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  Dnr Kst 2016/475 

 

  GRANSKNINGSHANDLING 

 
 
Förslag till detaljplan för 
 

VEDDESTA II 
Fastigheten Veddesta 2:33 m.fl, Järfälla kommun 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 21 november – 22 december 

2017. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 29 november i Herresta bibliotek, där både 

kommunens tjänstemän och representanter från byggbolaget Hemsö 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 Herresta bibliotek. Samråd har annonserats i 

lokaltidningen Mitt i Järfälla och på kommunens hemsida.  

 
Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:  

1. Länsstyrelsen 

2. Lantmäteriet   

3. Trafikverket  

4. Trafikförvaltningen 

5. Luftfartsverket 

6. Miljö- och bygglovsnämnden   

7. Tekniska nämnden   

8. Socialnämnden   

9. Brandkåren Attunda 

10. Naturskyddsföreningen  

11. Hyresgästföreningen 

12. Villaägareföreningen Lilla Björkeby 

13. E.ON Elnät  

14. E.ON Energi  

15. Skanova  

16. Norrvatten 

17. Serneke 

 

Planförslaget har lämnats utan erinran av: 

1. Försvarsmakten 

2. Svenska kraftnät 

http://www.jarfalla.se/
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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 att planförslaget inte kan komma att strida mot de 

intressen som vi har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL, under förutsättning att 

nedanstående synpunkter rörande prövningsgrunderna beaktas. 

  

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 

Riksintresse för kommunikationer 
 

Norr om planområdet finns Mälarbanan och väg E 18 som är av riksintresse för 

kommunikationer i enlighet med miljöbalken 3 kap 8§ miljöbalken. Av 

miljöbalken följer att riksintresseanspråken ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

 

Bromma Stockholm Airport 

Kommunen behöver komplettera planhandlingarna med information om att 

planläggningen behöver ta hänsyn till riksintresse Bromma flygplats. Swedavia 

bedömer dock att nuvarande planförslag med dess föreslagna byggnationshöjder 

inte kommer innebära någon påverkan för flygplatsen avseende flyghinder eller 

flygbuller, varför flygplatsen inte har något att erinra. 

 

Planbestämmelserna behöver kompletteras med en högsta totalhöjd över 

grundkartans nollplan, för att säkerställa att Luftfartsverkets CNS utrustning inte 

påverkas. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

I nuvarande förslag finns ingen byggrätt i plankartan som tillåter byggnader över 8 

våningar höga. I samrådet fanns en byggnad som kunde bli 20 våningar hög. I och 

med den förändringen bedömer Kommunstyrelseförvaltningen att behovet av en 

flyghinderanalys inte längre är aktuellt.   

 

Väg E18 och järnväg Mälarbanan 

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte medför negativ påverkan på 

riksintresse väg E18 och järnväg Mälarbanan. Det är dock viktigt att kommunen 

kan utforma och skärma bebyggelsen, så att ni klarar gällande bullerriktvärden för 

omgivningsbuller. Om buller gentemot bostäderna endast kan motverkas genom 

restriktioner på trafiken, bedömer Länsstyrelsen att bostäderna kan vara en åtgärd 

som försvårar nyttjandet av trafikanläggningen. Se även rubrik ”buller” samt 

”risker med anledning av farligt godstransporter”. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bullerutredningen har uppdaterats till granskningsskedet. Den visar att gällande 

riktvärden klaras. 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.  

 

Risk och säkerhet  

 

Risker med anledning av farligt godstransporter 

Riskutredningen visar att samhällsrisken ligger inom ALARP-området och 

kommunen behöver planera för riskreducerande åtgärder. Riskutredningen 

föreslår bland annat att friskluftsintag till byggnader ska vara vända bort från 

Mälarbanan och E18. Kommunen har fört in följande åtgärder som 

planbestämmelse: Friskluftsintag inom 150m från E18 skall placeras i riktning 

bort från E18. Avståndet mellan planområdet och E18 är enligt vad som står i 

planbeskrivningen minst 195 m och föreslagen planbestämmelse fyller därför 

ingen funktion. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver formulera om 

planbestämmelsen till vad som föreslås i riskutredningen. Fasader som vetter mot 

riskkällorna behöver ha friskluftsintag vända ifrån dessa. Vi anser vidare att 

kommunen inför granskningsskedet behöver redogöra för huruvida det finns 

risker kopplade till sjukhusets verksamhet samt transporter till och från sjukhuset. 

Kommunen behöver i planbeskrivningen redogöra för behovet av eventuella 

riskreducerande åtgärder och/eller skyddsavstånd till dessa verksamheter. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Framtagen riskutredning har uppdaterats till granskningsskedet efter inkomna 

synpunkter under samrådet.  

 

Geoteknik 

I planbeskrivningen står att kommunen inte kan ge rekommendationer för 

grundläggningen, förrän ni har genomfört en fördjupad geoteknisk utredning. Men 

för att bedöma markens lämplighet och planens genomförbarhet avseende platsens 

geotekniska egenskaper, anser Länsstyrelsen att kommunen behöver visa på de 

geotekniska förutsättningarna och möjliga lösningar innan granskningsskedet. 

Kommunen behöver klarlägga vilka åtgärder som eventuellt behövs för att platsen 

ska bli lämplig för ändamålet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En kompletterande analys har tagits fram till granskningsskedet. Utredningen visar 

slutsatser för geoteknik utifrån bland annat grundläggning, grundvatten, schakt, 

sättningar och stabilitetet. Resultaten redovisas i planbeskrivningen. 

 

Översvämningsrisk 

I planbeskrivnigen står att höjdsättningen av planområdet bör planeras för att 

klara ett 50- eller 100 års regn. Länsstyrelsen anser planbeskrivningen behöver bli 

tydligare i detta avseende. Vi anser att planområdet behöver höjdsättas för att 

klara ett 100-årsregn, så att överskottsvatten inte rinner mot gator och byggnader. 

För att säkerställa att höjdsättningen av kvartersmark och allmän platsmark sker 

enligt kommunens intentioner, anser Länsstyrelsen att höjdsättningen ska framgå 

av plankartan. 
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Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En skyfallsutredning har tagits fram. Resultaten från denna redovisas i 

planbeskrivningen. Planområdet påverkas inte av skyfall.  

 

Hälsa 

 

Buller 

Planområdet är bullerutsatt från trafiken på Mälarbanan, väg E18, samt 

Veddestavägen. Utifrån denna planeringsförutsättning bör kommunen utreda hur 

byggnader kan placeras och utformas, för att i största möjliga mån skärma mot 

bullerexponeringen, och på så sätt sträva mot att uppnå miljömålet en god 

bebyggd miljö. Ni bör därmed vara öppna för att den lösning som illustreras i 

bullerutredningen inte är den optimala och studera andra lösningar. Förutom 

planbestämmelser rörande stomljud/vibrationer finns inga regleringar av 

störningsskydd mot buller på plankartan. Med tanke på de flexibla regleringarna 

av markanvändningen inom planområdet, så behöver bullerskydd regleras med 

planbestämmelser och på plankartan.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bullerutredningen har uppdaterats till granskningsskedet. Den visar att gällande 

riktvärden klaras. 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.  

Störningsskydd för buller finns nu i plankartan. 

 

Förorenad mark 

I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, finns 

det idag ett objekt (Oljegrus- och asfaltsverk - stationära) registrerat inom 

planområdet, som kan ha givit upphov till föroreningar. Till det objektet finns det 

även uppgifter från Uddeholms kundregister om att en triavfettningsapparat 

funnits inom planområden och att trikloretylen då kan ha använts. Väster om 

planområdet har det funnits två ytbehandlingsverksamheter som även de kan ha 

givit upphov till föroreningar. Utifrån nuvarande underlag (Bjerking, Miljöteknisk 

undersökning, 17U32953) kan Länsstyrelsen inte bedöma om marken är lämplig 

för sitt planerade ändamål med hänsyn till markföroreningar. Kommunen behöver 

göra en kompletterande undersökning som även omfattar klorerade lösningsmedel 

och andra flyktiga ämnen. Den behöver även innehålla en riskbedömning. Om det 

visar sig föreligga någon risk, så bör kommunen i planhandlingarna beskriva hur 

ni planerar att minimera risken för människors hälsa. Kommunen behöver ta 

särskild hänsyn vid planering av verksamheter som skolor, förskolor och lekytor, då 

barn är känsligare för exponering av föroreningar. Eventuella utredningar och 

åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning som följer av planbeskrivningen sida 

18, att plankartan behöver reglera att markföroreningar ska avhjälpas och marken 

saneras innan startbesked ges. Anledningen är att byggnadstekniska åtgärder inte 

bör vara en förutsättning för att boende och andra ska kunna vistas i planerad 

bebyggelse utan risk för hälsan. Sådana riskreduktionsåtgärder skulle ställa stora 

krav på att teknikens funktion bibehålls under den tid föroreningssituationen 

kvarstår, vilket ofta är under en mycket lång tid. Någon planbestämmelse som 

reglerar att åtgärder ska vidtas innan startbesked ges finns dock inte idag. 
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Plankartan behöver kompletteras med det. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ytterligare utredningar har gjorts kring markföroreningar och redovisas i 

planbeskrivningen. Plankartan har kompletterats med bestämmelser kring detta.  

