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BAKGRUND

Inledning

Grönstrukturplan är en plan som visar befintliga värden i kommunens grönska
samt dagvattnets betydelse. Dagvattnet är det vattnet som ger växtlighet livskraft och som så småningom blir vårt dricksvatten som hämtas från Mälaren
till Vattenverket vid Görväln.

Bakgrund
Järfälla har i huvudsak en god och sammanhängande grönstruktur. Kommunens parker och naturområden är viktiga för invånarnas rekreation och hälsa.
Vegetationen förbättrar luftkvaliteten och påverkar lokalklimatet men har
också stor betydelse för stads- och landskapsbilden. I parkerna och i det
omgivande kulturlandskapet finns många spår som berättar om kommunens
historia och utveckling.
En sammanhängande grönstruktur är en förutsättning för att bibehålla ett
artrikt växt- och djurliv. Den oexploaterade marken kan förutom bebyggelse
i framtiden även ge plats för kommunens behov av klimatanpassning i form
dagvattenfördröjning, dagvattenrening och temperaturutjämning samt binda
samman viktiga ekologiska landskapssamband.
Järfällas bebyggelse har vuxit utifrån järnvägens stationssamhällen och längs
Enköpingsvägen och E18. Bebyggelsen ligger koncentrerad utefter väg och
järnväg som en bandstad omgiven av naturområden.
Under 1960- och 1970-talens utbyggnad rådde modernismens stadsbyggads
ideal och hus ställdes i natur eller på gammal åkermark där snabbväxande
träd idag bildar enkla parkrum mellan husen. Dessa parker och naturpartier
samverkar emellanåt som artrika ekologiska landskapssamband och där går
ofta sammanlänkande vackra gång- och cykelvägar. Modernismens planeringsideal var att alla medborgare och speciellt barnen skulle ha tillgång till
frisk luft och med säkert avstånd från biltrafiken nå skolor och de olika centrumanläggningarna. Detta trygghetsavstånd av park- och naturridåer blev kostbara att vårda och så småningom blev de överblivna ytor utan tydlig skötsel.
De stora natur- och friluftsområdenas öppna marker är delar av ett kultur
landskap med åker-, ängs- och hagmarker skapade genom människors
brukande genom århundraden. Dessa kulturmarker är beroende av att hävdas
genom slåtter, betesdrift eller åkerbruk.

Vad är en grönstrukturplan?
Järfälla har en lång tradition att värna om kultur och natur. Kommunen visade
detta tydligt genom att på 1960-talet köpa delar av Görvälns gård för att
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BAKGRUND

utveckla det stora friområdet ”Västra grönområdet” utmed Mälaren och att år
1995 inrätta det som naturreservat. Vidare var kommunen en bland de första
i Sverige att år 1997 ta beslut om en grönplan. Kommunen har genom dessa
beslut visat värnandet om de tjänster som träd, parker, skogspartier samt
betande djur och åkrar skänker till medborgarna i och utanför kommunen.
Det vill säga kommunens ekosystemtjänster.
Grönstrukturplanen beskriver Järfällas parker och naturområden, deras
inbördes samband samt deras olika värden och funktioner. Den ska utgöra ett
underlag för kommunens fysiska planering.
Grönstrukturplanen behandlar främst kommunalt ägd oplanerad mark,
detaljplanelagd park- och naturmark samt de större natur- och friluftsområdena. Det är viktigt att vara medveten om att ekologiska och hydrologiska
samband inte följer markägoförhållanden eller bestämmelsegränser. Därför
ingår även större enskilt ägda markområden som är allemansrättsligt tillgängliga. Stora värden kan finnas på privat tomtmark. Områden med stora,
lummiga tomter kan sammantaget bidra till att bevara ett rikt växt- och
djurliv. Skolgårdar och förskoletomter har också betydelse för grönstrukturen, särskilt som lekmiljöer.

Varför en grönstrukturplan?
Syftet med grönstrukturplanen är att ge en prioriterad framtidsbild och samtidigt vid planering vara ett övergripande underlag vid bedömning av värden
inom kommunens park- och naturmark samt dagvattenhantering
I kommunens GIS-kartsystem finns mer detaljerad information om grönstrukturplanen.
Grönstrukturplanen ska vara ett underlag för arbete med miljöplanen,
detaljplaner, behovsbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar samt parknatur- och skogsvårdsprogram. Den ska vidare vara vägledande vid prioritering och samordning av kommunens investeringsarbeten och vara ett
underlag vid budgetarbetet. Avsikten är att grönplanen därefter ska bearbetas
inför varje ny revidering av översiktsplanen.
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INVENTERINGS OCH ANALYSMETODER
I en allt mer urbaniserad global värld, pekar forskarvärlden på att världens
folk tillsammans måste skapa balans mellan stadsbyggnad, odling och friskt
dricksvatten samt skog och hav.
Natur och människans samspel är komplicerat. Vissa metoder beskriver
världen utifrån naturen och andra utgår från människans behov. Åter andra
försöker integrera båda synsätten.
Denna rapport behandlar centrala begrepp och analysmetoder som används
på olika beslutsnivåer från FN till kommunal nivå.
Friyta per person samt % friyta inom 500 meter
WHO rekommenderar minsta friyta per person samt minsta % area friyta som
inte bör underskridas. Allt ovan dessa tal ger extra god urban miljö samtidigt
som varje land måste hushålla med sina naturresurser så städerna kan inte
växa för kraftigt, vilket kallas urban sprawl (stadsutbredning).
Ekosystemtjänster
FN och regeringen uppmanar till att synligöra ekosystemtjänsterna och ta
med dessa i alla beslut. Järfälla tog in detta synsätt i översiktsplanen ( 2012)
nu till 2030.
Gröntypologi
Landstingets planeringsförvaltning har i arbetet med regional utvecklingsplan
för Stockholm (RUFS 2030) tagit fram betydelsen av Stockholm gröna kilar
samt en gröntypologi för att analysera hur grönstrukturen förändras inom de
olika regionala stadskärnorna från 2012 till 2030.
Ekologiska landskapssamband
Länsstyrelsen tar under 2018 fram en rapport om regionens gröna infrastruktur .
Grönmodell
Kommunen har sedan 1997 använt en grönmodell som utvecklades i Sverige
på 1980-talet. Grönmodellen beskriver lämplig tillgång på grönytor, avstånd,
ytor och kvaliteter. 2016 beskrev WHO i en forskningsrapport metodens
evidens
Sociotopkarta
Stockholm Stad har utvecklad en metod för att inventera hur medborgarna
använder parker. Med hjälp av intervjuer och genom besöka i parkerna ges en
bild hur parkerna används.
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald enligt svensk standard
( NVI enligt SIS)
Genom denna metod bedöms naturvärden lika över hela Sverige
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Läsanvisning
Järfälla i världen beskriver vad som händer inom klimatfrågor, god bostadsmiljö och biolo-gisk mångfald på en global nivå samt på Sverige- och regionalnivå.
Under rubriken Utmaningar och mål lyfts mål som hanteras inom kommunens grönstruktur men vars detaljer hanteras i andra planer och program där
även uppföljning ingår. Var upp-följning sker är förtydligad under rubriken
Uppföljning.
I Nulägesbeskrivning redovisas befintlig grönstruktur genom kommunens
nya grönmodell. Vidare beskrivs de av kommunen i översiktsplanen utpekade
ekologiska landskapssamband samt ett nytt som beskriver fjärilar, vildbin
och andra pollinerares livsmiljöer och samband. Slutligen kartläggs de i översiktsplanen synliggjorda ekosystemtjänsterna på ett nytt sätt samt skogens
betydelse som koldixidfälla och temperaturreglerare
Under Vägledning tydliggörs viktiga förhållningssätt inom planering, gestaltning och förvaltning. Vägledningen är framtagen tillsammans med plan,
exploatering, kultur, fritid, VA samt park och gata. Där finns även förtydligas
även av kommunens nya grönmodell
Framtidsbilden visar parker vars storlek och tillgänglighet har betydelse för
fullgod rekreation inom den allt tätare bebyggelsen. Det samma gäller de allt
svagare men viktiga ekologiska landskapssambanden mellan två av kommunens naturreservat och var och hur de kan förstärkas. Inom de ekologiska
landskapssambanden finns de flesta ekosystemtjänster. Framtidsbilden visar
också var regionens värdetrakt för ek finns samt utpekade ekträd vars ålder är
oersättlig. Inom värdetrakten kan ny bebyggelse utvecklas men med respekt
för den på europanivån viktiga ekmiljön. Tillslut förtydligas översvämningsytor med plats för multifunktionella lösningar och klimatsäkrande åtgärder.
I kapitlet Grönstruktur i avtal och mål har internationella och nationella avtal
och mål samlats gällande grönska och vatten.
Parker, natur och dagvatten i lagstiftningen visar på 2017 års huvudsakliga
lagstift-ning som ett sätt att förenkla för medborgarna att förstå bakgrunden
till olika beslut inom planering och utveckling av kommunen. Lagstiftning
förändras och nya prejudikat kommer till så detta kapitel måste kompletteras
med egen juridisk kunskap som planerare och förvaltare.
Det finns möjlighet att i vissa lägen söka dispens och detta tas upp i kapitel
Dispens och ekologisk kompensation. Där beskrivs även ett alltmer vanligt
internationellt synsätt att använda en skademinimerings hierarki när naturmark måste tas i anspråk. vilket kan leda till kompensationsåtgärder. Ett
förtydligande hur kommunen ska arbeta med kompensation tas fram under
de närmaste året.
Forskning och fakta beskriver de fakta som har kommit fram de senaste åren
om grönskans betydelse men även mycket tidiga fakta i frågan
Fördjupning handlar om olika för grönska och vatten intressanta ämnen men
också en för-djupning om kommunen och dess landskapliga kulturhistoriska
utveckling som syns i både stadsbild och landskapsbild.
Uppföljning förtydligar hur de olika målen inom grönstrukturplanen följs
upp.
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Omvärld i förändring
I en globaliserad värld suddas gränser ut och omvärldens påverkan på
kommunens utveckling blir allt mer påtaglig. Globaliseringen medför att
den enskilde individen får större rörlighet och valfrihet. Företagen får större
möjlighet att fritt välja var de vill sälja och producera varor och tjänster.
Effekterna av globaliseringen innebär att regionen genom samverkan
behöver stärka konkurrenskraften. Visionen är att Stockholmsregionen ska
bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion” enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010, som alla länets kommuner har ställt sig bakom.
Miljö och klimat i förändring
De globala klimatförändringarna påverkar livsvillkoren över hela jorden.
Bara några graders temperaturskillnader ger stora globala effekter på
ekosystem och jord- och skogsbruk, vilket i sin tur leder till konsekvenser för
samhällsbyggande och ekonomi. Hur stora konsekvenserna blir är ännu inte
helt säkerhetsställt.
Utifrån denna situation har Sverige slutit flera internationella och europeiska
avtal inom klimat, vatten, biologisk mångfald samt stads- och landskapliga
minnen.
Städerna växer – urbanisering
Sedan 2008 lever mer än hälften av jordens befolkning i städer enligt FN. Om
femtio år beräknas två tredjedelar vara bosatta i urbana miljöer. Denna trend
påverkar hela samhället och även våra livsstilar.
Sverige är mitt uppe i en hög urbaniseringstakt mätt med internationella mått.
Sverige är ett av de länder som urbaniseras snabbast i hela Europa och Stockholmsregionen har snabbast tillväxt i hela Europa. De flesta svenskar lever
idag i en storstadsregion.
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholsregionen (RUFS) pekas
området mellan Barkarby och Jakobsberg ut som en av Stockholm 8 regionala stadskärnor.
I kommunes sydöstra del pågår en omvandling av det tidigare militära övningsområdet Barkarbyfältet till tät en grönskande kvarterstad. Norr om Barkarby
pågår en omvandling av verksamhetsområdet Veddesta till blandstad.
Tunnelbanan från Stockholm når både Barkarbystaden och Veddesta och en
regional järnvägsstation placeras i Veddesta nära Barkarbystaden.
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JÄRVAKILEN

GÖRVÄLNKILEN

Stockholmsregionens tio gröna kilar
Källa: RUFS
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Regional grön infrastruktur
Ur ett regionalt perspektiv behöver vi minska utsläppen av växthusgaser och
därmed bygga tät stad. Samtidigt har kommunen delansvar för regionens
gröna infrastruktur, vattenförekomster, upplevelsevärden samt de av länsstyrelsen utpekade ansvarsarterna.
Järfällas natur- och friluftsområden ingår i en regional grönstruktur som redovisas i RUFS. Denna regionala grönstruktur byggs upp av tio gröna kilar
som ligger radiellt utifrån Stockholms centrum. Två av regionens gröna kilar
berör Järfälla: Järvakilen och Görvälnkilen.
Järvakilen är regionens längsta kil med kontakt ända in i stadskärnan. Den är
i långa sträckor tillräckligt bred för att vara mycket värdefull för regionens
möjlighet att bibehålla ett rikt växt- och djurliv, men den har också många
kraftiga barriärer. Följande naturreservat Östra Järvafältet, Västra Järvafältet,
Molnsättra, Norra Igelbäcken och Hansta samt Igelbäckens kultureservat och
Häradsallmänningen är viktiga delar i denna kil.
Görvälnkilen går utmed Mälaren från Stockholm över Järfälla upp till Kungsängen och vidare upp mot Bro. Den kilen är betydligt mer uppsplittrad och
har långa sträckor med mycket svaga länkar. Görvälns naturreservat utgör ett
kärnområde i kilen, medan sambandet vid Kallhäll och Stäket är en av kilens
svagaste länkar.
Två av regionen viktiga vattenförkomster, Igelbäcken och Bällstaån, har sina
källor i kommunen. Dessa vattendrag bedömer EU bedöms som vattenförekomst och har belagts med bestämda krav för att uppnå miljökvalitetsnorm.
Dessa två vattendragen som passerar kommunen beaktas i grönstrukturplanen. Fördjupad kunskap om dem finns i kommunens ”Vattenplan”.
Kommunen har valt att synligöra samma ekologiska landskapssanband som
regionen plus sambandet vildbin och fjärila. Vidare beaktas att delar av regionens värdetrakt för ek ligger inom kommunen
Biologisk mångfald ger ett upplevelserikt och rescilient växt- och djurliv.
Fördjupad kunskap finns kommunens ”Åtgärdsprogram för ökad biologiska
mångfald”.
Regeringen beslutade 2013 att betydelsen av den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänsternas värden ska bli allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i samhället där så är relevant och
skäligt.
Kommunen beslutade i översiktsplanen 2014 vilka ekosystemtjänster som
minst ska synligöras.
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Regionala ekologiska samband
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Genom att väga in kommunens utvecklingsambitioner med rådande förutsättningar och aktuell forskning har sju utmaningar tagits fram för planering, utveckling och förvaltning av Järfällas park- och naturmark. Dessa har
sedan konkretiserats till 7 mål. Följande kapitel ger en inblick i identifierade
utmaningar och mål. De ekosystemtjänster som är betydelsefulla för varje
utmaning lyfts fram under respektive rubrik. För en fördjupad bakgrund med
forskning och fakta, se s. XX.

