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  Dnr Kst 2015/71 

 

  GRANSKNINGSHANDLING 

 
 
Förslag till detaljplan för 
 

VEDDESTA I 
Fastigheten Veddesta 2:27 m.fl, Järfälla kommun 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 10 augusti – 25 september 2016. 

Samrådsmöte/öppet hus hölls den 30 augusti i Veddesta centrum, där både 

kommunens tjänstemän och representanter från byggbolaget Veidekke samt AB 

Sagax fanns på plats. Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunens hemsida 

www.jarfalla.se, hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 6 och i kommunalhusets 

entré, Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum samt i Barkarby bibliotek. Samråd har 

annonserats i lokaltidningen Mitt i Järfälla och på kommunens hemsida samt 

kundgjorts i DN.  

 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:  

1. Länsstyrelsen 

2. Lantmäteriet   

3. Trafikverket  

4. Trafikförvaltningen 

5. Luftfartsverket 

6. Miljö- och bygglovsnämnden   

7. Tekniska nämnden   

8. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen  

9. Barn- och ungdomsförvaltningen  

10. Brandkåren Attunda 

11. Företagarna i Järfälla 

12. Naturskyddsföreningen  

13. Villaägareföreningen Lilla Björkeby 

14. Järfälla hembygdsförening 

15. E.ON Elnät  

16. E.ON Värme  

17. Skanova  

18. Norrvatten 

19. Vattenfall 

20. Telia 

http://www.jarfalla.se/
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21. Kungsleden 

22. Allmänheten 

23. Socialdemokratiska föreningen 

 

Planförslaget har lämnats utan erinran av: 

1. Försvarsmakten 

2. Svenska kraftnät 

    

Nedan följer en sammanfattning av framförda synpunkter med 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer. Inkomna skrivelser finns i sin helhet 

tillgängliga hos plan- och exploateringsavdelningen. 

 

Synpunkter som uppfattas kräver direkt svar har kommentarer från 

Kommunstyrelseförvaltningen. Övriga synpunkter har noterats.   

 

1. Länsstyrelsen: 

Sammanfattande bedömning  

 

Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande underlag att det finns risk att detaljplanen 

inte tillgodoser riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken eller mellankommunala 

intressen, att miljökvalitetsnorm för vatten inte följs och att bebyggelsen blir 

olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Om dessa problem kvarstår 

när kommunen antar planen, kan Länsstyrelsen med stöd av 11 kap. 10 § PBL 

komma att pröva och upphäva kommunens beslut. För att undvika detta behöver 

planhandlingarna bearbetas och kompletteras enligt de synpunkter som redovisas 

nedan. 

 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 

Riksintresse för kommunikationer 
 

Mälarbanan med tillhörande anläggningar är av riksintresse för kommunikationer. 

Byggrätterna i kvarteren närmast Mälarbanan, avsedda för bussterminal, 

tunnelbanestation, bostäder, centrum, kontor och handel, ligger väldigt nära 

järnvägsområdet. Illustrationer av byggnader och redovisning i bifogad riskutredning 

tyder på att byggnaderna är avsedda att placeras längre in på kvartersmarken. 

Länsstyrelsen vill framhålla att plankartan bör kompletteras med 

bebyggelsereglerande prickmark mot spårområdet, så att det blir tydligt vilket 

avstånd planen reglerar mellan byggnader och närmaste spårmitt. Länsstyrelsen kan 

utifrån samrådshandlingarna inte bedöma om planens genomförande riskerar att 

skada riksintresset Mälarbanan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats där byggrätterna mot bussterminal och järnväg tydligt 

regleras. Prickmark finns också inlagt i den delen av planen. Illustrationer i 

planbeskrivningen har uppdaterats för att bättre vissa förhållandet mellan 

byggrätter, angöringsgata, bussterminal och järnväg.  

 

Plankarta och illustration ska redovisa de nya spåren och den nya pendeltåg-

stationens läge och det ska framgå av planbeskrivningen hur planen tar hänsyn till 

gällande detaljplan och järnvägsplan för Mälarbanan. Kommunen behöver också ta 
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hänsyn till framtida behov av fler plattformar för att Barkarby station ska kunna 

utvecklas till en regionaltågstation. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ny grundkarta som visar nuvarande läge för järnvägsspåren används till 

granskningsskedet. Illustrationsplanen i planbeskrivningen visar detta också. 

Samtidigt förs täta dialoger mellan kommunen, Trafikverket, Trafikförvaltningen och 

berörda byggherrar för att säkra att alla funktioner ryms på ett bra sätt.  

 

Föreslagna höga byggnader kan påverka riksintresset för luftfarten, framför allt 

LFV:s system för navigeringshjälpmedel samt kommunikations- och radarsystem 

(CNS-systemen). Kommunen behöver därför samråda med LFV och bör också 

beställa en flyghinderanalys från LFV, i tidigt skede av planprocessen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En flyghinderanalys har beställts. Plankartan har uppdaterats med totalhöjder för de 

högsta byggnaderna inom planområdet.  

 

Tunnelbana, cykelpendlarstråk, stombuss – regionalt intresse  

 

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, och Trafikförvaltningen har i ett 

yttrande 2016-09-23 framfört att planförslaget behöver bearbetas för att ta hänsyn till 

de förändringar som skett under vårens optimeringsarbete för tunnelbane-projektet. 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen beaktar dessa synpunkter i det fortsatta 

arbetet med utformning av detaljplanen och att arbetet sker i nära samarbete med 

FUT och Trafikförvaltningen. Kommunen behöver komplettera planbestämmelser, 

beskrivning och illustrationskarta så att de tydligare redovisar tunnelbanan och dess 

entréer samt bussterminalens läge och disposition, både i plan och sektion. Även hur 

angöring, cykelparkering och anslutningar till det lokala gång- och cykelvägnätet 

kommer att ske. Det är viktigt att det regionala cykelpendlarstråket får en tydlig och 

trafiksäker utformning. Det ska också vara möjligt att trafikera Barkarby station med 

stombusslinje som kommer att gå på Förbifarten när denna är utbyggd. Kommunen 

behöver också redovisa genomförandefrågorna utförligare, både vad gäller 

ansvarsfördelning och avtal men också om samordning av genomförandet av planens 

olika delar tidsmässigt i förhållande till tunnelbaneutbyggnaden.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats för att rymma tunnelbanans funktioner, bussterminalen 

och gc-vägen. Genomförandebeskrivningen har uppdaterats efter inkomna 

synpunkter. Samtidigt förs täta dialoger mellan kommunen, Trafikverket, 

Trafikförvaltningen och berörda byggherrar för att säkra att alla funktioner ryms på 

ett bra sätt.   

 

Hälsa och säkerhet  

 

Risker med transport av farligt gods  

Veddestavägen norr om planområdet är utpekad som sekundär transportled av farligt 

gods. I planbeskrivningen står att vägens klassning föreslås upphävas på sträckan 

inom aktuellt planområde och lite längre västerut. Kommunen behöver tydliggöra 

förhållandena längs vägen så att det framgår varför vägsträckan inte behöver vara 

utpekad som transportled för farligt gods. Beslutet om avklassning av Veddestavägen 
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får prövas i särskild ordning och ingår inte i planprocessen. Kommunen får kontakta 

Länsstyrelsen med begäran och motivering för att få den frågan prövad.  Om 

klassningen eller transporterna med farligt gods kvarstår på Veddestavägen så ska 

hänsyn tas till denna riskbild i planförslaget. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Sträckan är upphävd som sekundär transportled av farligt gods.  

 

En riskutredning har tagits fram för området gällande närheten till E18 samt 

Mälarbanan. De avstånd från riskkällorna till den planerade bebyggelsen som 

riskutredningen uppger stämmer inte med byggrätterna enligt plankartan. 

Länsstyrelsen uppskattar att avståndet mellan bebyggelsen och de två riskkällorna är 

ca 30-40 m kortare, och att riskbilden för planområdet därför inte kan bedömas 

utifrån detta underlag. Riskutredningen behöver uppdateras utifrån de byggrätter 

plankartan medger. Alternativt kan plankartan ändras och kompletteras med 

prickmark. Avståndet mellan byggrätterna och Mälarbanan bör då följa 

Länsstyrelsens riktlinjer. Enligt Länsstyrelsens skrift Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods ska det finnas ett 

bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter intill järnväg, mätt från närmaste 

spårmitt. Inom skyddsavståndet bör inte heller förekomma användning som samlar 

människor. Länsstyrelsen vill att det ska tydliggöras i planhandlingarna vilka avstånd 

som gäller från den utbyggda Mälarbanan och E18 till planerad bebyggelse, samt hur 

bussterminalen föreslås disponeras. Riskutredningen behöver baseras på 

Trafikverkets prognoser för framtida trafik på Mälarbanan.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats där byggrätterna mot bussterminal och järnväg tydligt 

regleras. Prickmark finns också inlagt i den delen av planen. Illustrationer i 

planbeskrivningen har uppdaterats för att bättre vissa förhållandet mellan 

byggrätter, angöringsgata, bussterminal och järnväg.  

 

Väster om planområdet ligger St Jude Medical AB, klassad som farlig verksamhet 

enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunen behöver utreda om verksamheten 

har någon riskpåverkan på planområdet. Kommunen bör samråda med Brandkåren 

Attunda som har tillsyn över farlig verksamhet inom kommunen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Verksamheten är nedlagd. 

 

Buller och vibrationer 

Länsstyrelsen kan inte utifrån samrådsförslagets handlingar bedöma om bebyggelsen 

blir olämplig med hänsyn till bullerstörningar. Kommunen har inte tagit fram någon 

bullerutredning och inte heller någon trafikutredning eller prognos för trafiken. 

Förutom buller från det lokala gatunätet utsätts området för buller från tågtrafik på 

mycket kort avstånd, och vägtrafikbuller från väg E18. Länsstyrelsen delar 

Trafikverkets uppfattning att en bullerutredning borde ha tagits fram till 

samrådsskedet. I området föreslås bland annat några höga punkthus. Punkthus ger 

inte möjlighet till en skyddad sida, och det kan visa sig vara svårt att klara riktvärden 

för trafikbuller vid flera av fasaderna. I den bullerutredning som kommer att tas fram 

bör även principlösningar för lägenheter redovisas i bullerutsatta lägen. 
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Av planhandlingarna framgår inte om kommunen tillämpar planbestämmelser enligt 

tidigare tillämpade riktvärden eller de nya som följer av förordningen om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader (2015:216). För detaljplaner som påbörjats den 2 januari 2015 

eller senare tillämpas riktvärden enligt förordningen. Planbestämmelserna om 

störningsskydd behöver kompletteras så att det framgår att angiven ljudnivå avser 

värdet vid fasad. För uteplatser gäller både en högsta ekvivalent och en högsta 

maximal ljudnivå. Se även rubrik Formalia nedan. 

 

Kommunen bör även undersöka om det är risk för vibrationsstörningar från 

järnvägstrafiken och eventuella behov av åtgärder. Det är främst från passerande 

godståg som vibrationer kan befaras, eftersom marken till stor del består av lera.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Både en buller- och vibrationsutredning har tagits fram till granskningsskedet. Båda 

visar att gällande riktvärden klaras. Bullerutredningar har kompletterats med två 

separata bilagor som behandlar hur de tre höghusen inom planområdet ska hantera 

buller. 

 

Översvämningsrisk 

I planhandlingen anges att det periodvis finns risk för översvämning av Veddesta-

bäcken och att främst området vid Järfällavägen tidigare har varit utsatt för höga 

flöden. Då aktuellt område är låglänt och till stor del består av lera med begränsad 

möjlighet till infiltration kan utbredningen av ett högt flöde påverka ett stort område. 

Kommunen behöver utveckla bedömningen av översvämningsrisken inom området 

samt reglera eventuella skyddsavstånd och/eller skyddsåtgärder som 

planbestämmelser för att säkerställa dess genomförande. Översvämningsrisken för 

Veddestabäcken kan förändras i ett förändrat klimat, vilket kommunens bedömning 

ska ta hänsyn till.  

 

I planhandlingen anges att en yta i anslutning till bäcken ska utformas för att kunna 

översvämmas. För att säkerställa översvämningsytan inom planområdet anser 

Länsstyrelsen att den bör regleras med tydlig utformningsbestämmelse och 

egenskapsgräns, eller i annat fall illustrationsvis redovisning på plankartan.  

Länsstyrelsen instämmer med dagvattenutredningen, som föreslår att marken inom 

planområdet bör höjdsättas på ett sätt som minskar risken för skador på hus vid 

kraftig nederbörd. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En utredning för skyfall och beräknat högsta flöde har tagits fram till 

granskningsskedet. Resultaten redovisas i planbeskrivningen och visar att både 

skyfall och beräknat högsta flöde klaras.  

 

Geoteknik 

Längs Veddestabäcken är förutsättningarna sådana att det kan föreligga risk för ras 

och skred. Tidigare i planprocessen har kommunen tittat på möjligheten att öppna 

upp den kulverterade sträckan av Veddestabäcken. Undersökningen visade dock att 

detta inte var möjligt då det skulle medföra att skredrisken ökar för det befintliga 

villaområdet sydost om bäcken. 

 

Slutsatserna i den geotekniska utredningen skiljer mellan lättare och tyngre 

byggnader som planeras inom området, och hur byggnaderna då ska grundläggas. I 
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planbeskrivningen anges att vidare utredning av grundläggningen ska genomföras i 

bygglovsskedet. Med avseende på risken för ras och skred i närheten av 

Veddestabäcken samt den kraftigt ökade exploateringen av området anser 

Länsstyrelsen att markens lämplighet inte är tillräckligt utredd i detaljplanen. I det 

fortsatta planarbetet bör kommunen ta fram en kompletterande analys, baserad på ett 

maximalt utnyttjande av detaljplanen. Både befintliga (utanför detaljplaneområdet) 

och tillkommande byggnadsverk som kan påverka de geotekniska egenskaperna 

negativt behöver beaktas. Markstabiliteten kan komma att ändras i ett framtida 

blötare och varmare klimat, vilket kommunen också behöver ta hänsyn till. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En kompletterande analys har tagits fram till granskningsskedet. Utredningen visar 

slutsatser för geoteknik utifrån bland annat grundläggning, schakt, sättningar och 

stabilitetet. Resultaten redovisas i planbeskrivningen.  

 

Markföroreningar 

Länsstyrelsen anser att kommunen innan granskningsskedet ska undersöka porluft 

och grundvatten ytterligare, med avseende på framför allt klorerade lösningsmedel. 

Detta behövs för att säkerställa att människors hälsa och miljö inte påverkas på ett 

negativt sätt. Även eventuell spridning till Veddestabäcken bör undersökas, för att 

säkerställa att tillflödet inte ökar belastningen av föroreningar i Bällstaån. Se även 

Dagvattenhantering nedan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ytterligare utredningar har gjorts kring markföroreningar och redovisas i 

planbeskrivningen. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Av 2 kap. 10§ PBL följer att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken, ska 

följas vid planläggning.  

 

EU-domstolen har i en dom den 1 juli 2015, mål C461/13 (Weserdomen), gällande 

hur miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten ska tolkas och tillämpas i 

tillståndsärenden, funnit att medlemsstaterna inte får ge tillstånd till en verksamhet 

som medför att en vattenförekomsts status sänks (försämras) eller äventyrar att en 

miljökvalitetsnorm kan följas. Med försämring avses enligt domstolen en sänkning 

av status av någon ingående kvalitetsfaktor även om inte den övergripande statusen 

sänks. Om statusen redan är i den sämsta klassen får ingen ytterligare försämring ske. 

Avgörandet innebär att större krav måste ställas på underlag och 

miljökonsekvensbeskrivningar i planärenden för att kunna bedöma om en detaljplan 

riskerar att leda till en försämring av status eller äventyrar uppnåendet av 

miljökvalitetsnormer i vattenförekomster.  