 

Luft 

I samrådshandlingarna saknas underlag om luftföroreningar som kan drabba 

boende med anledning närheten till trafikerade vägar. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ingen vind- och luftstudie har gjorts för detta planområde. Men för intilliggande 

planer, Veddesta I och Veddesta III har dessa utredningar tagits fram. Därför kan 

resultatet från dessa antas gälla även för denna plan. Miljökvalitetsnormen för både 

partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, klaras i de båda planområdena. 

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Länsstyrelsen bedömer att planen med föreslagna åtgärder varken försämrar status 

eller försvårar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för berörd 

vattenförekomst Bällstaån. 

 

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL 

 

Kulturmiljö  

Ingen erinran ur kulturmiljösynpunkt, men Länsstyrelsen rekommenderar att 

planbeskrivningens avsnittet Kulturhistorisk värdefull miljö förtydligas med 

avseende på fornlämningar (andra stycket). De fornlämningar som har funnits 

inom planområdet, RAÄ-nr Järfälla 29:2, 29:3 och 364:1 är undersökta och 

borttagna och kulturmiljölagens skydd av fornlämningar är inte tillämplig för 

dem. Gravfältet Järfälla 29:2 och stensättningen (graven) Järfälla 29:3 undersöktes 

cirka 1980. Gårdstomten Järfälla 364:1 (Äggelunda gård) undersöktes 2011, 

samtidigt som gravfältet Järfälla 28:2. 

 

 

2. Lantmäteriet: 

Delar av planen som måste förbättras 

 

Grundkarta 

Fullständiga koordinatuppgifter behöver finnas på två rutnätskryss i nord-sydligt 

förhållande och samt två rutnätskryss i ost-västligt förhållande. Koordinater för befintliga 

rutnätskryss saknas.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Grundkartan har uppdaterats.  

 

Plankarta och bestämmelser  

Plangränsen i planbestämmelserna och i plankartan är inte samma tecken.  

Bestämmelsen v2 går inte att återfinna i plankartan.  

Det är oklart att volymen med bestämmelsen trafikändamål utgör kvartersmark eftersom det 

är ett bihang till användningsbestämmelserna ovan mark där både allmän plats och 

kvartersmark förekommer med bestämmelsen (T1).  
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Avgränsningen mellan tillåten markanvändning ovan jord och trafikändamål under jord är 

oklar och bör avgränsas även i vertikalled med hänsyn till eventuella framtida frågor om 

fastighetsbildning för utrymme för trafikändamål respektive allmän plats. Avgränsningen 

genom minsta schaktdjup bedöms inte vara tillräckligt tydlig i fråga om vilken volym eller 

vilket utrymme som är reserverat för bestämmelsen (T1).  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Förtydliganden har gjorts i plankartan vad som gäller kring avgränsning mellan T1 och 

allmän plats. 

 

Plan- och genomförandebeskrivning  

Stycket som redovisar innehållet i exploateringsavtalet behöver göras mer utförligt. Även 

konsekvenser till följd av att planen genomförs med stöd av det avtalet behöver framgå.  
I stycket om fastighetsbildning framgår klart att fastighetsbildning behövs för genomförandet 

av planen. Hur planen är tänkt att genomföras i detta avseende behöver förtydligas.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Genomförandebeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter.  
 

Delar av planen som bör förbättras  
 

Grundkarta  

Ett flertal tecken finns i beteckningarna för grundkartan går inte att återfinna i kartbilden.  

 

Plankarta och bestämmelser  

Inga synpunkter.  

 

Plan- och genomförandebeskrivning  

Vem som är exploatör framgår inte.  

 

Övrigt  

Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.   

 

 

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. Utformning av framtida Barkarby station integrerat med 

tunnelbanestation och station på bro pågår och kommer att beröra Södra Veddesta. 

För E18 planeras enligt ÅVS Hjulsta-Barkarby bl a breddning av E18 från Hjulsta till 

Jakobsberg samt ny utformning av Trafikplats Barkarby. 

 

Detaljplanen berör luftfarten med föreslagna höga byggnader om som högst 20 

våningar. Enligt Luftfartsverkets yttrande (2017-12-07) ligger hela 

detaljplaneområdet inom skyddsområdet för LFVs radarstation i Bällsta, och inom 

skyddsområdet råder bl a begränsning i byggnadshöjd. LFV kan i dagsläget inte 

tillåta högre byggnadshöjd inom detaljplaneområdet än 78 meter över nollplanet, 

påbyggnader som skyltar, master, torn, räcken, hisschakt och ventilation inräknat. 
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Plankartan behöver kompletteras med högsta totala nockhöjd över nollplan för 

samtliga byggnader, för att kunna utläsa om de klarar begränsningar som råder inom 

området. 

 

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

LFV:s system för navigeringshjälpmedel samt kommunikations- och radarsystem 

(CNS-systemen). Det är oklart om flyghinderanalys har beställts. Trafikverket 

rekommenderar en beställning av en flyghinder-analys i tidigt skede.   

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

I nuvarande förslag finns ingen byggrätt i plankartan som tillåter byggnader över 8 

våningar höga. I samrådet fanns en byggnad som kunde bli 20 våningar hög. I och 

med den förändringen bedömer Kommunstyrelseförvaltningen att behovet av en 

flyghinderanalys inte längre är aktuellt. 

 

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.  

 

Buller och vibrationer  

 

Antaganden i bullerutredning bör utgå ifrån trafikprognos för år 2040. För vägtrafik 

E18 bör siffror justeras till 101 500 ÅDT och andel tung trafik prognosticeras till 9 

%. För tåg se nedan;  

 

Barkarby station 2040, antal tåg per dygn  

Pendeltåg: 284  

IC: 96  

Nattåg: 2  

Godståg: 4  

 

Då bostäder enligt plankartan är tillåten i samtlig bebyggelse ska riktlinjer för 

bostäder tillämpas för samtlig bebyggelse, d v s 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

byggnadens fasad. Alternativt riktvärden för mindre enkelsidiga lägenheter under 35 

kvadrat om 65 dBA ekvivalent ljudnivå. Om man önskar följa andra bullerriktvärden, 

t ex för sjukhus och vårdlokaler behöver bestämmelse om användning av byggnad 

justeras.  

 

Bestämmelser om högsta tillåtna bullerstörning bör regleras i plankartan, lämpligen 

under rubrik störningsskydd.  

 

Enligt bullerutredning uppgår ekvivalenta ljudnivåer vid fasad vid huskroppen i 

planens västra del till 64 dBA på de tre nedersta våningarna närmast Veddestavägen. 

Maximala fasadnivåer uppgår till som mest 79 dBA närmast Veddestavägen. De 

nationella riktlinjerna för rekreationsytor är ekvivalent 55 dBA. Då exakt användning 

och utformning av parken inte är fastställd är det oklart om maxvärden och 

ekvivalentvärden kommer att överskridas eller inte, men det kan ske. Förskole-

verksamhet planeras men lokalisering och utformning finns inte fastställt. Enligt 

situationsplanens skiss ska förskolans gård ligga på kvartersmark mellan de båda 

huskropparna. Enligt praxis ska inte ljudnivån på en förskole gård överskrida 50 dBA 
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ekvivalent, vilket tangeras enligt bullerberäkning som visar att markytan mellan 

huskroppar beräknas ha en ekvivalent ljudnivå på 50-55 dBA.  

Trafikverket anser att riktvärdena för trafikbuller som anges i förordningen om 

trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) ska följas. Om inte kraven klaras är det 

Trafikverkets uppfattning att kommunen ansvarar för de bullerstörningar som de 

boende kommer att utsättas för. Trafikverket kommer således inte stå för kostnader 

för bullerreducerade åtgärder i framtiden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bullerutredningen har uppdaterats till granskningsskedet. Den visar att gällande 

riktvärden klaras. 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.  

Störningsskydd för buller finns nu i plankartan. 

 

Utsläpp till luft  

 

Utsläpp till luft avseende partiklar och huruvida de förhåller sig till 

miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luft behöver utredas för nuläge och 

basprognos 2040. Speciellt med tanke på bostäder och tänkt förskoleverksamhet.  