Aktivitet, rekreation och hälsa

MÅL
Erbjuda upplevelserika
och lättillgängliga parker,
naturpartier, friområden och
gröna stråk

Människans genetik har utformats under miljontals år där huvudelen av
överlevnadsgenerna grundar sig på ett samspel med natur och vatten. Detta
samspel visar sig i den moderna människan genom att vistelse i stora naturoch parkområden med artrikedom och tystnad sänker blodtrycket och har en
positiv inverkan på återhämtning från stress. Barn som ges möjlighet att leka
i natur rör på sig mer och får därmed bättre språkutveckling och koncentrationsförmåga. Parker och naturpartier nära bostaden används mest.
Utmaningen är att strukturera grönskan i stråk och samband så att det finns
bostadsnära parker och naturpartier som ger möjlighet till rekreation. Samtidigt
ska det vara lätt att nå ut till kommunens stora friområden med höga rekreationsvärden, fornminnen, gammelskog, kulturlandskap och historiska parker.
Ekosystemtjänster: Producerande – syre; reglerande – luft, vatten; kulturella
– upplevelse, minne

Biologisk mångfald

MÅL
Ta hänsyn till, bevara
och utveckla valda arters
livsmiljöer och samband

Var art har sin unika plats i jordens olika växt- och djursamhällen, och de
utvecklas i samspel med planetens geologi och fuktighetsgrad. Ju högre
biologisk mångfald en park eller ett naturområde har desto fler och stabilare
ekosystemtjänster kan det ge till människan. Artrik växtlighet ger berikande
upplevelser samt klarar sjukdomar och angrepp från skadedjur bättre. Vid
bebyggelseutveckling kan förlust av viktiga naturvärden och fragmentering
av naturlandskapet medföra att den biologiska mångfalden minskar.
Utmaningen är att i bebyggelseplanering och förvaltning bevara och utveckla
kommunens natur och ekologiska landskapssamband så att många olika arters
livsmiljöer blir en tillgång i sig själva, ger upplevelser och skapar resilient
grönska. Speciellt gäller det sambanden mellan kommunens stora friområden
och utmed kommunens viktigaste vattendrag.
Ekosystemtjänster: Stödjer alla ekosystemtjänster
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Delaktighet
En av de viktigaste parametrarna för social hållbarhet är delaktighet i utvecklingen av närmiljön. Idag finns det flera möjligheter för kommunens tjänstemän
att samverka med medborgarna. Först och främst är det planprocessen som
ger en demokratisk delaktighet där medborgarna, genom valda politiker, kan
påverka kommunens bebyggelsestruktur. I samrådsskedet kan medborgarna
direkt förmedla sina synpunkter. För dialog gällande den absoluta närmiljön
finns olika arbetsmetoder som enkäter, webbaserade kartor, medborgarpromenader samt information från fokusgrupper och föreningslivet.

MÅL
Järfällaborna ska erbjudas
delaktighet i utvecklingen av
det egna närområdet

Utmaningen är att välja rätt dialog till olika utvecklingsprojekt, allt från stadsutveckling till utveckling av närmaste park, samt att tydligt återkoppla hur
informationen används så att medborgarna förstår att kommunen har lyssnat.
Ekosystemtjänster: Kulturella – bevara minnen, skapa ny värden

Klimatsäkrad planering
Ett förändrat klimat innebär att kommunen får större mängd nederbörd, högre
temperaturer och fler värmeböljor. Förutom att anpassa samhället till klimatförändringarna behöver vi utveckla en mer samlad bebyggelsestruktur med
effektivt markutnyttjande som möjliggör minskade utsläpp av växthusgaser
från transporter för att därmed minska vår klimatpåverkan.
Utmaningen är att genom grönblå lösningar klimatsäkra tät bebyggelse och
beakta de delar av kommunen som redan är klimatsäkrade samt utveckla
kommunen så att transporter med utsläpp minskar.

MÅL
Låta grönstrukturen
vara tillräckligt utbredd
för att ta emot stora
nederbördsmängder och höga
vattenflöden samt reglera
temperaturen och ge goda
rekreationsvärden

Ekosystemtjänster: Reglerande – fördröjning, utjämning, rening, temperatursänkning

Det kulturhistoriska arvet och vardagslandskapet
Kommunens landskap visar på minnen från istiden fram till vår egen tid. Här
finns fornminnen från brons- och järnåldern. Under 1600-talets senare del präglades landskapet av byar och herrgårdar med underlydande torp. Dessa finns
fortfarande kvar i form av kulturhistoriska byggnader och landskapselement.
På 1900-talet växte ett brukssamhälle fram i Kallhäll samt villasamhällen vid
järnvägsstationerna. De första flerfamiljshusen byggdes i slutet av 1940-talet
med tydliga gårdar och gaturum. Under de kommande decennierna kompletterades Stockholms täta kvartersstruktur i Järfälla, liksom andra förorter, med
stora småhusområden samt modernistisk planering med hus i park och i natur.

MÅL
Bevara, skydda och synliggöra
det historiska landskapet samt
tillföra nya landskapsvärden

Utmaningen är att bevara fornminnen och kulturlandskap, och samtidigt göra
dem tillgängliga som en resurs för naturupplevelser och rekreation. Utmaningen är också att i planering och förvaltning av parker och naturpartier
beakta och utveckla sammanlänkande vardagslandskap som också är betydelsefulla trots att de inte bär på kulturhistoriska minnen eller höga naturvärden.
Ekosystemtjänster: Kulturella – minnen, skapar nya värden
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MÅL
Skapa vattenrenande
anläggningar i parker,
natur och gröna stadsrum
samspelar med platsen och
ger upplevelsevärden

Rent dagvatten och dricksvatten
Järfällaborna får sitt dricksvatten från Mälaren, Stockholms stora vattentäkt.
Kommunen har ett arv, liksom stora delar av övriga Sverige, att förorenat
dagvatten har släppts ut från bebyggelse och verksamheter direkt till vattendrag vars vatten senare ska bli vårt dricksvatten.
Utmaningen är att skapa biologiska och tekniska lösningar som kan rena
dagvattnet nära källan samt att utforma parker både för ytterligare rening och
fördröjning samtidigt som de ska vara upplevelserika och ge plats för rekreation.
Ekosystemtjänster: Reglerande – rena dagvatten; producerande – dricksvatten; kulturella – upplevelser och välbefinnande

MÅL
Gestalta attraktiva, trygga
offentliga rum med ett rikt
utbud av upplevelser och
aktiviteter

Trygghet och inkludering
Parker och offentliga rum är viktiga miljöer för att främja sociala möten på
lika villkor. Användningen av dessa platser är starkt sammankopplad med
attraktivitet och trygghet, vilket är var och ens unika känsla och kan var svårdefinierad. Men öppenhet ger trygghet i form av överblickbarhet samtidigt
som platser med rumslighet ger inramning till småprat och svarar på det lilla
barnets behov av en fattbar värld.
Utmaningen är att utveckla offentliga rum som är inkluderande och attraktiva
för olika grupper och generationer. Viktigt är att de under dagtid välbesökta
platserna med fågelsång, rik växtlighet och rumslighet anläggs en bit från
viktiga gång- och cykelstråk som under kvälls- och natteid genom god överblick ska ge en trygg upplevelse.
Ekosystemtjänster: Kulturella – upplevelser, minnen
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Offentlig friyta per boende
inom 500 meters radie
Mer än 15 kvm
9–15 kvm
5–9 kvm
0–5 kvm
Offentlig friyta
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Grönstruktur
Grönmodellen är ett redskap för att analysera kommunens grönstruktur
utifrån rekreationssynpunkt. Klassificeringen bygger på olika karaktärer
av parker, naturpartier och stora friområden; analysen visar utbudet av
dessa rekreationsmiljöer i Järfälla. The World Health Organization WHO
rekommenderar minst 9 kvm offentlig friyta ber boende .
Mer än 15-20 kvm friyta per boende ger än attraktiv bebyggelse
Allmänt
Järfällas grönstruktur känneteckans av de stora natur- och friluftsområdena
i norr, öster och väster samt mellanliggande tätortsbebyggelse med parker,
gröna stråk och sparad natur.
Järfällas olika kommundelar visar upp olika förutsättningar i den byggda
miljön. Tillgången till parker, naturpartier, friluftsområden och andra offentliga rum varierar. Ofta är det nära från bostaden till närparken och närnaturen
med lekplatser och gång- och cykelvägar.
Delar av kommunen har idag en hållbar planering som kan ta emot stora
vattenflöden. Bebyggelsen är till stor del placerad på höjder och dalgångarna
utmed våra stora vattendrag har lämnats obebyggda. Denna spatiösa struktur
har däremot medfört att bilen som transportmedel prioriterats, vilket ger en
negativ klimatpåverkan.
Men delar av kommunen har än täthet som inte är remmonderbar för hållbar
planering
Kommunen har även ansvar för allt vilt inom hela kommunen.Uppdraget
ligger hos kommunens viltvårdare.
Natur och friluftsområden
I Järfälla finns tre större natur- och friluftsområden – Järvafältet, Görvälnområdet och Sollentuna Häradsallmänning. Alla dessa områden ingår i regionala
grönkilar och är viktiga delar i Stockholmsregionens grönstruktur.
Järvafältet
Järvafältet är ett stort naturområde som sträcker sig längs kommunens östra
del genom Sollentuna, Stockholms, Sundbybergs och Solna kommuner. Stora
delar av Järfällas del av Järvafältet ingår i Västra Järvafältets naturreservat.
Reservatet inrättades år 1988 av Länsstyrelsen och ingår i ett större skyddat
område tillsammans med Molnsättra naturreservat i norr, Östra Järvafältets
naturreservat i Sollentuna samt Hansta naturreservat och Igelbäckens kulturreservat i Stockholm.
Ändamålet med reservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde
och kulturlandskap av mycket stort värde för allmänhetens friluftsliv samt
att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden. Säby
gård med ridskoleverksamhet och servering utgör huvudentré till området. I
närheten ligger Säbysjön som har höga naturvärden som fågelsjö, men också
stor betydelse för landskapsbilden och friluftslivet.
Genom att Järvafältet har varit militärt övningsområde och att en stor del
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betas av nötboskap, har det gamla, småbrutna kulturlandskapet på många håll
bevarats. Hela området är ett omtyckt utflykts- och promenadområde och det
finns ett flertal rastplatser. I norr gränsar Järvafältet till Molnsättra gård (i
enskild ägo), som har intensivt betade hagmarker vackert belägna vid Översjön. Vid sjöns södra strand finns badstrand och rastplatser.
Igelbäcken rinner från Säbysjön genom södra Järvafältet tills den mynnar
i Edsviken i Solna. Igelbäcken har mycket god vattenkvalitet och hyser
fiskarten grönling, som är hotklassad som sårbar. Nedströms Västra Järvafältets reservatsgräns är bäcken uträtad och kulverterad. Denna del av bäcken har
stora potentiella natur- och vistelsevärden. Dalgången är en viktig spridningskorridor och ett värdefullt stråk för friluftslivet. I nuläget pågår ett arbete för
att bilda ett naturrresevat utmed Igelbäcken som blir en länk mellan Västra
Järvafältets naturreservat och Igelbäckens kulturreservat i Stockholm Stad.
Görvälnområdet
Görvälnområdet ligger längs Mälarstranden och sträcker sig från Kallhäll
i norr till Hässelby i söder. Området ingår i Görvälns naturreservat, med
undantag från Dikartorps fastighet som utgör ett eget naturreservat. Görvälns
naturreservat inrättades 1995 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla
kommun på delegation av Länsstyrelsen. Ändamålet med reservatet är att
bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket högt
värde för allmänhetens friluftsliv, samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturhistoriska värden.
Görvälnområdet med Mälarstranden och det småbrutna landskapet har stort
värde för friluftslivet och som utflyktsmål för skolor och förskolor. Området
har flera botaniskt värdefulla lokaler och attraktiva kulturmiljöer. Mitt i
området ligger Görvälns gård och slott med restaurang och konferensanläggning. Slottets parkanläggning med promenadstigar ned mot Mälaren och en
mindre samling exotiska träd finns bevarad. Här finns också ett odlingsområde. Väster om Görvälns gård ligger Brukets skidbacke samt två strandbad,
Görvälnsbadet och Kallhällsbadet.
Görvälns gård är brukningscentrum för kommunens jordbruk. 350 ha av
kommunens naturmark betas under sommarhalvåret av tamdjur såsom kor,
får, getter och hästar. Denna vård och skötsel av naturmarken som betesdjuren utför genom sitt betande bevarar och utvecklar den biologiska mångfalden som är knuten till kulturlandskapet.
Vidare sköter kommunen sina 111 ha åkermark med spannmålsodling,
viltåkerbruk och trädesbruk, då jorden vilar. Eftersom brukandet sker på
gammal åkermark får kommunen EU-bidrag. Speciellt viltåkrar är viktigt för
biologisk mångfald då det odlas frön och nektarväxter för olika djurarter
Görvälnområdet gränsar i sydost till Viksjö golfbana, som är i enskild ägo.
Golfbanan har stor betydelse för landskapsbilden och flera gångvägar tangerar området. Golfverksamheten begränsar framkomligheten sommartid,
men vintertid nyttjas området för bl.a. skidåkning.
Sollentuna Häradsallmänning
Sollentuna Häradsallmänning, nordost om Stäket, är en allmänning där
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Järfälla kommun är delägare. Inom området bedrivs skogsbruk med viss
friluftshänsyn. Området genomkorsas av skid- och löpspår som utgår från
Ängsjö friluftsgård. Ängsjö ligger i ett varierat landskap vid Mälarstranden
i kommunens nordligaste spets. Här finns ett stort utbud av friluftsverksamheter och området utgör ett viktigt utflyktsmål. Området söder om Rotebroleden karaktäriseras av tallskogar. Här ligger kommunens enda mosse.
Parker, gröna stråk, lek och aktivitet
Park- och gata förvaltar i dag 52 lekplatser och nästan lika många bollplaner.
Många av lekplatserna vänder sig i första hand till yngre barn, är små och
ligger nära naturlig vegetation med stort lekvärde. Det finns även ett tiotal
större, mer varierade lek- och aktivitetsplatser som länkar samman olika
bostadsområden och generationer. Enligt 2017 års beslutade lek- och aktivitetsplan ska kommunen satsa på fler lek- och aktivitetsplatser medan små
lekplatser för närlek planläggs på kvartersmark. Standarden på lekmiljöerna
är generellt sett god. Ytterligare satsningar sker för åldern 11–18 och därmed
parkaktivtet för alla åldrar.
Odlingsområdena är spridda över stora delar av kommunen. Några ligger
naturnära medan andra finns inne i tätbebyggda områden. De utgör ett fint
trädgårdstillskott i utemiljön och har stor betydelse för både odlingsintresserade och förbipasserande.
I dag finns tio inhägnade hundrastgårdar. Idrottsanläggningar är viktiga
målpunkter och ligger ofta i direkt anslutning till grönområden.
Idrottsanläggningar som nyttjas av föreningslivet samt motionsspår förvaltas
av Järfälla kultur och fritid.
Tolv utegym finns runt om i kommunen. Kultur och fritid förvaltar dem i
anslutning till elljusspår och idrottsplatser, Fastighetsavdelningen har hand
om gymmen på skolgårdarna medan Park och gata sköter resterande anläggningar. Dessa ligger främst i kommunens större parker och längs välanvända
gröna stråk.
Kallhäll och Stäket
Kallhäll och Stäket utgör kommunens mest Mälarnära orter och har därtill
också god tillgång till naturområden. E18, Rotebroleden och järnvägen utgör
kraftiga barriärer som däremot påverkar nåbarheten till dessa. Längs Mälarens strand mellan Hälleboda och Bonäsbadet finns anlagt ett strandpromenad
som har stort värde som rekreationsstråk. Norr om Bolinder Strand fungera
promenaden även som en regional cykelförbindelse.
Parkmarken består huvudsakligen av relativt stora sammanhängande
områden med skogskaraktär. Den centralt belägna Kallhällsparken är en
mindre promenadpark med naturdamm och stora ytor för lek och aktivitet.
Parken ligger i en dalgång som sträcker sig mellan Kallhälls centrum och
Kallhälls villastad, där det också ligger skolor, förskolor, idrottsområde och
odlingslotter. Kolarängsparken har relativt stora gräsytor och bollplan och
odlingsområde som i framtiden även är utpekad att utvecklas med en lek- och
aktivitetsplats.
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Jakobsberg
Jakobsberg begränsas i öster av E18. Järnvägen och Viksjöleden skär av
kommundelen i fyra delområden.
Norra Jakobsberg har flera välbelägna närparker, varav Nibbleparken har
rustats upp under de senaste åren. Berghemsparken och Vattmyraparken är
parker med stor variation i fråga om ytor, men med ett visst upprustningsbehov. Kommundelen ligger nära Järvafältet, som dock endast kan nås via tre
passager under E18.
Nordvästra Jakobsberg har flera små närparker med lekplatser som förbinds
av villagator. I områdets norra del ligger Grönvretenparken, en lite större
park med utvecklingspotential. Nära pendeltågsstationen ligger den kulturhistoriskt värdefulla parken vid Jakobsbergs gård (tomtmark). Kommundelen
gränsar till Görvälnområdet med gångavstånd till Görvälns gård och Mälarstranden.
I sydvästra Jakobsberg utgör Vibblabyängen ett centralt parkstråk som också
är en viktig kommunikation till och från Jakobsbergs centrum. Järfällaval
lens idrottsanläggningar ingår i området. Här ligger också Kvarnbacken som
historiskt sett utnyttjats flitigt för olika evenemang.
Södra Jakobsberg har en varierad parkstruktur med relativt rikt innehåll.
Kommunens tre plaskdammar ligger alla här. Tallbohovsparken är en stor
central park med varierat innehåll. I Hammarparken ligger en av de äldsta
offentliga parkanläggningarna med sittplatser och blomsterplanteringar. I
Jakobsbergs centrum finns Riddarparken med blomsterplanteringar, parklek
och servering. Kommundelen ligger nära Järvafältet, men för södra delen
utgör E18 en betydande barriär.
Viksjö
Viksjös bebyggelse ligger inbäddad i skog. Mellan bostadshusen löper stråk
av grönska, oftast med bevarad naturmark.
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Västra Viksjö har god tillgång till Görvälnområdet med Görvälnbadet,
Hummelmora hage och Sandviks gård. Parker i egentlig mening med varierat
innehåll och öppna ytor för lek och aktivitet är få. De flesta lekplatserna är
små, har likartad karaktär och ligger mycket tätt, trots att ca 15–20 lekplatser
lagts ned sedan 1990-talet. En utpekad stadsdelspark saknas, även om Fastebolparken är välbelägen och har flera fina kvaliteter.
Barkarby och Skälby
Större delen av Barkarby och Skälby har mycket dålig tillgång till natur- och
friluftsområden. Järnvägen, E18, Akallavägen och Barkarby flygfält är kraftiga barriärer mot Järvafältet samtidigt somViksjö golfbana minskar tillgängligheten till Görvälnområdet.
Genom att allt fler villatomter styckats av och tidigare trädgårdar bebyggts
har andelen grönska i bostadsområdena som helhet minskat och barnen
får allt mindre plats för lek. Detta kan i framtiden betyda att gator behöver
stängas av på helger för lek och spel.
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Utomhusanläggningar i park och natur