 

Planområdet avvattnas via Veddestabäcken till Bällstaån. Planbeskrivningen bör 

kompletteras med information om den senaste klassningen av kemisk status för 

vattenförekomsten Bällstaån. Bällstaån (SE658718-161866) har problem med 

övergödning och syrefattiga förhållanden och kvalitetsfaktorn ”Näringsämnen” har i 

dagsläget dålig status. Detta innebär enligt Weserdomen att ingen ytterligare 

försämring är tillåten samt att alla ökade utsläpp av näringsämnen anses utgöra en 

sådan försämring. Veddestabäcken som mynnar i Bällstaån har i provtagningar visat 

sig ha höga halter av näringsämnen. En minskning av utsläppen från planområdet 
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skulle således verka positivt på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för 

Bällstaån. Det är ofta mer kostnadseffektivt att rena vatten med höga halter. Om 

kommunen tar tillvara möjligheter till reningsåtgärder vid exploateringen i Veddesta 

kan dessa vara en del av de åtgärder som krävs för att minska belastningen på 

Bällstaån så att Barkarbystaden II ska kunna byggas. Se även Länsstyrelsens 

granskningsyttrande 2016-10-12 gällande Barkarbystaden II, inklusive bilaga. 

Länsstyrelsen vill framhålla att det är viktigt att, såsom det anges i 

miljökonsekvensbeskrivningen, föroreningar i dagvatten följs upp under driftskedet 

för att kontrollera att dagvattnet inte bidrar till övergödning.  

 

Dagvattenhantering 

Föreslagen bebyggelse och hårdgjorda ytor resulterar troligen i att dagvattenflöde 

och föroreningsmängd till recipienten ökar. Då recipienten redan i dagsläget har 

problem med övergödning och miljögifter behöver dagvattenåtgärder som både 

fördröjer och renar vattnet genomföras för att inte negativt påverka vatten-kvaliteten 

i recipienten. I det fortsatta planarbetet bör det förtydligas hur kommunen ska 

försäkra sig om att utsläppen av föroreningar från dagvatten till recipient inte ökar 

och helst minskas. I de fall då en minskning av utsläppen inte går att uppnå inom 

planområdet kan det vara befogat att undersöka åtgärder utanför planområdet. 

Sådana åtgärder som behövs för att ge en förbättring av vattenkvaliteten trots den 

ökade belastning som detaljplanen medför, måste vara relativt långt planerade. 

Kommunen ska kunna visa att åtgärderna är förankrade i någon form av avtal eller 

beslut som säkerställer genomförandet. Åtgärderna ska även framgå av plan- och 

genomförandebeskrivningen. 

 

I dagvattenutredningen bedöms att exploateringen inte innebär någon ökad risk för 

att vattnet i Veddestabäcken och Bällstaån ska försämras. Detta ska dock sättas i 

perspektiv till att föroreningsberäkningarna gjorts för halter av föroreningar. 

Samtidigt beräknas dagvattenflödet öka efter exploateringen, både utan och med 

beaktande av framtida klimatförändringar. Det innebär att trots att 

föroreningshalterna i dagvattnet minskar kan flödesökningen medföra att mängden 

föroreningar som belastar recipient ökar. Dagvattnets föroreningshalter är alltså inte 

detsamma som belastning på recipient. Det förstnämnda redovisas i koncentrationer 

och det sistnämnda i kilogram föroreningar per år. I det fortsatta planarbetet bör det 

tydliggöras hur planområdets föroreningsbelastning på recipient ser ut före och efter 

planens genomförande, med och utan avsedda dagvattenåtgärder. Hur flödet 

förändras med föreslagna dagvattenåtgärder bör också förtydligas.   

 

Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen nämner i olika sammanhang 

hur föroreningshalter i dagvatten som når Veddestabäcken förhåller sig till 

”riktvärden”. Det bör förtydligas vilka riktvärden som avses, exempelvis ”Förslag till 

riktvärden för dagvattenutsläpp” framtagen 2009 av Riktvärdesgruppen på 

Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting eller om de är framtagna 

av Järfälla kommun. 

 

Undersökningar visar att planområdet är påverkat av tidigare industriverksamhet.  

Markarbeten kan öka risk för spridning av föroreningar via dag- och grundvatten. 

Föreslagna dagvattenanläggningar bör därför anläggas i tidigt skede, så att de kan 

rena dagvatten även under utbyggnadsfasen. Åtgärder för att säkerställa att förorenat 

dagvatten inte når Veddestabäcken bör följas upp, vilket också föreslås i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Beslut om kontroll och uppföljning kan kommunen 
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lämpligen hantera inom ramen för miljöbedömningen av planen, i anslutning till att 

planen antas.  

 

I det fortsatta planarbetet bör kommunen överväga att med utformnings-

bestämmelser reglera dagvattenåtgärder och peka ut lämpliga ytor för dessa. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En uppdaterad dagvattenutredning har tagits fram till granskningsskedet. 

Utredningens resultat, som visar hur ställda krav och riktlinjer ska uppnås, 

redovisas i planbeskrivningen. 

 

Miljökvalitetsnormer för luft 

I samrådshandlingarna saknas underlag om luftföroreningar, men görs ändå en 

bedömning att det kan finnas risk för negativa konsekvenser av planförslaget. 

Länsstyrelsen anser att en närmare beskrivning av planens konsekvenser behövs 

inför granskningsskedet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En vind- och luftanalys har tagits fram till granskningsskedet och visar att 

förhållandena är goda. Resultaten redovisas i plabeskrivningen.  

 

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL - Allmänna och enskilda intressen 

 

Klimatanpassning  

Planen innebär ett förhållandevis högt utnyttjande av marken, och områdets gårds- 

och friytor är begränsade. I området föreslås flera höga hus med ca 20 våningar och i 

ett fall drygt 30 våningar. Det är känt att höga hus kan fånga och föra ner kraftiga 

vindar, vilket skulle kunna drabba gårdar och takytor avsedda för utevistelse. 

Förväntade förändringar av klimatet leder till mer extrema förhållanden där 

värmeböljor och kraftiga regn blir vanligare. Länsstyrelsen vill råda kommunen att i 

det fortsatta planarbetet studera vilka olägenheter av vindpåverkan som kan uppstå 

med föreslagen bebyggelse, och hur/om de kan undvikas. Olika klimatanpassade 

åtgärder som exempelvis fasadutformning, färg- och materialval, träd och annan 

vegetation kan dämpa och utjämna temperaturkontraster och berika utemiljön.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En vind- och luftanalys har tagits fram till granskningsskedet och visar att 

förhållandena är goda. Resultaten redovisas i plabeskrivningen.  

 

Friyta för förskolegårdar 

Inom planområdet föreslås flera förskolor. Enligt planbeskrivningen ska 

förskolegårdarna ha minst 15-20 m2 friyta per barn. Det finns bostadskvarter med 

gårdar som inte är mer än ca 1200 m2, en yta som ska delas med boende. 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att ta del av den vägledning Gör plats för 

barn och unga! som har tagits fram av Boverket tillsammans med Movium vid 

Sveriges lantbruksuniversitet. Publikationen ger vägledning för planering, 

utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljö, med särskilt fokus på 

skolgårdar och förskolegårdar. Boverket har även tagit fram allmänna råd om friyta 

till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL (BFS 2015:1 FRI).   
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I vägledningen lyfts bl.a. hur stor friyta som behövs utifrån beprövad praxis och 

aktuell forskning, som vägledning för kommunala riktlinjer. Ett rimligt mått som 

anges är ca 40 m2 friyta per barn i förskolan respektive 30 m2 friyta per barn i 

grundskolan. Forskning visar även att den totala storleken på friytan helst bör 

överstiga 3000 kvm. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp 

få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.  

 

Skötselplan dagvatten 

Länsstyrelsen vill framhålla att skötseln av dagvattenanläggningar är väsentlig för 

fördröjnings- och reningsfunktionen. Kommunen bör därför ta fram skötselplaner för 

de föreslagna dagvattenåtgärderna. Länsstyrelsen rekommenderar också att en plan 

upprättas för områdets snöhantering och rening av smältvatten, som ofta innehåller 

föroreningar.  

 

I planen föreslås så kallade rain gardens och gröna tak som möjliga 

dagvattenåtgärder, vilket är positivt. Länsstyrelsen vill understryka att gröna tak, 

beväxta väggar och andra grönytor i bebyggelsen bör utformas med omsorg, så att de 

inte måste gödslas och därmed riskerar att tillföra näringsämnen till dagvattnet. 

Reningseffekten kan också sjunka vid låga temperaturer.  

 

Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet 

 

Biotopskydd och artskyddsförordningen 

Den allé som finns utmed Veddestavägen inom planområdet kan omfattas av det 

generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. En biotopskyddad allé utgörs 

av lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs 

en väg eller det som tidigare utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden 

ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Med vuxna träd avses träd som mäter 

minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först 

uppnås).  

 

Inom en biotopskyddad allé får inte åtgärder eller verksamheter utföras som kan 

skada naturmiljön. För att få avverka träd krävs dispens från biotopskyddet, vilket 

kan medges om det finns särskilda skäl. Dispens söks hos Länsstyrelsen, enheten för 

naturvård. Om planens genomförande är beroende av att ingrepp kan ske i allén så 

bör planen inte antas innan dispensfrågan är avgjord.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Dispens har sökts hos Länsstyrelsen.  

 

Mistel förekommer i alléträden. Enligt Artdatabankens rödlista bedöms mistel som 

livskraftig i Sverige och arten är vanlig i områden runt Mälaren. Länsstyrelsen 

bedömer att avverkning av de träd där mistel förekommer inom planområdet inte 

riskerar att påverka artens bevarandestatus. Dispens från artskyddsförordningen 

(2007:845) krävs därmed inte.  

 

Förordnande enligt 113 § byggnadslagen (1947:385) 

För delar av planområdet finns ett förordnande kopplat till den gällande detaljplanen, 

byggnadsplan för Veddesta, fastställd 1962. För att mark som i byggnadsplanen är 

utlagd som allmän plats ska kunna tas i anspråk för bebyggelse, så ska förordnandet 

upphävas innan kommunen antar den nya detaljplanen. Enligt lagändring den 1 
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januari 2015 (SFS 2014:900) ska äldre förordnanden om skyldighet att avstå eller 

upplåta mark upphöra att gälla efter utgången av år 2018. Under övergångsperioden 

t.o.m. 2018 fattar Länsstyrelsen fortsatt beslut om ändring eller upphävande av 

sådana förordnanden, efter begäran från kommunen. Samråd om upphävande av 

förordnandet sker i särskild ordning. Planbeskrivningen behöver kompletteras med 

uppgifter kring detta förordnande. 

 

Formalia 

 

Av plankartan framgår att planen upprättats med stöd av PBL 2010:900. Eftersom 

det inträtt en rad förändringar i PBL från januari 2015, så bör det framgå vilken 

lydelse av PBL som avses. Förändringarna omfattar bl.a. reglerna för planprocessen, 

utformningen av planbestämmelser och får betydelse för tillämpningen av 

bullerförordningen. Normalt räknas beslut om planuppdrag som planarbetets 

påbörjande. För detaljplaner som upprättas enligt PBL (2010:900) och påbörjats den 

2 januari 2015 och senare, tillämpas Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om 

reglering med planbestämmelser i detaljplaner samt bullerförordningen.  

 

Beträffande planhandlingarna i övrigt delar Länsstyrelsen Trafikverkets och 

Trafikförvaltningens uppfattning att plankarta, bestämmelser, planbeskrivning och 

illustrationer behöver kompletteras innan planförslaget förs vidare. Avstånd mellan 

byggrätter och järnvägsspår ska gå att utläsa. Det är också viktigt att planen redovisar 

hur bebyggelse, gatunät, bussterminal, tunnelbana med station och entréer samt 

anslutning till Barkarby resecentrum avses utformas och regleras, för att tillgodose 

trafik med tåg, tunnelbana, buss och angöringsmöjlighet för bil, god tillgänglighet för 

resenärer och trafiksäkra gång- och cykelstråk. Förtydligande tvärsektioner kan  

behövas.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankarta och plabeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. 

 

Planbestämmelser 

 

Planbestämmelser under Störningsskydd behöver ses över, se Buller ovan. 

Bestämmelse under Byggnadsteknik avseende de riskreducerande åtgärderna på fasad 

och ventilation är ovanligt långtgående och föreslås inom 140 m från riskkällan. 

Jämför med Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd enligt Riktlinjer för 

planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, 

Länsstyrelsen Stockholms län, Fakta 2016:4.  

 

 

2. Lantmäteriet: 

Delar av planen som måste förbättras 

 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

 

De fastighetsrättsliga frågorna måste utvecklas och förtydligas.  

 

Enligt 4:33 PBL ska det i planbeskrivningen finnas en redovisning av vilken det 

framgår de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 

som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och 
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ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna 

och andra berörda. Detaljplanens konsekvenser kan inte anses vara ordentligt 

beskrivna för att uppfylla 4:33 PBL. Lantmäteriet förordar att en tydlig beskrivning 

med konsekvenserna redovisade fastighetsvis görs, gärna i tabellform. 

 

Inte heller finns exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll redovisat, varför 

komplettering av detta måste ske.  

 

Det anges att Veddesta 2:65 och 2:73 inte ingår i planområdet men berörs av 

fastighetsreglering då delar av dessa berörs av intrång för allmän plats. Lantmäteriet 

ställer sig frågande till hur en del av fastighet kan planläggas som allmän plats men 

inte ingå i planområdet. Lantmäteriet tolkar planförslaget som att dessa två 

fastigheter ingår i planområdet. Fastigheterna saknas i uppräkningen av markägare. 

 

Det anges att Veddesta ga:5 och ga:1 ligger inom planområdet. Lantmäteriet vill 

erinra om att det krävs omprövning av dessa för genomförande av planen.  

 

Vidare anges att ledningsrätt finns på bl a Veddesta 1:13. Det är oklart vilken 

ledningsrätt det är som avses, då ingen ledningsrätt finns registrerad på Veddesta 

1:13. Huruvida det finns en befintlig ledningsrätt på nu aktuell del av Veddesta 2:1 

eller inte, har Lantmäteriet inte tagit ställning till.  

 

Frågor kring 3D-fastighetsbildning behöver utvecklas i planförslaget. 

Lantmäteriet har inte tagit ställning till planens fastighetsrättsliga konsekvenser i 

detalj.  

 

Ekonomiska frågor  

 

De ekonomiska frågorna måste kompletteras med upplysningar om kostnader för 

lantmäteriförrättningar och ersättningar till följd av ersättningsbeslut i 

lantmäteriförrättningar. 

 

Plankartan  

 

Enligt Boverkets allmänna råd för planbestämmelser så är t en administrativ 

bestämmelse som ska avgränsas av en administrativ gräns. I plankartan har områden 

planlagts med t men avgränsats med egenskapsgräns (Lantmäteriet tolkar 

planförslaget som att text 3 inte ska gälla i hela TBCKR-området utan endast i del av 

det). Detta behöver ändras.  

 

Planbestämmelser  

 

I flera områden har planbestämmelsen allmän plats GCVÄG kombinerats med 

planbestämmelse om att marken får byggas under med körbart bjälklag. Lantmäteriet 

tolkar det som att avsikten är att allmän plats och kvartersmark ska överbrygga 

varandra och att 3D-fastighets-bildning kan bli aktuell. Planbestämmelse för 

kvartersmark saknas dock, vilket omöjliggör 3D-fastighetsbildning för de olika 

användningarna.  
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113§-förordnande 

  

För del av planområdet gäller ett 113§-förordnande. Detta måste hanteras i 

planförslaget. Det behöver redovisas om exploatörsförordnandet ska upphävas eller 

en motivering till varför planen kan antas och genomföras, trots förekomsten av 

exploatörsförordnandet.  

 

För planprocesser som påbörjats innan den 1/1 2015 och som berör ett område där 

det gäller ett befintligt exploatörsbeslut, t.ex. ett förordnande enligt 113 § BL, som 

behöver justeras, så kan och bör ett sådant beslut meddelas innan den nya planen 

antas. Kommunen måste då lämna in en ansökan till länsstyrelsen om detta innan den 

1/1 2016. Ett beslut om ändring av förordnandet kan anses höja chanserna att en 

antagen plan kan vinna laga kraft, med hänsyn till vad som sagts ovan. Ett eventuellt 

alternativ är att det i planbeskrivningen görs en mycket tydlig redovisning och 

motivering varför förekomsten av exploatörsbeslutet inte innebär något hinder mot 

ett antagande och genomförande av planen.  

 

Om planprocessen däremot inletts under 2015 så synes det inte finnas något lagstöd i 

PBL för länsstyrelsen att besluta om ändring av ett gällande exploatörsbeslut innan 

den nya planen antas. Det enda alternativ till att vänta med antagandet tills beslutet 

upphört att gälla kan då vara att kommunen gör en sådan motivering i 

planbeskrivningen som anges ovan. Rättsläget är dock inte helt klart.  