 

Miljökvalitetsnormer för luft som finns för skydd för människors hälsa ska följas vid 

planering av bebyggelse för att uppnå god luftkvalitet. Kommunen är planerande 

myndighet och ansvarar för att tillgodose gällande normer. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ingen vind- och luftstudie har gjorts för detta planområde. Men för intilliggande 

planer, Veddesta I och Veddesta III har dessa utredningar tagits fram. Därför kan 

resultatet från dessa antas gälla även för denna plan. Miljökvalitetsnormen för både 

partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, klaras i de båda planområdena. 

 

Trafikutredning  

 

Det är positivt att en parkeringsutredning tagits fram för Barkarby sjukhus, som 

studerar behov av bil- och cykelparkering. För att nämna planeras för 750 

cykelplatser, vilket ska motivera fler att välja cykeln som färdmedel. I garaget är det 

planerat för 272 parkeringsplatser för bil respektive 572 för cykel. Resterande av 

cykelparkeringar planeras lösas inom kvartersmark.  

 

En trafikutredning behöver tas fram som analyserar konsekvenserna av samtliga 

exploateringar i Barkarbyområdet, både norr och söder om Barkarby station 

inklusive kommande trafikalstring från planerat sjukhus och övrig exploatering. Den 

bör klargöra förändrade trafikflöden och trafikmängder till följd av detaljplanernas 

genomförande samt konsekvenser på det statliga vägnätet som t ex E18 och E4;an 

Förbifart. Trafikutredning ska utgå ifrån åtgärder i ÅVS Hjulsta – Barkarby som t ex 

breddning mellan på E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg och ny trafikplats Barkarby. 

Som underlag finns även utfört parkeringsutredning för Barkarby sjukhus. 

 

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 
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tar höjd för ett fullt utbyggt Barkarbystaden och Veddesta. Framtagen 

parkeringsutredning har uppdaterats efter granskningsförslaget.   

 

Gång/cykelstråk  

 

Detaljplanen bör utveckla och tydligare illustrera och åtgärder för gång och cykel till 

berörda gång cykelnät som t ex Kungsängenstråket samt Skälbystråket samt ny 

infrastruktur som möjliggörs genom samarbete Mälarbanan och Järfälla kommun.  

 

Flödesbeskrivningen/kartan som finns för ”gående till kollektivtrafik” på sida 15 är 

pedagogisk och rekommenderas att upprättas för ”cykeltrafikflöden” kopplat till 

cykelstråk mm.  

 

Kommunens önskemål är att det regionala cykelstråket från Bålsta förläggs längs 

järnvägen.  

 

Risk och säkerhet 

 

Trafikverket hänvisar till länsstyrelsens yttrande avseende risker och farligt gods. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Framtagen riskutredning har uppdaterats till granskningsskedet efter inkomna 

synpunkter under samrådet. 

 

Övriga frågor 

Översvämningsfrågor och grundvattenpåverkan och t ex risk för sättningar inom 

influensområdet till följd av planerad exploatering behöver utredas vidare. Negativ 

påverkan får inte ske på riksintressen till följd av exploatering.  

 

Genomförbarhet behöver studeras då flera projekt sker i närområdet under en 

liknande tidsperiod. Samordning inför byggskede behöver ske tillsammans med 

Trafikverket, FUT och SLL och övriga exploatörer. Projekt som berör området är 

exempelvis Veddesta etapp 1, ny utformning Barkarby trafikplats, breddning E18 till 

Jakobsberg, Barkarbystaden II, Veddestabron, ny tunnelbanestation Barkarby, Sagax 

flytt/ombyggnad mm. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

En kompletterande analys har tagits fram till granskningsskedet. Utredningen visar 

slutsatser för geoteknik utifrån bland annat grundläggning, grundvatten, schakt, 

sättningar och stabilitetet. Resultaten redovisas i planbeskrivningen. 

 

En skyfallsutredning har tagits fram. Resultaten från denna redovisas i 

planbeskrivningen. Planområdet påverkas inte av skyfall 

 

 

4. Trafikförvaltningen: 

Landstingets synpunkter  

Landstinget är positivt till att förslaget medger utvecklingsmöjligheter av bl.a. 

bostäder i kollektivtrafiknära läge. Landstinget skulle vilja rekommendera 

kommunen att använda samma framställningssätt/utförande i plankartorna för 

användning av mark och vatten som i detaljplanen för Barkarbystaden III. 
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Vad gäller busstrafik är det viktigt att vägarna utformas så att busstrafik till och från 

sjukhuset kan tillgodoses. Landstinget vill även lyfta frågan kring hållplatslägen 

inom planeringen av Barkarbystaden och även aktualisera den för Veddestaområdet 

samt möjligheten att hitta ytor inom Veddesta.  

 

Landstinget anser att bostäder bör utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden 

avseende lågfrekvent buller innehålls i sovrum.  

 

Landstinget vill upplysa kommunen om att placeringen av ett 20-våningshus ovanpå 

arbets- och servicetunneln får konsekvenser för tunnelbanan. Tunneln måste 

förstärkas upp för att klara lasterna, vilket innebär ökade kostnader. Det påverkar 

även byggnadstiden för tunneln vilket får effekt på den totala tiden för hela 

utbyggnaden av tunnelbanan. Arbets- och servicetunneln ligger på tunnelbanans 

kritiska linje, avseende tidsplanen.  

 

Det är viktigt att det åligger Järfällas exploatör(-er) att utforma grundläggningen av 

husen i dialog med landstinget och att landstinget ska granska handlingar före 

byggnation.  

 

Det är viktigt att säkerställa att det aktuella detaljplaneförslaget är i 

överensstämmelse med den antagna detaljplanen för tunnelbanan. 

 

I sitt fulla yttrande bifogar Trafikförvaltningen en tabell med kommentarer på 

planbeskrivningen, plankarta och utredningar.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Kommunstyrelseförvaltningen har noterat inkomna förslag på formuleringar samt 

planbestämmelser och i möjligaste mån försökt uppdatera planbeskringen efter 

dessa.  

 

 

5. Luftfartsverket: 
Hela detaljplaneområdet ligger inom skyddsområdet för LFVs radarstation i Bällsta. 

Inom skyddsområdet råder begränsning i byggnadshöjd enligt ICAO DOC 015.  

 

LFV kan i dagsläget inte tillåta högre byggnadshöjd inom detaljplaneområdet än 78 

meter över nollplanet, påbyggnader som skyltar, master, torn, räcken, hisschakt och 

ventilation inräknat.  

 

När LFV driftsatt vår nya radarstation i Uppsalatrakten, oklart när, kan efter analys 

högre byggnadshöjd tillåtas i vissa områden i Storstockholm men det är oklart var 

och i vilken omfattning tills Uppsala radar är i drift och analyser skett.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

I nuvarande förslag finns ingen byggrätt i plankartan som tillåter byggnader över 8 

våningar höga. I samrådet fanns en byggnad som kunde bli 20 våningar hög. I och 

med den förändringen bedömer Kommunstyrelseförvaltningen att behovet av en 

flyghinderanalys inte längre är aktuellt. 

 

 



  2019-05-28 11 (27) 

 

 

  

6. Miljö- och bygglovsnämnden: 

Övergripande synpunkter 

 

Inom planarbetet bör ni överväga om det är förenligt med miljöbalkens 

lokaliseringsprincip att placera en förskola enligt planförslaget. Det framgår av 

MKB:n att det finns risk för stora negativa konsekvenser för barns hälsa genom de 

höga bullernivåer, risk för dålig luftkvalitet samt den ovanligt negativa solljusmiljön 

som föreligger på den planerade förskolegården. Alternativa placeringar inom och 

utanför i närhet till planområdet bör övervägas och redovisas. Då det inte är tydligt 

att det planeras några bostäder avsedda för familjer inom planområdet borde inte en 

etablering av förskola vara en nödvändighet i detta utsatta läge.  

 

Även för vårdboende bedömer miljö- och bygglovsnämnden att en 

lokaliseringsbedömning behöver göras. De boende behöver ha möjlighet till 

utomhusvistelse inom planområdet och kommer därmed att utsättas regelbundet för 

platsens höga nivåer av buller, bristen på solljus och höga halter av luftföroreningar. 

Äldre och sjuka människor, i likhet med barn, utgör en särskilt känslig grupp. Ett 

vårdboende enligt planförslaget medför därmed risk för olägenhet för människors 

hälsa.  

 

Nämnden vill avråda från att parkområdet inom planområdet ska vara inriktad mot 

rehabilitering. De höga nivåer av buller och luftföroreningar, som förekommer samt 

den dåliga solljusmiljön, gör det till en olämplig plats för sjuka människor att vistas 

på. De utgör en känslig grupp som påverkas negativt i större utsträckning än andra 

grupper.  

