i Jakobsberg. Ett markanvisningsavtal mellan kommunen och Riddersvik Fastigheter AB godkändes samtidigt.
Markavvattningsföretag
Planområdet ligger inom två markavvattningsföretags båtnadsområde, Jakobsberg – Ängen
och Jakobsberg tf 1929. Delägare i markavvattningsföretagen är att ses som sakägare i detaljplaneprocessen och kommer att ingå i samrådskretsen.
Markanvisningsavtal
Syftet med upprättat markanvisningsavtal mellan Järfälla kommun och Riddersvik Fastigheter AB är att ange riktlinjer för marköverlåtelse samt plan- och genomförandefrågor för
bostadsbebyggelse. Vidare anges riktlinjer för gestaltning och innehåll jämte principer för
anordnande av garage, parkeringsplatser och andra markanläggningar inom detaljplanen
samt av allmänna anläggningar i anslutning till bostadsbebyggelsen.
Tomträttsavtal
Järfälla kommun upplåter sedan 1992-09-29 med tomträtt, fastigheten Jakobsberg 11:8, till
Riddersvik Fastigheter AB.
Avsiktsförklaring
Inom fastigheten Jakobsberg 11:8 ligger en gemensamhetsanläggning Jakobsberg GA:9,
med ändamål parkeringshus. En avsiktsförklaring är upprättad, 2016-03-08, mellan delägarna i gemensamhetsanläggningen för att möjliggöra att erforderligt planarbete kan påbörjas.

2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Natur
Mark och vegetation
Nivåskillnaderna inom planområdet är små. Marknivån ligger i huvudsak mellan +18 och
+21 meter över kommunens nollplan. Inom planområdet mellan parkeringshus och vägar
finns små gräsytor med träd och buskar.
Naturvärden
Inga identifierade naturvärden finns inom planområdet.
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Rekreationsvärden
Tillgång till parkmiljöer, lekpark och bollplan finns inom 200 meter från planområdet, som
närmast ca 50 meter på andra sidan Viksjöleden. Närheten till Jakobsbergs centrum ger tillgång till mötesplatser.
Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar inom området.
Radon
En översiktlig undersökning av radonriskbedömning gjordes för hela kommunen 1997. Området bedöms ha låg risk för radon. Förhållandena bör undersökas och redovisas mer i detalj
inför bygglov.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om man vid grävning eller annat arbete
påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.
Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
Marken inom planområdet består av lera enligt karta över de geologiska förhållandena i
kommunen i översiktlig skredriskkartering för Järfälla kommun (WSP 2011-08-31).
Förutsättningar för ras och skred
Enligt PM Översiktlig ras- och skredriskkartering i Järfälla kommun (WSP 2011-08-31)
ligger planområdet inom stabilitetszon II, där förutsättningar för initialskred saknas (lera
och silt). Rekommendationer för mark inom zon II-områden är att det normalt är tillräckligt med erfarenhetsbaserad stabilitetsbedömning av geotekniker och att risken för erosion
beaktas.
Hydrologi och vattenmiljö
Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån 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 2015 och god
ekologisk status senast år 2021. Miljökvalitetsnormerna håller på att uppdateras. Enligt
det förslag som föreligger ska god ekologisk status uppnås senast 2027. Miljökvalitetsnormerna innebär att det finns ett icke-försämringskrav vid byggnation inom avrinningsområdet, det vill säga att föroreningarna inte får öka och att rening av dagvattnet måste
ske.

Även i gällande översiktsplan finns mål avseende att förbättra Bällstaåns vattenkvalitet
och förutsättningar för växt- och djurliv samt rekreation. Från nedströms belägna kommuner finns krav på rening samt fördröjning av åns flöde. För att uppnå detta krävs att
möjliga och rimliga åtgärder vidtas.
Översvämning
I nuläget finns inga kända översvämningsproblem i området.
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Planområdet med närmiljö
Inom planområdet finns idag ett kontorshus i åtta våningar och ett parkeringshus i fyra plan
ovan mark och ett plan under mark. Kontorshuset har fasad av färgat glas. Parkeringshuset
har en betongelementfasad. I kontorshuset finns idag kontor, handel, motionsanläggning och
mödravårdscentral. Inom planområdet, mellan parkeringshus och vägar, finns små gräsytor
med träd och buskar.