 

Grundkartan  

 

Koordinater i både x- och y-led saknas och komplettering måste ske.  

 

Delar av planen som bör förbättras 

 

Plankartan 

 

Fel linjemanér har använts för planområdesgränsen. Del av egenskapsgräns i 

kvarteret för förskola/bostäder saknas.  

 

Planbestämmelser 

 

Planbestämmelsen t är en administrativ bestämmelse och bör därför sorteras under 

administrativa bestämmelser bland planbestämmelserna.  

 

Övrigt 

 

Lantmäteriet har inte tagit del av fastighetsförteckningen. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankarta och plabeskrivningen (inklusive genomförandebsekrivningen) har 

uppdaterats efter Lantmäteriets inkomna synpunkter. 
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3. Trafikverket: 

Riksintressen för kommunikationsanläggningar  

 

Planområdet ligger i närheten av Mälarbanan och Europaväg 18 (E18), båda 

utpekade riksintressen för kommunikationsanläggningar och ska därmed skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dessa. 

Riksintresset omfattar samtliga delar av anläggningen och eventuella framtida 

utbyggnadsbehov.  

 

Trafikverket inställning är att minst 25 meter från järnvägen räknat från närmsta 

spårmitt ska vara byggnadsfritt. Ett sådant avstånd ger utrymme för drift- och 

underhåll och räddningsinsatser, hänsyn till buller och vibrationer och möjliggör viss 

utveckling av järnvägsanläggningen. En möjlig utveckling är till regionaltågsstation. 

Detta innebär att två nya plattformar måste tillkomma med en bredd av 6,5 meter 

samt anslutningar till dessa. Dock kan naturligtvis stationshus uppföras inom 25 m 

från spår.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats där byggrätterna mot bussterminal och järnväg tydligt 

regleras. Prickmark finns också inlagt i den delen av planen. Illustrationer i 

planbeskrivningen har uppdaterats för att bättre vissa förhållandet mellan 

byggrätter, angöringsgata, bussterminal och järnväg. En uppdaterad grundkarta 

finns nu som underlag till plankartan, denna visar spårens nuvarande läge.  

 

Föreslagna höga byggnader kan också påverka riksintresset för luftfarten, framför allt 

LFV:s system för navigeringshjälpmedel samt kommunikations- och radarsystem 

(CNS-systemen). LFV saknas på sändlistan och deras remissvar måste inväntas. En 

flyghinderanalys bör också beställas hos LFV innan granskningsskedet. Trafikverket 

rekommenderar att när det finns idéer för höga byggnader, att en beställning av en 

flyghinderanalys görs i tidigt skede, innan en detaljplan går ut på samråd.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En flyghinderanalys har beställts. Plankartan har uppdaterats med totalhöjder för de 

högsta byggnaderna inom planområdet.  

 

Skyddsavstånd  

 

Eftersom spåren, det nyanlagda fyrspårsystemet, inte redovisas på ett tydligt sätt, är 

det inte möjligt att mäta avstånden till spåren. En bedömning är att det i den norra 

delen är ca 20 m till kvarters/byggnadsgräns och i den södra ca 12 meter. Minsta 

avstånd till byggnad ska vara ska vara 25 meter till spårmitt. Plankartan måste alltså 

revideras (se nedan).  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats där byggrätterna mot bussterminal och järnväg tydligt 

regleras. Prickmark finns också inlagt i den delen av planen. Illustrationer i 

planbeskrivningen har uppdaterats för att bättre vissa förhållandet mellan 

byggrätter, angöringsgata, bussterminal och järnväg. En uppdaterad grundkarta 

finns nu som underlag till plankartan, denna visar spårens nuvarande läge.  
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Elektromagnetiska fält kan störa tekniskt utrustning. Detta är dock ovanligt med 

störningar vid ett avstånd som är större än 20 m från järnvägen.  

 

Buller och vibrationer  

 

Trafikverkets uppfattning är ett en bullerutredning borde ha tagits fram redan nu och 

inte så sent som till granskningsskedet. Trafikverket har svårt att göra en bedömning 

av eventuell skada på riksintressena utan att ha tillgång till en bullerutredning. 

Maximala bullernivåer från järnvägen är mycket höga för kvarteren närmast 

järnvägsanläggningen. Tåg kommer att passera i hastigheter upp till 200 km/h. På ett 

avstånd av 25 m brukar den maximala bullernivån uppgå till 93-94 dBA. Det finns 

exempel på att exploatörer har haft svårt att hitta tekniska lösningar för att klara 

inomhusnivån på ett avstånd av 25 meter från järnväg.  

 

Beräknade gränsvärden för buller och vibrationer bör utgå från Trafikverkets 

basprognoser för år 2040.  

 

Barkarby station 2040, antal tåg per dygn  

Pendeltåg: 284  

IC: 96  

Nattåg: 2  

Godståg: 4  

 

Även trafiken på E18 påverkar bullernivåerna. Prognos för E18 är år 2040 101 500 

ÅDT och 9 % tung trafik.  

 

Det finns risk för att vibrationsstörningar från järnvägstrafiken, framför allt från 

passerande godståg eftersom marken till stor del består av lera.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Både en buller- och vibrationsutredning har tagits fram till granskningsskedet. Båda 

visar att gällande riktvärden klaras. Bullerutredningar har kompletterats med två 

separata bilagor som behandlar hur de tre höghusen inom planområdet ska hantera 

buller. 

 

Risker  

 

Både på Mälarbanan och E18 förekommer transporter av farligt gods. Godstågen går 

på ytterspår, alltså närmast bebyggelsen.   

 

Riskutredningen visar att E 18 är dimensionerande avseende farligt gods trots 

närheten till järnvägen. Risk för urspårning finns, även om den är liten.   

 

Trafikverket hänvisar till länsstyrelsens yttrande avseende risker och farligt gods.  

 

Trafikutredning  

 

Trafikverkets uppfattning är att det finns behov av att en trafikutredning tas fram som 

analyserar konsekvenserna av samtliga exploateringar i Barkarbyområdet, både norr 

och söder om Barkarby station. Den bör klargöra förändrade trafikflöden och 
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trafikmängder till följd av detaljplanernas genomförande samt konsekvenser på det 

statliga vägnätet.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Det statliga vägnätet finns inlagd i denna utredning. Prognosen 

tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta.  

 

Föreslagen bussterminal samt gång- och cykeltrafik  

 

Det finns idag ingen koppling mellan det statliga vägnätet och föreslagen 

bussterminal. Busslinjer måste kunna nå bussterminalen från E4/E18 men det är inte 

beskrivet någonstans hur detta är tänkt. På sid 20 i planbeskrivningen står dock: 

”Detaljplanen tar höjd för att en stombuss som trafikerar Förbifart Stockholm ska 

kunna angöra Barkarby station.”   

 

Inom arbetet med åtgärdsvalsstudien togs det fram en skiss på en möjlig lösning på 

en bussvägsanslutning från Bergslagsvägen till Barkarby station. Trafikverket har 

blivit informerad om att Järfälla kommuns önskemål är att det regionala cykelstråket 

från Bålsta, förläggs längs järnvägen och inte längs Ekvägen/Lundavägen.   

 

En flytt av stråket innebär problem vid passagen under E 4/förbifarten eftersom en 

bussvägsanslutning från Bergslagsvägen till Barkarby station måste till på samma 

sträcka. Det är utrymmesmässigt svårt att få till en lösning med både bussgata och 

cykelstråk. Detta måste utredas vidare. Trafikverkets uppfattning är att det är positivt 

med ett cykelstråk här men att det kanske inte kan få den standard som ett regionalt 

cykelstråk kräver.   

 

Att stråket förläggs parallellt med bussterminalen kan komma att innebära konflikter 

mellan gående och cyklande arbetspendlare.  

 

Skissen ovan visar den trånga passagen vid förbifarten. Bussgatan är där illustrerad 

enkelriktad. Det är möjligt att cyklande och bussar måste samsas på denna 

delsträcka.  

 

Utformningen av den delade ytan framför bussterminalen där cykelvägen passerar 

måste studeras vidare. Där är flera korsande flöden.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats för att rymma tunnelbanans funktioner, bussterminalen 

och gc-vägen. Genomförandebeskrivningen har uppdaterats efter inkomna 

synpunkter. Samtidigt förs täta dialoger mellan kommunen, Trafikverket, 

Trafikförvaltningen och berörda byggherrar för att säkra att alla funktioner ryms på 

ett bra sätt.   

 

Synpunkter på planhandlingarna  

 

Planområdesgränsen är markerad som heldragen linje istället för det som anges under 

rubriken Planbestämmelser.  
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Byggnadskvarteren längs järnvägen måste få mer specificerade planbestämmelser 

och prickmark läggas in närmast Mälarbanan så att avståndet till byggnad blir minst 

25 meter.  

 

En illustration saknas över hur planområdet förhåller sig till 

Veddestabron/Huvudgatan, pendeltågsstationen och tunnelbanan. En framtida 

regionaltågsstation med dess tillkommande plattformar bör också illustreras. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankarta och planbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter 

 

 

4. Trafikförvaltningen: 

SLL, genom Trafikförvaltningen (TF) och Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) 

ställer sig positiva till utbyggnaden av Veddesta 1. Både FUT och TF har tät dialog 

med Järfälla kommun gällande tunnelbanans utbyggnad och relaterade frågor, såsom 

ny bussterminal.  

 

I de fall TF:s respektive FUT:s synpunkter är specifika och framförallt berör den ena 

parten redovisas de separerade i detta yttrande. Syftet är framförallt att underlätta för 

kommunen att kontakta rätt part inom SLL för vidare dialog. I övrigt är yttrandet 

samordnat mellan TF och FUT.  

 

Optimeringsarbetet gällande tunnelbanan - nya förutsättningar 

  

FUT har i tät dialog med Järfälla kommun planerat tunnelbanans anläggningar inom 

planområdet i samband med det optimeringsarbete som har bedrivits under våren 

2016 i syfte att komma ned till den i Stockholmöverenskommelsen fastslagna 

budgeten för tunnelbaneutbyggnaden.  

 

Optimeringsarbetet har inneburit en omarbetning av tunnelbanans utformning på 

platsen och även för bussterminalen, vilket innebär att planförslaget behöver 

uppdateras på de förändrade förhållanden som optimeringsarbetet inneburit.  

 

Optimeringsarbetet har även inneburit att förutsättningarna för den planerade 

bussterminalen förändrats då stationslösningen som helhet och nivåerna inom 

bytespunkten förändrats. Arbete pågår för närvarande för att hitta en ny utformning 

för terminalen som blir tillfredställande.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats för att rymma tunnelbanans funktioner, bussterminalen 

och gc-vägen. Genomförandebeskrivningen har uppdaterats efter inkomna 

synpunkter. Samtidigt förs täta dialoger mellan kommunen, Trafikverket, 

Trafikförvaltningen och berörda byggherrar för att säkra att alla funktioner ryms på 

ett bra sätt.   

 

Om planen  

 

Syftet med planen är att möjliggöra en centrumnod för kollektivtrafik, nya bostäder, 

handel, kontor, hotell och förskolor i ett kollektivtrafiknära läge, samt att utveckla 
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grönstråket kring Veddestabäcken. Det framgår dock inte tydligt av planen hur 

många bostäder m fl. funktioner som planeras inom planen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har uppdaterats med information angående hur många bostäder 

planförslaget möjjliggör.  

 

Landstingets synpunkter på förslaget i allmänhet  

 

Efter samrådet har landstinget följande synpunkterhar på förslaget.  

 

Det är positivt att kommunen planerar för en central bytespunkt där flera olika 

trafikslag möts. Samarbetet mellan de inblandade parterna kommer behöva stärkas de 

kommande åren för att punkten ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det är också 

positivt att kommunen planerar för ett stort antal bostäder i närheten av 

kollektivtrafik. Boende inom Södra Veddesta, etapp 1 kommer ha gångavstånd till 

Barkarby station.  

 

Planen omfattar ett stort område och innefattar många olika användningsområden 

samt en komplicerad punkt där flera parter (kommunen, TF, FUT, Trafikverket, 

privat fastighetsägare) möts. Med tanke på detta anser landstinget att 

planbeskrivningen är väl kortfattad. Det är många svåra och viktiga frågor som inte 

framkommer av planbeskrivningen.  

 

Landstinget önskar att kommunen överväger att inte placera det regionala gång- och 

pendelcykelstråket genom terminal- och stationsområdet eftersom utrymmet är 

mycket begränsat. Möjligheterna att lösa funktionerna för bussterminal, 

fjärrtågsplattform och tunnelbaneentré ökar om pendelcykelstråket dras i annan 

sträckning. Om stråket blir kvar anser landstinget att det enbart bör vara ett 

cykelstråk. På så sätt kan bredden för dubbelriktad cykeltrafik vara 4,5 meter men 

ändå uppnå god standard enligt Järfällas riktlinjer. 

Frågan om cykelparkering kopplad till Barkarby station och bussterminalen är inte 

löst. Vidare samarbete mellan landstinget och kommunen behövs för att hitta en 

lösning.  

 

Det är viktigt att det finns gena, trygga och attraktiva gång- och cykelstråk mellan 

bebyggelsen och Barkarby station samt andra hållplatser inom planområdet. 

Utformningen av gator mellan hållplatser och bebyggelse skall vara tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

Landstinget förutsätter att kommunen samråder med FUT och TF avseende tidplan 

för etapputbyggnad. Det är särskilt viktigt att tunnelbanans schakt för ytdelar kan 

utföras innan kommunens exploatering startar. Även byggandet av bussterminalen 

påverkas av tidplanen och andra entreprenader.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats för att rymma tunnelbanans funktioner, bussterminalen 

och gc-vägen. Genomförandebeskrivningen har uppdaterats efter inkomna 

synpunkter. Samtidigt förs täta dialoger mellan kommunen, Trafikverket, 

Trafikförvaltningen och berörda byggherrar för att säkra att alla funktioner ryms på 

ett bra sätt.   
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Kollektivtrafik och bussterminal  

 

Beskrivningen av befintlig kollektivtrafik i området och de planerade förändringarna 

med ny bussterminal och tunnelbana är mycket kortfattad och ger inte en heltäckande 

bild av läget. Exempelvis så nämns inte bussterminalen alls i beskrivningen på sid. 

20 och det framgår ingenstans hur den är tänkt att utformas eller fungera. Det vore 

bra om detta utvecklas i planbeskrivningen. Landstinget hjälper gärna till.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. 

 

I takt med att Veddesta och Barkarbystaden byggs ut, och så småningom även 

tunnelbanan, så kommer busstrafiken i området att förändras och utvecklas. Arbete 

med framtida linjenät pågår, men det är inte möjligt att i detalj besluta om strukturer 

som ligger så långt fram i tiden.  

 

Utformningen av bussterminalen har förändrats med anledning av det 

optimeringsarbete som FUT genomfört under våren 2016. Denna förändring har 

medfört att antal påstigningshållplatser i terminalen minskat något (ca en plats). Med 

anledning av att det i dagsläget inte är möjligt att säga exakt vilken busstrafik som 

kommer att trafikera terminalen i framtiden (ca från 2024 och framåt) är det viktigt 

att inte omöjliggöra hållplatser i det kommunala gatunätet eftersom det inte går att 

utöka antal platser ytterligare inom terminalen. Även ersättningstrafik (då exv. 

tunnelbanan eller pendeltåget är avstängt) kommer att kräva hållplatser i gatunätet.  

 

När Förbifart Stockholm finns är tanken att tunnels ska trafikeras av stombuss (linje J 

enligt gällande Stomnätsplan). Linjen är tänkt att komma upp till ytan vid Hjulsta för 

att sedan trafikera via Barkarby station (dock inte köra in i bussterminalen). 

Trafikförvaltningens uppfattning är att särskilda åtgärder krävs för att en bra och 

fungerande lösning ska hittas. Denna fråga är inte central i just denna DP, men är 

viktig att belysa i sammanhanget.  

 

Gällande hållplatser för stomlinje J måste de tillskapas i det kommunala gatunätet. 

TF anser att hållplatserna bör ligga i anslutning till Veddestabrons västra landfäste. 

  

Trafikförvaltningen och kommunen är överens om att kollektivtrafikreservatet längs 

Veddestabäcken släpps och att området omvandlas till grönstråk istället.  

 

På sid 21 i planbeskrivningen står det att varutransporter kan ske bl a via 

bussterminalen. Transporter i/via bussterminalen kan inte accepteras. Det måste ske 

genom garaget.  