 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har antagit verktygen ”Konceptförskola”, 

”Lekvärdesfaktor” samt en lek- och aktivitetsplan. Boverkets riktlinjer (FRI 2015:1) 

för att skapa en god miljö i förskola/skola är inarbetade i verktygen som BUN har 

tagit fram. Avsikten med verktygen är att de ska användas i kommunens planering så 

vi föreslår att detaljplanen anpassas till dem. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ingen vind- och luftstudie har gjorts för detta planområde. Men för intilliggande 

planer, Veddesta I och Veddesta III har dessa utredningar tagits fram. Därför kan 

resultatet från dessa antas gälla även för denna plan. Miljökvalitetsnormen för både 

partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, klaras i de båda planområdena. 

 

Förskolan är borttagen från planförslaget. 

 

Solstudier har tagits fram och redovisas i planbeskrivningen.  

 

Bulleutredningen har uppdaterats och visar vad som gäller för sjukhus, bostäder 

samt utemiljön. 

 

Plankarta med bestämmelser  

 

Bestämmelsen DBCPS och DBCPS (T1) - Bestämmelserna verkar inte vara korrekt 

placerade på plankartan. Det är ett flertal linjer på plankartan som är otydliga. Det är 

framförallt svårt att förstå betydelsen av linjerna med svarta prickar som sträcker sig 

ut över plankartan från bestämmelserna. Tunnelbanans egenskapsgränser gör även 
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kartan svårtolkad då egenskapsgränserna går över varandra. Om bestämmelsen för 

tunnelbanan (t1) får en annan egenskapsgränslinje skulle kartan bli tydligare.  

 

Det skulle vara positivt för tydligheten i plankartan om ni lägger in en sektionsbild 

för tunnelbanans schaktdjup, likt plankartan för BS III.  

 

Byggrätten är reglerad i bruttoarea (BTA). Det är tidskrävande och krångligt att 

räkna ut BTA på en sådan stor fastighet som omfattar flera byggnader. Vi anser att 

byggrätten inte behöver regleras i area alls, alternativt att den regleras i byggnadsarea 

(BYA). 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 därför 

mer hanterbart i bygglovskedet för både nybyggnad och eventuella framtida till- eller 

ombyggnader. 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.  

 

Beteckningen v1 – att våningsantal ska variera innebär att våningsantalet ska variera 

mellan angivna våningsantal. Det framgår inte mellan vilket antal våningarna ska 

variera. Erfarenhet från bygglovsskedet är att tillämpningen av bestämmelsen är att 

byggherren då ställer frågan hur stor variationen måste vara och om alla våningsantal 

inom intervallen ska vara representerade. Om syftet är att våningsantalet ska variera 

mer och alla våningsantal ska vara representerat bör bestämmelsen omformuleras. 

Bestämmelsen innebär också att lägre bebyggelse kan bli aktuell mot Veddestavägen 

då detta inte reglerats i planens bestämmelser.  

 

Inom den större byggytan där sjukhuset är saknas bestämmelsen v1.  

 

”Bottenvåningarna skall utformas i annat material än ovanförliggande fasad, 

alternativt med annan struktur.” Förslag till formulering: bottenvåningarna ska 

utformas i annat material än ovanliggande fasad, alternativt med annan struktur. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan och planbestämmelserna har uppdaterats till granskningsskedet. 

 

Park – Parken är utsatt för buller från lokalgator och transporter in och ut genom 

rampen till parkeringshuset. Även särskilt störande ljud från utryckningsfordon 

skulle kunna förekomma. Plank eller annan bullerdämpande åtgärd skulle därmed 

kunna bli aktuellt. Det skulle också kunna uppstå ett behov av att uppföra någon typ 

av byggnad på parkmark så som pergola, väderskydd eller cykelparkering, i 

synnerhet om rehabilitering ska främjas genom parken. Bestämmelsen bör då justeras 

för att tillåta denna typ av bebyggelse.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Detaljplanen möjliggör parkmark. En framtida projekteringen av parken får 

bestämma vilka olika funktioner som ska och kan rymmas i parken.  
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Förskola som planbestämmelse – Planen blir mer flexibel om skola används som 

bestämmelse.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bygrätten för förskola är borttagen.  

 

T - I kartan bör bestämmelsen T ändras till exempelvis T (t1) för att tydliggöra att 

tekniska anläggningen är kopplad till tunnelbanan. Annars kan det komma upp en 

annan typ av teknisk anläggning som hamnar i vägen för tunnelbanan. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Användingen för schaktet har uppdaterats i plankartan.  

 

I plankartans bestämmelse om störningsskydd saknas hänvisning till buller enligt 

förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Eftersom 

bullerutredningen visar att det finns risk att riktvärdena överskrids bör det läggas till 

en skrivelse som beskriver vad som gäller under störningsskydd i plankartan.  

 

Naturvårdsverket har meddelat riktvärden för skol- och förskolegårdar som gäller för 

verksamheter som påbörjas efter september 2017. Eftersom bullerutredningen visar 

att det finns risk att riktvärdena överskrids bör det läggas till en skrivelse under 

störningsskydd i plankartan.  

 

Användningen av planerade byggnader är flexibel och planbestämmelsen anger 

användning för vård, bostäder, centrum, parkering och förskola. Om ”centrum” 

innebär att verksamheter så som exempelvis biltvätt eller transportföretag tillåts finns 

det stor risk att människor blir utsatta för verksamhetsbuller i sina bostäder eller på 

förskolan. Även sådana verksamheter som exempelvis gym och restauranger som har 

öppet dygnet runt kräver att boende ovanför skyddas från ljudstörning. Det är viktigt 

att i planen styra vilka verksamheter som kan tillåtas i lokalerna samt att ställa krav 

på exempelvis placering av ventilation och ljudisolering. Om störningarna visar sig 

utgöra en olägenhet i miljöbalkens mening kan verksamheterna behöva vidta 

åtgärder eller bli tvungna att flytta. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bullerutredningen har uppdaterats till granskningsskedet. Den visar att gällande 

riktvärden klaras. 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.  

Störningsskydd för buller finns nu i plankartan. 

 

Planbeskrivning 

 

Sid 11. ”Bostadsbebyggelsen möjliggörs i den ena av de två byggnadskropparna i 

den västra delen av planområdet.” Se över denna formulering. Då hela planområdets 

bebyggelse regleras av samma bestämmelser så finns inga hinder för 

bostadsbebyggelse i byggnaderna som helhet. Det innebär också att det är möjligt att 

fördela bostäder på motsatt sätt.  

 

Sid 12. Referensbild är inte ett bra exempel på förbindelsegång då den för 

associationer till otrygga miljöer. Bilden kan med fördel ersättas med en mer 
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inspirerande och modern bild som speglar en trygg miljö. 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.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Kommunstyrelseförvaltningen har noterat inkomna förslag på formuleringar samt 

planbestämmelser och i möjligaste mån försökt uppdatera planbeskringen efter 

dessa.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ett antal studier saknas för att 

konsekvenserna ska kunna bedömas på ett adekvat sätt. Det som omnämns är 

föroreningar i området, en luftkvalitetutredning samt en skuggstudie för förskolan. 

  

Dessa utredningar bör göras i god tid innan granskningsskedet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan uppdateras utifrån nya underlaget och 

redovisas bland planhandlingarna.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats till granskningsskedet.  

 

Bullerutredning 

 

Utredningen har 2030 som målbild. Då detta inte längre är tillräckligt långsiktig 

hållbart behöver en uppdatering av bullerutredningen där år 2035 beaktas.  

 

Det framgår inte om bullerutredningen tagit hänsyn till den kommande breddning av 

E18 som Trafikverket planerar. Om så inte är fallet måste utredningen kompletteras 

med relevant information om trafikflöden. 

 

I bullerutredningen har man bedömt att bidraget till bullernivåerna från lokalgatorna 

är försumbart, men vilka trafikflöden som är beräknade framgår inte. En redovisning 

av vilka trafikflöden som beräknas år 2035 på lokalgatorna behöver göras för att 

säkerställa att de inte ger något bidrag till bullernivåerna i bostäder, lokaler och 

friytor i planområdet.  

 

Det framgår inte om utredningen har tagit hänsyn till in- och utgående fordon via 

rampen till parkeringshuset. Inte heller passagen mellan sjukhus och park finns 

omnämnd. Alla fordonsrörelser, inklusive transporter till och från samtliga 

verksamheter i planområdet måste beaktas, och utredningen uppdateras.  

 

Bullerutredningen har inte bedömt särskilt störande ljud från utryckningsfordon till 

och från sjukhuset. En uppskattning av vilka störningar till inomhus- och 

utomhusmiljö (förskola och park) dessa ljudkällor kan orsaka måste läggas till i 

bullerutredningen.  
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Bullerutredningen saknar en analys av vilka nivåer av lågfrekvent buller som 

kommer att förekomma i planområdet. En bedömning av detta behöver göras för att 

säkerställa att eventuellt utsatta byggnader kan uppföras i sådana konstruktioner som 

dämpar lågfrekvent ljud (Folkhälsomyndighetens riktvärden, FoHMFS 2014:13).  