Planområdet sett från Adilsvägen

Kontorshuset vid Ynglingavägen
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Söder om planområdet vid Drabantvägen/Riddarplatsen finns ett 15-vånings kontorshus
(Posthuset). Vid Drabantvägen, sydost om planområdet finns bostadsbebyggelse i sex våningar med handel och kontor i bottenvåningen. I höjd med planområdet på andra sidan Viksjöleden finne en närpark och bostadsbebyggelse i 5-10 våningar. Öster om planområdet
ligger Riddarparkeringen.

Posthuset vid Drabantvägen/Riddarplatsen

Bostadsbebyggelse vid Drabantvägen

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar finns utmed Adilsvägen och Ynglingavägen.
Kollektivtrafik
Området är välförsörjt vad gäller kollektivtrafik. Inom ca 100 meter ligger Jakobsbergs pendeltågsstation samt bussterminal med ett flertal busslinjer som förbinder kommunens olika
delar med varandra och med andra kommuner.
Gator och biltrafik
Planområdet avgränsas av Viksjöleden i norr, Adilsvägen i söder och Ynglingavägen i väster. Parkeringshuset angörs från Adilsvägen. Enligt 2013 års mätning uppgick
ÅDT(årsdygnstrafiken) på Viksjöleden mellan Adilsvägen och Drabantvägen till ca 14800
fordon, på Ynglingavägen mellan Adilsvägen och Allmogevägen till ca 5200 fordon. På
Adilsvägen mellan Ynglingavägen och Drabantvägen till ca 5600 fordon samt på Adilsvägen mellan Drabantvägen och Viksjöleden till ca 3700 fordon.
Parkering
I parkeringshuset finns idag 460 parkeringsplatser fördelat på fyra plan ovan mark och ett
plan under mark. Av dessa finns ca 100 platser i källarplanet som Järfällahus AB hyr ut.
Resterande 360 p-platser är idag tillgängliga för allmänheten. Parkeringshuset utgör en ge-
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mensamhetsanläggning, Jakobsberg GA:9 som förvaltas av Parkeringshuset Väpnaren Samfällighetsförening.
Öster om planområdet finns Riddarparkeringen med ca 210 parkeringsplatser. Det finns
även en infartsparkering vid järnvägen, väster om planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Ledningar för vatten och spillvatten finns utbyggda i området.
Dagvatten
Ledningar för dagvatten finns utbyggda i området. Enligt kommunens riktlinjer ska dagvatten dock så långt möjligt omhändertas lokalt inom fastigheten.
Elnät
Eon Elnät äger det befintliga ledningsnätet i området.
Fjärrvärme
Befintligt kontorshus vid Ynglingavägen är anslutet till fjärrvärme. Eon Värme är huvudman
för fjärrvärmenätet.
Tele och bredband
Tele- och bredbandsnät finns utbyggt i området.
Återvinningsstation
Återvinningsstationer finns vid Drabantvägen ca 50 meter från planområdet och vid Tornerparkeringen ca 100 meter från planområdet. Görvälns återvinningscentral ligger ca 2,5 km
från planområdet
Störningar och risk er
Buller, vibrationer
Planområdet utsätts för buller från närliggande väg- och järnvägstrafik. En bullerutredning
har tagits fram för den föreslagna bebyggelsen, se rubrik Störningar s. 13.
Farligt gods
Transporter av farligt gods finns längs med Mälarbanan (primär led) samt längs med Viksjöleden (sekundär led), se rubrik Störningar s.13.
Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom området.
3. PLANFÖRSLAG
Ny bebyggelse
Planförslaget i korthet
Planförslaget möjliggör ett nytt kvarter i Jakobsberg med tre nya bostadshus som byggs runt
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och ovanpå parkeringshuset Väpnaren med ca 300 lägenheter varav ca 90 % är ettor. Byggnadernas höjd varierar från 8-19 våningar. Två längsgående byggnadskroppar byggs ovanpå
parkeringshuset, inrymmande modulbyggda smålägenheter. En tredje byggnad uppförs på
östra sidan av tomten, där den nuvarande på- och avfartsrampen ligger. Samtliga tre byggnader ges en stadsmässig utformning.