Kompletterande text och karta (befintlig situation)
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Ekologiska landskapssamband
Allmänt
Ekologiska landskapssamband, eller grön infrastruktur, definieras som ett
nätverk av naturmiljöer och andra ”gröna och blå” ytor, strategiskt planerade
och förvaltade för att leverera en rad ekologiska, sociala och ekonomiska
nyttor. Grön infrastruktur är multifunktionell och sträcker sig över både stad
och land, men har delvis olika funktion på landsbygd och i städer.
Landskapets sammansättning av naturmiljöer och deras ekologiska samband
har betydelse för hur funktionella ekosystemtjänster de kan ge. Ekosystemtjänster såsom pollination, predation av skadedjur, produktion av grödor och
biologisk mångfald är till stor del beroende av en funktionell grön infrastruktur.
Övergripande regionala ekologiska landskapssamband
Två av regionens tio gröna kilar passerar på var sida om kommunens täta
bebyggelse. Den ena är Görvälnkilen som går utmed Mälaren. Den andra är
Järvakilen som är ett samband från Nationalstadsparken i syd till Upplands
Väsby i norr.
På kommunal nivå finns sex samband tvärs över kommunen som länkar
samman de två gröna kilarna. Dessa består av två barrskogssamband, tre
samband med ekmiljöer samt ett utmed Bällstaån som kan utvecklas till ett
samband av ädellövsmiljöer med gamla ekar samt fjärilar och grodor.
Dessa för kommunens växt- och djurliv viktiga spridningsvägar har även
betydelse för att vitalisera de gröna kilarna genom genetisk utbyte, och får
därmed betydelse på regional nivå.
Detsamma gäller den för regionen viktiga värdetrakt med ek som delvis
ligger i kommunens centrala delar och som relativt lätt kan beaktas vid nybebyggelse.
Barrskogssamband
Av kommunens hundratals skogsområden är bara fjorton tillräckligt stora för
att innehålla revir för typiska skogsfåglar som tofsmes, talltita och svartmes.
Barrskogssamband med gammal skog som är viktigt på regional nivå går
från Görvälns naturreservat norrut via ett smalt stråk i Kallhäll och Stäket
till Kungsängen och Västra Järvafältets naturreservat samt via Häradsallmänningen till Upplands Väsby. Tre samband ger genetiskt utbyte mellan
Görväln och Västra Järvafältets naturreservat. Dessa tre passerar Lädersättra,
Polhem och Berghem. Alla samband är sårbara eftersom de länkas samman
av smala remsor av kommunal natur.

26 - GRÖNSTRUKTURPLAN - JÄRFÄLLA

NULÄGESBESKRIVNING

Ekologiska landskapssamband
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Ädellövsmiljöer med gamla ekar
Järfällas viktigaste ädellövsmiljöer med gamla ekar ligger i Görvälns-,
Molnsätra- och Västra Järvafältets naturreservat samt vid Jakobsbergs gård,
Janssons hage, Kallhällsparken och Ulvsättra gård. Områdena förbinds med
smala och för de ekologiska landskapssambanden viktiga länkar. Dessa
sammanlänkande områden finns i Viksjö, Vålberga, Skälbyparken samt på
Kvarnbacken och vid Järfälla kyrka. Skulle några av de små ekmiljöerna
försvinna skulle även den viktiga artkontakten, artförflyttningen och genutbytet mellan naturreservaten till stor del kunna gå förlorad.
Det viktigaste sambandet börjar vid Görvälns Gård och går norrut via Dikartorp. Båda fastigheterna ligger i Görvälns naturreservat. I Kallhäll delar det
sig och ett större samband går via Kallhällsparken och Ulvsättra gård till
Molnsätra naturreservat, medan ett svagt samband följer Mälarstranden upp
mot Kungsängen.
Ett för kommunen svagt samband, men som länkar till ett viktigt samband
på regional nivå, är det som går från Henrikstorp i Görvälns naturreservat
via Viksjö, Kvarnbacken, Jakobsbergs gård och Janssons hage och vidare
österut till relativt stora ädellövsmiljöer i Västra Järvafältet naturreservat
samt Hansta naturreservat i Stockholm.
Ett för kommunen svagt samband men, som länkar till ett viktigt samband
på regional nivå, är det som går från Henrikstorp i Görvälns naturreservat
via Viksjö, Kvarnbacken, Jakobsbergs gård och Janssons hage och vidare
österut till relativt stora ädellövsmiljöer i Västra Järvafältet naturreservat
samt Hansta naturreservat i Stockholm.
Fjärils- och vildbisamband
I kommunen finns några områden av väl sammanlänkade fjärilsbiotoper med
höga naturvärden samt större sammanhängande livsmiljöer.
Vid Molnsätra gård finns betesmarker med solitärträd. I Västra Järvafältets
naturreservat och Ålsta hage som tangerar naturreservatet finns betesmarker
och bryn samt en del av en kulturhistorisk park.
Vid Hummelmora hage och vid Sandviks gård i Görvälns naturreservat finns
ytterligare betesmarker.
Nämnvärt är också de betesmarker, bryn och kolonilotter som finns kring
Görvälns gård samt de öppna och trädklädda naturmarkerna längs Mälarnära
promenaden, från Smedvägen och till Almarevägen.
Därtill finns ett bevarat kulturlandskap i Kyrkparken och öppna gräsmarker
vid kyrkan. Andra utpekade områden är långgräsytor på Viksjö golfbana,
naturlig gräsmark i Ormbacka och i anslutning till Skälby gård samt kolonilotterna.
Några platser med naturliga gräsmarker är särskilt viktiga eftersom de finns
långt in i tätorten. Det är gräsmarker i anslutning till Kvarnberget, Janssons
hage och Tallbohov.
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Fynd av bin och fjärilar (artportalen)
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Groddjurssamband
Kring Säbysjön, Översjön, Polhem, Lädersättra och Kallhällsparken finns
åtta närliggande livsmiljöer för groddjur. I detta system och på Viksjö golfbana finns sannolikt en tillräcklig mängd individer och kontaktvägar – länkar
– för att groddjur ska trivas och må bra på längre sikt.
Viksjö golfbana utmärker sig som ett stort aktivitetsområde för groddjur.
Området rymmer lekvatten, övervintringsplatser och födosöksområden med
ett system av flera närliggande lekvatten. Här finns en stark population av den
skyddsvärda arten större vattensalamander.
Större vattensalamander bedöms även ha sin hemvist i en damm vid Polhem
och en damm utmed Växthusvägen.
E18 och järnvägen utgör kraftiga barriärer för groddjuren i öst-västlig riktning.
Polhem och Kallhällsparken är det enda öst-västliga landskapssambandet enligt
analysen, men det är ett svagt spridningssamband.

Viltstråk
Större vilt som rådjur, älg och vildsvin rör sig i huvudsak i Görvälnkilen och
Järvakilen samt i kommunenens park- och naturstråk. Rådjur är minst skygga
och letar sig in i själva bebyggelsen, speciellt på hösten då villaträdgårdarna
har fallfrukt
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Ekologiska landskapssamban
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Spridningssamband groddjur
Hemområde för groddjur
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Viksjö
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Av kommunen utpekade
ekosystemtjänster
Allmänt
Naturen är ett unikt nätverk av samband mellan mineraler, vatten, växter och
djurliv som ger oss mat och dricksvatten. Därtill stärks människans immunförsvar och själ av vistelse i natur- och vattenmiljöer. Dessa tjänster som
naturen ger människan kallas ekosystemtjänster.
Till begreppet ”naturen” räknas allt från jordbrukslandskap, parker, skogsmark, bergstrakter samt vattendrag, sjöar och hav.
Människans överlevnad på jorden är beroende av naturen. Som nämnts ger
naturen oss tjänster som syre, dricksvatten och mat. För att naturen ska kunna
ge oss dessa tjänster behöver vi vara aktsamma om dess delfunktioner. En
sådan till synes liten del är bin, fjärilar och andra pollinatörers beteenden.
I sitt sökande efter nektar transporterar de frömjöl från växt till växt och
därmed befruktas växten och bildar frön till nya växter som ger oss allt från
mjöl och olika växtoljor till frukt och grönsaker.
Andra tjänster är till exempel reglering av temperatur, översvämningsskydd,
erosionsskydd samt rening av luft och vatten.
Alla tjänster naturen ger stärks av biologisk mångfald, ju fler olika arter desto
mer motståndskraftig mot sjukdomare blir den samlade växtlighet som ger
oss naturens tjänster – ekosystemtjänsterna.
Naturvårdsverket har tagit fram nedanstående schema för att tydliggöra definitionen av olika ekossystemtjänster:
Övergripande regionala ekosystemtjänster
Kommunen har tillsammans med flera andra kommuner ansvar att vårda och
utveckla 2 av regionens gröna samband, så kallade gröna kilar, med för regionen viktiga ekosystemstjänster: en i väster med Mälaren och Görvälnkilen
samt Järvakilen i öster.
Bällstaån är utpekad som vattenförekomst d.v.s. en dricksvattenresurs, och
kommunen åtagande lyder därmed under EU-lagstiftningen och Vattendirektivet.
Norra delen av kommunen ligger inom värdetrakt för ek som har stor betydelse inom regionen och på EU-nivå. Stockholmsregionen med sina gamla
ekar är unik.
I kommunen
Inför ÖP 2012–2030 valde kommunen att på regeringens uppdrag synliggöra
valda ekosystemtjänster. Kommunen valde först och främst att synliggöra
reglerande tjänster i form av viktiga vattendrag, skredriskområden samt översvämningsområden Se karta ?
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Se karta ? för övriga vegetationsområden som kan reglera lufttemperatur och
luftpartiklar en tät stad. Andra för kommunen viktiga grundläggande tjänster
som lyftes fram var försörjande tjänster i form av odling i närområdet. Se
karta. Man kan tycka områdena är små, men om alla människor i staden
odlar några kvadratmeter mark så minskar mattransporterna in till staden
och därmed minskas transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Alla växter
binder koldioxid för att växa. Genom närodling ökar koldioxidbindningen i
närområdet.
Ur en rent naturvetenskaplig synpunkt tillhandahåler naturen allt människan
behöver för att leva i form av syre, dricksvatten, mat och byggnadsmaterial.
Ny forskning visar att människan mår fysiskt bättre av att vistas i naturen och
i parker med tanke på blodtryck, smärta och stress. Därför blev kartan med
kulturella ekosystemtjänster en av de mest betydelsefulla i översiktsplanen
med tanke på att den visar de rekreativa värden som krävs för en god bostadsmiljö. Kartan visar kommunens rekreativa anläggningar, parker och naturen
som återhämtningsmiljö. Även kulturhistoriska minnen har lyfts fram.
Som tillägg till de ovan utvalda ekossystemtjänsterna har man valt att låta
kommunens skogar ingår i grönstrukturplanen med tanke på deras förmåga
att ta upp koldioxid och fungera som underlag för biomassa som kan säljas
vidare.
Ekosystemtjänsterna delas in i fyra grupper: Försörjningstjänster levererar
de produkter människor får från ekosystemen i form av till exempel mat,
vatten, trä och fiber, bränsle och genetiska resurser. Reglerande tjänster är
till exempel utjämning av klimat och begränsning av risker som översvämning och erosion samt rening av vatten och luft. Kulturella tjänster innefattar
skönhet, inspiration, kunskap och rekreation som bidrar till vårt välbefinnande.
Stödjande tjänster är nödvändiga för produktionen av alla andra ekosystemtjänster: fotosyntes, produktion av syre, jordmånsbildning och pollinering.
För uppehållande av alla dessa tjänster krävs biologisk mångfald.
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Försörjande ekosystemtjänster
Mälaren är en vattentäkt för 2 miljoner människor och en försörjningstjänst
av betydelse på regional nivå. Görvälnkilen och Järvakilen samt de ekologiska landskapssambanden mellan dem är strukturer med försörjningstjänsten
genetiska resurser från skogs-, våt- och ängsmarker. Tre nätverk av livsmiljöer för olika arter (barrskog, ädellöv med gamla ekar och groddjur) har valts
att undersökas. Kilarna fungerar som stora syreproducenter.
Parker, trädgårdar, odlingslotter och betesmarker är viktiga källor för biologisk mångfald och utgör därmed potentiella genetiska resurser. Odlingslotter
och villaträdgårdar ger ett litet tillskott till hushållen.
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Reglerande ekosystemtjänster
Görvälnkilens och Järvakilens natur erbjuder regionen luftomväxling, temperatur-, förorenings- och dagvattenreglering.
Även Bällstaåns vattensystem med kringliggande grönytor tillhandahåller
reglerande tjänster som har betydelse på regional nivå. Idag har systemet
möjlighet att svämma över och utjämna flödet, vilket minskar risken för
översvämning av nedströms liggande områden. Kallhällsbäcken, Görvälnsbäcken, Sandviksbäcken, Veddestabäcken och Igelbäcken är också recipienter för dagvatten.
Större park- och naturområden fungerar som luftomväxlare och temperaturreglerare, vilket är en reglerande tjänst i tät bebyggelse.
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Regionala ekologiska samband
Dagvattendamm
Vattendrag, kulverterad
Vattendrag, större
Våtmark
Översvämningsområden vid 100årsregn (denna ersätts efter
analys 2018)