 

Då bostäder enligt plankartan kan anläggas i samtliga byggnader behöver riktlinjerna 

för bostäder följas för bebyggelsen som helhet. Riktvärden enligt Boverkets standard 

(SS:25267) ska därmed innehållas i samtliga lokaler. 

 

I förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns möjlighet att 

uppföra bostäder med tyst sida då nivån 60 dBA ekvivalent nivå överskrids vid fasad 

(4§). Minst hälften av bostadsrummen ska då vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad (punkt 1). Även den maximala nivån på 

den tysta sidan är dock reglerad och får max uppgå till 70 dBA maximal nivå vid 

fasad mellan kl 22 och 06 (punkt 2). Bullerutredningen måste kompletteras med vilka 

nivåer enligt punkt 2 som bedöms bli aktuella i planområdet och därmed vilka 

möjligheter som finns för att tillämpa tyst sida.  

 

Hur uteplatser som uppfyller ovan nämnda förordning kan anläggas bör redovisas i 

bullerutredningen.  

 

De speciallösningar som redovisas i bullerutredningen (dimensionering av fönster 

och balkonger) kan endast tillämpas i enstaka fall (max 5 %), inte användas som en 

generell åtgärd för att klara lagkraven. Riktlinjerna måste innehållas vid fasad för de 

flesta bostäderna, oavsett vilka bullernivåer som uppnås vid inbyggda fönster. 

 

Eftersom det finns riktlinjer för buller på förskolegårdar (Naturvårdsverket 2017) 

behöver gårdsytan studeras särskilt för att säkerställa att gällande riktvärden inte 

överskrids. Om misstanke finns om att riktvärdet om 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal nivå inte kan innehållas bör åtgärdsförslag tas fram. Avståndet mellan de 

två byggnadskropparna medför ett insläpp av buller till den planerade förskolegården 

som med fördel skulle kunna stängas.  

 

Bullerutredningen tar inte hänsyn till buller från transporter samt utryckningsfordon 

till och från sjukhuset. Inte heller har in- och utfarter via rampen i parken beaktats i 
beräkningarna. Bullerutredningen behöver kompletteras med dessa ljudkällor. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Bullerutredningen har uppdaterats till granskningsskedet. Den visar att gällande 

riktvärden klaras. 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.  

Störningsskydd för buller finns nu i plankartan. Byggrätten för förskola är borttagen 

från plankartan.  

 

Förorenade områden  

 

Föroreningar i området är inte utredda utan kommer enligt planbeskrivningen att 

lämnas till granskning. Då planområdet under lång tid använts för industriändamål 

finns stor risk att föroreningar förekommer på platsen. Nämnden rekommenderar att 

föroreningar ska vara ordentligt undersökta inför granskningsskedet. Eventuella 



  2019-05-28 16 (27) 

 

 

  

efterbehandlingsåtgärder som krävs för att reducera risken för miljön och människors 

hälsa ska också vara beskrivna. Detaljplanen innebär en väsentlig ändring av 

markanvändningen, från industri (mindre känslig markanvändning) till 

bostadsändamål och förskola (känslig markanvändning). Innan startbesked lämnas 

ska föroreningar vara avhjälpta. En 

planbestämmelse ska läggas till och formuleras i enlighet med PBL 4 kap 14§.  

Nämnden vill också påpeka att den befintliga översiktliga markundersökningen 

(Bjerking, 2017) anses alltför begränsad och övergripande för att utgöra något 

heltäckande underlag. Grundvattenprovtagning och kompletterande jordprovtagning 

krävs för att kunna bedöma föroreningssituationen och eventuellt behov av åtgärder.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ytterligare utredningar har gjorts kring markföroreningar och redovisas i 

planbeskrivningen. Plankartan har kompletterats med bestämmelser kring detta.  

 

Grönytor och rekration 

 

I planbeskrivningen hänvisas till uppgifterna i detaljplanen för Veddesta I för 

andelen friyta per invånare. Den siffran är mycket låg, 8-9 kvm, i jämförelse med 

Stockholms stads riktvärde på 30 kvm per invånare. En utredning som visar vilken 

yta per person som vistas i planområdet planen innebär behöver göras.  

 

Då friytan ska användas för många olika funktioner så kommer marken att utsättas 

för stort slitage. En analys av fördelningen av ytorna behöver göras, där det framgår 

vilken fördelning som avses mellan förskola, boendes uteplatser och besökare. 

Därefter behöver konsekvenserna för barnen vid förskolan, de boende och patienter 

vid sjukhuset bedömas. Bättre illustrationer med exempel på hur man kan lösa de 

olika behoven av friyta inom området kan med fördel läggas till i planbeskrivningen. 

  

Då marken ska användas för många funktioner så kommer marken att utsättas för 

stort slitage. Konsekvensen av detta slitage blir ofta att konstgräs och platsgjuten 

gummi läggs ut på gårdar och i parker. Naturvårdsverket har under 2017 identifierat 

konstgräs som en av de största utsläppskällorna av mikroplaster i Sverige, och att 

utläggning därmed måste motverkas för att minska utsläppen av mikroplaster till 

havet. Gummigranulatet som finns i konstgräs, liksom gummiasfalt innehåller höga 

halter av skadliga ämnen, till exempel polyaromatiska kolväten och ftalater som kan 

orsaka cancer och hormonstörningar. Då barn är särskilt känsliga för exponering av 

dessa ämnen bör kommunen, i enlighet med kemikalieplanen, arbeta för att motverka 

att detta material läggs ut på skolgårdar och lekplatser som barn kommer i kontakt 

med.  

 

Nämnden vill också påminna om att angränsande områden inte kan kompensera för 

en låg andel friyta i detta planområde då det är låg tillgång till friyta och 

grönområden även i angränsande områden.  

 

Dagvatten 

 

Bra att det föreslås en konkret lösning för att omhänderta dagvattnet. 

Sammanfattningen hade dock vunnit på att den föreslagna platsen pekas ut och visas 

i en kartbild. 
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Det skulle vara en fördel om det föreslagna makadammagasinet kompletteras med 

tillkommande växtbäddar eller trädplantering utan att volymen på magasinet 

minskas. Plantering av träd i skelettjord på förskolegården är en positiv åtgärd för 

dagvatten samtidigt som det ökar lekvärdet för förskolemiljön. Under förutsättning 

att de föreslagna lösningarna kommer till stånd kan det kanske vara en nettolösning 

för Bällstaåns vattenkvalitet.  

 

En förutsättning är också att marken undersöks bättre m.a.p. föroreningar i det 

område där makadammagasinet anläggs. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ytterligare utredningar har gjorts kring markföroreningar och redovisas i 

planbeskrivningen. Plankartan har kompletterats med bestämmelser kring detta. 

Dagvattenutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. 

 

Förskola 

 

Det framgår inte vilken yta som sätts av för förskolans utegård. Boverkets 

rekommendation är att 30-40 kvm/barn och minst 3000 kvm avsätts för gården, och 

det är också vad Barn och utbildningsnämnden rekommenderar i sin konceptförskola. 

Inom planområdet samt i närområdet i övrigt är tillgången på grönytor mycket låg. 

Miljö- och bygglovsnämnden anser därmed att det är särskilt angeläget att tillgodose 

en tillräckligt stor förskolegård i planområdet, för att uppfylla barnens behov av yta 

för lek och utveckling. I bygglovsskedet saknas oftast möjlighet att ställa krav på 

storleken på förskolegården.  

 

I MKB:n påpekas att en utredning av luftkvalitén i planområdet behöver tas fram för 

att konsekvenser ska kunna bedömas. Nämnden delar denna uppfattning. Barn utgör 

en särskilt känslig grupp för luftföroreningar (BAMSE-projektet, KI-studie om 

påverkan av luftföroreningar på barns lungfunktion) och luftkvalitén på 

förskolegården bör därför studeras särskilt. Studien ska inkludera bidrag från de nya 

lokalgatorna samt alla fordonsrörelser inom planområdet via rampen till 

parkeringsgaraget och passagen förbi sjukhuset. Utöver miljökvalitetsnormen bör 

resultaten jämföras med miljökvalitetsmålen för luft.  

 

Miljö- och bygglovsnämnden vill påpeka att förskolans ljusmiljö måste studeras i en 

skuggstudie. Planen medger mycket höga byggnader och värsta möjliga scenario 

måste utredas. Goda ljusförhållanden både genom skugga och solinstrålning i 

enlighet med Boverkets riktlinjer (FRI 2016) bör säkerställas i planarbetet då det inte 

finns möjlighet att påverka i bygglovskedet. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är 

D-vitaminbrist hos barn ett växande problem som bland annat kan bero på dålig 

tillgång på solljus på skol- och förskolegårdar.  