Illustrerad flygvy med föreslaget nytt kvarter i relation till omgivning

Bild: Sweco Architects

Hus 1
Byggnaden mot söder och Adilsvägen (Hus 1) föreslås bli 8 våningar och får lägenheter i två
rader, en mot gatan och en mot gården. Lägenheterna mot gatan har indragna balkonger mot
söder som också skyddar mot bullret från järnvägen. Mot gården har lägenheterna mera fritt
placerade balkonger. I bottenplanet finns små lokaler mot gatan. Dessa kan användas för
kommersiell verksamhet eller för bostadskomplement som ger ett mervärde till gatan. Här
planeras även gemensamhetsytor för umgänge och odling på gemensam takterrass. Hus 1
karaktäriseras av de indragna balkongerna som färgsätts i avvikande färg mot fasaden för att
skapa variation och djupverkan. Resten av fasaden och gavlarna är täckta med formatplåtar i
zink eller galvaniserad stålplåt. Skivmaterialet återkommer på fasaden mot gården.
På parkeringsgaragets tredje plan tillåts ett 10-tal smålägenheter mot Adilsvägen, även de
har indragna balkonger.
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Föreslagna bostäder vid Adilsvägen (hus 1)

Bild: Sweco Architects

Hus 2
Byggnaden mot Viksjöleden föreslås bli 11 våningar med de översta våningsplanen indragna. Byggnaden får en brandklassad fasad då Viksjöleden idag är sekundärled för farligt
gods. Fasaden mot Viksjöleden består av tegel för att ge en robust och kraftfull karaktär.
Den är indelad i flera vertikala ytor med olika tegelkulörer och fogfärg. En stor del av fasaden döljer en loftgång som binder samman lägenheterna, därför har en fri fönstersättning
med relativt stora öppningar valts. Tegelfasaden går ned ända till gatan och täcker även garagevåningarna men med en tydlig färgskillnad jämfört med övriga våningar. De indragna
översta våningsplanen är klädda med träfanerade laminatskivor. Hus 1 och 2 beräknas inrymma ca 200 lägenheter.
Hus 3
Denna byggnad får en högre del med 19 våningar och en lägre del med 10 våningar. Härigenom tillkommer ca 100 lägenheter. Liksom i de två övriga husen får alla lägenheter egna
balkonger. Fönstren kommer att ha en stående karaktär. Balkongerna mot öster kommer att
utgöra ett tydligt formelement och varierar mellan våningsplanen. De är indragna och delvis
inbyggda för att skapa ljudskugga för lägenheterna innanför. Hus 3 får en ljus fasad med
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slipad terrazzobetong. Insidan har beklädnad av träfanerade laminatskivor som ger en kontrast till den ljusa betongen.

Föreslagna bostäder vid Viksjöleden (hus 2 och 3)