Temperaturreglerande
vegetation
Skogsområden < 50 ha
Skogsområden > 50 ha
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Kulturella ekosystemtjänster
Görväln och Västra Järvafältet tillhandahåller kulturella tjänster som upplevelser och rekreation i kulturlandskap, i gamla skogar, utmed stränder och i
tysta områden. Mälaren ger fiske-,båt- och badupplevelser. Bällstaåns vattensystem ger upplevelsetjänster till sitt närområde.
I naturreservaten samt vid Ormbacka, Horsgärdet och Ängsjö finns stora
sammanhängande kulturlandskap. I tätorterna finns delar av äldre kulturlandskap intill Kyrkbyn, Kolboda, Galgbacken och Knallboda. De förhistoriska
gravfälten Skälbyparken, Kvarnbacken med Vibblaby ängar samt Janssons
hage och Fruns backe är parker vars gestaltning visar respekt för kulturlandskapet.
Park- och naturområden inom tätorten erbjuder kulturella tjänster i form
av lekmiljöer, gångstigar, större parker med mera. Denna närnatur används
mycket av till exempel förskolor som främst nyttjar grönstruktur i bebyggelsens närhet.
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Grönstråk viktiga för männi
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FRAMTIDSBILD
Framtidsbilden är kommunens syn på hur Järfällas torg, parker, närnatur och
friluftsområden ska utvecklas och planeras för att skapa en långsiktigt hållbar
och attraktiv kommun. Grönstrukturen med träd, parker och natur tillsammans
med alla vattendrag ska ge livskvaliteter och främja medborgarnas hälsa.

Kommunens gröna planeringstradition tillvaratas. Samtidigt som äldre parker
och naturområden bevaras och förvaltas, utvecklas nya parker och promenadstråk.
Mångfalden av små och stora parker samt naturområden i kommunen bildar
tillsammans en grön infrastruktur som i ett vidare perspektiv utgör en del av
den regionala infrastrukturens ekologiska samband, gröna stråk och gröna
kilar. Dessa är viktiga områden för såväl djur och växter som för människors
rekreation och välmående i kommunen. Grunden för människans hälsa är
samspelet med naturen.
Målet med frambilden är att visa hur den gröna infrastrukturen kan vara en
tillgång genom att den länkar samman och ger inkluderande linjära natur- och
parksystem där fåglar och fjärilar når långt in i den täta bebyggelsen. Som
kontrast struktureras den regionala stadskärna Barkarby-Jakobsberg till en
tydlig rutnätsstad med parker och esplander. Båda struktrerna ska ge överblickbarhet och rumsligt förtydligande av privat mark och allmänplats.
Områdena blir platser för alla och ger närhet till rekreation, lek, naturupplevelser och mötesplatser. Tillgängligheten säkerställs med bra trygga gångoch cykelvägar och tydliga entréer. Det gröna finns i allt från träden på gatan
utanför fönstret till de stora friluftsområdena med sina vandringsleder, strandpromenader och skogspartier.
Grönstrukturen innehåller funktionella ekologiska samband som binder
samman olika sorters värdefulla naturmiljöer. Det kan vara ädellövsområden,
gammal barrskog, vattendrag med groddjur samt miljöer med pollinatörer
som fjärilar och vildbin.
Denna utvecklade gröna infrastuktur bestående av parker, naturpartier och
stora friluftsområden ger viktiga ekosystemtjänster, tjänster vi människor
behöver och som produceras av naturen och är till nytta för oss och vårt
samhälle. Växtligheten ger översvämningskydd, beskuggning under heta
dagar och rening av luft och vatten. Växtligheten och terrängen blir också
inramningen för park och naturupplevelser. Där finns minnen från historiska
landskap som forngravar och gårdar och där formas nya minnen av nya parker
och trädplanterade gator och torg.
I framtidsbilden visas prioriterad grön infrastruktur. Den prioriterade strukturen
visar områden inom naturpartier och skogar samt parker.
Här synliggörs ekologiska landskapssamband mellan Görvälnkilen och Järvakilen. Även sambanden utmed åar och bäckar är synliggjorda som viktiga ekologiska landskapssamband där vattendragens översvämningsytor utvecklas
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Framtidsbilden kommer att kompletteras översvämningsytor

Finpark
Lek- och aktivitetsplatser
Prioriterade ekologisk samband
Prioriterade ekologiska samband
utmed vattenförekomst
Prioriterade rekreationsstråk

Platser för kompensationspool i prioriterat samband
för ek
Platser för kompensationspool i
prioriterat samband för ek
på regional nivå

Platser för kompensationspool i prioriterat samband
för barrskog

Platser för kompensationspool i prioriterat samband
förek, grodor och fjärilar
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till parker som vid stora regn ges en ny berikande gestaltning av vattendraget
Dessa viktiga länkar kan också användas som kompensationspooler. Ett begrepp som
blir allt mer vanligt då kommuner på grund av allmänna intressen måste exploatera
naturvärden och då de inte klarar de 3 första stegen i en skadelindringshierarki. Dessa
steg är att undvika, begränsa, återställa och till slut kompensera
Vid planering och exploatering av ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO
måste det föregås av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Dessa områden är så
känsliga att även vid anläggandet av naturnära parkanläggningar som sittplatser,
promenader, naturlek och utegym så måste det föregås av MKB
Lek-och skolskogar är utvalda utifrån en enkätundersökning, som gjordes under
arbetet med översiktsplan 2012, där förskolepedagoger gavs möjlighet att peka ut
naturpartier som de använde i sin pedagogik. Området är inte exakt markerat utan
de uppgav att de besökte naturpartiet.
För att lek- och aktivitetsplanen ska fungera är huvuddelen av dessa platser inklusive parken som den ligger i markerade som prioriterade parker. Alla är lek- och
spelytor som ingår i lek- och aktivitetsplanen är inte medtagna även om det kan
finnas viktiga smålekplatser som behövs på grund av trafikbarriärer.
De stora parkerna som är markerade är utvalda som platser för stadsparker med
målet att varje kommundel ska ha en stadspark inom 1000 meter. Där det idag
inte finns någon yta för stadspark inom 1000 meter synliggörs viktiga kvarterseller småhusparker.
Delar av stockholmsregionens värdetrakt av ek finns i Järfälla. Detta beaktas
både i kommande bebyggelseförtätning samt vid bevarande av gamla ekar samt
planering av nya.
Målet med frambilden är att nybebyggelse i förta hand ska länka ihop kommundelar samt strukturera bebyggelsen inom den regionala stadkärnan på ett överblickbart samt rumsligt förtydliga privat mark och allmänplats.
Strategi för att utveckla parker och natur.
att beakta värdetrakter av ek samt ekologiska landskapssamand som är utpekade
på regional nivå.
att stärka den gröna infrastrukturen på kommunal nivå som är svag på regional
nivå, till exempel det ekologiska landskapssambandet vid Stäket.
att bevara utpekade parkers storlek.
att använda grönmodellens park- och naturhierarkier för att skapa god tillgänglighet till park och natur samt finpark.
att bevara och utveckla parker och naturpartiers innehåll utifrån det befintliga
landskapet och det rekreativet behovet i närområdet samt i kommunen som helhet.
Strategi för friluftslivet.
att genom förvaltning av vandringsleder, hälsans stig och motionsspår göra parker
och naturpartier tillgängliga.
att över förvaltningsgränser samordna och utveckla målpunkter som unika
blomstrande fickparker, utegym, utsiktpunkter, rastplatser, motionspår, motionsanläggningar, båtklubbar samt olika spelplaner.
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GRÖNMODELLENS RIKTLINJER
Följande riktlinjer avseende storlek, tillgänglighet och innehåll ska eftersträvas vid såväl utbyggnad av
nya bostads- och arbetsplatsområden som i befintliga områden. Vid bedömning av vilka behov parker ska
tillgodose måste hänsyn tas till vilka kvaliteter som finns i omgivningen. Utformningen av intilliggande
bostadsgårdar påverkar exempelvis vilka krav som bör prioriteras på den allmänna marken.

Tillgänglighet

Placering

Storlek

Kvarters/Småhuspark

Närnatur

Om möjligt 1 ha och
minst 50 m bred.

Större än 5 ha och minst
50 m bred.

Minst 0,3 ha lek- och
aktivitetplats samt
om möjligt minst 0,5
ha plana gräsytor

Minst 0,3 ha lek- och
aktivitetplats samt minst
0,5 ha plana gräsytor.

Inom 500 från
bostaden, 5-10 min
promenad *

Inom 1 km från bostaden,
ca 10-15 min
promenad*

Inom småhusområden,
i kvartersstad eller
inom flerfamiljshusområden

Centralt i tät bebyggelse
som kvartersstad eller
flerfamiljhusområden.

Nås trafiksäkert från
11-års ålder

God tillgänglighet med
tydliga entréer och väl
placerade
övergångsställen

Gång- och
cykelvägar
placeras med
fördel utmed
brynzonen

Grönska som visar
årstidsväxlingar och där
fjärilar och fåglar trivs

Naturmark med
skogspartier
eller delar av
kulturlandskap

Nåbar utan
trafikbarriärer

Grönska som visar
årstidsväxlingar och
där fjärilar och fåglar
trivs

Lek- och aktivitetsplats

Vackra platser med
blomsterplanteringar,
fontän eller konst med
finparkskötsel.

Promenad i trivsam
och omväxlande
miljö

Speciella attraktioner, så
som kafé, scen,
dansbana, plaskdamm

Kan inrymma
skogspartier och
kulturlandskap

Plats för naturligt vatten
eller damm

Identitetsskapande
belysning

Bevarad naturmark

Rofylld mötesplats
med estetiska värden

Innehåll

Stadspark

Natur- och
friluftsområde

Gröna stråk

Allt ifrån
”fickparker”,
träddungar till
mindre
skogspartier

20 m breda gångoch cykelvägar
med grönska
eller esplanader i
tät stad

Större än 300 ha

Inom 300 m från
bostaden

Binder samman
parker, naturoch
friluftsområden

Inom1,5 km från
bostaden, 15-20 min
promenad* eller

Bevarad livsmiljö
för ett rikt växtoch djurliv
Fickpark med
livsmiljö för ett
rikt växt- och
djurliv

Lek- och aktivitetsplats
Promenad i trivsam och
omväxlande miljö
Kan inrymma skogspartier
och kulturlandskap

5-10 min med
cykel**

Nås via gång- och
cykelvägar
Nås med
kollektivtrafik

Variationsrik
vegetation
Stödjer biologisk
mångfald i
parker och
naturpartier
Sittplatser med
högst 500 m
avstånd
Kan innehålla
odlingslotter
I tät stad kan
stråken ersättas
med
finparksskötta
”fickparker” i
promenadvänlig
miljö.

Naturmark med
skogsområden och
kulturlandskap
Möjligheter till
friluftsliv
Vandringsleder,
motionsslingor och
skidspår
Målpunkter som
utsiktsplatser,
bryggor, strandnära
vindskydd, kaféer
och gårdar
Djurliv
Tysta, bullerfria
områden

Identitetskapande
belysning, gärna
effektbelysning

*Normal gånghastighet är 5-7 km/tim

** Cykelhastighet är 15-20 km/tim
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VÄGLEDNING

Planering
Allmänt
• Miljökvalitetsnorm (MKN) inom luft, buller och vatten beaktas samt hur
den grönblå infrastrukturen kan hjälpa till att uppnå kraven.
•

Beakta regionens gröna infrastruktur med särskilt ansvar för att bevara
och utveckla två av regionens 10 stora gröna samband, Görvälnkilen
och Järvakilen, och med särskilt ansvar för att stärka Görvälnkilen svaga
samband vid Stäket.