 

I planarbetet bör det också utredas hur angöring till förskolan för lämning och 

hämtning av barn ska ske på ett säkert sätt. Det ska också finnas en säker väg för 

barngrupper från förskolan att ta sig till och från verksamheten. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Byggrätten för förskola är borttagen från plankartan.  
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7. Tekniska nämnden: 

Gator och trafik 

 

För att cykelparkeringen på kvartersmark i hög grad ska nyttjas av såväl besökare 

som anställda bör bekvämligheten ökas betydligt. Nuvarande lösning kräver cykling 

nerför en ramp med kraftig lutning, anpassad för biltrafik, för att ta sig till den stora 

cykelparkeringen i garaget. Tydlighet, bekvämlighet och orienterbarhet är 

nyckelfrågor för att cykelparkeringen ska få önskvärd effekt. 

 

Vad gäller avsteget från bilparkeringsnormen så är studien noggrant genomförd och 

analysen är mer ingående än parkeringsnormens siffra. Parkeringsnormen för bil kan 

dessutom minskas om åtgärder för cykling och kollektiva resor främjas. Det är dock 

inte tydligt hur denna premiering ska gå till. Försiktighet gällande avsteg från 

bilparkeringsnormen bör dock råda. En strategisk byggnad som ett sjukhus kan 

komma att finnas på platsen under många årtionden framöver och dess regionala 

funktion kan ändras över tid. Ett sätt för sjukhuset att se till att efterfrågan på 

parkering hålls nere är att inte erbjuda sina anställda fördelaktiga 

parkeringsförmåner. Dessutom saknas bedömning om parkeringsbehov för den västra 

byggnaden.  

 

En anmärkning på antagandena i parkerings-PM:et är den bedömda parkeringstiden 

för anställda. Med 8 timmars arbetsdag samt tid för lunch och viss marginal till 

arbetsdagens början och slut så bör parkeringstiden åtminstone pågå i 9 timmar 

istället för det antagna 8,5. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Parkeringsutredningen har uppdaterats efter nuvarande planförslag. I den 

uppdaterade utredningen finns även den andra byggnadskroppens parkeringsbehov 

beskrivet.  

 

Lokalgatan norr om sjukhustomten behöver få en lösning för vändande fordon 

eftersom utfart mot Veddestabron inte kommer att finnas. Frågan om vändande 

fordon har följaktligen ingen lösning inom denna detaljplan utan förutsätter att en 

sådan funktion återfinns i den kommande detaljplanen Veddesta III. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Den gatan är nu borttagen från planområdet och kommer istället möjliggöras i 

detaljplanen Veddesta III. Vid behov bedöms vändning av fordon kunna göras på 

kvartersmark, ytan mellan allmän plats park och byggnadskropparna.  

 

Så sjukhusbyggnadens placering förutsätter att Veddestavägen justeras i enlighet 

med detaljplanen för Veddesta I. 

 

Skrivningen om lokalbusslinjerna 552 och 553 på sid 9 i planbeskrivningen gäller 

inte längre fr.o.m. 10 december 2017. Därmed saknas koppling till och från Viksjö. 

 

Illustrationen på exempelvis sid 11 i planbeskrivningen innehåller ett antal 

funktioner på allmän platsmark, såsom cykelparkering, trädplaceringar, 

parkeringsfickor, refuger, övergångsställen m.m. Dessa bör ses som exempel på 

användning och placering och inte som ett projekterat innehåll. Bildtexten bör 

kompletteras med ett förtydligande om detta. Ett annat exempel är illustrationerna på 
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sid 15 och 16 där gatan väster om sjukhuset kan tolkas som enkelriktad men planeras 

i dubbelriktad. 

 

För att säkerställa goda siktförhållanden samt tillräcklig bredd på gångbanor bör 

hushörn fasas. Entrédörrar bör inte öppnas över allmän platsmark. 

 

Park 

 

Park angiven på detaljplanen bör benämnas som mindre park till skillnad från 

stadspark eller närpark. Varje kommundel kommer att ha en stadspark enligt 

liggande planering och grönområdet utmed Veddestabäcken kommer att planeras 

som Veddestas stadspark. 

 

Gränsen mellan offentlig parkmark och privat park i kvartersmark måste kunna 

urskiljas av besökare och ur driftssynpunkt. Planbeskrivningens illustration visar en 

gemensam parkgestaltning med en genomgående gångväg rakt in i kvarteret vilket 

gör den viktiga gränsen mellan offentligt och privat mark otydlig. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Ambitionen är en tydlig uppdelning mellan privat och offentligt rum.  

 

Ange i planbeskrivningen vad som avses ska anläggas på i planen angiven yta för 

tekniska anläggningar. Om lufttorn från tunnelbanan kommer att placeras i parken 

får inte skadliga luftpartiklar eller störande ljud påverka parkens lek- och 

rekreationsvärden negativt. 

 

Enligt lek - och aktivitetsplanen ska det inom kvartersmark med bostäder finnas 

närlekplats med lekytor för barn i åldrarna 0-9 år, målstorlek minst 1000 kvm. Sand-, 

gung- och rutschlek samt möjlighet till att sitta, äta och springa ska finnas. En 

närlekplats kan utgör del av gård för en förskola. Enligt lek - och aktivitetsplanen 

samt skriften om lekvärdesfaktorer för förskolor i Järfälla ska förskolegårdarnas 

målstorlek vara 30-40 kvm friyta per barn och oavsett antal barn minst 3000 kvm. 

Om kvartersmark inte rymmer fullgod lekmiljö kan angiven park i detaljplanen 

användas som lekyta. Kvalité på förskolans lekmiljö på kvarters- och eventuell 

parkmark ska säkerställas genom lekvärdesbedömning enligt skriften om 

lekvärdesfaktorer för förskolor i Järfälla. 

 

Kvartersmarkens yta bedöms inte räcka till för att rymma närlekplats, förskolegård, 

rekreationsytor för äldre- och trygghetsboende samt i planbeskrivningen illustrerade 

angöringsytor till sjukhuset. Park kan användas av förskolan men kommer då i 

konflikt med förslaget att utforma en park med fokus på rehabilitering. Barns 

uttrycksbehov med skratt och rop, spring och lek, kan upplevas tröttsamt för äldre 

och sjuka personer. Speciellt vid rehabiliteringspark med syfte att mildra stress finns 

behov av stillhet och lugn. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Byggrätten för förskola är borttagen från plankartan i nuvarande planförslag. 
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Dagvattenhantering 

 

Plankarta och planbestämmelser 

Det finns ingen redovisad lösning i plankartan för rening och/eller fördröjning. 

 

Bällstaån har exempelvis problem med höga zinkhalter. Det är därför lämpligt om 

man lägger till i planbestämmelserna att oskyddade ytor av zink och koppar inte är 

tillåtet. 

 

Fördröjningsvolymerna skiljer sig åt beroende på om gröna tak anläggs eller inte. Det 

framgår inte att den lägre fördröjningsvolymen kräver att 75 % av taken är gröna. 

 

Dagvattenutredningen 

Dagvattenutredningen behöver använda de plangränser och markanvändning som 

detaljplanen anger. Nu använder dagvattenutredningen andra gränser och markan 

vändning än plankartan och planbeskrivningen. Detta gör att beräknade och 

föroreningsbelastning och fördröjningsvolymer inte stämmer och nya beräkningar 

behövs, viket i sin tur kan påverka dagvattenåtgärder och deras placering, samt 

planbestämmelserna. 

 

Om lokalgatorna ingår i planen ska hanteringen av vägdagvatten utredas och mark 

avsättas för rening, t ex växtbäddar. 

 

En förutsättning är också att marken undersöks bättre m a p föroreningar i det 

område som makadammagasinet anläggs. 

 

Förtydliganden och rättelser behövs för: 

- Den sista punkten under rubriken 3.4 finns inte i kommunens riktlinjer för 

dagvattenhantering. 

- Det är oklart vilken infiltrationskapacitet som finns i området och vilken påverkan 

fyllningen har. Kommer fyllningen vara kvar eller tas bort? 

- Är föreslagen placering av växtbäddar lämplig? 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Dagvattenutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. 

 

VA 

 

Planhandlingarna anger att ”Byggnader ska placeras i gräns med allmän platsmark”, 

detta är förenat med svårigheter eftersom VA-tekniska anläggningar normalt sett bör 

ligga inom kvartersmark. Exempelvis dräneringsledningar och stuprör som kan 

komma att ligga i allmän platsmark kan vara komplicerade att underhålla. 

 

Ägarförhållanden för dagvattenanläggningarna bör tydliggöras. 