Bild: Sweco Architects

Gården
Det som idag är översta parkeringsplanet blir en innergård för de boende. Gården får bra
planteringsdjup som ger goda förutsättningar för odling i växtbäddar. Sedum på taken och
planterade träd tillsammans med växtbäddar bidrar till att gården får karaktären av en grön
lunga. Gården blir en mötesplats för de boende och kan utrustas med t ex plats för bollspel,
sittplatser och lekutrustning.
Befintligt kontorshus
Planförslaget innefattar även det befintliga kontorshuset i planområdets västra del. I gällande
detaljplan redovisas denna del som enbart kontor. Verksamheterna i kontorshuset har förändrats över tid, därför kompletteras planbestämmelserna så att befintliga verksamheter blir
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planenliga. Centrumändamål tillåts i våning 1, 2 och 5 och bostäder tillåts i våning 7 samt
vindsvåning.
Angöring
Angöringen till entréerna sker från söder och Adilsvägen. Hus 1 angör man direkt från
Adilsvägen i sydvästra hörnet. Hus 2 når man över gården via trapphuset mellan kontorshuset och hus 1. Hus 3 kan man nå via en entré på gården men också genom entré mot Adilsvägen genom garaget på plan 1.
Gestaltningsprinciper
Jakobsberg är tillsammans med Barkarby utpekat som en regional stadskärna i RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Det innebär att kommunen behöver skapa en
tät, sammanhängande, upplevelserik stadsmiljö med urbana kvaliteter, fler boendemöjligheter, fler arbetsplatser och en bättre kollektivtrafik. I kommunens gällande översiktsplan står
det att i den regionala stadskärnan ska bebyggelsen utformas med en hög täthet och tydlig
stadskaraktär. I utvecklingsprogram för Jakobergs centrala delar beskrivs hur Viksjöleden i
framtiden kan bli Jakobsbergs nya boulevard kantad av mångfunktionell bebyggelse.
Den föreslagna kvartersstrukturen i planförslaget skapar en stadsmässig förtätning och ger
centrumet en ny entré och Jakobsberg ett nytt landmärke. Det är ett kvarter främst bestående
av små lägenheter och utgör hemvist för många människor som samsas på en begränsad yta.
Det är viktigt att skapa plats för social samvaro på kvarterets öppna gemensamma ytor och
ge förutsättning för känslan av ”hemma” att sträcka sig utanför det privata rummet. En betydande del av kvarteret kommer att bebos av studenter, vilka kan ge en ungdomlig och framtidsinriktad karaktär åt kommunens centrum. De tre byggnaderna kommer att ha ett visst
gestaltningsmässigt släktskap. Meningen är att de ska utföras i olika material och former
med detaljer som känns igen.
I mötet mellan det befintliga glashuset och de nya bostadshusen skapas mellanrum. Mot
Adilsvägen är öppningen generös med en trapphusvolym i en våning adderad till glashuset. I
norr är öppningen mindre på grund av bullerkraven. Bostadhuset mot Viksjöleden har en
gavel med de översta våningarna indragna mot glashuset. De nya bostadshusen har relativt
slutna fasader mot väster för att insynen ska bli så liten som möjligt.
Tillsammans med det befintliga kontorshuset bildar de tre nya bostadshusen en kringbyggd
och skyddad gård ovanpå parkeringen. Byggnadernas regelbundna struktur upprepas på gården och varje ruta programmeras med gräsytor, planteringsytor, stenlagda ytor samt aktiverade platser. Längs fasaden skapas mindre uteplatser till lägenheterna på plan 4. Gården
kopplas till gatan via trappor mot Adilsvägen och ett trapphus med hiss intill det befintliga
kontorshuset. Då gården får begränsat med solljus planeras gemensamhetsytor för umgänge
och odling på takterrassen på hus 1. Fasader mot gården utförs i ljusa kulörer för att reflektera in ljus till gårdsmiljön. Taken bekläs med sedum.
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Offfentlig och kommersiell service
Planområdet ligger i direkt anslutning till Jakobsbergs centrum med butiker. Närområdet är
välförsett med skolor. Inom 500 meter finns 3 förskolor och 3 grundskolor och ca 600 meter
bort finns en gymnasieskola. Avstånd till närmaste vårdcentral är ca 400 meter.
Lek, rekreation och möteplatser
En innergård skapas som får karaktären av en grön lunga med träd och planteringar. Gården
blir en mötesplats för de boende, där sittplatser, lekutrustning mm kan anordnas. På taket på
byggnaden mot söder (Adilsvägen) planeras en gemensam takterrass i söderläge med plats
för umgänge, odling mm.
Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
All nödvändig vägdragning finns redan vid planområdet. Angöring till parkeringshuset sker
från Adilsvägen som tidigare. De befintliga gång- och cykelvägarna i närområdet påverkas
inte av planen. Biltrafiken beräknas öka med ca 300 fordonsrörelser per dygn som sprids ut
på de olika vägarna, alla passerar Adilsvägen. De flesta åker troligtvis mot Viksjöleden.