•

Bevara och utveckla värdetrakten för ek i norra Jakobsberg, Kallhäll och
Stäket, vilken är värdefull på Europa- och regionnivå.

•

Ekosystemtjänster beskrivs i egenskap av vilka som finns, vilka som
förloras och vilka som nyskapas.

•

Geoteknisk undersökning genomförs även inom kommande parker, torg
och gator om det har betydelse för dagvattenhantering.

•

Dagvattenutredningar som visar hur dagvattnet från planerad bebyggelse
påverkar befintliga park-, natur- och vattenmiljöer tas fram för varje
detaljplan. Utredningens omfattning varierar på grund av planens storlek.

•

När krav ställs på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) värderas, förutom
lagstiftningskrav, påverkan på följande delar inom park- och naturområden:
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SIS)
Rekreation
Kommunvalda ekosystemtjänster
Kommunvalda ekologiska landskapssamband
Dagvattenhantering
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•

Befintliga och nya torg, parker och naturpartier bevaras och placeras
inom detaljplanen utifrån hela kommunens bebyggelse- och grönstruktur
samt utifrån kommunens grönmodell.

•

För träd redovisade på illustrationsplan till detaljplan ska utrymme finnas
både ovan och under mark som säkerställer trädens behov för god utveckling. Smalkroniga gatuträd placeras minst 4 meter från byggnad och stora
bredkroniga gatuträd minst 6 meter från byggnad.

•

Ett träd planeras per 10 parkeringsplatser på parkering och de kan samlas
ihop till trädgrupper.

VÄGLEDNING

•

Förbättra förutsättningarna för allt vilt, inte bara det jaktbara.

•

Ta hand om sjuka eller trafikskadade djur och jobbar förebyggande för att
begränsa skador på skog, gröda och tomtmark

•

I parker kan arter från länder på samma bredgrader som Sverige planteras
i parker som komplement till arter som har sitt ursprung i stockholmstrakten. Det viktiga är de har nektarfyllda blommor samt att frön och bär
mognar till fågelföda.

•

Allmän gata alternativt gång- och cykelväg placeras i fastighetsgräns
som huvudregel för att tydligt visualisera privat och allmän plats.

•

Fastighetsgräns mot NATUR/PARK ska fastställas på ett sådant sätt att
platsens topografi beaktas och att alla delar av parker och naturpartier kan
skötas från allmän platsmark.

•

Torg, parker och större skogspartier ska vara utmärkta med namn på
kommunkartan för att skapa identitet och berättelse om platsen.

Dagvatten
• Om ett vattendrags översvämningsyta gestaltas som park eller bevaras
som natur kan endast parkanläggningar som är utformade med ekologisk kunskap placeras inom översvämningsområdet. Detta för att bevara
vattendragens kemiska och ekologiska status.
•

Vid placering av synliga dagvattenanläggningar inom park och naturpartier ska anläggningens karaktär förtydligas genom val av beteckning.
Dagvattenanläggningar som varken är naturliga eller gestaltade och
som inte är tillgänglig ges beteckningen teknisk anläggning (E).

Parker och naturpartier
• Vid placering av parker samt bevarande av kulturlandskap och naturpartier beaktas regionens plan för grön infrastruktur.
•

Placering av lek- och aktivitetsplatser ska ske enligt lek- och aktivitetsplanen.

•

Vid val av beteckning ”PARK” eller ”NATUR” beaktas även vilka anläggningar som i framtiden ska vara möjliga att placera i området. NATUR
ger färre möjligheter för anläggningar.

•

PARK ges en precision med indexsiffra i de fall en egenskapsgräns kan
förtydliga användet inom parken som tex. bollplan, scate m.m. i stället
för egen användningsbeteckning som LEK, BOLL m.m.

•

Kulturlandskap som ska bevaras både visuellt och som ekologisk funktion med unik skötselmetod ges beteckningen NATUR samt en precision
med indexsiffra och en egenskapsgräns som förtydligar dess funktion.

•

Var kommundel har minst en finparksdel i stadsparken eller en blomstrande fickpark
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Torg
• Torg och platsers placeras utifrån mikroklimat, tillgänglighet och
centrumläge sett på en övergripande nivå. Lämpligt analysprogram
är SpaceSyntax eller liknande programmetod. Syfte är att se flödet av
gående och cyklister i bebyggelsen.
•

Torg ges beteckning ”TORG” när huvudfunktionen är torg med endast
varutransporter.

Gatumiljöer
• Alla typer av gator, oavsett karaktär, ges beteckningen ”GATA” och
regleras med lokala trafikföreskrifter.
•
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Gatornas möjlighet som ekologiska funktioner vid hantering av dagvatten
som resurs till grönska samt plats för fördröjning och rening beaktas.

VÄGLEDNING

Gestaltning
Allmänt
• Formellt och informellt formspråk studeras utifrån människans ögonhöjd/perspektiv.
•

Kunskap om människan som sårbar biologisk varelse med stor förmåga
att ta in visuella tecken ska beaktas i alla gestaltningsfrågor.

•

Människans önskan att söka skydd utmed kantzoner som bryn och
husväggar samt under stora träd ska beaktas. Det ska ges möjlighet till att
promenera och cykla i närheten av olika typer av trygga zoner.

•

Stora öppna platser ska vara motiverade som evenemangsplats och/eller
spelplats samt i möjligaste mån planteras med enstaka träd i syfte att öka
upplevelsen av trygghet.

•

Människans vilja att relatera den visuella världen till berättelser och
identitetssymboler ska tillvaratas. Historieförankring med både gamla
och nya berättelser ger platser identitet.

•

Människans inbyggda rädslereaktion mot skarpa trianglar, vilka signalerar fara – till exempel hajfenor, zickzackmönstrer och tänder – kan
användas sparsamt som spännande formutryck.

•

Rofyllda miljöer skapas med hjälp av harmoniska former såsom symmetri,
kurvformer och en viss komplexitet utan att omgivningen upplevs som
kaotisk.

•

Vid val av armaturer följs kommunens belysningsprogram.

•

Parkers, naturpartiers och de stora friområdernas ljusbild samt armaturer
väljs utifrån trygghetsaspekter och forskning om ljusets påverkan på
djur- och växtlivet.

•

Årstidsväxlingarna tydligörs genom val av växter med olika blomningtid,
bladfärg och fruktsättning.

•

Stor vikt läggs vid val av växter för att säkerställa att pollinatörer får
nektartillgång från tidig vår till sen höst.

•

Växter med stark fruktsättning väljs till parker och naturpartier, men inte
till gator och torg.

•

Målpunkter och vyer beaktas.

Torg
• Torg och platsers utformas utifrån platsens läge och betydelse. Ju viktigare torget är för möten och kommers desto högre är kravet på hållbarhet
och användande av natursten.
•

Vid placering av utrustning samt vid växtval beaktas vind-, sol- och
skuggförhållanden relaterat till både människor och växtlighet.
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Parker
• Vid gestaltning av parker samt bevarande av kulturlandskap och naturpartier tas hänsyn till regionens gröna infrastruktur och kommunens
valda ekologiska landskapssamband. Hänsyn tas till både kulturhistoria
och artsammansättning.
•

Topografi tas till vara och stärks för att ge varierande rörelseupplevelser
av fysisk ansträngning för både barn och vuxna.

•

Upplevelser av natur- och/eller vattenljud ska finnas i de stora parkerna.
Del av park ska skyddas mot buller högre än rogivande naturljud (45 dB).

•

Parkers temperaturreglerande förmåga genom rik växtlighet tas till vara
och utvecklas.

•

Rumsbildning formas utifrån integritetszoner. Möte med en människa
inom 1 m är ett personligt möte. Inom 4 meter ges möjlighet till social
integration. Möten på 7 meters avstånd är publika och vid 25 meters
avstånd går det att läsa ansiktsutryck som vänlighet, aggresivitet m.m.

•

Vid placering av utrustning samt vid växtval beaktas vind-, sol- och
skuggförhållanden i relation till människor, växtlighet och djur.

Promenadstråk samt gång- och cykelstråk
• Gestaltning av stråken inspireras av omgivningen. Den kan vara i form
av en mjuk slingrande väg genom bevarade skogspartier, kulturlandskap,
anlagda parkstråk eller en esplanad genom tät bebyggelse.
•

Parksoffor placeras var 250 meter.

Naturpartier
• Bostadsnära skogpartier, kulturlandskap och fornminnen bevaras och
utvecklas utifrån deras läge i bebyggelse samt bedömt slitage från
brukande av platsen.
•

Höga naturvärden aktas genom att leda stigar, gång- och cykelvägar
en bra bit från värdena för att därmed kanalisera rekreationen till mer
slitagetåliga markområden.

Fornminnen
• Anläggningar är endast tillåtna om de inte strider mot kulturmiljölagen.
Vid planering av åtgärder kontaktas kommunens antikvarie och därefter
vid behov Länsstyrelsen.
Naturreservat
• Anläggningar är endast tillåtna om dessa följer reservatens föreskrifter
och inte strider mot kulturmiljölagen. Ansökan om tillstånd görs hos
berörd myndighet.
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Förvaltning
Allmänt
• Skogsvårds- och parkskötselplanen utvecklas utifrån handlingsplanen för
ökad biologisk mångfald.
•

Viltvårdare tar hand om trafikskadade och självdöda djur på allmän plats
samt vårdar viltet så att det är friskt och i balans.

•

Skötsel som gynnar arter knutna till hävd – till exempel slåtter, bete och
brukande av åkermark – ska stärkas

•

Parker, naturpartier och grönstråk som tillhör de av kommunen valda
ekologiska landskapssambanden ska skötas så att sambandens funktion
behålls och förstärks.

•

Vid val av armaturer följs kommunens belysningsprogram.

•

Parkers, naturpartiers och de stora friområdernas ljusbild samt armaturer
väljs utifrån trygghetsaspekter och forskning om ljusets påverkan på
djur- och växtlivet.

•

Stor vikt läggs vid val av växter för att säkerställa att pollinatörer får
nektartillgång från tidig vår till sen höst.

•

Årstidsväxlingarna tydliggörs genom val av växter med olika blomningtid, bladfärg och fruktsättning

•

Stor vikt läggs vid val av växter för att säkerställa att pollinatörer får
nektartillgång från tidig vår till sen höst.

•

Växter med stark fruktsättning väljs till parker och naturpartier, men inte
till gator och torg.

Park
• Träd beskärs för att lyfta fram de olika arternas växtsätt (habitus) och
visuella karaktär.
•

Skötsel av gräsytor utifrån männskans behov av picknick, lek och spel i
balans med pollinatörers behov av och för människan vackra blomsterängar
och höggräs.

•

Var kommundel har minst en finparksdel i stadsparken eller en fickpark
som förvaltas med finparksskötsel
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Torg och gator
• Träd beskärs för att lyfta fram de olika arternas växtsätt (habitus) och
visuella karaktär samt av trafiksäkerhetsskäl.
•

Utsmyckning och objekt såsom blomurnor, julgranar, vinterbelysning,
påskris, marknadsstånd och valstugor varierar mellan årstider och evenemang.

Naturpartier
• Delar av naturpartiernas gräsmarker ska utvecklas till slåtterytor. Nektarväxter från tidig vår till sen höst ska gynnas.
Promenadstråk samt gång- och cykelstråk
• Gallring av slyväxter närmast gång- och cykelväg. Träd bevaras och
nästa generations träd beaktas.
Reservat och fornminnen
• Skötsel av Natura 2000-områden enligt av Länsstyrelsen beslutade bevarandeplaner.
•

Reservatsskötsel enligt Länsstyrelsen eller av kommunen beslutade skötselplaner.

•

Fornminneskötsel enligt Länsstyrelsens vårdplaner.

Gröna dagvattenanläggningar
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GRÖNSTRUKTUREN I AVTAL
OCH MÅL

Grönstrukturplanen visar riktningen för framtida utveckling av den grönblå
strukturen utifrån Järfällas förhållanden. Därtill har Sverige anslutit sig till
ett flertal internationella avtal samt beslutat om olika former av mål som har
inverkan på mark- och vattennyttjandet.
Syftet med avsnittet är att beskriva viktiga globala och nationella avtal och
mål för att synliggöra prioriterade avvägningar.

Internationella konventioner
Landskapskonventionen
Landskapskonventionen är en regional konvention för Europa med syfte att
bevara, skydda och erkänna betydelsen av det omgivande landskapet. Den
inkluderar alla typer av landskap som människor kommer i kontakt med i
vardagen och på fritiden. Sverige har ratificerat konventionen och den trädde
i kraft under 2011. Genomförandet av konventionen åligger berörda myndigheter att självständigt ansvara över.
Konventionen om biologisk mångfald
Konventionen för biologisk mångfald har arbetats fram inom FN. Den undertecknades i Rio 1992 och trädde i kraft 1993. Konventionen syftar till bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden samt till att nyttan
som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.
Agenda 2030
Under 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda
som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling.
Grönstrukturfrågor kan kopplas samman med följande mål:
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringen
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Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter ratificerades år 1989. Konventionen
består av 54 artiklar. Alla artiklar är lika viktiga, men det finns fyra grundläggande portalartiklar som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn.
Dessa är:
-- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
-- Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som
rör barn.
-- Alla barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas.
-- Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till trygga, säkra och
utvecklande miljöer samt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem.
Kommunen har en viktig uppgift att införliva barnperspektivet i planeringen
av den fysiska miljön.
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Nationella mål
Sveriges miljömål
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som miljöarbetet
ska leda fram till. Målen utgör en gemensam plattform för miljöarbetet som
Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Det övergripande
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Grönstrukturen spänner brett över många frågor och hör samman med flertalet av miljökvalitetsmålen. Dessa är:
-- Begränsad klimatpåverkan
-- Frisk luft
-- Bara naturlig försurning
-- Giftfri miljö
-- Säker strålmiljö
-- Ingen övergödning
-- Levande sjöar och vattendrag
-- Grundvatten av god kvalitet
-- Myllrande våtmarker
-- Levande skogar
-- Ett rikt odlingslandskap
-- Storslagen fjällmiljö
-- God bebyggd miljö
-- Ett rikt växt- och djurliv

Illustrationer: Tobias Flygar

Sveriges friluftsmål
År 2012 beslutade regeringen om 10 mål för friluftspolitiken. Friluftslivsmålen handlar om att arbeta med och genomföra åtgärder för att förutsättningarna för friluftsliv ska förbättras. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.
-- Tillgänglig natur för alla
-- Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
-- Allemansrätten
-- Tillgång till natur för friluftsliv
-- Attraktiv tätortsnära natur
-- Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
-- Skyddade områden som resurs för friluftslivet
-- Ett rikt friluftsliv i skolan
-- God kunskap om friluftslivet
-- Friluftsliv för god folkhälsa
-- Myndigheter samverkar
Folkhälsopolitiska mål
Riksdagen beslutade år 2002 om elva målområden för den svenska folkhälsoGRÖNSTRUKTURPLAN - JÄRFÄLLA - 53
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politiken med syfte att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen.
Planering och åtgärder i grönstrukturen har inverkan på följande målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
5. Miljöer och produkter
9. Fysisk aktivitet
Nationella kulturmiljömål
År 2014 tog man beslut om fyra nationella kulturmiljömål som även ska vara
vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå.
-- Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,
används och utvecklas.
-- Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och
ta ansvar för kulturmiljön.
-- Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser.
-- En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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PARKER, NATUR OCH DAGVATTEN I LAGSTIFTNINGEN

Grönstrukturplanen visar riktningen för framtida utveckling av grönblåstrukturen utifrån Järfällas förhållanden. Utöver det regleras kommunens markoch vattenområden på olika sätt av ett antal juridiskt bindande bestämmelser
i olika lagar.
Syftet med avsnittet är att synliggöra lagstiftning som påverkar kommunernas
självbestämmanderätt. Observera att lagtext förändras och därför alltid bör
kollas upp innan tillämpning
Regleringsskikt finns i kommunens GIS-system eller hos berörd myndighet.