 

Spillvattennätet i Ekonomivägen är inte dimensionerat för den nya exploateringen 

vilket kräver att en ny ledning anläggs. 

 

Ledningsnätet kommer inte att dimensioneras för sprinkler utan bör lösas med 

sprinklerbassäng. 
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Avfall 

 

Miljörum och andra avfallshanteringsutrymmen bör planeras på markplan med goda 

angöringsmöjligheter samt möjlighet till korttidsparkering för att hämta avfall. 

Exempelvis kan lastbilar få problem att vända om vid planering av miljörum i det 

rödmarkerade området om ingen återvändsgränd finns eller om genomfart saknas. 

Med anledning av arbetsmiljöregler undviks backning med lastbil så långt som 

möjligt. 

 

Kommentarer gällande sid 20, avfallshantering: Även Järfälla kommuns avfallsplan 

som är framtagen av Sörab bör beaktas. 

 

Vid planering av verksamheter som ger upphov till fett, exempelvis restaurang, 

matlagningskök, förskola med matlagning och dylikt bör plan och dimension finnas 

för fettavskiljare i god tid. Tömningspunkten för fettavskiljare bör planeras så att 

ingen slangdragning förekommer genom gång- och cykelväg samt andra allmänna 

vägar/gator och utrymmen. Tömningspunkten kan med fördel samordnas med annan 

avfallshantering om inga hinder finns. 

 

 

8. Socialnämnden: 

Socialförvaltningen bedömer att det är mer effektivt att bygga ett äldreboende med 

60 platser istället för 58 platser. Till den fortstta detaljplaneringen bör 

socialnämndens beslutande dokument, Modell för framtagande av särskilt boende, 

integreras i arbetet. Det är även viktigt att utformningen av boendemiljö och utemiljö 

för ett äldreboende anpassas till målgruppen så hög grad av välbeffinande kan 

uppnås. 

 

I budget 2018 har socialnämnden fått i uppdrag att: Förstärka Jakobsbergs 

familjecentral samt att utreda möjligheten att inrätta en familjecentral i 

Barkarbystaden. Om området Veddesta II är den mest optimala platsen för en 

familjecentral bör utredas vidare. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Synpunkterna är noterade och har tagits vidare i diskussioner med tänkt byggherre. 

 

 

9. Brandkåren Attunda: 

Riskhänsyn  

 

Transporter av farligt gods 

Avseende riskreducerande åtgärd i form av placering av friskluftsintag och 

detektionssystem som stoppar ventilationen anges olika utförande i olika handlingar. 

T.ex. anges det i MKB att friskluftsintag placeras bort från vägområden och att 

ventilationen förses med detektorer. I planbeskrivningen står det att detektionssystem 

som stoppar ventilationen är ett alternativ till placeringen av friskluftsintag. I 

plankartan anges att friskluftsintag inom 150 meter ska placeras i riktning bort från 

E18. Det står inget i plankartan om detektionssystem. BA anser att utförandet ska 

anges lika i handlingarna för att undvika missförstånd och otydligheter.  
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I plankartan anges att friskluftsintag inom 150 meter från E18 ska placeras i riktning 

bort från E18. Begränsningen att kravet endast gäller inom 150 meter från E18 skiljer 

sig från rekommendationen i Tyréns riskbedömning. BA instämmer med Tyréns och 

anser att förläggning av friskluftsintag på säker sida om byggnad är en skälig åtgärd 

sett till att redovisade samhällsrisknivåer befinner sig inom det s.k. ALARP-området. 

BA anser att begränsningen av den riskreducerande åtgärdens omfattning som 

kommunen valt inte är verifierad.  

 

I alla planhandlingar utom plankartan (se separat synpunkt ovan om skillnader 

mellan handlingarna) anges att som alternativ till särskild placering av friskluftsintag 

kan ventilationen förses med detektionssystem som stoppar ventilationen. BA ställer 

sig tveksam till alternativet. Detta då det måste utföras med stor eftertanke till vilka 

gaser som systemet ska kunna detektera och att systemets funktion är beroende av att 

det underhålls över tid. BA anser att ifall alternativet ska finnas i detaljplanen 

behöver det utredas vilka möjligheter det finns till att utföra systemet med en god 

förmåga och tillförlitlighet till att detektera tänkbart förekommande gaser.  

 

I plankartan anges att byggnader ska utrymmas bort från Mälarbanan och E18. BA 

anser att kravställningen är vag och kan tolkas olika av olika byggherrar och 

bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer. BA anser därför att det bör förtydligas att 

byggnaden ska kunna utrymmas på sida som vetter bort från E18.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Framtagen riskutredning har uppdaterats till granskningsskedet efter inkomna 

synpunkter under samrådet.  

 

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.  

 

Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas 

enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Se Brandkåren Attundas riktlinjer för 

brandvattenförsörjning. Förtydligande av ansvarsbilden för brandvattenförsörjning 

mellan kommunen och exploatören bör med fördel belysas i avsnitten Ekonomiska 

frågor och Tekniska frågor i planbeskrivningen. 

 

 

10. Naturskyddsföreningen: 

Plankartan 

 

Vid visning på skärm i stark förstoring och i utskrift format A4 visas streckprickad 

linje som gräns för detaljplaneområdet. Detta är inte i överensstämmande med 

plankartans planbestämmelser – gränser, där gränsen för detaljplanen skall vara 
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heldragen. Om detta är en teknisk felaktighet behöver detta rättas till annars kan man 

ju fundera på om plankartan är juridiskt bindande. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Plankartan har uppdaterats och linjer bedöms nu vara tydligare.  

 

Förslag till plan för gång- och cykeltrafik har tagits fram av Tekniska nämnden 

 

Veddestavägen utformas med en sektion som ska kunna fungera fexibelt över tid. 

Bredden ska kunna medge antingen angörings- och parkeringsrader alternativt fyra 

körfält med eller utan kollektivkörfält, enligt planprogram för Veddesta (2015-01-

07).  

 

Frågan är då; har tillräckligt bredd angivits för Veddestavägen och är detta anpassat 

till de nya planerna för gång- och cykelvägar, som nu föreslås av Tekniska nämnden 

(dec. 2017)? Längs Veddestavägen ska det också vara träd. Får allt plats? 

 

Föreningen saknar en övergripande förklaring hur trafikflödet i Södra Veddesta 

kommer att lösas. Veddestavägen kommer att bli den väg som kommer att vara 

huvudstråk genom södra Veddesta.  I planprogram för södra Veddesta finns beskrivet 

hur trafiken i Veddesta / Barkarby behöver avlastas. Är inte risken stor att man flyttar 

problemens västerut eller österut. Har man tänkt sig att minska trafiken i hela 

området (Veddesta /Barkarby) överlag? Hur? 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Veddestavägen är inte inom planområdet för Veddesta II. Vägen är dock med i både 

Veddesta I och Veddesta IV. Arbetet med att säkerställa att alla funktioner ryms 

inom vägens totalmått säkerställs därmed i dessa planer. 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. 

 

Parken 

Parken har angetts med syfte att fungera för t ex rehabilitering i anslutning till 

sjukhus och åldringsboende samt anges även vara uteplats för ev. förskola och lek för 

barn upp till 9 år. Trafiklösningen kräver dessutom trafik genom parken. Det är svårt 

att på den begränsade ytan ca 0,5 ha kunna uppnå dessa mål. Utformningen vid 

sjukhuset bör kunna inspireras av Sinnenas trädgård vid Sabbatsbergs sjukhus. 

Parken vid förskolan behöver dock en annan inriktning. Uppfyller ytan för lek de 

normer som satts av Boverket. Man måste hålla i åtanke att det kommer att bli 

relativt långt till större grönområden till vilka små barn kan orka gå, t.ex. Fruns 

backe. Skall man efterlikna hur man byggd i början av 1900-talet? Trafik nära eller 

genom parken till garage och sjukhus ger fler problem nära barnens uteplats.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Byggrätten för förskola är borttagen från plankartan i nuvarande planförslag. 
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Tekniska frågor, dagvatten mm. 

 

Det finns en hel del tekniska frågor att ta ställning till. Föreningen har tagit del av 

Tekniska Nämndens yttrande på detaljplanen för Veddesta II och anser att nämnden 

på ett professionellt sätt beskriver en mängd oklarheter i detaljplanen.  

 

 

11. Hyresgästföreningen: 

Hyresgästföreningen Järfälla är positiv till den vision som kommunen uttrycker i 

dokumentet planbeskrivning. 

  

Hyresgästföreningen Järfälla är i huvudsak positiv också till planen i övrigt, även om 

vi inte helt och fullt kan uppskatta vad som i delar förefaller oss vara något av 

”stadsplanearkitekters drömmar”.   

 

Vi uppskattar att sjukhuset avses få en bred verksamhet och kombineras med 

vårdcentral.   