Parkering
I detaljplanen föreslås att parkeringshusets fjärde plan tas bort och blir gård för de boende.
Det innebär att 86 p-platser försvinner. Parkeringsanläggningen kommer att omfatta ett plan
under jord och tre plan ovan jord.
Bil- och cykelparkering ska anordnas på kvartersmark enligt parkeringsnorm för Järfälla
kommun antagen av Tekniska nämnden 2016-11-10. Enligt parkeringsnormen ska 46 bilplatser anordnas och 516 platser för cykel.Bilparkeringsbehovet för de planerade bostäderna
avses lösas i parkeringshusets källarplan. Cykelparkeringar delas upp på samtliga plan ovan
jord.
I närområdet finns Riddarparkeringen med 210 p-platser och infartsparkering vid järnvägen.
Kollektivtrafik
En av platsens största tillgångar är dess centrala läge och mycket goda kollektivtrafikförbindelser. Inom ca 100 meter ligger Jakobsbergs pendeltågsstation samt bussterminal med ett
flertal busslinjer som förbinder kommunens olika delar med varandra och andra kommuner.
Störningar
Buller och vibrationer
De föreslagna bostäderna planeras ovanpå och runt befintligt parkeringshus i centrala Jakobsberg. Eftersom området påverkas av buller från närliggande vägar och Mälarbanan så
har en bullerutredning tagits fram för att undersöka möjligheterna för bostadsbebyggelse i
området.
Resultat av beräkningar visar att innergården får ekvivalenta och maximala ljudnivåer under
riktvärdet 50 dBA respektive 70 dBA för majoriteten av ytan. Skärmar med höjd på ca 2,5 m
i de tre öppningarna som föreslås mellan byggnaderna krävs för att klara de maximala ljudnivåerna.
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över uteplats med bullerskärmar.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad för de planerade byggnaderna klarar riktvärdet för smålägenheter (högst 35 kvm), 60 dBA vid hus 1 och 2. För att klara riktvärdena för hus 3 ska
lägenheterna utformas med minst hälften av rummen mot en fasad med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå alternativt med en blandning av lägenheter mindre än 35 kvm.
I befintlig kontorsbyggnad finns det idag lägenheter för långtidsuthyrning på plan 7 och
vindsvåning. Enligt beräkningarna blir de ekvivalenta ljudnivåerna mellan 55-58 dBA för
fasad mot innergård och 66 dBA vid fasad mot järnväg. För att fortsatt kunna använda dessa
våningar för bostadsändamål kan lägenheter om högst 35 kvm placeras vid fasad mot innergård. Alternativt kan lägenheternas samt fasadernas utformning ses över för att hitta lämpliga tekniska lösningar som medger bostadsändamål enligt riktvärdena för buller.
När det gäller störande vibrationer föreligger det liten risk eftersom befintliga byggnader är
pålade ner till fast mark.
Den 1 juni 2015 trädde en ny trafikbullerförordning i kraft som innehåller riktvärden för
trafikbuller utomhus (SFS 2015:216). Denna förordning åberopas i planförslaget för stor del
av lägenheterna. Enligt den nya trafikbullerförordningen får ekvivalent ljudnivå vid fasad
uppgå till högst 60 dBA när lägenheten är högst 35 m2. På uteplats gäller att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå ska klaras.
Risker
Farligt gods
Transporter av farligt gods finns längs med Mälarbanan (primär led) samt längs med Viksjöleden (sekundär led). Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för bebyggelse intill
vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer. Enligt rekommendationerna ska riskhantering vara en del av planeringsunderlaget vid planering av bebyggelse eller verksamheter inom 150 meters avstånd från en farligtgodsled eller bensinstation.
Om avsteg ska göras från dessa rekommendationer krävs, enligt rekommendationerna, att en
riskbedömning görs som visar om den planerade bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till
behovet av skydd mot olyckshändelser.
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Planområdet ligger inom 150 meter från Mälarbanan och Viksjöleden. En riskutredning har
tagits fram av Sweco Systems AB, Brand- och Riskteknik Stockholm, 2016-10-07. Följande
åtgärdsförslag bedöms vara ekonomiskt försvarbara och praktiskt genomförbara utifrån aktuell risknivå:
- Fasad på ny bebyggelse som vetter mot Viksjöleden ska utformas i obrännbart material
(lägst klass A2-s1,d0). Fasader mot innergården kan dock utformas med annat material som
uppfyller kraven i Boverkets byggregler.
- Entréer till ny bebyggelse ska vara riktade bort från Viksjöleden.
- Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Viksjöleden samt placeras
på så långt avstånd från järnvägen som möjligt.
Ovanstående tre punkter har arbetats in i planförslaget som planbestämmelser. Föreslagna