 

I beskrivningen av vilka trafikslag som möts i Barkarby (första stycket, sid. 27) 

saknas regionaltåg (vilket på sikt förmodligen också kommer att trafikera platsen). 

 

Under beskrivningen av gatusektioner framgår det inte hur bred körbanan ska vara 

men Trafikförvaltningens riktlinje är minsta bredd 7 m där det ska gå buss.  

 

Det är positivt med möjlighet till kollektivtrafikkörfält på Veddestavägen. 

Trafikförvaltningen diskuterar gärna frågan vidare med kommunen.  
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Det är viktigt att den trafikutredning som ska genomföras blir av. Trafikförvaltningen 

vill bli involverade i denna så att frågor kopplade till bussterminalen och busstrafiken 

i övrigt kan bevakas. Även trafiksäkerhet är en viktig punkt. Bussterminalens 

påverkan på luft och dagvatten behöver diskuteras vidare med Trafikförvaltningen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. 

 

Synpunkter på planbeskrivningen  

 

Figurerna i planbeskrivningen innehåller generellt inte rätt markering av aktuella 

tunnelbaneuppgångar.  

 

Planbeskrivningen måste innehålla en beskrivning av gällande detaljplan 

Mälarbanan, delen Barkarby - Kallhäll, Delsträcka Barkarby station, Fastigheterna 

Barkarby 2:3 m fl. Denna plan överlappar den yta som är gråmarkerad i Södra 

Veddesta, etapp 1. Genomförandetiden för den delen av planen (Tb a-0 börjar gälla 

2017-01-01. Kommunen behöver beskriva hur planerna förhåller sig till varandra och 

även beskriva att/hur den nya planen inte strider mot den gamla planens syfte 

eftersom T-området finns kvar. Dock bör det i Södra Veddesta, etapp 1 beskrivas i 

vilken nivå trafikändamål i form av bussterminal avses.  

 

Under avtal nämns inte framtagna avtal gällande bussterminalen. Det bör framgå att 

avtal har tecknats både mellan landstinget och den privata fastighetsägaren samt 

mellan landstinget och kommunen samt att ytterligare avtal kring detta ska tecknas.  

 

Vidare under avtal står att avtalet om utbyggd tunnelbana är tecknat med staten. Det 

finns betydligt fler parter i det avtalet och dessa bör också lyftas fram.  

 

Beskrivningen om blivande fastighetsbildning är väl kortfattad. Tydligare skrivning 

kring exakt vad som ska 3D-fastighetsbildas bör framgå samt tankarna kring hur 

gemensamma konstruktioner och ytor ska hanteras.  

 

En tydlig sektion över fastigheten där bussterminalen ingår saknas. Enbart en 

visionsbild redovisas. Plankartan är otydlig inom detta område och som komplement 

bör det därför finnas en tydlig sektion som visar i vilken ordning olika funktioner ska 

finnas.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plabeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter där även 

genomförandebeskrivningen har uppdaterats. Tydligare sektioner och illustrationer 

har införts i planbeskrivningen. 

 

Synpunkter på planbestämmelser  

 

Fel linje för planområdesgräns har använts på plankartan. Samma linje som i 

legenden måste användas.  

 

Planbestämmelsen t3 måste markeras även på den andra delen av den gråa ytan 

(TBCKR). Bussterminalen kommer att löpa längs med hela ytan. Bestämmelsen t3 

beskrivs som Marken ska vara tillgänglig för busstation. Trafikförvaltningen vill att 



  2019-05-28 20 (49) 

 

 

  

ordet bussterminal används istället för busstation. Detta gäller även i 

planbeskrivningen och MKB.  

 

Inom den grå ytan som betecknas TBCKR går det inte att urskilja hur ytan är tänkt 

att disponeras. Exempelvis saknas kvartersstrukturen och det framgår inte var 

bussterminalen kommer att placeras. Detaljeringsgraden är otillräcklig för att planen 

ska ge en tydlig bild av hur ytan är planerad. Plankartan är det juridiskt bindande 

dokumentet och med nuvarande utformning motsvarar bestämmelsen inte den tänka 

utformningen. Exempelvis är det med nuvarande bestämmelse möjligt att ansöka om 

bygglov för bussterminal på hela ytan, vilket inte är avsikten enligt den planering 

som föreligger planen. Eftersom ytan avser funktioner och byggnader i flera nivåer 

bör även det framgå av plankartan. Det är exempelvis nu otydligt på vilken nivå 

ringmarkeringen i mitten av ytan ligger. Kartan bör därför kompletteras med en karta 

i sektion (se exempelvis plankartan för Hornsbruksgatan i Stockholms stad) som 

visar var i höjdled de olika bestämmelserna gäller. Även om höjderna i en 

sektionsskiss inte går att visa helt proportionerligt. Är det så bör det framgå i vilken 

ordning funktionerna ska byggas för att det hela ska fungera.  

 

Trafikförvaltningen ställer sig frågande till planbestämmelsen "ln-/utfart". Det är 

oklart om/hur en sådan bestämmelse fungerar i praktiken. Det är mer vanligt att 

arbeta med förbud mot utfart på vissa sträckor där viss trafik bör undvikas.  

 

Beteckningen X och XXXII för våningshöjd brukar vanligtvis markeras med en ruta 

kring. Det vanliga är att X betecknar så kallat X-område vilket har en annan innebörd 

än våningshöjd.  

 

Ett reservat för tryckutjämningsschakt behöver markeras inom fastigheten Veddesta 

2:2/2:27 för att säkra att en framtida förlängning mot Hjulsta kan genomföras.  

 

Kvarter Veddesta 2:2 A ska inrymma en förberedd uppgång Veddesta samt 

utrymningsväg. Kvarteret måste därför ha ett T för Trafikändamål. Bestämmelse för 

tunnelbana bör endast utgöras av T och omfattar både anläggningar under och ovan 

jord. Lilla t1 och t2 är ej nödvändiga om planbestämmelse T används. Även T-

bestämmelser för tunnelbana ovan mark saknas för Veddesta 1:13  

 

Höjdsättning för flera gator i planen saknas. Det finns vanligtvis med.  

 

Det är ibland svårt att tyda plankartan. Ett förslag är att göra grundkartans 

markeringar något ljusare så att det tydligare framgår vad som är planbestämmelser. 

  

Kopplingen mot Veddestabron och den detaljplan som gäller för den finns kortfattat 

beskrivet på sid. 45 i planbeskrivningen. En mer förklarande beskrivning vore bra 

eftersom Veddestabron är en viktig förutsättning för den planerade bytespunkten.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats till granskningsskedet där tunnelbanans och 

bussterminalens rättigheter nu tydligare framgår. Bestämmelserna i plankartan 

överensstämmer med tillvägagångssättet i Barkarbystadens detaljplaner där 

tunnelbana finns.  
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Synpunkter framförallt kopplade till FUT  

 

Avseende markföroreningar förutsätter FUT att kommunen ansvarar för sanering av 

planområdets ytor. FUT förutsätter även att kommunen tillhandahåller information 

och samråd om placering och utformning av det underjordiska makadammagasinet 

för dagvatten.  

 

Buller och vibrationer  

 

Det framgår av planbeskrivningen att en bullerutredning ska tas fram till 

granskningsskedet. Det är bra. Landstinget är mycket måna om att bjudas in i detta 

arbete så att frågor rörande buller och vibrationer från busstrafiken kan hanteras på 

ett bra sätt i utredningen.  

 

Planbeskrivning och plankarta är idag inte tillräckliga med avseende på buller. Det 

saknas information om bullerutredning avseende bussterminalen (luftburet buller, 

stomljud, vibrationer) och tunnelbanan (stomljud och vibrationer från såväl trafik 

som installationer). Installationer kan orsaka lågfrekvent buller om konstruktion av 

byggnader och dess installationer görs felaktigt.  

 

Bullerfrågan kommer att vara ytterst aktuell eftersom det bland annat planeras en 

överdäckning med bostäder i anslutning till bussterminalen.  

 

Eftersom BBR inte reglerar stomljud och vibrationer från installationer i andra 

byggnader behöver detaljplanekartan kompletteras med 

störningsskyddsbestämmelser för såväl bostäder som hotell. Dessutom saknas 

nationell reglering av stomljud och vibrationer från trafik varför 

störningsskyddsbestämmelser behövs även för detta. Det innebär att 

störningsskyddsbestämmelser behövs avseende:  

 

• Stomljud från bussterminal  

• Vibrationer från bussterminal  

• Stomljud från t-bana (trafik)  

• Vibrationer från t-bana (trafik)  

• Stomljud från installationer t-bana (likriktarstation, rulltrapport mm)  

• Vibrationer från installationer t-bana (likriktarstation, rulltrappor mm)  

 

Förslaget till störningsskyddsbestämmelse för skolor är mycket otydlig: Förutom att 

det riktvärde som gäller på skolgård (55 dB(A) ekvivalent - dag/dygn) ska finnas 

utmärkt på plankartan. I störningsskyddsbestämmelsen ska även skolgårdens läge 

och storlek vara utmärkt på detaljplanekartan.  

 

Förslag till utformning av störningsskyddsbestämmelser:  
 

"Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i 

bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid fordonsrörelser i eller i anslutning till 

bussterminal. Gäller såväl bostäder som hotell."  

 

"Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i sovrum ej 

överskrider 30 dB (A) SLOW vid fordonsrörelser i eller i anslutning till 

bussterminal. Gäller såväl bostäder som hotell."  
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"Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i sovrum ej 

överskrider 30 dB (A) SLOW vid tågpassage. Gäller såväl bostäder som hotell."  

 

"Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i 

bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid tågpassage. Gäller såväl bostäder som 

hotell."  

 

"Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i sovrum ej 

överskrider 30 dB(A) eller 50 dB(C) ekvivalentnivå från installationer till t-banan. 

Gäller såväl bostäder som hotell." (D.v.s. BBR-kravet på installationer på egna 

fastigheten ska även avse installationer för SL-trafiken.)  

"Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i 

bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s från installationer till t-banan. Gäller såväl 

bostäder som hotell."  

 

För centrumverksamhet behövs särskilda störningsskyddsbestämmelser. Dessa 

önskar landstinget samråda med kommunen om separat.  

 

Idag (planer som har startdatum efter 1 januari 2015) regleras luftburet buller från 

trafik i trafikbullerförordningen, så för detta krävs inga 

störningsskyddsbestämmelser. Riktvärdet är då på uteplats 50 dB(A) Leq.  

 

Vad gäller bullerstörningar från bussar är det oftast maximalnivåerna som genererar 

klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent buller 

vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t ex 

uppkomma vid korsningar och busshållplatser. Förutom motorljud från bussarna kan 

även externa högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka 

störningar till omgivningen.  

 

Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för 

lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot 

busstrafikerade gator på grund av risk för störningar från busstrafiken.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Både en buller- och vibrationsutredning har tagits fram till granskningsskedet. Båda 

visar att gällande riktvärden klaras. Bullerutredningar har kompletterats med två 

separata bilagor som behandlar hur de tre höghusen inom planområdet ska hantera 

buller. 

 

Vidare arbete  

 

Med anledning av att det är många frågor som är olösta och de synpunkter som 

framförts i detta yttrande vill landstinget framhålla att samarbete med kommunen är 

av yttersta vikt inför att planen ska ut på granskning. Med nuvarande utformning av 

planbestämmelser och planbeskrivning känner landstinget osäkerhet kring att våra 

intressen kopplade till denna detaljplan säkras.  

 

 

5. Luftfartsverket: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen.  
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Dock vill vi göra er uppmärksamma på att detta detaljområde hamnar inom 

skyddsområdet för Bälsta radar vilket kan innebära inskränkningar för planerat  

32 våningshus i Veddesta. Därför är det av stor vikt att vi får in planen för detta så 

snart som den är mer specifik. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En flyghinderanalys har beställts. Plankartan har uppdaterats med totalhöjder för de 

högsta byggnaderna inom planområdet.  

 

 

6. Miljö- och bygglovsnämnden: 

Plankarta med bestämmelser  

 

Beteckningen v4 innebär att våningsantalet ska variera mellan angivna våningsantal. 

Det kan exempelvis stå II-VII. Vår erfarenhet av tillämpningen av bestämmelsen är 

att byggherren då ställer frågan om huruvida en variation mellan VI-VII är tillräcklig. 

Om syftet är att våningsantalet ska variera mer, där varje våningsantal inom spannet 

II-VII är representerat bör bestämmelsen omformuleras.   

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bestämmelsen är borttagen. 

 

I kvarteret med beteckningen SB, användning förskola och bostäder utgörs cirka 

hälften av marken av prickmark som innebär att byggnader inte får uppföras. För att 

möjliggöra för komplementbyggnader, exempelvis solskydd för barnen är 

korsprickad mark att föredra. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Byggrätten är borttagen. 

 

Bestämmelsen v1 om max 6 våningars takfotshöjd är svårtolkad. Vi föreslår att 

bestämmelsen kan ändras till exempelvis: Max 6 våningar närmast gata. Därefter 

indraget fasadliv.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bestämmelsen är borttagen. 

 

Byggrätten är reglerad i bruttoarea (BTA). Vi anser att byggrätten inte behöver 

regleras i area alls alternativt att den regleras i byggnadsarea (BYA). Det är 

tidskrävande och krångligt att räkna BTA på flera tusen kvm. Volymen regleras ändå 

genom antal våningar och genom mark som inte får bebyggas. Vid framtida 

bygglovärenden, exempelvis inglasning av balkonger krävs en sammanställning av 

utnyttjad area för att avgöra om byggrätt finns. BYA är mer hanterbart i 

bygglovskedet.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Kommunstyrelseförvatlingen anser att bestämmelsen ska kvarstå. Den tillämpas i 

stor utsträckning, inte bara i andra planer i Veddesta och Barkarbystaden utan 

också i andra detaljplaner. Den möjjliggör en variation i höjdled utan att behöva 

styra exakt vilka delar av kaverteret som ska ha vilken höjd.  
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Det är positivt att friytan på förskolorna regleras i planbestämmelserna (v2). Enligt 

bestämmelserna ska friytan på förskolorna uppgå till 1 200 kvm vilket är väsentligt 

mindre än Boverkets rekommendation på minst 3 000 kvm. Om förskolorna utgör 6-

9 avdelningar, som är praxis inom kommunen, innebär det att ytan per barn blir 13-

20 kvm, vilket också är avsevärt lägre än de 40 kvm/barn som rekommenderas i 

Boverkets riktlinjer för förskolor och skolor, FRI 2015:1. 

 

Bestämmelsen om vilka nivåer av buller som får förekomma är otydligt skriven. Det 

bör förtydligas att det är ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid fasad som avses. Det 

bör också läggas till en komplettering kring vad som gäller för mindre lägenheter där 

det bara finns ett boningsrum.  

 

Det är positivt att det finns en bestämmelse om att föroreningar ska vara hanterade 

innan startbesked lämnas, men formuleringen är otydlig då det inte framgår vad 

”sanering” innebär. Eftersom planen innebär en väsentlig förändring av 

markanvändning (från industriområde till bostäder) bör bestämmelsen formuleras om 

i enlighet med 4 kap. 14§ PBL.  

 

Planbeskrivning  

 

Under rubriken Geotekniska förhållanden och Förutsättningar för ras och skred på 

sidan 9 står att ”Vidare utredning kring grundläggning ska göras till bygglovet.” 

Denna mening anser vi ska strykas.  

 

På nästkommande sida avseende radon står det att ”Förhållandena bör undersökas 

och redovisas mer i detalj inför bygglov för bostäder.” Även denna mening ska 

strykas.  

 

På sidan 36 står det igen om geotekniska förhållanden där vi anser att följande 

mening ska tas bort: ”Till bygglovet ska kompletterande undersökningar utförts för 

att mer i detalj fastställa jordlagrens mäktighet och hållfasthetsparametrar för att 

säkrare kunna föreslå lämplig grundläggningsmetod.”   

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. 

 

Buller & övriga hälsofrågor 

 

En bullerutredning saknas helt, vilket också påpekas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. En utredning ska tas fram, där hänsyn tas till den 

kommande breddningen av E18. Bullerutredningen bör ha år 2035 som målbild för 

att få en långsiktig hållbar plan. Även lågfrekvent buller från tung trafik (t.ex. bussar) 

ska ingå, samt verksamhetsbuller från befintliga verksamheter i närområdet. 