Regleringar
Kulturmiljölagen (KML)
Fornlämning (2 kap.)
Fornlämningar har ett lagstadgat skydd enligt KML som innebär att det är
förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning utan tillstånd från Länsstyrelsen.
Byggnadsminnen (3 kap.)
Beslutade byggnadsminnen får inte ändras utan Länsstyrelsens tillstånd och
ska underhållas och vårdas enligt särskilda skötselföreskrifter.
Kyrkobyggnad och kyrkotomt (4 kap. 2–5 §§)
Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att deras
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte
förvanskas.
Begravningsplats (4 kap. 11–15 §§ KML och1 kap. 1 § begravningslagen)
För begravningsplats tillkommen före utgången av år 1939 gäller att tillstånd
från Länsstyrelsen krävs för väsentlig ändring eller utökning av begravningsplatsen, samt för att få uppföra ny byggnad eller riva/väsentligt ändra befintlig
byggnad.
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Miljöbalken (MB)
Särskilda markanvändningsintressen (3 kap. 3 §)
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt
skall så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
För att underlätta skyddet av ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
ska dessa pekas ut och beskrivas inom ramen för kommunens översiktsplan. ESKO ska alltid beaktas vid åtgärder där betydande miljöpåverkan kan
befaras och även tas upp i miljöbeskrivningen.
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse ur
allmän synpunkt på grund av sina natur- eller kulturvärden, eller med hänsyn
till friluftslivet, ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet ska skyddas
Naturreservat (7 kap. 4–8 §§)
Länsstyrelsen eller kommunen kan bilda naturreservat i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och/eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. För att syftet med naturreservatet
ska kunna uppnås fastställs särskilda föreskrifter för området.
Föreskrifterna är specifika för varje reservat. För varje naturreservat finns
också en fastställd skötselplan som beskriver den långsiktiga vården av
området.
Naturminne (7 kap. 10 §)
Särpräglade naturföremål som exempelvis träd och flyttblock kan skyddas
som naturminne av länsstyrelsen eller kommunen
Skyddet får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara
naturföremålet. Länsstyrelse eller kommun får besluta om föreskrifter som
behövs för att skydda och vårda naturminnet.
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Biotopskyddsområde (7 kap. 11 §)
Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som skyddar små markoch vattenområden (biotoper) som är värdefulla livsmiljöer för hotade djureller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda.
Dels finns ett generellt biotopskydd som gäller alla biotoper av ett visst slag
i hela landet, t.ex. alléer, åkerholmar och odlingsrösen. Dels kan ett enskilt
biotopskyddsområde inrättas och avgränsas i ett särskilt beslut. Det gäller
andra typer av biotoper som t.ex. naturbetesmarker, naturliga vattendrag och
hassellundar. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen kan fatta beslut.
om biotopskydd. Om det finns särskilda skäl, kan dispens från förbudet ges i
det enskilda fallet.
Djur- och växtskyddsområden (7 kap. 12 §)
Om särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område behövs kan
länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till
jakt eller fiske, eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig
inom området.
Det vanligaste är fågelskyddsområden med tillträdesförbud under häckningstid.
Strandskyddsområde (7 kap. 13–18 §)
Det generella strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddet utgår från strandlinjen och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på
land och 100 meter ut i vattnet, även undervattensmiljön omfattas. Länsstyrelsen kan utvidga zonen till upp till 300 meter från strandlinjen, om det
behövs för att säkerställa strandskyddets syften.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för
växt- och djurlivet på land och i vatten. Inom strandskyddsområdet är det
bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader, utföra anläggningar som
avhåller allmänheten eller att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§)
För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller kommunen fastställa
vattenskyddsområden för viktiga grundvattenförekomster eller sjöar och
vattendrag. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter och åtgärder som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt.
Natura 2000 (7 kap. 27–29 §§ och 3 kap.)
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU med syfte
att bevara livsmiljöer och arter. Natura 2000 har tillkommit med stöd av
EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv. Det är länsstyrelserna som
ansvarar för att ta fram förslag till Natura 2000-områden. Tillstånd krävs för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i området. För alla Natura 2000-områden finns en bevarande
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plan som bland annat beskriver områdets värden och vilka bevarandeåtgärder
som behövs.
Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter (8 kap.)
Skyddet av arter grundar sig dels på EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv, dels på äldre svenska regler om fridlysning. Av listor i artskyddsförordningen framgår vilka djurarter som det är förbjudet att fånga, döda, skada
eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser för. Och på motsvarande
sätt vilka växtarter som inte får plockas, samlas in, grävas upp eller skadas
på annat sätt. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen
Vattenverksamhet (11. kap.)
Vattenverksamhet omfattar bland annat åtgärder som förändrar vattnets djup
eller läge genom t.ex. muddring eller rensning, uppförande av anläggningar
i vattenområde och bortledande av yt- eller grundvatten. Vattenverksamhet
kräver tillstånd av mark- eller miljödomstolen eller anmälan till länsstyrelsen.
Markavvattning är en form av vattenverksamhet och är förbjudet i stora delar
av södra Sverige, så även i Stockholms län. Syftet med markavvattningsförbudet är främst att skydda och bevara våtmarker.
Samråd vid ändring av naturmiljöer (12. kap.)
Om verksamheten eller åtgärd kan komma att väsentligt ändra naturmiljö ska
den som planerar att vidta åtgärder lämna in en anmälan för samråd till tillsynsmyndigheten, i första hand länsstyrelsen. Det gäller sådana verksamheter
och åtgärder som inte omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken. En väsentlig ändring av naturmiljön uppkommer
oftast genom fysiskt ingrepp eller ianspråktagande av mark eller vatten. Det
kan till exempel handla om grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning
av vegetation och uppförande av byggnader eller anläggningar. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som anmäler att vidta åtgärder som behövs
för att begränsa eller motverka skada på naturmilön. Om det inte räcker kan
myndigheten helt förbjuda verksamheten för att skydda naturmiljön.
EU:s förordning om främmande invasiva arter
För att skydda park- och naturmiljön och samhället mot främmande invasiva
arter som kan orsaka skada, har EU tagit fram en lista med arter som det är
förbjudet att till exempel importera, odla och släppa ut i naturen. Av länsstyrelsen valda arter ska hindras från spridning på kommunal nivå.
Det vanligaste är fågelskyddsområden med tillträdesförbud under häckningstid.
Strandskyddsområde (7 kap. 13–18 §)
Det generella strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag. Strandskyddet utgår från strandlinjen och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på
land och 100 meter ut i vattnet, även undervattensmiljön omfattas. Länsstyrelsen kan utvidga zonen till upp till 300 meter från strandlinjen, om det
behövs för att säkerställa strandskyddets syften.
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Plan- och bygglagen (PBL) i lydelse
Allmänna intressen (2 kap.)
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna
och enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som ur allmän synpunkt
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag
(2014:862).
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala
förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
2. en ur social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för
alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt
goda miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, samt
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt
denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken ur allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet.
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till:
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området, samt
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8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader
som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).
7 § Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns:
1. gator och vägar,
2. torg,
3. parker och andra grönområden,
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.
Översiktsplan (3 kap.)
En översiktsplan är en vägledning för kommuner för framtida beslut om
mark- och vattenområden. I den ska redovisas:
-- hur olika allmänna intressen tillgodoses,
-- de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av
mark- och vattenområden samt
-- hur kommunen avser att tillgodose de riksintressen och miljökvalitetsnormer som framställts eller med stöd av miljöbalken.
Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (4 kap.)
Genom en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten inom ett
område ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. En detaljplan reglerar
gränserna för och användningen av allmänna platser såsom parker, torg och
natur. Vad som ingår i respektive användningsbestämmelse och i vilka fall
de bör tillämpas finns angivet i Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
Krav på tomter (8 kap.)
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att:
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara.
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig
verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor
friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga
utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska
man i första hand ordna friyta.
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Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §
Avvattningen av de allmänna platserna
Om det finns behov av att reglera markförhållandena för att dagvattenhanteringen ska kunna lösas kan kommunen i detaljplan införa bestämmelser
om markens höjd och lutning. Detta betecknas i detaljplanen med plushöjd,
exempelvis +8,5 meter markens höjd över ett angivet nollplan och med en
angivelse om åt vilket håll och hur mycket marken ska luta, vilket betecknas
med en pil som pekar åt det håll marken lutar uppåt och en angivelse om
hur stor lutningen ska vara exempelvis i förhållandet 1:5, vilket innebär att
marken stiger 1 meter inom ett 5-metersintervall. En säker avvattning kan
också vara beroende av att avskärande diken eller skyddsvallar anläggs. I
detaljplan kan bestämmelser om sådant skydd anges. Inom allmän plats
betecknas detta på plankartan i klartext – dike, vall. Dikets djup respektive
vallens höjd bör också anges.
Vid behov kan bestämmelser också användas för att reglera i vilken mån
marken får hårdgöras eller inte. Detta kan exempelvis anges med att:
marken får inte hårdgöras, endast 50 % av ytan får hårdgöras. Inom allmän
plats betecknas detta på plankartan i klartext: infiltration. Även förekomsten av vegetation kan regleras med planbestämmelser. Denna typ av
bestämmelser bör emellertid användas med viss försiktighet. Anledningen
till detta är bland annat att planen kan komma att gälla under lång tid och
vegetation är något föränderlig, därmed blir bestämmelserna i praktiken
svåra att tillämpa och utöva tillsyn över.
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DISPENS OCH EKOLOGISK
KOMPENSATION

Allmänt
Dispens
Om kommunen önskar planera inom av lagar skyddade kultur- och naturmiljöer måste samråd och ibland dispens sökas hos myndighet. Även byggande
och anläggande av anläggningar som tillåts enligt föreskrifter måste genomgå
en dispensansökan.
Ekologisk kompensation
”Vid dispens kan krav på ekologisk kompensation ingå. Det betyder fullständig eller partiell gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna
intressen såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden.
Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden
eller säkerställer befintliga värden som annars skulle riskera gå förlorade.”
(Ekologisk kompensation – En vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden. ISBN 978-91620-0179-7)”

Miljöbalken
Naturvårdsverket och ekologisk kompensation i allmänhet
”För att ekologisk kompensation ska bli ett verktyg som bidrar till att nå
miljömålen bedömer Naturvårdsverket att det är viktigt att ökad användning
av kompensation inte leder till lägre krav på att i första hand undvika och
begränsa negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Exempel på fall där Naturvårdsverket anser att krav på kompensation särskilt
bör övervägas är i samband med intrång i områden med höga naturvärden,
vid påverkan på den gröna infrastrukturen och viktiga ekosystemtjänster samt
i samband med påverkan på områden med högt exploateringstryck.”(Ekologisk
kompensation – En vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden. ISBN 978-91-620-0179-7)

Naturvårdsverket och ekologisk kompensation i kommunal
planering
Naturvårdsverket anser att tillämpning av ekologisk kompensation i den
kommunala planeringen kan vara ett viktigt bidrag i miljömålsarbetet.
”Vägledning kring kommunal planering och tillämpning av plan- och
bygglagen ligger dock utanför Naturvårdsverkets ansvarsområde och beskrivs
därför inte närmare i rapporten”(Ekologisk kompensation – En vägledning om kompensation
vid förlust av naturvärden. ISBN 978-91-620-0179-7)
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Plan och bygglagen PBL
Plan och bygglagen PBL och kompensation
2018–03–15 finns inga beslut om hur PBL ska ändras för att tydligare ge
kommunerna stöd i ställa krav på ekologisk kompensation i planskedet.
Däremot finns förslag på hur PBL kan ändras för att bättre hantera frågan i
Betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation, Stockholm 2017,
SOU 2017:34. Om gällande kommande lagförslag skriver de: ”Kommuner som
vill arbeta med ekologisk kompensation i planeringen ges enligt förslagen bättre
förutsättningar för det genom att de kan planera för kompensationsområden
och grön infrastruktur i översiktsplaneringen. Kopplat till det ges kommuner
möjlighet att ställa krav på kompensationsåtgärder i detaljplaneringen.”
Utredningen visar att: ”I de kommuner där ekologisk kompensation används
i planeringen förekommer det att krav på ekologisk kompensation ställs i
exploateringsavtal. Anledningen till det är att möjligheterna att ställa krav på
kompensationsåtgärder i detaljplanebestämmelser anses begränsade och att
någon tydlig bestämmelse om att det är möjligt att ställa krav på kompensationsåtgärder inte finns.” (Betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation, Stockholm
2017, SOU 2017:34)

Kommunstyrelseförvaltningen KSF har som uppdrag 2018 att ta fram
förslag på hur kommunen ska arbeta med kompensation. Grönstrukturplanen
visar lämpliga platser som kan vara så kallade kompensationspooler ifall
kommunen beslutar att arbeta med kompensation.
”Krav på redovisning av planerade kompensationsåtgärder i MKB och krav
på att efterföljande prövning tar om hand förslag på kompensationsåtgärder
ställs numera i EU:s MKB-direktiv. Det gäller för miljökonsekvensbeskrivningar som omfattas av direktivet. Regleringen måste genomföras i Sverige.”
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ÖVERSIKTSPLAN
”Översiktsplanen är grunden för kommunernas rätt att själva besluta om
detaljplaner och att tolka innebörden i allmänna intressen. Översiktsplanen
ska både vara strategisk och vägledande för vardagsbesluten i plan-och
byggärenden. Den fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna
handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i
samhällsbyggandet.” PBL i lydelse.

Följande grön och blå markanvändning samt lagskydd beaktas
och analyseras i samband med översiktsplanearbetet:
•

Natura 2000-områden.

•

Riksintresse för naturvård.

•

Strandskydd.

•

Arter upptagna i Artskyddsförordningen.

•

Viltsträck, fågelsträck.