åtgärder bedöms vara motiverade utifrån ett kostnad-nytta-perspektiv med hänsyn till aktuella risknivåer, som redan innan åtgärder ligger på en mycket låg nivå. Eftersom både individrisk och samhällsrisk för de befintliga bostäderna ligger inom acceptabelt område där
riskerna anses vara låga, bedöms det inte vara skäligt att ställa krav på ytterligare riskreducerande åtgärder i en befintlig byggnad där åtgärder kan bli betydligt mer kostsamma jämfört
med nybyggnation.
Ras och skred
Av översiktlig ras- och skredriskkartering för Järfälla kommun (WSP 2011-08-31) framgår
att planområdet ligger inom stabilitetszon II där förutsättningar för initialskred saknas, (se
även s. 5).
Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
De föreslagna bostäderna kommer att anslutas till det befintliga kommunala vatten- och
spillvattennätet i området.
Dagvatten
Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten ska följas. Lokalt omhändertagande genom
t.ex. infiltration och fördröjning eftersträvas och föroreningar i dagvattnet ska om möjligt tas
omhand vid källan. En dagvattenutredning har tagits fram, se Vattenmiljö, Dagvatten s. 16.
Energiförsörjning
Exploatören planerar att ansluta de nya bostäderna till det befintliga fjärrvärmenätet.
Avfallshantering
Utrymme för matavfall och material som ska återvinnas planeras inom planområdet. Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser för
bl.a. utformning och dimensionering finns i avfallsföreskrifterna med tillhörande tillämpningsanvisningar. Möjligheter att anlägga en sopsugsterminal inom området ska utredas i det
fortsatta planarbetet.
El
De planerade bostäderna kan anslutas till befintligt elnät. Befintlig högspänningsledning i
planområdets södra del behöver läggas om vid planens genomförande.
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Bredband
Planerad bebyggelse kommer att anslutas till befintligt tele- och fibernät.
4. MILJÖPÅVERKAN
B eh ovsb ed ömn i n g
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för uppförandet av bostäder inom området.
En behovsbedömning för detaljplanen har tagits fram av kommunen. Planförslaget bedöms
inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt vad som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §.
En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.
Bedömningen motiveras med att planförslaget omfattar en begränsad areal och för få bostäder för att kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslagets lokalisering bedöms
vara lämplig med hänsyn till närheten till sammanhållen bebyggelse, service och infrastruktur.
För planområdet relevanta miljöfrågor redovisas nedan.
Naturmiljö
Planen innebär att nuvarande mindre gräsytor med träd mot Adilsvägen tas i anspråk för
bebyggelse. Inom detaljplanen finns möjligheter att tillföra nya naturvärden till området. En
innergård med träd och planteringar skapas mellan husen. Gröna tak föreslås på byggnaderna. Gröna tak bidrar förutom med naturvärden även till förbättrad dagvattenhantering och ett
förbättrat lokalklimat.
Vatten mi l jö
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten ska följas. Lokalt omhändertagande genom
t.ex. infiltration och fördröjning efterstävas och föroreningar i dagvattnet ska om möjligt tas
omhand vid källan. Hänsyn ska tas till gällande miljökvalitetsnormer.
Inom EU finns ett ramdirektiv för vatten. Vattenmyndigheten fastställde i december 2009
därför miljökvalitetsnormer för större ytvatten, grundvatten, skyddade områden och vattenförekomster. Målet är att uppnå god status i alla vattenförekomster. (Arbete pågår på nationell nivå med statusuppdateringar och nya miljökvalitetsnormer). Inom planområdet finns
inga vattenförekomster.
En dagvattenutredning för området har tagits fram,( Sweco Enviroments AB, 2016-11-11). I
utredningen beskrivs att fastigheten har begränsad mark för omhändertagande av rening och
fördröjning av dagvatten då stor del av marken idag är bebyggd med kontorsbyggnad och
parkeringsdäck. Dagvattenhanteringen föreslås ske genom att takytorna på planerade byggnader förses med gröna tak samt att det över parkeringsdäcket däckas över och istället för
dagvattenavrinning från parkeringsyta ersätts med dagvattenavrinning från gårdsbjälklag.
Förslaget förutsätter att gårdsbjälklagen anläggs med minst 0,5 meter överbyggnad ovan
bjälklag med infiltrerbart material.
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Föroreningssituationen förbättras totalt i den nya planen. Fosforutsläppet ökar dock i och
med en ökad andel gröna ytor, men med föreslagen dagvattenrening i växtbäddar på 36 kvm
minskar även fosfor.
Flödet från fastigheten minskar i och med ombyggnationen som därmed blir en förbättring.
För att uppfylla kommunens krav gällande föroreningshalter och utflöde kan 36 kvm växtbäddar med 20 cm fördröjningszon anläggas.