Förskolegårdarna ska särskilt studeras då det är strängare krav på utomhusmiljön för 

dessa, vilket framgår av planbestämmelserna.  

 

Byggbuller inom planområdet måste utredas. Genomförandet av planen samt 

utbyggnaden av tunnelbanan kommer att ske parallellt. Hur projekten ligger i 

förhållande till varandra geografiskt och tidsmässigt, måste klargöras för att kunna 

göra en relevant bedömning av miljökonsekvenser och risk för olägenheter. 
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Riktvärden för byggbuller gäller för den samlade bullernivån och projekten måste 

därmed koordineras. 

 

Det saknas en utredning av vilka luftföroreningshalter som kommer att föreligga i 

planområdet. Det bör tas fram en utredning för detta för att säkerställa att inte 

miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Det behöver även utredas hur 

luftkvalitén blir under byggskedet. Det senare måste även samordnas med påverkan 

på luft från utbyggnaden av tunnelbanan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En vind- och luftanalys har tagits fram till granskningsskedet och visar att 

förhållandena är goda. Resultaten redovisas i plabeskrivningen 

 

Både en buller- och vibrationsutredning har tagits fram till granskningsskedet. Båda 

visar att gällande riktvärden klaras. Bullerutredningar har kompletterats med två 

separata bilagor som behandlar hur de tre höghusen inom planområdet ska hantera 

buller. 

 

Naturvärden och rekreation 

 

Andelen friyta inom planområdet per invånare uppgår till 8-9 kvm med 

förskolegårdar inräknade. I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) framgår att 

Stockholms stads riktlinjer rekommenderar 30 kvm/invånare för att undvika för hårt 

slitage, trängsel och andra negativa konsekvenser. Med tanke på att förskolegårdar 

sällan utnyttjas av allmänheten i någon större utsträckning innebär det att andelen 

friyta i praktiken är ännu lägre än de 8-9 kvm som redovisas. För att få en trivsam 

boendemiljö utan trängsel och slitna utemiljöer bör förslaget ändras så att en högre 

andel friyta per invånare uppnås. I det alternativa förslaget enligt MKB:n är friytan 

högre per invånare, vilket talar för att detta förslag hellre bör väljas ur 

rekreationssynpunkt. Närheten till naturreservaten kan inte anföras som argument för 

detta då avståndet endast medger vistelse under helger, inte för vardagsbruk.  

 

Ett område för koloniodling som finns i dagsläget kommer att försvinna. Det saknas 

redogörelse för hur denna yta ersätts i planförslaget. Därmed behöver ett förslag på 

kompensationsåtgärder tas fram.  

 

Eftersom friytan per invånare är låg finns det en risk att området kommer att ha en 

brist på miljöer för lek, vilket blir en negativ konsekvens för barn inom planområdet. 

En barnkonsekvensbeskrivning, enligt rekommendationen i MKB:n, ska därför tas 

fram.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En byggrätt i parken längs med villorna har tagits bort. En central park har 

tillskapats som inte fanns i samrådet. Utifrån ett helhetperspektiv är detta en form av 

bebyggelse som saknas i övriga Järfälla. Att bo högt, tätt och kollektivtrafiknära kan 

svara mot ett önskemål om boende som är underrepresenterat i länet. 

 

Föroreningar i mark och vatten 

 

Ett generellt krav avseende föroreningar är att det ska vara klarlagt innan planen kan 

fastställas hur dessa kan tas om hand så att området är lämpligt för planerat ändamål. 
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Att undvika att hantera frågan kan leda till förlängda och fördyrande processer där 

projektets genomförande äventyras. (Naturvårdsverkets vägledning ”Förorenade 

områden i den fysiska planeringen”). Föroreningsbilden är ännu inte tillräckligt 

klarlagd vilket också redovisas i den miljötekniska markundersökningen samt i 

MKB:n. Fortsatta utredningar enligt förslagen i rapporterna måste utföras innan 

planen kan fastslås. 

 

Då det finns föroreningar av perfluorerade ämnen i närområdet, både i sediment 

inom planområdet för Barkarbystaden II samt i länshållningsvatten inom 

Barkarbystaden I ska det genomföras provtagning av PFAS inom det aktuella 

planområdet.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ytterligare utredningar har gjorts kring markföroreningar och redovisas i 

planbeskrivningen. 

 

Dagvatten  

 

Det bör tydliggöras i planbestämmelserna hur dagvattenmagasin och andra lösningar 

för att säkra dagvattenhanteringen ska placeras inom planområdet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En uppdaterad dagvattenutredning har tagits fram till granskningsskedet. 

Utredningens resultat, som visar hur ställda krav och riktlinjer ska uppnås, 

redovisas i planbeskrivningen. 

 

Förskolor 

 

För att inte låsa användningen till enbart förskola föreslås istället beteckningen 

Skola.   

 

Eftersom förskolor ska byggas i flera plan är det viktigt att hiss eller trappor utformas 

så att dessa går att använda av personal tillsammans med små barn. 

 

Enligt gällande rättspraxis klassas lekande barn och andra ljud från skolor och 

förskolor inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Om personer upplever sig störda 

på sina balkonger eller uteplatser på grund av förskoleverksamheten kan miljö- och 

hälsoskyddsenheten inte göra något åt detta.  

 

Det är viktigt att tillräckliga ytor avsätts både inomhus och utomhus så att 

förskolorna får tillräckligt med utrymme. Eftersom det rör sig om stora 

förskoleenheter med 6-9 avdelningar per förskola är det många barn som ska samsas 

om samma utrymme. Det ska tydligt framgå i planen vilka ytor som förskolan tar i 

anspråk. Gården i sin helhet ska vara avsedd för barnen i första hand och inte delas 

med bostadsrättsföreningar som kräver restriktioner på användningen, eller 

uppdelning av ytan. 
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7. Tekniska nämnden: 

Park  

 

Det är positivt att det gröna parkstråket nämns i planbeskrivningens syfte. Det bör 

dock tillägas att syftet med det gröna stråket är att möjliggöra en plats för möten och 

ökad biologisk mångfald. 

  

I planbeskrivningen bör det förtydligas att lekmöjligheter ska finnas på 

bostadsgårdarna.  

 

I framtiden är det sannolikt att utrymmen för uteserveringar kommer att efterfrågas 

av allmänhet och näringsidkare. Att möjliggöra utrymme för dessa på delar av 

gatuutrymmet eller nämna möjligheten i planbeskrivningen rekommenderas för fler 

platser än endast torget.  

 

Beteckningen PARK saknas i förteckningen på plankartan.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Förtydligande kring parken har gjorts och PARK har lagts till i förteckningen i 

plankartan.  

 

Gator och trafik  

 

En korsningsanalys behöver göras i korsningen Veddestavägen -Veddestabron. 

Utrymme för åtminstone två körfält in i korsningen behövs från Veddestavägens 

anslutningar till korsningen. Att anlägga utrymme för att möjliggöra en 

cirkulationsplats i framtiden är positivt.  

 

Siktfrågor som ska tas i beaktning är dels att sikttrianglar ska vara 10x10 meter och 

att gång- och cykelbanor ska behålla minst samma bredd runt hörn som på 

raksträcka.  

 

Plankartan ska kompletteras med att entréer inte får ha utskjutande dörrar över 

allmän plats.   

 

Det bör övervägas om inte mer yta för verksamheter i kvarterens bottenvåningar ska 

ställas som krav för att öka servicenivån i Veddesta. En hög grad av service i 

närområdet underlättar för hushåll utan bil. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En korsningsanalys har gjorts och varit som underlag för förprojekteringen av 

planen. 

  

Lämnade förslag  

 

Parkeringstalen som ska gälla för området ska följa särskilt parkerings-PM som tagits 

fram för detaljplanen.  

 

Ytor behöver avsättas för cykelparkering i anslutning till Barkarby station. Delar av 

torget bör innehålla sådana ytor. Väderskyddad parkering kan också inlemmas i 

fastigheten för trafikändamål. Kommunens nuvarande parkeringsnorm föreskriver 5-
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20 cykelplatser per 100 påstigande vid kollektivtrafikhållplatser. Dessa bör fördelas 

mellan de olika stationsentréerna utifrån förväntad fördelning av flöden till stationen.  

 

Förvaltningen noterar att ett teknikhus finns utmarkerat på gränsen mellan gång- och 

cykelvägen parallellt med järnvägen och Trafikområde. Om det är tänkt att 

teknikhuset ska stå kvar behöver det regionala cykelstråket ledas väster om huset 

eftersom en regionaltågsplattform kräver cirka 6 meter bredd.  

 

Grundkartan behöver uppdateras med de nybyggda spåren för att illustrera hur nära 

teknikhuset står mot järnvägen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Teknikhuset är utanför planområdet och regleras således inte av denna detaljplan. 

En analys om cykelparkeringar har gjorts och fungerar som underlag för 

detaljplanearbetet och kommande projekteringar.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten  

 

Det råder tveksamhet om miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås med nuvarande 

planförslag eftersom att i dagvattenutredningen har man använt en hög reningsgrad. 

Det är även tveksamt hur de föreslagna åtgärderna för rening av dagvatten, ska kunna 

underhållas för att säkerställa en god reningsfunktion på lång sikt.  

 

Dessutom krävs även planbestämmelser som medför en minskning av 

föroreningsbelastning för att uppnå miljökvalitetsnormerna.  

 

För bästa möjliga rening i Veddestabäcken bör denna ligga i öppet läge ända till den 

ansluter mot Bällstaån. På vissa sträckor, utanför planområdet, är det nödvändigt 

med kulvertering t ex under motorvägen och under järnvägen. Även på andra delar, 

där det borde gå att öppna upp, ligger Veddestabäcken i dagsläget i kulvert.  

 

Inom planområdet är det olyckligt om man inte kan tillåta en öppen lösning. I detalj-

planeförslaget är ett kvarter med 6 våningshus och en gata placerat precis intill och 

över Veddestabäcken. Föreslagen byggnation gör att det blir mycket komplicerat att 

sköta och underhålla kulverten. Dessutom kan kommunen i framtiden behöva ta bort 

kulverten och se till att Veddestabäcken får en mer naturlig utformning, detta för att 

skapa god konnektivitet, d v s möjligheten till spridning och fria passager för djur, 

växter, sediment och organiskt material. Ett kvarter och en gata intill och över 

Veddestabäckens kulvert innebär ett hinder för detta, vilket i sin tur försvårar 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för Bällstaån.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En dagavttenutredningar har tagits fram till granskningsskedet och visar hur man 

ska uppnå till de mål och riktlinjer som finns. Byggrätten som fanns över kulverten 

är nu borttagen.  

 

Översvämningar  

 

Ett helhetsgrepp runt översvämningsproblemen i Bällstaåns avrinningsområde 

behövs. Planförslaget behöver därför kompletteras med lösningar som medför att 

översvämningssituationen i avrinningsområdet minskar.  
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En utredning för skyfall och beräknat högsta flöde har tagits fram till 

granskningsskedet. Resultaten redovisas i planbeskrivningen och visar att både 

skyfall och beräknat högsta flöde klaras.  

 

Planbestämmelser  

 

Planförslaget saknar helt områden avsatta för rening och/eller fördröjning av 

dagvatten. I planbestämmelserna saknas det även bestämmelser som minskar 

översvämningsriskerna i området. Bestämmelserna behöver kompletteras med krav 

på flödesfördröjning alternativt minsta tillåtna magasinstorlek.  

 

Det behövs även bestämmelser för att minska föroreningsbelastningen på 

Veddestabäcken och Bällstaån.  

 

Dagvattenutredningen  

 

Dagvattenutredningen behöver revideras då en för hög reningsrad har använts, dessa 

ändringar behöver sedan föras in i planbeskrivningen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En uppdaterad dagvattenutredning har tagits fram till granskningsskedet. 

Utredningens resultat, som visar hur ställda krav och riktlinjer ska uppnås, 

redovisas i planbeskrivningen. 

 

Ledningar  

 

Kapaciteten för befintlig spillvattenledning längs med Veddestabäcken är svag, en 

kapacitetsutredning bör göras och omläggning av en ledning bör ske innan 

parkmarken längs Veddestabäcken anläggs.  

 

Dricksvattenledningen behöver bytas ut på grund av kapacitetsproblem och dåliga 

markförhållanden. Förslagsvis kan detta arbete samordnas med 

spillvattenledningsarbetet.  

 

Avfall  

 

Diskussionen angående anslutning till en ny sopsug i området är positiv, då sopsug är 

ett hållbart avfallsalternativ. 

 

Koalitionen yrkar, genom Amanda Palmstierna (MP), bifall till förvaltningens 

förslag med följande tilläggsyrkanden: Björn Falkeblad (M) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag och till koalitionens tilläggsyrkanden avseende rubrikerna 

”Gator och trafik” samt ”Övrigt” och avslag på koalitionens tilläggsyrkande under 

rubriken ”Park”. 

 

” Park”  

Planområdet ges goda kvaliteter i form av Veddesta parkstråk. Samtidigt är den 

rekreativa friytan per boende begränsad. Grönstrukturen behöver förtätas och en 

grönytefaktor införas. I det alternativa planförslaget nämns exempel. Det kan också 

röra sig om gröna fasader, att takterrasserna blir fler och görs till offentligt 



  2019-05-28 30 (49) 

 

 

  

tillgängliga takträdgårdar, att det på varje balkong finns odllingsytor, att alla gator 

görs till alléer samt att invånarna enkelt ska kunna gå till närliggande grönområden. 

Det är också viktigt att slutsatserna från den utredning som görs om att stärka 

ekologiska samband förs in i planen.  

 

”Gator och trafik”  

Det behöver tydliggöras vilka trafikmängder som prognosticeras och hur de är 

tänkta att fördelas mellan kollektivtrafik, cykel, gång, digitala resor och bildelning 

jämte motoriserade resor. Det behöver också tydliggöras hur trafikflödena till och 

från planområdet är tänkta att gå, där genomfartstrafik inte är att föredra. Det 

behöver belysas om trafiksäkerheten kommer vara tillfredsställande för planområdet, 

inklusive säkerheten för skolvägar.  

 

”Övrigt”  

- Det saknas en barnkonsekvensanalys.  

- Kommunens Tillgänglighetsråd ska medverka till att funktionshindersperspektivet 

genomsyrar kommunens verksamheter. Det är önskvärt med en bedömning av om 

den fysiska tillgängligheten är tillgodosedd i planområdet.”  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Ett resonemang kring planens påverkan på barn och social hållbarhet finns i 

planbeskrivningen.   

 

 

8. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen: 

Kulturhistoriska aspekter 

 

Idag finns inte så många kulturhistoriska spår kvar i området, vilket också 

konstateras i samrådshandlingen. 

 

Inom planområdet har flera fornlämningsområden tidigare funnits, men alla är idag 

slutundersökta och borttagna. Utanför planområdet, men i dess närhet, finns 

fortfarande det stora gårdsgravfältet som kallas Fruns backe och som hört till 

Veddesta gård. Det kommer framöver att få en ännu större betydelse både som en 

plats för den historiska förankringen och som rekreationsområde. 

 

Det tydligaste spåret idag är Veddestavägens sträckning som fram till korsningen 

med Kontovägen är densamma som på 1902 års häradskarta, men som är betydligt 

äldre än så. Söder om Fruns backe löper också en del av den medeltida häradsvägen, 

som har rötter ned i förhistorien. Vägen fortsatte sedan mot Barkarby, men den 

sträckningen försvann till stora delar när Veddesta byggdes ut. Veddestavägens 

sträckning kommer inte att ändras. 

 

Veddestabäcken är en annan viktig historisk färdväg. Den lyfts fram i detaljplanen, 

bland annat genom det parkstråk som planeras, vilket gör den mer synlig. 
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Den sista byggnaden vid Veddesta, den gamla Rättarbostaden, totalförstördes i en 

brand 2015. Platsen ligger utanför planområdet, men i kommande 

detaljplaneläggning bör man ta ställning till möjligheten att uppföra en ny byggnad 

på samma plats, en byggnad som skulle kunna innehålla någon form av verksamhet 

som är öppen för allmänheten. 

 

Veddestas moderna historia, som kommunens största industriområde, är en viktig del 

av Järfällas historia och kommunens utveckling från en jordbrukskommun till att 

vara en viktig del av Stockholmsregionen. Inte minst på 1960-talet var detta en 

markant utveckling när stora och innovativa företag som Philips (SAAB), Datasaab, 

IBM, Kodak, Stansab med flera flyttade till Veddesta. Här finns fortfarande en 

blandning av olika verksamheter och byggnader. Veddestas historia som industri- 

och verksamhetsområde bör dokumenteras separat, se nedan. 