•

Regionens gröna infrastruktur.

•

Regionens blå infrastruktur.

•

Naturreservat.

•

Biotopskyddade områden .

•

Nyckelbiotoper.

•

Ekologisk känslig mark.

•

Naturvärdesinventering, medel, enligt svenska standard (SIS), Läs mer i
”Åtgärdsplan för biologisk mångfald”.

•

Fornminen.

•

De fyra ekologiska landskapssambanden mellan naturreservaten.

•

Av kommunen valda ekologiska landskapssamband (ädellövsmiljöer
med gamla ekar, barrskog, groddjur och pollenatörer).

•

Av kommunen valda ekosystemtjänster.

•

Kommunens grönmodell.
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•

Vattenförekomst (utpekad av Havs- och vattenmyndighet). Läs mer i
”Vattenplan”.

•

Vattendrag.

•

Utjämningsdammar utformade som tekniska anläggningar eller parkanläggningar.

•

Förorenad mark.

•

Sulfidjordar.

•

Områden känsliga för skred/ras/erosion.

•

Teknisk markanvändning som att miljösäkra snöupplag utanför vattendragens översvämning samt omlastningsplatser för jord, halkbekämpningssand, virke och flismaterial.

•

Grönyta per person.

•

Tillgänglighet till parker och natur.

•

Sociotopkartering.

•

Rekreationsanläggningar samt vandringsleder i park och natur.

•

Tysta områden.

•

Översvämningsområden kring vattendrag.
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Följande avsnitt innehåller en fördjupning av den forskning och de fakta som ligger
till grund för grönplanens identifierade utmaningar och mål.

Aktivitet, rekreation och hälsa
Parker, naturområden och gröna stråk har betydelse för välbefinnandet
och hälsan för många av samhällets grupper. Forskning inom området
visar på följande samband:

Stora sjöområden och hav har en
djup positiv påverkan på ett själsligt välbefinnande. Källa?

-- De huvudsakliga hälsoeffekterna från grönområden, parker och natur
i städer är ökad fysisk aktivitet, bättre luftkvalitet, minskad stress och
ökat socialt kapital (Hartig et al 2014, Lachowycz & Jones 2013, Villanueva et al. 2015)
-- Naturen har en förmåga att stimulera våra sinnen. Vistelse i natur- och
grönområden bidrar till att stresshormonerna i kroppen minskar (Grahn
& Stigsdotter 2003).
-- Gröna miljöer har bevisats minska blodtryck och hjärtfrekvens (Hartig
et al. 2003, Ottosson & Grahn 2005)
-- Att se och vara i gröna miljöer har en stressreducerande effekt som gör
att vi inte behöver rikta vår uppmärksamhet utan kan koppla av, vilket
ökar vår prestationsförmåga i livet i övrigt (Ulrich et al., 1991, Kaplan
and Kaplan, 2011)
-- Mätningar av koncentrationsförmåga och blodtryck visar att återhämtningsförmågan från stress är större under promenader i naturmiljöer än
under promenerar i stadsmiljöer (Hartig 2005).
-- Biologisk mångfald kan ha en positiv inverkan på människors psykiska
hälsa. I en brittisk undersökning har man funnit positiva samband
mellan stor artrikedom i grönområden och människors välbefinnande
(Fuller et al. 2007).
-- Promenader och vistelse i naturmiljöer har en positiv inverkan på rehabiliteringen av människor som går igenom en livskris (Ottoson & Grahn
2008).
-- I en rapport från Movium Partnerskap som visar på betydelsen av
gröna värden i stadsbyggnadssammanhang framgår det att barn som har
tillgång till grönområden och lekplatser rör på sig mer, att närhet till
vegetationsrika områden förebygger övervikt samt att barn som leker
utomhus skapar goda vanor för utomhusvistelse under resten av livet
(Jansson et al. 2013).
-- Befolkningar som har tillgång till de grönaste miljöerna har också
lägsta nivåer av ohälsa i samband med låg inkomst. Fysiska miljöer
som främjar god hälsa kan vara viktiga för att minska socioekonomiska
ohälsorisker (Mitchelle,R.,Proham, 2008)
-- En studie av förskolegårdar från Stockholms läns landsting visar att barn
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som har tillgång till stora vegetationsrika miljöer med växlande terräng
är mer fysiskt aktiva än barn vars förskolegård saknar dessa egenskaper
(Boldemann et al. 2005).
-- Invånare med god tillgång till grönområden nära bostaden är mindre
störda av buller i sitt bostadsområde än de som bor i bostadsområden
med samma bullernivå fast sämre tillgång till grönområden (Gidlöf
Gunnarsson 2008).
-- För att parker- och naturområden ska kunna ge effekt på hälsa och
välbefinnande är det grundläggande att invånarna både kan och vill
uppsöka dem. Studier visar att nedan angivna faktorer kan påverka
användningen. Studier visar att de främsta anledningarna till att
människor inte besöker parker och naturområden är brist på tid och för
långa avstånd (Grahn & Stigsdotter 2003). Det är främst grönområden
belägna inom 300 meter från bostaden som används flera gånger i
veckan.
-- Faktorer som nåbarhet, orienterbarhet och trygghet har också betydelse
(Faskunger 2011).
-- Det finns studier som visar att anläggande av fler parker nära människors
bostäder inte automatiskt leder till ökad användning av dessa typer av
miljöer, utan att det sannolikt krävs en mer platsspecifik strategi baserad
på analyser av den byggda miljön, dess invånare och områdets befintliga
grönstruktur (Schipperijn et al. 2009).
Biologisk mångfald
-- Biologisk mångfald kan ha en positiv inverkan på människors psykiska
hälsa. I en brittisk undersökning har man funnit positiva samband
mellan stor artrikedom i grönområden och människors välbefinnande
(Fuller et al. 2007).
-- År 2013 publicerade den internationella organisationen International
Federation of Parks and Recreation en rapport med syfte att sammanställa
och värdera aktuella och vetenskapligt starka bevis på fördelarna med
urbana parker. Enligt rapporten finns det tillräcklig evidens för att urbana
parker internationellt sett har hög biologisk mångfald (Konijnendijk et al.
2013).
-- ”Om strategier för biologisk mångfald bara baseras på arter som är sällsynta eller ekonomiskt viktiga kan vi missa de arter vi älskar mest, visar
en studie från SLU och universitetet i Newcastle. Forskarna har studerat
brittiska jordbruksfåglar utifrån hur hotade de är, hur mycket ogräsfrön
de äter och hur ofta de förekommer i poesi. Vilken utgångspunkt man
väljer är helt avgörande för vilka arter som framstår som mest värdefulla.” Se https://expertsvar.se/pressmeddelanden/den-biologiska-mangfaldens-poetiska-varde-far-inte-glommas-bort/
Delaktighet
-- Delaktighet och inflytande i samhället betraktas som en av de mest grundläggande
förutsättningarna för folkhälsa. Enligt en kunskapssammanställning från Statens
folkhälsoinstitut (2011) finns det samband mellan låg demokratisk delaktighet och
upplevd dålig hälsa och otrygghet i närsamhället. Den visar även samband mellan
högt socialt deltagande och god fysisk hälsa. Detsamma gäller barns hälsa, som
gynnas om de är delaktiga i beslut som rör dem själva. Tillit till andra har även
visat sig ha betydelse för hälsan, vilket hör samman med att man blir rättvist
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behandlad i samhället. Förutsättningarna för detta är större med välfungerande
demokratiska institutioner.

Det kulturhistoriska arvet och vardagslandskapet
-- Researchers recently have identified the distributed neural network that creates
narrative in human central nervous system. An old adage goes: you are what
you think. Less elegantly, but more accurately, we might say, you are because of
the way you are enable to create, remark and rember stories. (Ann Sussman and
Justin B Hollander 2015)
-- “Forskare har nyligen identifierat det he ”distributed” nervnätverket som skapar
berättande i det mänskliga centrala nervsystemet. Ett gammalt ordspråk säger: du
är vad du tycker. Mindre elegant, men mer exakt kan vi säga att du är på grund
av hur du kan skapa, observera och minnas historier (Ann Sussman and Justin B
Hollander 2015) (översättning K.Sköld)

Rent dagvatten och dricksvatten
-- Träd och vegetation minskar halten av luftföroreningar och luftburen koldioxid
(Liu and Li, 2012, Nowak et al., 2006 Obalans i kväve och fosfor gynnar giftalger

Klimatsäkrad planering
-- Ett förändrat klimat innebär förändrade årstider, särskilt vad gäller temperatur
och nederbörd. Högre temperatur kan medföra att säsongsvariationerna förändras.
Detta innebär dels att vatten inte kan lagras som snö i samma utsträckning som
tidigare och vi får höga flöden under vinterhalvåret. I ett framtida varmare klimat
blir också somrarna och därmed nederbördsperioden längre, vilket ger ökade
risker för intensiva skyfall.
-- Länsstyrelsen har tagit fram en skrift som beskriver klimatets förändring i regionen. Nedan är några av de framtidscenarier som presenteras:

Temperatur
-- Förändringen av årstemperaturen ligger i medeltal på ca 4–6 °C ökning
mot slutet av seklet.
-- Det blir en ökning med ca 30–40 varma dagar (dygnsmedeltemperatur
>20 °C) i slutet av seklet jämfört med referensperioden 1961–1990.
-- Det kommer ske en ökning med upp till 10–15 sammanhängande perioder med värmebölja mot slutet av seklet. En värmebölja innebär 20 °C
under fyra sammanhängande dagar.
-- Nollgenomgångar kommer att vara ovanliga i slutet av seklet och
inträffa vid 10–20 tillfällen per år istället för ca 30 som idag. Nollgenomgångar är när två sammanhängande dagar har en temperaturskillnad
som passerar 0 °C.
-- Värme och kylbehov?
-- Vegetationsperioden blir längre, det vill säga större delen av året kan
komma att utgöra vegetationsperiod.

Nederbörd
-- Det sker en gradvis ökning av årsmedelnederbörden. Den största
ökningen av nederbörd förväntas under vinterhalvåret.
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-- Det är rimligt att räkna med att den extrema dygnsnederbörden (regionala 20- och 100-årsregn) ökar med ca 20 procent till år 2100.

Flöden (Mälaren, Norrtäljeån, Oxundaån och Tyresån)
-- Mot slutet av seklet sker en omfördelning av flöden med högre flöden
under höst och vinter och en längre och tidigare vårflod. Sommartid
minskar medeltillrinningen till följd av ökande temperatur och avdunstning.
-- Förändringen i årsmedeltillrinningen är fram till 2050 obetydlig.
Säsongsvis syns däremot en tydlig ökning vintertid och en klar minskning under vår- och sommar.
-- I Mälaren sker en ökad total 100-årtstillrinning på ca 20 % vid år 2100.
-- Den lokala tillrinningen från olika vattendrag i Mälarens kustremsa visar
på en ökning av 100-årsflöden. Detta resulterar i en kortare återkomsttid
för dagens lokala 100-årsflöde.
Ytterligare klimatfaktorer
-- För Stockholms län kommer underkylt regn att bli mer ovanligt som en
följd av det varmare klimatet.
-- Solens kortvågiga strålning kommer att minska något under vår och
sommar.
-- För 2011–2040 kommer islossningen att starta omkring en månad tidigare och i slutet på seklet ca 50–60 dagar tidigare.
-- Östersjöns havsis förväntas minska kraftigt. Issäsongen blir kortare och
isens maximala utbredning mindre. Mycket tyder även på en minskning av salthalten samt att ökningen av ytvattentemperatur på årsbasis
förväntas bli omkring 2–4 °C.
Trygghet och inkludering
Trygghet handlar om vad enskilda individer upplever och känner. Känslor av
otrygghet kan uppstå på grund av rykten, erfarenheter, personliga relationer
eller uppfattningen av att vissa typer av platser är farliga. Även en känsla av
inkludering bygger på erfaenheter. Men ju fler olika åldrar och personligheter
som finns på platsen desto lättare är det för de flesta att känna sig inkluderade.
Natur och annan grönska i anslutning till bostadsmiljön ses ofta som något
värdefullt. Grönska är ur ett trygghetsperspektiv ett svårhanterligt element
då den kan ge ett mycket växlande intryck under olika årstider och olika
tidpunkter på dygnet. På sommaren kan exempelvis ett grönt lövverk upplevas
som tryggare än dess kala skepnad under vinterhalvåret. Samtidigt kan det
generera otrygghet då löven förhindrar möjligheten att se vad som finns på
andra sidan. Likaså kan en tät skogsdunge på dagen upplevas som fridfull
medan den vid mörker istället upplevs som skrämmande.
-- I den nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016 uppger 19 procent att de
känner otrygghet när de går ut ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde.
Kvinnor uppger betydligt oftare än män att de känner sig otrygga; 31 procent av
kvinnorna uppger att de känner sig otrygga, vilket ska jämföras med 9 procent av
männen. Även äldre (75–79 år), boende i flerfamiljshus samt utrikesfödda känner
sig otryggare än övriga. Otrygghet och oro för att utsättas för våld är ett vanligt
skäl till att inte kvinnor i önskad utsträckning besöker grönområden (Boverket
2007).
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Det finns vissa faktorer som avgör om du upplever omgivningen som behaglig
och trygg. I Boverkets skrift Plats för trygghet (2010) redovisas sex gemensamma nämnare för miljöer som upplevs som trygga: de är överblickbara,
har kontakt med omgivningen, har mänsklig aktivitet, går att orientera sig i,
integrerar bebyggelse och vägar samt är omskötta.
En upplyst plats känns trygg då den går att överblicka och det syns om andra
människor rör sig där och i sådant fall vilka (Boverket 2010). Det är å andra
sidan inte så enkelt som att öka belysningen på alla otrygga platser. Behovet
av mänsklig närvaro väger tyngre. Studier visar att folk tenderar att välja att
vistas på platser där det redan finns människor (Gehl 2010), vilket i sin tur hör
samman med kvaliteten i den fysiska miljön. Platser av god kvalitet används
av en mängd olika skäl medan en kvalitetsfattig plats tenderar att endast
användas till nödvändiga aktiviteter, som till exempel genompasserande.
Det finns en risk att åtgärder som vidtas för att öka tryggheten påverkar andra
viktiga platskvaliteter negativt. Därför krävs nogranna analyser av platserna
samt synpunkter från boende och verksamma i området så att samspelet
mellan upplevd otrygghet och attraktivitet inte förenklas.
Det kan vara en god idé att medvetet låta vissa platser, som inte används
nattetid, vara mörka (Boverket 2010). Och kanske är det inte heller nödvändigt att alla grönområden används dygnet runt, kanske behöver vi även de
mörka platserna så länge det finns trygga alternativa stråk och platser.
I en stor undersökning om användandet av grönområden i Danmark fann man
att många grupper har olika användningsmönster (Schipperijn et al. 2009).
Undersökningen visade att kön, ålder, utbildning, civilstånd och etnisk
bakgrund spelar in. Exempelvis fann man att sannolikheten för att invånare
med en icke västerländsk etnicitet besökte grönområden var mindre än för
invånare med en västerländsk bakgrund. Förmodligen upplever olika grupper
olika hinder och lockelser inför att vistas i grönområden (Schipperijn et al.
2009). Det ligger därför en stor utmaning i att utforma grönområden med
kvaliteter och innehåll som inkluderar och tilltalar en bred befolkning.
Parker har också visat sig ha positiva effekter på sociala relationer och känslan
av granngemenskap (Kim and Kaplan, 2004)
”I samband med stadsplanering är det viktigt att förstå människans grundläggande känslor och genetik som art”, (däggdjur, mammal, ett ord som används
av designforskare Ann Sussman och Justin B Hollander 2015).
I The origin of species beskiver Darwin att den art på jorden som kan anpassa
sig bäst till sin omgivning är den art som har störst möjlighet att överleva.
Artens (Homo sapiens) gener har bildats under de senaste 2 miljoner åren,
men våra tidigaste gener beräknas härröra från perioden före det, från 7
miljoner år sedan och framåt. Under lång tid bildades våra överlevnadsgener
i direkt kontakt med naturen. Senare blev vi odlare, och vi vet med hjälp av
arkeologiska fynd att det för 9 000 år sedan fanns en småstad, Jeriko. Cadiz
i Spanien, grundad av fenicierna för 3 000 år sedan, är Europas äldsta stad. I
Sverige är det Sigtuna som växe fram på 900-talet. Staden var på den tiden
småskalig och grönskade.
Genetiskt sett har de rädslor som har styrt vårt beteende också gynnat vår
fortlevnad. Tapparna i våra ögon fungerar dåligt i mörker och världen blir
mindre färgrik. Eftersom mörkret kan skydda
rovdjur vill vi dra
oss hemåt.
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Våra kroppar är sårbara, och vi känner oss trygga när vi rör oss utmed skyddande husfasader och parkbryn (Ann Sussman and Justin B. Holland 2015).
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Följande avsnitt innehåller en fördjupning av den forskning och de fakta som ligger
till grund för grönplanens identifierade utmaningar och mål.