Bilden visar växtbäddarnas föreslagna positionering på innergården. Växtbäddarna har en fördröjningszon på 20 cm som tillgängliggörs för takvatten via stuprör och rännor.

Buller
Se Störningar, buller, s. 13.
Risker
Se Störningar, risker, s. 14.
5. GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplanen och ansvarar för avtal där kommunen
är en part. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetutövning vid granskning av
bygglov samt bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad. Byggherren ansvarar för genomförandet av nybyggnation samt erforderliga anläggningar inom kvartersmark.
Avtal
Planens genomförande avseende ekonomiska åtaganden, ansvarsfördelning, marköverlåtelser, tekniska frågor, utbyggnad och nödvändiga anpassningar inom och utanför planområdet,
dagvattenhantering, övriga miljö- och gestaltningsfrågor m.m. avses regleras i ett köpe- och
exploateringsavtal mellan Järfälla kommun och exploatören Riddersvik Fastigheter AB.
Ett av exploatören godkänt köpe- och exploateringsavtal ska finnas innan detaljplanen behandlas av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges antagande.
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Parkeringsplatserna inom gemensamhetsanläggningen Jakobsberg GA:9 kommer att minska
i antal men antalet parkeringsplatser bedöms räcka till för de behov som delägarna i gemensamhetsanläggen har. Omprövning av gemensamhetsanläggningen skall ske och eventuella
överenskommelser mellan delägarna, som krävs för detta, kommer Riddersvik Fastigheter
AB att initiera.
Befintligt tomträttsavtal för fastigheten Jakobsberg 11:8, mellan Järfälla kommun och Riddersvik Fastigheter AB kommer upphöra i och med att Riddersvik Fastigheter AB förvärvar
fastigheten.
Fastighetsrättsliga frågor
Bebyggelsen innebär att parkeringsplatser kommer försvinna och befintlig gemensamhetsanläggning Jakobsberg GA:9 måste omprövas i en lantmäteriförrättning.
Ekonomiska frågor
Kostnadsfördelningen mellan exploatören och kommunen för genomförandet av detaljplanen regleras i kommande köpe- och exploateringsavtal. Förutom kostnaderna för byggnad
och anläggningar inom bostadskvarteret svarar exploatören även för de övriga kostnader
som blir en konsekvens av exploateringen, t.ex. iordningställande av parkeringar, dagvattenanläggningar m.m. samt arbeten avseende omläggning av befintlig ledning, nyplantering av
vegetation på bostadsgård m.m.
Fördelningen av lantmäteriförrättningskostnader och eventuella ersättningar avses att regleras i överenskommelser och/eller beslutas av Lantmäteriet i samband med förrättning.
Tekniska frågor
E:ons högspänningsledning i planområdets södra del behöver läggas om. Detta bekostas av
exploatören.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter detaljplanen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att ändra eller upphäva planen, utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas.
Planprocess och tidplan
Detaljplanen avses genomföras med standardförfarande enligt de ändringar i planprocessen
som infördes i plan-och bygglagen 1 januari 2015. Preliminär tidplan redovisas nedan.
Plansamråd: 1:a kvartalet 2017
Granskning: 2:a kvartalet 2017
Antagande: hösten 2017
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6. MEDVERKANDE
Medverkande tjänstemän
Planförslaget har tagits fram i samverkan med:

Anders C Eriksson
Mikael Åklint/Git Lennaárd
Gustaf Bergeröd
Lars Nordin
Babette Marklund
Michael Jangenfalk
Patrick Galera Lindholm/Lena Brunsell
Emma Gradin/Thomas Gustafsson/Amanda
Redstorm

Gestaltning
Mark och exploatering, avtal
Väg och trafik
Vatten och avlopp
Dagvatten
Avfallsfrågor
Miljöfrågor
Bygglov

Övriga medverkande
Gunnar Ericsson och Hans Adauktusson, Riddersvik Fastigheter, samt deras arkitektkonsulter Mattias Ocklind , Miriam Grut och Maria Forsman, Sweco Architects.

Malin Danielsson
Planchef
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Planenheten
Lena Granqvist, planhandläggare
Tel: 08-580 287 99
E-post: lena.granqvist@jarfalla.se

Lena Granqvist
Planhandläggare

Postadress: 177 80 Järfälla
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se