 

Vi uppskattar att planen inrymmer platser för äldreboende, särskilt med tanke på 

prognostiserat framtida ökat antal äldre invånare.   

 

Vi vill framhålla vikten av planering samt genomförande av ambitiösa 

förutsättningar för såväl goda kollektivtrafikförbindelser med alla kommunens delar, 

som för biltrafik, samt för säker och bekväm gång- och cykeltrafik till och inom 

planområdet.   

 

 

12. Villaägarföreningen Lilla Björkeby: 

Dagvattenplan 

 

Föreningens bostäder gränsar till Veddestabäcken och vi ser inte att planen för 

dagvatten ser till helheten där framtida Veddesta I, II, Byleden, Tunnelbanans 

utgrävning mm kommer ske. Den tar inte höjd för den belastning som kommer bli på 

Bällstaån. Risken finns att nivån i Veddestabäcken stiger då flödet i Bällstaån inte 

räcker till. Detta kommer leda till risk för instabila markförhållanden för hus längs 

med Gökvägen och Morkullevägen. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Dagvattenutredningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter. 

Dagvattenutredningen tar bara hänsyn till planområdet. Andra planer har sina egna 

dagvattenutredningar. Alla följer kommunens riktlinjer. 

 

Parkeringsmöjligheter kring sjukhuset 

 

Vi ser att det finns begränsat med utomhusparkering och att dessa kommer 

konkurrera med parkering för Veddesta I och resande med bil till T-bana/Pendel. 

Frågan om var framtida pendlarparkering ska placeras bör också beaktas. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

Parkeringsutredningen har uppdaterats efter nuvarande planförslag. I den 

uppdaterade utredningen finns även den andra byggnadskroppens parkeringsbehov 
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beskrivet. Parkeringsbehovet måste kunna tillgodoses på kvartersmark. Det kommer 

finnas möjligheter till kantstensparkering på de allmäna gatorna.  

 

Infart sjukhus 

 

För att underlätta in/utfart från sjukhuset till Veddestavägen bör en rondell anläggas i 

avsedd korsning. Rondellen kommer också att ta ned hastigheten på Veddestavägen 

vilket är bra då mycket människor kommer röra sig i området. Ett trafikljus stoppar 

upp trafiken för mycket och föreningen antar att det blir ett trafikljus kring 

korsningen vid Veddestabron då många människor kommer gå/cykla till/från 

sjukhus, T-Bana, Pendeltåg, Centrum etc. 

 

Föreningen har tidigare efterfrågat en Trafikutredning som omfattar hela Veddesta 

inklusive framtida planerade utbyggen. 

 

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.  

 

 

13. E.ON Elnät: 

Innan denna detaljplan hamnar i granskningsskedet skall det finnas en beskrivning 

under ”Energiförsörjning” om hur elförsörjningen inom planområdet kommer att se 

ut, det kan behövas nya E områden för nätstation och det måste utredas innan nästa 

steg i detaljplane arbetet.  

 

 

14. E.ON Energi: 

E.ON har idag fjärrvärmeledningar i Äggelundavägen och Veddestavägen. Vi hjälper 

gärna till med att lösa energifrågorna för det aktuella området. Om någon befintlig 

ledning måste flyttas så önskar E.ON bli involverade så tidigt som möjligt för att 

hitta bästa lösningen.  Eventuell flytt av befintlig ledning bekostas av exploatören. 

 

 

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

Skanova har markförlagda teleanläggningar av extrem vikt inom detaljplaneområdet. 
  

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. 

 
 

16. Norrvatten: 

Norvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. 

Om ingen ändring görs i detaljplanen som påverkar Norrvatten skickas inga 

ytterligare svar på föreslagen plan. 
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17. Serneke: 
Serneke har under sommaren 2017 tecknat markanvisningsavtal med Järfälla 

kommun gällande fastigheterna Veddesta 2:1, 2:7 och 2:33, belägna direkt norr om 

aktuell detaljplan för Veddesta II. Arbetet med detaljplan för markanvisningen, 

Veddesta III, har påbörjats och förväntas gå på samråd under hösten 2018. Serneke 

ser gärna att vi hittar ett gemensamt forum för befintliga exploatörer i området för att 

samverka och hitta viktiga beröringspunkter för en positiv utveckling av de första 

etapperna av Veddesta.  

 

Serneke är mycket positiva till intensionerna i detaljplanen Veddesta II samt att 

kommunen har tagit ett helhetsgrepp för utbyggnadsstrukturen i området. Serneke 

har dock följande synpunkter vilka vi ser behöver utredas vidare i planarbetet, 

synpunkterna rör framför allt allmän plats i området.  

 

Parken 

 

Parken blir en viktig del i områdets utveckling och kan skapa en otroligt fin kvalité 

om den utformas på rätt sätt. Det är viktigt att det säkerställs att parken får den 

användning som ligger i detaljplanens intensioner.  

- Utformningsförslag behöver tas fram för de tekniska anläggningarna i parken och 

hur de kan integreras i parkmiljön. 

- Tydligare krav behöver ställas på garagenedfarten till sjukhuset. Integrering av 

nedfarten med bebyggelsen söder om parken skulle kunna vara en positiv lösning för 

att skapa större parkyta.  

- Inga krav ställs på grönyta, plantering på kvartersmark eller planterbart bjälklag 

vilket innebär att ytor som enligt illustrationsritningen är gröna skulle kunna bli t.ex. 

yta för bil- eller cykelparkering. 

- En angöringsgata på kvartersmark söder om parken kan på illustrationen misstolkas 

för att vara en del av parkytan då den är illustrerad som grön.  

 

Parkeringsnorm 

 

Serneke är positiva till kommunens nya riktlinjer för att möjliggöra ett lägre antal 

bilparkeringar i kollektivtrafiknära lägen. I detaljplanen finns en parkeringsutredning 

vilken dock bara tar upp sjukhusets behov, inte de bostäder som planen medger. 

Serneke skulle gärna se att parkeringsbehovet förtydligades. 

 

Frågetecken finns även kring cykelparkeringarna i området. Serneke tolkar 

planhandlingarna som att en del av kvarterens cykelparkeringsbehov placeras på 

allmän plats.  

 

Lastintag/gata 

 

Järfälla kommun har framfört att en allmän gata kommer att behövas in på Sernekes 

område för markanvisning för att trafik som åker norr om parken mot sjukhuset ska 

kunna vända och komma tillbaka i och med att ingen anslutning kommer att göras till 

Veddestavägen. I och med att strukturen för Veddesta III i skrivande stund är i ett 

tidigt skede önskar Serneke att det finns en flexibilitet för var denna väg ansluts. 

Serneke ser också att det skulle behöva säkras att trafiken till sjukhusets lastintag kan 

vända på egen mark för att kunna åka tillbaka samma väg. Utformningen av gatan 

och sjukhusets lastintag blir viktig för att skapa goda kvaliteter runt parken.   
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Övrigt 

 

Serneke noterar att plushöjder inte finns med på plankartan. I och med nivåskillnader 

i området, samt tunnelbanans skyddszoner, kan kommande plushöjder få stor 

betydelse för möjlig utformning. Arbetet med att se över plushöjder för allmän plats 

bör påbörjas för att inte i ett sent skede riskera genomförbarheten av byggnationen i 

området.   

 

Solstudie behöver tas fram för att studera hur bebyggelsens skugga påverkar parken, 

den högsta byggnaden i området är placerad rakt söder om parken, bostadsändamål 

medges även i fastigheten för det tänkta sjukhuset. Skulle högre byggnadskroppar för 

bostäder kunna testas i den fastigheten i stället, i läget mot Veddestavägen? 

 

 

Sammanfattnning/slutsats 
Inkomna synpunkter har föranlett följande större ändringar i planhandlingarna: 

 

Plankarta:  
- Byggrätten för förskola är borttagen från plankartan. Platsens förutsättningar gav 

inte möjligheten att skapa en tillräckligt stor förskolegård. Därför bedöms platsen 

inte lämplig för en förskola. 

- Byggrätten för den västra byggnadskroppen har justerats i utbredning och höjd för 

att den ska kunna byggas utifrån ett geotekniskt perspektiv och utifrån att 

tunelbanans funktioner ska kunna rymmas. Höjden för denna byggnadskropp har 

minskat från 20 våningar till högst 7 våningar.   

 

Övriga handlingar:  
- Alla redan framtagna utredningar har uppdaterats efter inkomna synpunkter och nya 

utredningar samt resonemang, som tidigare inte fanns, har tagits fram.  

- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats efter nytt planförslag. 

- Nya illustrationer har lagts till i planbeskrivningen.  

- Planbeskrivningen har uppdaterats efter inkomna synpunkter och framtagna 

utredningar.  

 

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 

   

   