 

Överväganden 

 

Förvaltningen har inga synpunkter på planens innehåll utan anser att det är en bra idé 

att bygga högt i detta läge samtidigt som bebyggelsen trappas av mot den befintliga 

villabebyggelsen. Det är också positivt med olika verksamheter i bottenvåningarna 

utmed de större stråken. 

 

Stora krav måste ställas på den kommande bebyggelsen vad gäller arkitektonisk 

utformning. Förvaltningen ser också gärna att man fortsätter den satsning på 

konstnärlig gestaltning som gjorts i Barkarbystaden I. Där har bostadsbolagen avsatt 

pengar för konstnärlig gestaltning av de egna kvarteren, men också tillsammans med 

Järfälla kommun bekostat skulpturen på Stora torget. Detta har skrivits in i 

exploateringsavtalen. 

 

Med tanke på Veddestas betydelse som industriområde och de företag som funnits 

här är det högst motiverat med en mer omfattande dokumentation, både när det gäller 

en fotodokumentation och en mer etnologiskt inriktad sådan. Järfälla Kultur kan 

medverka till att en sådan dokumentation kommer till stånd. Detta kräver dock att 

ekonomiska medel skjuts till. 

 

Barnkonsekvensanalys 

 

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?  

Ja, i och med att barn kommer att flytta in i Veddesta. 

 

2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?  

I nuvarande skede är detta svårt att avgöra fullt ut. Förskolor och förskolegårdar samt 

omgivande friytor till förskolegårdarna utformas positivt ur ett barnperspektiv. 

Däremot framgår inte i förslaget hur tillgången är till andra lek- och friytor i området. 

 

Förvaltningen föreslår att elever från någon av de närliggande skolorna involveras i 

arbetet med genomförandet av planen. Exempelvis skulle elever från Barkarbyskolan 

kunna få komma med förslag kring utformningen av parken utmed Veddestabäcken. 

 

3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?  

Nej. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ett resonemang kring planens påverkan på barn och social hållbarhet finns i 

planbeskrivningen. Även miljökonsekvensbeskrivningen analyserar planens påverkan 

på barn.  

 

 

9. Barn- och ungdomsförvaltningen: 

I kommundelen Barkarby/Skälby där även Barkarbystaden ingår är behovet högre än 

kapaciteten av förskoleplatser och skolplatser fram till år 2024. Om det ska utökas 

med ytterligare bostäder i kommundelen kommer inte alla barn få plats i en förskola 

eller skola. I planen är det planerat för fyra förskolor vilket är bra, att friytan per barn 

är på 15-20 kvm ser vi som positivt och att förskolorna är placerade mot parken. En 

till två förskolor bör byggas direkt då planen är antagen eftersom kommunen inte har 

någon överkapacitet i andra delar av kommunen på förskoleplatser.  

 

En skola för årskurs F-5 bör planeras i området. Skolorna för årskurs F-5 i 

kommundelen utnyttjar all sin kapacitet och måste säga nej till nya elever. I 

prognosen behövs det en skola i Veddestaområdet till 2019 och då fastigheterna i 

denna etapp planeras att bygga med start 2018 skulle en skola behöva byggas snarast 

efter det. Om inte ovan finns med i planen kommer inte alla barn och elever kunna 

erbjudas plats i förskola och skola i Järfälla kommun. 

 

Om Fasanvägen ska förlängas i den nya strukturen finns det flera saker som bör tas i 

beaktande. Dels behöver avlämning- och hämtningsytor ses över men även 

mätningar för hur buller och partiklar i luften kan påverka barn och elever av den 

ökade trafikmängden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En förlängning av Fasanvägen är inte längre aktuell och den är därmed borttagen i 

plankartan.  

 

 

10. Brandkåren Attunda: 

Riskhänsyn  

 

Transporter av farligt gods och övriga riskobjekt  

Brandkåren Attunda har övergripande granskat rubricerad riskanalys och övriga 

handlingar avseende risker i planområdet och i dess omedelbara närhet och har 

följande synpunkter som vi anser ska beaktas:  

 

I riskanalysens sammanställning av föreslagna skyddsåtgärder anges bl.a. att 

byggnaderna inom ca 140 m från E 18 ska kunna utrymmas i riktning bort från 

Mälarbanan. Denna rekommendation har inte förts in som bestämmelse i detaljplan. 

Brandkåren Attunda anser att samtliga föreslagna skyddsåtgärder ska föras in som 

planbestämmelser om inte analys kan påvisa annat. Brandkåren Attunda anser också 

att planbestämmelsen ska ange att utrymningen i riktning bort från Mälarbanan ska 

kunna ske utan hjälp av räddningstjänstens stegar/höjdfordon, då sådan utrymning 

inte är praktiskt genomförbar vid inträffande av en olycka som föranleder utrymning 

av närliggande byggnader.  
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Planbestämmelsen om förläggning av friskluftsintag ”på tak eller annat skyddat läge 

från E18” är ospecifik och riskerar att tolkas olika av olika byggherrar och 

bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer. Brandkåren Attunda anser att den ska 

specificeras samt om möjligt märkas ut på plankarta.  

 

I enlighet med vad som framgår av Länsstyrelsens webb-GIS anges det i 

planbeskrivning att del av Veddestavägen är sekundär transportled för farligt gods 

samt att den föreslås upphävas som sådan, vilket är ett ärende för Länsstyrelsen. I 

riskanalysen behandlas inte att vägen i dagsläget faktiskt är klassad som sekundär led 

och vad det innebär. Inte heller inventeras övriga risker i området utöver Mälarbanan 

och väg E18.  

 

I riskanalysens sammanställning av föreslagna skyddsåtgärder anges bl.a. anläggning 

av ett tungt vägräcke/vall med höjd om minst 3 m relativt vägbanan hos E18 förbi 

planområdet. Denna åtgärd behandlas inte i plankarta eller annan planhandling. Det 

framgår tydligt av riskanalysen att samtliga föreslagna åtgärder förutsätts för att 

risksituationen inom planområdet ska bedömas som tolerabel. Brandkåren Attunda 

anser att genomförande av skyddsåtgärden på något vis ska säkerställas. Då det 

framgår tydligt av Järfällas vision för området att det ska utgöra en levande urban 

mötesplats ökar ytterligare vikten av att den aktuella åtgärden genomförs då den, till 

skillnad från övriga skyddsåtgärder, även reducerar risken för personer som inte 

befinner sig inomhus.  

 

Det framgår inte av planhandlingarna hur stort avståndet är mellan planområdet och 

Mälarbanan. Av Länsstyrelsens riktlinjer (Fakta 2016:4) framgår att Länsstyrelsen 

anser att oavsett vad en riskutredning kommer fram till ska det finnas ett 

bebyggelsefritt avstånd till närmaste spårmitt hos järnväg. Brandkåren Attunda 

önskar förtydligande om att detta är säkerställt.  

 

I riskanalysen behandlas inte hur eventuella ökningar av transportflöden i framtiden 

påverkar riskbilden. Det anges i avsnitt 2 att för trafikflöden på Mälarbanan år 2030 

antas en ökning ha skett med 67 %. Det anges i tabell 2 att transportflödena i tabellen 

avser transporter år 2030, men angivna data tycks motsvara dagens flöden. Därutöver 

presenteras inga vidare resonemang, beräkningar eller resultat. Brandkåren Attunda 

anser att det i riskanalysen ska säkerställas att tolerabel riskbild över byggnadernas 

tekniska livslängd är säkerställd i erforderlig omfattning.  

 

Osäkerhetsanalysen i riskanalysen behandlar två faktorer (osäkerheter) som 

Brandkåren Attunda anser vara högst relevanta – antalet personer som vistas 

utomhus inom planområdet samt att andelen transporter som innehåller farligt gods 

skulle motsvara (det högre) nationella genomsnittet. Det är rimligt att anta att 

tillkomsten av buss- och t-banestationen kommer att ge tillskott av personer som 

vistas utomhus inom området. Att andelen transporter som innehåller farligt gods 

skulle vara lägre än det nationella genomsnittet påvisas endast av statistik för 

transporter under september 2006 som enligt MSB endast visar tendenser för 

transporterna och ska inte betraktas som den absoluta sanningen och inte heller kan 

anses vara representativa for hela året. Resultaten är påverkade av ett antal 

antaganden och osäkerheter. Osäkerhetsanalysen ger ett resultat som tangerar 

gränsen till risknivåer som ej kan tolereras och bygger på förutsättningar som kan 

motsvara verkligheten. Brandkåren Attunda anser därför att det bör göras en 

värdering av om ytterligare riskreducerande åtgärder är relevanta.  
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Vid beräkningar av samhällsrisk i riskanalysen beaktas endast det aktuella 

planområdet. Brandkåren Attunda anser att man i analys även ska ta hänsyn till hela 

det område som påverkas av riskkällorna. Endast med en sådan ingång kan ett 

korrekt beslutsunderlag tas fram om det riskbidrag som det aktuella planområdet 

bidrar med till områdets totala samhällsrisk kan anses vara acceptabelt.  

 

Av samma anledning anser Brandkåren Attunda att riskanalysens avgränsning av 

beaktat område till endast den del som är inom 200 meter från järnvägen inte ger en 

korrekt återgivning av samhällsrisken då vissa olyckor, t.ex. med transport av giftig 

gas, kan ge upphov till markant längre riskavstånd.  

 

Beräknade explosionslaster i riskanalysen och tillämpning av dem för kvantifiering 

av konsekvenser som redovisas i bilaga 1 respektive bilaga 2 har beräknats med 

antagande om fri avlastning och har inte beaktat förstärkning av trycket genom 

reflektion mot yta. Brandkåren Attunda bedömer därför att konsekvensberäkningarna 

har underskattats.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats där byggrätterna mot bussterminal och järnväg tydligt 

regleras. Prickmark finns också inlagt i den delen av planen. Illustrationer i 

planbeskrivningen har uppdaterats för att bättre vissa förhållandet mellan 

byggrätter, angöringsgata, bussterminal och järnväg. En uppdaterad grundkarta 

finns nu som underlag till plankartan, denna visar spårens nuvarande läge.  

 

Veddestavägen är upphävd som sekundär transportled av farligt gods. 

  

Räddningstjänstens insats  

 

Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering 

i Järfälla kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid och 

angreppstid. I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av 

räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. 

Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. 

Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska vara 

maximalt 50 meter. I det fall byggnaderna projekteras med en utrymningslösning 

som förutsätter räddningstjänstens medverkan ställs särskilda krav på framkomlighet 

och uppställningsytor för räddningstjänstens stegutrustning.  

 

Brandvattenförsörjning  

 

Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas 

enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet 

för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska säkerställas i 

detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars förbises i 

byggskedet. 

 

 

11. Företagarna i Järfälla: 

Företagarna är i princip positiva. För att vi fullt ut ska kunna ställa oss bakom DP-

förslaget förutsätter vi att vissa villkor beaktas. De baseras bland annat på 

planprogrammet.  
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Företagarna har bland annat i slutremissen avseende ÖP framfört behovet av en FÖP 

för den regionala stadskärnan. Länsstyrelsen vill se en gemensam målbild för den 

regionala stadskärnans profil och inriktning. Kommunstyrelseförvaltningen har 

hänvisat till ett platsutvecklingsprogram som fortfarande inte presenterats. Behovet 

av en FÖP ökar genom RUFS 2050. Kompletteras avsnittet Tidigare 

ställningstaganden med Regionala intressen så ökar förståelsen för 

samhällsutvecklingsprocessen. Kommunen arbetar aktivt för den gällander RUFS 

2010. Till exempel engagerar sig Järfälla tillsammans med Haninge för 

stadsutvecklingen av de regionala. Kommunstyrelseförvaltningens vision om Södra 

Veddesta som en del i Barkarbystadens omvandling är en nyhet. Planprogrammets 

syfte är ju att möjliggöra goda kopplingar till, från och inom den regionala 

stadskärnan. Vi får intrycket att kommunen snabbt vill pressa fram detaljplaner för 

nya bostadsområden. Det kan då finnas en risk att den dynamiska utvecklingen till 

fromma för tillväxt och sysselsättning hämmas, och att det går ut över kvaliteten i 

detaljplanearbetena. Vårt positiva ställningstagande till etapp 1 villkoras därför enligt 

förutsättningarna nedan:  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen är uppdaterad med hur planförslaget förhåller sig till RUFS.  

 

(1) Det något diffusa begreppet ”blandstad” tolkas så att omfattningen av 

verksamheter i Veddesta kan utvecklas. Den utbyggda Mälarbanan och flytten av 

Barkarby station öppnar även för nya företag. Redan i dag uppvisar näringslivet i 

Veddesta en spännande och dynamisk mix av verksamheter och fler vill etablera sig 

här. Vi delar kommunens åsikt att befintliga och etablerade företag ska kunna 

utvecklas. Men ökade markpriser leder till förändringar, till exempel kommer 

kommunens förråd att flyttas. Vi vill i detta sammanhang peka på vikten av utrymme 

för servicenäringar så att de så kallade kunskapsintensiva företagen ska kunna 

fungera. Företagarnas slutsats är att samstämmighet råder med kommunen om att 

Veddestas dynamiska företagsområde ska utvecklas.  

 

(2) Vägnätet inom Veddestaområdet moderniseras med mål som god tillgänglighet, 

hög bärighet och inga restriktioner som skulle hämma den dynamiska utvecklingen. 

Kommunen vill flytta Barkarby trafikplats till ett nytt läge och koppla Veddesta till 

E18 och Barkarby via en ny viadukt över Mälarbanan. Då blir Äggelundavägen och 

en ny gata ner mot viadukten en viktig infart. Äggelundavägen bör i DP markeras 

som Stadsgata eller Stadsgata med buss. Viadukten skulle kunna kallas 

”Äggelundabron”, och runstenen från Äggelunda skulle kunna flyttas tillbaka till en 

lämplig plats i området. Den fortsatta dynamiska utvecklingen ökar trycket på 

Veddesta. Utanför DP-området blir en samlad trafikplats nödvändig där Viksjöleden 

och Järfällavägen möts. De befintliga två gatukorsen ger redan i dag upphov till 

kraftig köbildning. Denna viktiga infart till Södra Veddesta kan utvecklas till en av 

noderna i området. Det bör därför skapas utrymme för en framtida spårstation här. I 

ÖP-remissen föreslog Företagarna att ett av nyckeltalen skulle utvecklas 

(understruket) till ”Andel av Järfällas befolkning och verksamma som har max 1 km 

till närmaste spårstation”. Avståndet från Barkarby station till trafikplatsen är över 1 

km.  
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Detaljplanen har ingen påverkan på Äggelundavägen då denna är utanför 

planområdet. 

 

(3) Ormbacka verksamhetsområde förblir oförändrat. Planprogrammet föreskriver att 

verksamheter i Ormbacka verksamhetsområde ska vara kvar och integreras med nya 

bostäder. Med beaktande av dessa förutsättningar är vi beredda att tillstyrka 

detaljplaneförslaget. Järfälla utvecklas kraftfullt. Företagarna kan se ett behov av att 

inte bara dokumentera verksamhetsmiljöer som försvinner, utan också en samlad 

berättelse om det Järfälla som är på väg att förändras och försvinna, och som 

utvecklas. Sedan tidigare finns Järfällaboken, Järfällaboken II och Från godsägare till 

entreprenörer. Det kan vara dags för ett nytt samlat grepp om berättelsen om Järfällas 

näringsliv. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ormbacka ligger inte inom planområdet för denna detaljplan. 

  

 

12. Naturskyddsföreningen: 

Naturskyddsföreningen anser att med beaktande av läget och förutsättningar som 

skapas för kommunikation är området lämpligt för bostadsbebyggelse med inslag av  

handel kontor och service.  

 

Bostäder 

 

Vi är tveksamma till föreslagna höjder, t ex upp till 32 våningar vid T-bana och 

järnväg samt även angiven höjd 6 våningar nära Veddestabäcken och villaområdet. 

Vi föreslår att en delmängd av de större lägenheterna blir så inrättade att innehavaren 

enkelt kan avdela rum med kokvrå och dusch för uthyrning utan omfattande ingrepp. 

Denna möjlighet är dåligt tillgodosedd i dagens bostadsbestånd i kommunen. 

Behov av skolor och förskolor kommer troligen att växla med tiden. Därför bör 

planen innehålla en grad av flexibilitet för att hantera sådana situationer. De i planen 

angivna ytorna för förskolors uteplatser underskrider väsentligt normerna. För ett 

innovationsvänligt företagande behövs bostäder som kan passa även sådan som ännu 

inte hunnit skaffa sig en position på bostadsmarknaden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att planområdet lämpar sig väl för högre 

bebyggelse, med närhet till stora trafikleder och tillräckligt långt avstånd från 

befintligt villaområde. Planområdet ligger inom den regionala kärnan som redovisas 

i RUFS samt inom tunnelbanans influensområde. Gällande översiktsplan pekar ut 

området som urban/stadsmässig karaktär. Ett program för södra Veddesta 

godkändes 2015 som underlag för att upprätta detaljplaner. Programmet beskriver 

hur Veddesta ska utvecklas till en blandstad med hög täthet. 

 

Detaljplanen styr inte planlösningen på framtida lägenheter. Planbeskrivningen har 

uppdaterats med tydligare illustrationer kring möjliga förskolor.  
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Idrottsplats 

 

Veddestavallen är populär för ungdomsidrotten inom kommunen. Den nyttjas nu av 

ungdomar från t ex Barkarby/Skälby. Södra Veddesta behöver ha en idrottsplats och 

från föräldrahåll poängteras att den skall nås på ett trafiksäkert och tryggt sätt med 

cykel. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Veddestavallen är utanför planområdet för denna detaljplan. 

 

Veddestastråket 

 

Denna remsa mellan villabebyggelsen och de planerade bostadskvarteren anser vi 

ska omformas så det rymmer en öppen vattenyta med möjlighet till att svämma över. 

Veddestabäcken kommer att utgöra ett objekt som omfattas av 

kompensationsåtgärder för att minska risken för översvämningar i 

detaljplaneområdet Barkarbystaden II. Summan av dessa åtgärder kräver väl 

underbyggda planer på åtgärder för att framtida expansion i kommunen inte hindras 

eller fördyras. Att öppna upp Veddestabäcken kommer att öka biologisk diversitet 

och i viss mån medge ökad biologisk spridning. Detta kommer att bidra till minskad 

översvämningsrisk vid Barkarbystaden II och öka reningsgraden i Veddestabäcken 

då naturens förmåga att rena dagvatten ökar.  

 

Koloniträdgårdarna bör kunna bevaras i södra Veddesta. Idag är Ekonomivägen 

uppskattad som en (nästan) bilfri väg utmed stråket. Den bör även i framtiden 

utformas som en gc-väg till Järfällavägen. I DP har ej utrymme för koloniträdgård 

angivits. Del av Veddestastråket även om det ligger utanför gränsen för etapp I kan 

planeras så att en koloniträdgård ryms.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En utredning för skyfall och beräknat högsta flöde har tagits fram till 

granskningsskedet. Resultaten redovisas i planbeskrivningen och visar att både 

skyfall och beräknat högsta flöde klaras.  

 

 

13. Villaägareföreningen Lilla Björkeby: 

Förslag om att bygga hus med upp till 32 våningar passar inte alls in med 

angränsande bebyggelse mot villaområdet i Björkeby. Dessutom är marken, som 

består av lerjord, olämplig för denna typ av byggnader. Om höga byggnader ska 

uppföras är mark mellan Veddestavägen och tågspåren lämpligast. Där kommer 

husens skuggor endast att drabba järnvägen. Närmare villaområdet föreslås max 16 

våningar närmast Veddestavägen och lägre hus närmast villaområdet enligt plan. 

Hänsyn måste tas till behovet av dagsljus i gatuplan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att planområdet lämpar sig väl för högre 

bebyggelse, med närhet till stora trafikleder och tillräckligt långt avstånd från 

befintligt villaområde. Planområdet ligger inom den regionala kärnan som redovisas 

i RUFS samt inom tunnelbanans influensområde. Gällande översiktsplan pekar ut 

området som urban/stadsmässig karaktär. Ett program för södra Veddesta 
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godkändes 2015 som underlag för att upprätta detaljplaner. Programmet beskriver 

hur Veddesta ska utvecklas till en blandstad med hög täthet. 

 

Solstudier har tagits fram och redovisas i planbeskrivningen. 

 

Trafikutredning saknas i underlaget för detaljplan. En Trafikutredning ska omfatta 

hela Veddesta inklusive framtida planerade etapper. 

a) Enligt plan ska Fasanvägen öppnas upp för biltrafik. Denna väg ligger väldigt nära 

Barkarbyskolan och det är redan en besvärlig situation med hämtning och lämning 

idag. Om denna väg blir en genomfartsväg riskerar skolans yttermiljö och en idag 

säker cykel/gångväg till/från skolan bli kraftigt försämrad. Det blir än värre om det 

blir en förskola längs med Fasanvägen. 

 

b) Enligt plan ska Ripvägens förlängning öppnas för biltrafik vilket kommer att öka 

biltrafiken i Björkeby. Detta då det blir den naturliga in/utfarten mot 

Byleden/Ekvägen/Lundakorset för boende i södra Veddesta. Det kommer också att 

medföra att bilar som ska till/från nya Veddestabron från Björkeby kommer ta denna 

väg alt Fasanvägen. Ripvägens förlängning kommer också att bli ett onaturligt 

avbrott i parken längs med Veddestabäcken. 

 

c) Med planerat antal bostäder behövs parkeringsplatser, vi finner att det riskerar att 

bli för få då dessa verkar snålt tilltagna. Detta kommer leda till att bilar parkerar på 

de smala villagator som finns i Björkeby. Med den befarade ökade trafiken på dessa 

gator så riskerar trafikmiljön för framförallt cyklister och gående att bli försämrad. 

Framkomligheten för nyttofordon (sopbil, snöröjning, godsleveranser etc) och blåljus 

(brandkår, ambulans mm) i Björkeby riskerar också att försämras vilket kommer leda 

till sämre service för boende i Björkeby. Kommunal service (skola, bibliotek, 

äldre/seniorboenden, fritidsgård, etc) är bristfälligt beskrivet i planen.   

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Bilkopplingar till Fasanvägen och Ripvägen är borttagna från plankartan.  

 

Vad gäller parkeringsplatser ska kommunens parkeringsnorm följas vid bygglov. 

Denna är godkänd av kommunfullmäktige. 

 

 

14. Järfälla hembygdsförening: 

Järfälla Hembygdsförening vill i detta yttrande understryka två saker som föreningen 

framhöll i sitt yttrande över programmet för södra Veddesta september 2014. Det ena 

är vikten av att exploateringen sker med insikt om och känsla för kulturarvet och de 

historiska spåren inom området. Liksom i många andra områden i Järfälla sker 

exploatering på platser med minnen från fornhistorisk tid. I Veddesta är gravfältet 

Fruns Backe ett exempel på detta. Med tanke på att kunskapen om historien och 

kulturarvet är en del av skapandet av Järfällas identitet bör området dokumenteras 

innan byggnation sker. Det handlar både om fotodokumentation och om intervjuer 

med företrädare för de verksamheter som har försvunnit och kommer att försvinna 

från Veddesta. Järfälla kommuns bildarkiv bör tillföras denna dokumentation. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har uppdaterats kring vilka fornlämningar som finns inom 

planområdet. Fruns backe är utanför planområdet och berörs därför inte av denna 

detaljplan. 

 

Det andra som hembygdsföreningen vill understryka är behovet av lokaler för 

föreningslivet i Veddesta. Civilsamhället och föreningslivet är vitalt och omfattande i 

Järfälla och det bör också komma nya invånare i de nya områdena till del. Det 

handlar inte enbart om varierad arkitektur utan i högsta grad om ett varierat utbud av 

kultur och föreningsliv. Det är det som skapar attraktiva bostadsområden för alla 

åldrar. 

 

 

15. E.ON Elnät : 

Behovet av områden för tekniska anläggningar behöver bli mer precisa. 

  

För att kablarnas läge ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det 

i plankartan sätts ut ett 3 meter brett u-område med jordkabeln i mitten (gäller 

lokalnät) där behovet finns. För nätstationer vill vi att det i plankartan tydligt ska 

framgå var dessa planeras att uppföras. 

 

Förtydliga gärna genom att skriva enligt följande i planbestämmelsen; ”Marken ska 

vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas 

verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av 

elektriska starkströmsanläggningar”. 

 

I andra hand yrkas att denna formulering tas med i planbeskrivningen. 

  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

ledningen (detta enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter).  Inte heller får utan 

ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 

ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.  Säkerhetsavstånd gäller även 

runt våra nätstationer i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter. 

   

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har kompletterats med platser för elnätsstationer.   

 

 

16. E.ON värme: 

Befintlig fjärrvärme finns i och i direkt anslutning till området.  Detta skall beaktas 

vid byggnation och E.ON Värme D&K skall kontaktas i god tid för flytt av befintliga 

ledningar, samt diskussion av lösning av eventuella åtgärder för fjärrvärmen. Vid 

samordning av ledningsdragning genom området och planering för 

fjärrvärmeanslutning behöver E.ON Värme D&K vara en del. 

 

 

17. Skanova: (Till yttrandet finns en karta, den visas inte här) 

Skanova har markförlagda teleanläggningar av extrem vikt inom detaljplaneområdet. 
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Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den. 

 
 

18. Norrvatten: 

Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella 

planområdet och har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag. 

Om ingen ändring görs i detaljplanen som påverkar Norrvatten skickas inga 

ytterligare svar på föreslagen plan. 

 

 

19. Vattenfall: (Till yttrandet finns en karta, den visas inte här) 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet.  

70 kV högspänningsledning av regionnätskaraktär, luftledningar, nätstationer och  

markförlagda kablar. 

 

Ny anläggning invid markkabel 

 

Följande gäller för nyetableringar av anläggningar invid markkabel tillhörande 

Vattenfall. 

 

Byggnader som kräver grundläggning skall placeras på ett minsta avstånd av 5 meter 

till markkabelns närmaste fas. 

 

Inom ett område med minst 2 meter på vardera sidan om markkabelns yttersta faser 

bör markanläggning t.ex. träd o buskar inte planteras. 

 

Om växtlighet i form av buskar och prydnadsväxter planteras inom ett område av 5 

meter från ledningens mitt kan Vattenfall vara tvungen att flytta dessa vid en 

eventuell åtgärd på Vattenfalls markkabel vid t.ex. en driftstörning på markkabeln. 

Aktuell åtgärd på Vattenfalls markkabel vid t.ex. en driftstörning på markkabeln. 

Aktuella markanläggningar kan därvid skadas. Vattenfall skall i sådant fall hållas 

skadeslöst.  

 

Ett u-område skall anges mitt över en markkabel med minst 2 meter på vardera sidan 

om markkabelns yttersta faser. 

 

Inom kvartersmark skall u-området vara prickmark. Inom detta område får byggnad 

inte uppföras eller markanläggning t.ex. träd o buskar planteras. 

 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men 

bekostas av exploatören.  

 

Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende.  
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20. Telia: 

Vår anläggning ligger i källaren på i byggnad som ägs av Veidekke som också är 

markägare.  

 

Vi är inte mot planen som helhet däremot måste vi naturligtvis bevaka våran 

anläggning och rätten för oss att stå här. Därför kommer vi att kräva att få ett E 

område för vår anläggning i den nya planen. 

  

 
21. Kungsleden: 

Vi ser positivt på detaljplaneförslaget för Veddesta, vi inser att förslaget skapar 

förutsättningar för att ge området en ny karaktär och möjligheter till att skapa ett 

område för människor att bosätta sig i.  

 

Vi har nu verksamheter enligt den nu gällande planen varför vi vill att nedanstående 

punkter beaktas i det fortsatta arbetet. Detaljplanen medför stora begränsningar av 

väsentliga funktioner för de 21200 kvm kontor och industri inom våra fastigheter 

Veddesta 2:65 och 2:73. 

 

   För att fastigheterna ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet är det 

oerhört viktigt med transporter till och från fastigheten. Idag är området byggt 

med hänsyn till 24 meters lastbilar och att de kan vända, köra och lasta mm. 

Hur detta ska kunna möjliggöras i den nya planen framgår inte, vi förutser att 

detta kommer studeras och utredas vidare senare. 

 Möjligheten att nå samtliga entreer och lastintag med transporter osv är en 

förutsättning för verksamheten. 

 Den verksamhet som i enlighet med nu gällande plan bedrivs i fastigheterna 

medför buller, utsläpp, säkerhet, renhetsnivå mm som är brukligt för industri. 

En exploatering av bostäder i direkt närhet till dessa fastigheter får inte 

medföra att våran verksamhet begränsas. Om den nya bostadsexploateringen 

medför anpassningar i våra fastigheter förutsätter vi att dessa bekostas av 

exploatören. Dessa frågor behöver utredas och lösas innan detaljplanen 

vinner laga kraft. Vi är självklart gärna delaktiga i ett sådant arbete om så 

behövs.  

    För fastigheterna är det av stor vikt att det breda gaturummet forsätter vara ett 

brett gaturum med 8 meter. Därför kan utskjutande balkongerna på upp till 

1,8 meter vara ett hot mot verksamheten. 

 

Idag är det cirka 100 platser i våra fastigheter och dessa arbetstillfällen hotas av  

denna exploatering eftersom den tänkta exploateringen påverkar fastigheterna 

visibilitet.  En god synlighet och enkel orientering är av vikt för kontorsfastigheter 

och planerna på att bygga utmed hela Veddestavägen och på vissa platser tillåta 

våningsantalet uppgår till 24 våningar är mycket djärvt och påverkar våra fastigheter 

negativt. 

 

 

22. Allmänhet: 

Flera synpunkter har inkommit från de boende i närområdet och främst från boende 

vid Ripvägen. De synpunkter som framförts är i stort sett samma och flera yttrande är 
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nästan identiska. Nedan har en sammanställning av dessa synpunkter gjorts och 

kommenterats av kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Processen 

 

Hur ser planprocessen ut? Jag har inte blivit informerad om planerna i Veddesta. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen kommentar: 

I samband med samrådstiden har det informerats i tidningen Mitt i och DN samt på 

kommunens hemsida. Den 30 augusti hölls det ett öppet hus i Veddesta centrum där 

tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen och representanter för Veidekke 

bostad AB samt AB Sagax fanns på plats. På det öppna huset fanns det även en 

modell över samrådsförslaget. 

 

Efter samrådet kommer politikerna i planutskottet att besluta om granskning av 

detaljplanen. De synpunkter som kom in under samrådet har gåtts igenom och 

revideringar har gjorts i förslaget. Vid granskningen skickas förslaget ut till 

remisinstanser och boende i området och det finns åter möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget. 

 

Efter granskningen görs mindre justeringar av förslaget. 

Godkänns i kommunstyrelsen för att slutligen antas i kommunfullmäktige. Tre veckor 

efter justerat protokoll vinner planen laga kraft förutsatt att den inte överklagas.  

 

Trafik 

 

Utbyggnaden kommer generera i ökad trafik för området. Trafiken på Skälbyvägen, 

Byleden och förbi Barkarby station är idag redan omfattande.  

Tillåt inte smittrafik på villagatorna. Varför måste mer biltrafik åka genom 

villaområdet? Området med Ripvägen och Fasanvägen får absolut inte integreras i 

det nya Veddestaområdet. 

 

Stötta etableringar av bilpooler.  

 

Saldovägens anslutning till Järfällavägen är mer logisk då den inte ökar områdets 

trafik. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Bilkopplingar till Fasanvägen och Ripvägen är borttagna från plankartan. Inga som 

helst bilkopplingar från planområdet till villaområdet möjliggörs av denna 

detaljplan.  

 

Vad gäller parkeringsplatser ska kommunens parkeringsnorm följas vid bygglov. 

Denna är godkänd av kommunfullmäktige. 
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Fasanvägens förlängning  

   

Det är inte lämpligt att öppna gatan för genomgående trafik eftersom Fasanvägen 

korsas av många barn som går till fots till Barkarbyskolan. Vägen är väldigt smal och 

angränsar till skolan, förskola och dagis. Vägen blir inte trafiksäkerväg för de elever 

som går på skolan. Hänsyn måste tas både för buller, trafiksäkerhet på skolvägar och 

avgaser, partiklar på förskole- och skolgårdar.  

 

Ska Barkarbyskolan ligga kvar i detta läge eller flyttas? 

Hur planeras trafiken runt Barkarbyskolan i övrigt? Var kommer det i framtiden 

finnas möjlighet att lämna av sina barn vid skolan?  

 

Utred möjligheten att omlokalisera Barkarbyskolan till planområdet. Skolan kan få 

nya moderna ändamålsenliga lokaler och utrymmen. Fasanvägen kan breddas in på 

skoltomten så att den kan binda ihop Veddestavägen och Skälbyvägen. Skoltomten 

kan istället planläggas som bostäder.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Bilkopplingar till Fasanvägen och Ripvägen är borttagna från plankartan. Inga som 

helst bilkopplingar från planområdet till villaområdet möjliggörs av denna 

detaljplan.  

 

Barkarbyskolans läge är kvar. En flytt av skolan eller ny skola möjliggörs inte av 

denna detaljplan. 

 

Ripvägens förlängning   

 

En förlängning av Ripvägen till Veddestavägen befarar vi kommer att generera en 

stor ökning av biltrafiken. Det finns en risk att trafiken på villagatorna ökar om de 

kopplas ihop med nya Veddesta med tanke på att det ska byggas 2000 nya bostäder i 

området. Det är också en risk att de som flyttar in i Veddesta väljer att parkera sina 

bilar på villagatorna eftersom det är gratis att stå där. Samt att villagatorna blir 

smitvgar. De som kör på Ripvägen idag har ofta väldigt hög hastighet, mycket högre 

än de 30 som gäller. 

 

Ripvägen är idag en smal och backig gata, redan idag är det svårt att mötas på gatan. 

Järpvägen ett bättre alternativ eftersom den är rakare, bredare och ansluter till en 

korsning med trafiksignal vid Skälbyvägen samt att det redan finns en övergång över 

Veddestabäcken. En ny överfart över Veddestabäcken måste anordnas om 

förlängning ska ske till Ripvägen.  

 

Ripvägen är smal idag och om det står bilar parkerade är det nästan omöjligt att 

komma fram, vilket ställer till problem för bland annat sophämtning, snöröjning och 

utryckningsfordon.  

 

Ripvägen saknar gång- och cykelbana idag, ska gatan byggas ut och breddas med 

gång och cykelbanor? 
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Barkarby integreras allt mer med Hässelby och när Veddestabron är klar kommer 

trafikflödena öka och många kommer då välja att gena genom villagatorna.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Bilkopplingar till Fasanvägen och Ripvägen är borttagna från plankartan. Inga som 

helst bilkopplingar från planområdet till villaområdet möjliggörs av denna 

detaljplan.  

 

Ripvägen ligger inte inom planområdet för denna detaljplan. Därför möjliggör inte 

heller denna detaljplan en eventuell breddning av Ripvägen.  

 

Våningshöjd på de nya byggnaderna 

 

Det finns risk att de befintliga husen skuggas av de nya husen. Som boende i 

närområdet så vill vi inte ha höghus och skyskrapor som tar bort ljuset och 

kvällssolen. En sol- och skuggstudie över villaområdet bör göras och studien bör 

omfatta hela året. Vilka hinder utgör de höga husen? Sol- och skuggstudierna i 

planbeskrivningen bör visa fler dagar och fler tidpunkter på dygnet. 

 

Husen närmast parken är alldeles för höga, håll nere våningshöjden så att övergången 

mellan områdena blir så sömnlös som möjligt. De höga husen samspelar inte med det 

befintliga villaområdet, värna istället om småskaligheten som finns i området idag.  

Höghus passar inte in i området och samspelar inte på något sätt med villaområdena i 

närheten. Husen längs Ekonomivägen bör vara betydligt lägre, typ 2-våningars 

stadsradhus och bortom radhusen kan 6-våningshusen byggas. Högre hus, 10-32 

våningar kan lämpligen byggas norr om Veddestavägen där de utgör ett betydligt 

mindre hinder för de boende i villaområdet. Bygg en stadsdel med utseende ungefär 

som Barkarbystaden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att planområdet lämpar sig väl för högre 

bebyggelse, med närhet till stora trafikleder och tillräckligt långt avstånd från 

befintligt villaområde. Planområdet ligger inom den regionala kärnan som redovisas 

i RUFS samt inom tunnelbanans influensområde. Gällande översiktsplan pekar ut 

området som urban/stadsmässig karaktär. Ett program för södra Veddesta 

godkändes 2015 som underlag för att upprätta detaljplaner. Programmet beskriver 

hur Veddesta ska utvecklas till en blandstad med hög täthet. 

 

Planförslaget har förändrats sedan samrådet. I samrådshandlingarna tillåts 

byggnader upp till 7 våningar närmast villorna. I granskningsförslaget tillåts 

byggnader upp till 5 våningar närmast villorna. 

 

Solstudier med fler tidpunkter har tagits fram och redovisas i planbeskrivningen.  

 

Byggrätten som var för förskola och bostäder, högst 6 våningar, precis intill villorna 

i söder är nu borttagen och planen möjliggör istället park på denna plats.   
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Odlingslotterna 

 

Kolonilotterna bidrar till trivsel i området. Låt koloniområdet vara kvar, gör en 

väsentlig breddning av den gröna kilen mellan villaområdet och Södra Veddesta. Låt 

Ekonomivägen vara ett promenad- och cykelstråk för att bibehålla tryggheten för 

bland annat skolbarnen som förflyttar sig till och från Barkarby- och Björkebyskolan. 

 

Förslagsvis placeras byggnaden/förskolan i korsningen Ekonomivägen/Fasanvägen 

i andra änden av parkstråket, i planområdes västra del istället. Placeringen av 

förskolan i planförslaget är illa vald eftersom det är där som de finaste 

odlingslotterna finns. Odlingslotterna tillför mycket till rekreationsvärdet och är ett 

trevligt inslag i parkmiljön. Genom att byta placering på byggnaden/förskolan kan 

odlingslotterna bevaras. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Byggrätten som var för förskola och bostäder, högst 6 våningar, precis intill villorna 

i söder är nu borttagen och planen möjliggör istället park på denna plats. 

 

Kolonilotterna ligger idag på det som är utpekat park i gällande detaljplan. Större 

delen av denna mark föreslås fortsättningsvis ha användningen park i plankartan.  

 

Ekonomivägen ska fortsättningsvis ha cykelbana och trottoar dock med tydligare 

uppdelning mellan trottoar, körbana och regionalt cykelstråk.     

 

Friyta 

 

Friytetillgången är illa tillgodosedd och måste åtgärdas, på förskolor är det planerat 

för 15-20 kvm/barn och gårdarnas storlek cirka 1200 kvm att jämföra med Boverkets 

riktlinjer om 40 kvm/barn och minst 3000 kvm total gårdsyta. 

Den totala friytan i området är 8-9 kvm/invånare och den privata friytan ca 9 

kvm/bostad. Detta kan jämföras med riktlinjer i Stockholms stads sociotopkarta om 

en total friyta på 30 kvm/invånare och 20 kvm/bostad i tätbebyggda stadsdelar”. 

 

Friytan i detaljplanen är väldigt begränsad, mycket mindre än i Stockholms 

innerstad.  Då grönytorna för spontanlek är små redan idag är grönområdet kring 

Veddestabäcken extra viktigt. Att då ta yta från detta område för biltrafik går emot 

att öka möjligheten för invånarna att röra på sig i närområdet. 

grönytor, park mm måste finnas inom nära gångavstånd. 

Parken bör utformas som en oas för både aktivitet och vila, både ex utegym, 

boulebana och gräsområden för picnic och parkhäng. 

Gör området längs med Veddestabäcken till en mötesplats mellan villaområdet och 

Södra Veddesta. 

 

Ekonomivägen vägen bör även i fortsättningen enbart vara för gående och cyklister. 

Sektionen för gatan längst med parkstråket ska ändras så att en trädrad anläggs 

mellan körbana och gång/cykelbana. Detta skulle ge effekten att den rumsliga 

känslan utmed gatan och parkkänslan längs gång- och cykelvägen förstärks. 

 

Vi har flyttat till Barkarby för att bo i ett lugnt naturrik miljö och inte en en tät 

sammanhängande stadsmiljö, då hade vi flyttat till andra områden.  
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att tätheten inom planområdet är väl motiverad 

till platsen. Planområdet lämpar sig väl för högre bebyggelse, med närhet till stora 

trafikleder och tillräckligt långt avstånd från befintligt villaområde. Planområdet 

ligger inom den regionala kärnan som redovisas i RUFS samt inom tunnelbanans 

influensområde. Gällande översiktsplan pekar ut området som urban/stadsmässig 

karaktär. Ett program för södra Veddesta godkändes 2015 som underlag för att 

upprätta detaljplaner. Programmet beskriver hur Veddesta ska utvecklas till en 

blandstad med hög täthet. 

 

Förskolor är placerade på noga utvalda platser där större förskolegårdar 

möjliggörs. Dessutom finns närhet till parker inom planområdet som kan utnyttjas 

även av förskolorna.  

 

Ekonomivägen ska fortsättningsvis ha cykelbana och trottoar dock med tydligare 

uppdelning mellan trottoar, körbana och regionalt cykelstråk.   

 

Byggrätten som var för förskola och bostäder, högst 6 våningar, precis intill villorna 

i söder är nu borttagen och planen möjliggör istället park på denna plats. 

  

Gång och cykelbanor 

 

Det behövs rejäla cykel- och gångvägar där alla olika människor kan förflytta sig 

utan risk för skador. hur är det med cykelparkering kring tex ett 22-våningshus? 

 

En förlängning av Ripvägen och Fasanvägen medför också att gatorna kommer att 

dras över Veddestabäcken och därmed igenom grönområdet. Genom grönområdet 

och längs bäcken går det en frekvent använd gång- och cykelväg som kommer att 

behöva korsas. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Bilkopplingar till Fasanvägen och Ripvägen är borttagna från plankartan. Inga som 

helst bilkopplingar från planområdet till villaområdet möjliggörs av denna 

detaljplan.  

 

Trottoarer planeras på alla gator i det nya planförslaget. I söder, längs med parken 

intill Veddestabäcken, planeras det för ett regionalt cykelstråk. Vad gäller 

parkeringsplatser (inklusive cykelparkering) ska kommunens parkeringsnorm följas 

vid bygglov. Denna är godkänd av kommunfullmäktige. 

 

Dagvatten 

 

Sanering, rening, flöden och utformning av Veddesta-bäcken ska göras så att God till 

Hög ekologisk status och Miljökvalitetsnorm uppnås. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En uppdaterad dagvattenutredning har tagits fram till granskningsskedet. 

Utredningens resultat, som visar hur ställda krav och riktlinjer ska uppnås, 

redovisas i planbeskrivningen. 

 

Barnperspektiv 

 

Barnperspektivet saknas i området. Var planeras ytterligare en skola in? Så många 

nya bostäder har på andra håll visat sig behöva fler förskolor och skolor. 

 

Fastigheten SB:2000 (förskole fastigheten i parken) Hur kan någon, komma på en så 

urbota dum idé att placera ett 6-våningshus med takterrass några få meter från 

fastigheterna 1:154 och 1:155. Fastigheten ska dessutom innehålla en förskola i två 

plan med lekplats som gränsar till ovannämnda fastigheter. Den föreslagna 

fastigheten bör flyttas norr om Ekonomivägen där den inte gör samma "intrång" som 

vid nuvarande förslag. Den gröna kil som dagens koloniområde utgör behålls då 

också i sin helhet. 

 

Att bygga förskolor som omsluts av bilvägar stämmer inte överens med 

barnkonventionen. Det är inte heller att skapa goda förskolemiljöer om man tänker 

på hämtning och lämning.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Byggrätten som var för förskola och bostäder, högst 6 våningar, precis intill villorna 

i söder är nu borttagen och planen möjliggör istället park på denna plats. 

 

Den täta kvartersstrukturen med tydliga orienterbara gatumiljöer gör bebyggelsen 

lättförståelig. Barnen ges trygga trafikfria lekmiljöer på gårdarna. Naturreservat i 

Barkarbystaden och idrottsaktiviteter inom planområdet ger möjlighet till lek, 

utflykter, skidåkning och cykelturer med vuxna i närmiljön. 

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med resonemang kring barnperspektivet och 

social hållbarhet.  

 

Formalia 

I plankartan används en otillåten bestämmelse; byggnadernas höjder får ej anges med 

antal våningar. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
Byggnaders höjder får anges med våningar och är ej ottilåten. Plankartan har dock 

ändå ändrats till att den anger byggnödshöjd över nollplanet samt totalhöjd.  

 

 

24. Socialdemokratiska Föreningen: 

Den planerade utbyggnaden av kollektivtrafiken kommer att göra området attraktivt 

för boende, arbetsplatser och service. Behovet är stort så ca 2000 nya bostäder i olika 

överlåtelseformer är välkommet tillskott. Därtill 4 nya förskolor, kontor, hotell samt 

service. Detta är positivt. 

 

Grönområdet kring Veddestabäcken med lekpark för barnen kan bli en bra miljö. 

Dock minskar något de sammanlagda grönytorna inom Veddesta 1 något i storlek. 
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Planen utgör en bra början till att utveckla Veddesta till en attraktiv del av Järfälla. 

 

Socialdemokraterna i Barkarby-Skälby vill poängtera att trafikplaneringen i området 

måste ske i den takt som området utvecklas. De planerade genomfarterna via 

Ripvägen och Fasanvägen kommer att skapa problem både för skolans verksamhet 

och de boende. Därför bör lösningen omprövas. Bra att låta områdena växa samman, 

men Ripvägen är en smal villagata och Fasanvägen passerar Barkarbyskolan. 

 

Med den senaste översvämningen i åtanke bör man noga studera vattenflödena till 

Veddestabäcken och Bälstaån i samband med nytillkomna hårdhårdgjorda ytor i 

planområdet 

  
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
En trafikprognos som visar framtid flöden med prognosåret 2040 har tagits fram till 

granskningsskedet. Både det statliga och lokala vägnätet finns inlagd i denna 

utredning. Prognosen tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. 

 

Bilkopplingar till Fasanvägen och Ripvägen är borttagna från plankartan. Inga som 

helst bilkopplingar från planområdet till villaområdet möjliggörs av denna 

detaljplan.  

 

En utredning för skyfall och beräknat högsta flöde har tagits fram till 

granskningsskedet. Resultaten redovisas i planbeskrivningen och visar att både 

skyfall och beräknat högsta flöde klaras.  

 

 

Sammanfattnning/slutsats 
Inkomna synpunkter har föranlett följande större ändringar i planhandlingarna: 

 

Plankarta:  
- Inga bilkopplingar från planområdet möjliggörs in till villaområdet i söder. 

- Sträckan närmast villorna i söder, är park. Tidigare var delar av denna dels en 

byggrätt men det fanns också partier som var gata. 

- Byggrätterna mot järnvägen och bussterminalen har förtydligats.  

- Den centralt placerade parken som fanns i samrådet är borttagen och ersatt med 

byggrätt för bostäder. Istället har en större park tillskapats, också centralt placerad 

inom planområdet, intill ett nytt torg.  

- Vissa av kvarteren har fått mindre justeringar i kvartersformen. 

- Bestämmelser har ändrats och nya har lagts till efter bland annat inkomna 

synpunkter samt framtagna utredningar.  

- I samrådet möjliggjordes upp till 7 våningar höga byggnader närmast villorna, nu 

tillåts högst 5 våningar höga byggnader närmast villorna.  

 

Övriga handlingar:  
- Nästan alla redan framtagna utredningar har uppdaterats efter inkomna synpunkter 

och nya utredningar samt resonemang, som tidigare inte fanns, har tagits fram (luft, 

vind, vibration, trafik, buller).  

- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats efter nytt planförslag. 

- Nya illustrationer har lagts till i planbeskrivningen.  

- Planbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter och framtagna 

utredningar.  
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Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda:  
Kommunstyrelseförvaltingen bedömer att synpunkter som detaljplanen kan reglera 

har beaktats i möjligaste mån. Anpassningar och avvägningar har gjorts efter 

inkomna synpunkter.   

 

Övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda:  
Kommunstyrelseförvaltingen bedömer att synpunkter som detaljplanen kan reglera 

har beaktats i möjligaste mån. Anpassningar och avvägningar har gjorts efter 

inkomna synpunkter.   

 

  
 

 

Malin Danielsson Dino Alijagic 

Planchef                    Planarkitekt 

   

   