Miljöpsykologi
Forskningen har visat att människan (som under tusentals år levde i samspel
med naturen) föredrar kantzoner och ogärna rör sig på stora öppna platser.
Man känner sig trygg tillsammans med andra trygga människor. Vår förmåga
att läsa av ansikten och ansiktsliknande figurer och mönster beaktas i gestaltningen och utvecklingen av till exempel parker. Människan tilltalas av
symmetri, kurvformer och en viss organiserad komplexitet. (Ann Sussman
and Justin B. Holland 2015).
Historieförankring både bakåt och i samtiden hjälper till att ge en identitet åt
platser. Denna kunskap används vid gestaltning. Vi reagerar på skarpa kanter
som signalerar fara, till exempel hajfenor, zickzackmönstrer och tänder. (Ann
Sussman and Justin B. Holland 2015).

Trädens värde
Text kompletteras
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Invasiva arter
Länsstyrelsen rapporterar om invasiva arter, och sedan januari 2015 finns en
EU-förordning som säger att medlemstaterna måste vidta åtgärder mot invasiva arter som hotar biologisk mångfald, lokala ekonomier och människors
hälsa. Oljeutsläpp går att sanera, men invasiva arter som fått fäste ett miljöproblem som i princip är omöjligt att få bukt med. Att försöka undkomma
invasiva arters spridning är med andra ord en stor utmaning, och det gäller att
tänka förebyggande.
Ett växande hot mot ekosystem världen över är främmande, invasiva arter. En
främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har oftast förflyttats med människans medvetna eller omedvetna hjälp. De flesta av dessa arter
behöver vår hjälp för att överleva och ställer inte till några problem. Tvärtom
odlas exempelvis potatis, majs, vete och många andra grödor långt ifrån de
platser där de förekommer naturligt och de bidrar i allra högsta grad till lantbrukets ekonomi.
Problemet är främmande arter som blir invasiva, d.v.s. som får fäste, förökar
sig och sprider sig kraftfullt ut i landskapet eller vattnet.
Invasiva arter anses idag vara ett av de största hoten mot inhemsk biologisk
mångfald och de naturliga ekosystemen. Invasiva arter kan också vara ett
stort hot mot jordbruk, skogsnäring, fiske och människors hälsa! I takt med
att vi blir fler människor, att vi reser mer och att världshandeln ökar så ökar
också inflödet av nya arter. Ofta flyttas dessa till nya områden av misstag, på
fartygens skrov, i deras vattentankar eller med lastbilstransporter, men ibland
också medvetet. I våra trädgårdar och trägårdsdammar planteras ofta arter
från fjärran länder och ekosystem. (Länsstyrelsen, 2016, s. 4).

När vi människor flyttar arter mellan olika ekosystem tar vi bort de viktiga
geografiska barriärer som är en förutsättning för att det ska kunna bildas nya
arter. Geografisk isolering samt de miljöförutsättningar och andra arter som
är unika för ett ekosystem, kan bidra till att en art anpassar sig lokalt och över
tid utvecklas till en ny art. Utan barriärer förlorar vi isolerade populationer
och därmed arters möjligheter att utvecklas till helt nya arter. Resultatet blir
en förlorad biologisk mångfald (Länsstyrelsen, 2016).
Invasiva arter bildar i många fall stora populationer som dominerar över våra
inhemska livsmiljöer. Detta gör de genom att konkurrera ut, äta upp eller
sprida sjukdomar till inhemska djur och växter. De förändrade förutsättningarna som de invasiva arterna förorsakar kan skapa lidande för näringar som
fiske, jordbruk och skogsindustri (Länsstyrelsen, 2016).
Finns det några lösningar?
Det absolut viktigaste är att minska införande av främmande arter som
riskerar att bli invasiva! Trädgårdsnäringen, akvariehandeln, djurhandeln,
jord- och skogsbruksorganisationer och vi alla har ett ansvar för att inte plantera arter som sprider sig invasivt eller släppa ut arter som kan bli invasiva.
(Länsstyrelsen, 2016)
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Grönmodell
Ända sedan stadsplaneringens födelse har parker och grönområden varit en
viktig del. Eftersom den gröna strukturen skapat stora värden och tagit upp
mycket mark har det varit viktigt att kunna mäta dess storlek, kvaliteter och
tillgänglighet. I mitten på 1900-talet introducerades mått och riktlinjer som
de flesta kommuner fortfarande använder, men på olika sätt och med lite olika
modeller.
Boverket och Nordiska ministerrådet har föreslagit en modell där närheten
till olika typer av parker av olika storlek definieras. Denna ”grönmodell” har
översatts till Järfällas specifika förhållanden. Ett viktigt avståndsmått som
länge använts i grönplaneringen är 200-300 meter. Forskningen har visat att
grönområden som ligger längre bort än 300 meter från bostaden används
väsentligt mer sällan (Grahn & Stigsdotter 2003). 300 meter till grönyta är
det som rekommenderas av WHO (2016). Ett annat avståndsmått som ofta
används är 1-1,5 km till större natur- och friluftsområden. Detta har också i
forskningen funnits vara ett avstånd som är en gräns för hur ofta man besöker
naturområdet (Hörnsten, L & Fredman, P 2000).
Andra mått som är användbara i grönplaneringen är hur stor andel av markytan
som upptas av offentlig grönyta. Här rekommenderar UN Habitat, alltså FN,
att minst 15% av markytan skall upptas av offentliga grönområden och friytor.
Ett annat användbart mått som visar på trycker på grönytorna, behovet av
skötsel, underhåll och gestaltningsnivå är kvadratmeter grönyta per invånare.
Detta mått har används i grönplaneringen i olika länder och används vanligen
i finansieringsdiskussioner. De vetenskapliga studierna kring detta mått är få.
Däremot är det användbart för att uppskatta trycket på grönstrukturen.

Odlingens betydelse
Odling nära bostaden minskar transporter in till staden samt ökar gemenskaphetskänslan genom att odlingplatsen blir en mötesplats där samtal om
växtlighet blir en sammanhållande faktor.
Att odla tillsammans med grannar bidrar förutom gemenskap också till social
trygghet. Stadsodling är ett sätt för invånarna att göra avtryck i det offentliga
rummet och synliggöra våra gemensamma ytor. Möjligheten att få sätta sin
egen prägel på närmiljön bidrar till en attraktiv och inkluderande livsmiljö.
De som odlar på lotterna bor vanligen inte i det direkta närområdet, vilket
bidrar till en ökad rörlighet och möjlighet till möten över geografiska gränser
inom kommunen.
Odlingslotter är en viktig källa för biologisk mångfald.
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Grönstrukturens ekonomiska värden
Forskning i Tyskland 1 , Spanien 2 England 3 och USA 4 5 6 7 visar att närhet
till grönområden har signifikant positiva effekter på bostadsvärden. Två stora
bostadsmarknadsanalyser i Stockholm (2011) och Göteborg (2016) visar att
parkytan inom 1 km radie ökar
bostadsvärdet i dessa regioner. I en studie i Maryland, USA fann man att
grönområden som var skyddade i lag skapade tre gånger så höga bostadsvärden, som grönmark som inte hade något skydd. I London har man också
beräknat värdet av parkerna som sparade sjukvårdskostnader, vilket uppskattades till ca 950 miljoner pund per år. Det totala värdet av Londons parker
uppskattades till 91 miljarder pund. Studien kom fram till att för varje pund
som satsades på parker får Londonborna 27 pund tillbaka. En liknande studie
i San Fransisco visade att grönstrukturen skapade 959 millioner dollar årligen,
baserat på fastighetsvärden, hälsovinster, vattenrening och luftrening. Fastighetsvärdet från parker uppskattades till 40 miljarder dollar
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Ekologisk kompensation
Syftet med ekologisk kompensation är att vid planering och exploatering av
kommunens markinnehav kompensera för förlust av biologisk mångfald och
förlorade ekosystemtjänster.
Ekologisk kompensation ska användas för att överbrygga motsättningar
mellan markexploatering och miljöhänsyn vid detaljplanering. Järfälla
kommuns strategi för ekologisk kompensation ska användas utöver eller som
ett komplement till lagkrav på ekologisk kompensation.
Med ekologisk kompensation avses gottgörelse genom att den som skadar
höga naturvärden såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärde tillför naturvärden eller skyddar befintliga värden som annars
skulle riskera att gå förlorade. Exempel på ekologisk kompensation är ekologisk restaurering, naturvårdsinriktad skötsel, nyskapande av livsmiljöer eller
skydd av områden som annars riskerar att exploateras. Exempel på dessa
områden är framförallt ekologiska landskapssamband som är i behov av
restaurering eller utveckling.
Motverkande eller preventiva åtgärder som är avsedda att minimera eller
eliminera de negativa effekterna av planer och verksamheter betraktas däremot
inte som kompensation, utan är åtgärder som syftar till att upprätthålla en
kontinuerlig ekologisk funktionalitet.Tillämpning av åtgärder för ekologisk
kompensation ska bygga på skadelindringshierarkin. Det innebär att skada
vid planering och exploatering av mark ska lindras i följande ordning:
Undvikas
Begränsas
Återställas och
Kompenseras

Det innebär att förlust av naturvärden i första hand ska förebyggas och att
kompensation ska ses som något som blir aktuellt först när förlusten inte kan
förebyggas. Strategin bygger således på att påverkan på naturvärden i första
hand ska undvikas genom val av lämplig lokalisering, därefter ska tillräckliga skyddsåtgärder och anpassningar vidtas för att begränsa den påverkan
som riskerar att uppstå, bland annat genom återställande åtgärder. Kompensationsåtgärder tillkommer därför för att kompensera för oundvikliga negativa effekter som uppstår av en detaljplan eller verksamhet trots att rimliga
skydds- och anpassningsåtgärder vidtas.
Kompensation ska inte användas som grund för att tillåta anspråk av livskraftiga naturvärden som väger tyngre än andra samhällsintressen. Kommunens
strategi för ekologisk kompensation tillämpas huvudsakligen vid förtätning
av områden med höga eller mycket höga naturvärden där markanspråk för
bebyggelse anses vara av stort stort samhällsintresse.
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Landskapsbild och kulturmiljöer
Kommunens historiska utveckling syns i utformningen av dagens Järfälla.
Fornlämningar och kulturhistoriska miljöer utgör viktiga inslag i parker och
naturområden liksom nyskapade landskapsrum, landmärken och utblickspunkter.
Naturgeografin är grunden för en bygds historiska utveckling. Den utgör
förutsättningarna för hur ett område har bebyggts och vilka näringar som har
bedrivits där. Genom samexistens och brukande har människan omformat
naturen till ett kulturlandskap. Denna samverkan mellan människa och
natur har blivit en förutsättning för många växters överlevnad.
De kulturhistoriska miljöer som har bevarats i parker och naturområden har
stort värde för den biologiska mångfalden och för att förstå Järfällas historia
och utveckling. Välvårdade gravfält och gamla torpställen kan inspirera till
att söka kunskap om kommunens tidigare invånare.
Från jordbruksbygd till förort
Järfällas naturlandskap kännetecknas av ett sprickdalslandskap med omväxlande lertäckta dalgångar och skogsklädda moränhöjder. Flera ändmoränbildningar, s.k. De Geermoräner, bildar låga vallar i landskapet. Mälarstranden
domineras av den förkastningsbrant som bitvis ger ett dramatiskt intryck.
Högt uppe på Hummelmoraberget har Mälarens vågor bildat klapperstensfält när landet steg ur havet. Den naturligt branta strandens försvarsläge har
utnyttjats under järnåldern då Gåseborgs fornborg uppfördes med bra utsikt
över segelleden som gick från Östersjön till Sigtuna.
Hela Järfällas naturlandskap har sedan lång tid präglats av människans
brukande av åker, äng och skog. I slutet av 1100-talet påbörjades bygget
av Järfälla kyrka. Landskapet var då ett småskaligt jordbrukslandskap, där
en viktig väg från Hansta till Mälaröarna passerade via Kyrkhamn. Under
medeltiden tillkom landsvägen mellan Stockholm och Enköping som gick
genom Stäket. Även denna väg passerade kyrkan. Kyrkbyn som vi ser den
idag har en bybyggelsestruktur som härrör från tidigt 1900-tal. De tidigare
stora tomterna har idag i de flesta fall styckats till mindre.
Idag ligger kyrkan gömd i lummig grönska och kyrkogården har många
gamla och värdefulla träd. Kyrkparkens besökare kan fortfarande uppleva
en bevarad vy mot Järfälla kyrka.
Under 1660-talet blev de stora gårdarna alltmer herrgårdslika. Särskilt
Säbys, Jakobsbergs och Görvälns gårdar manifesterade sig i landskapet,
högt belägna och med alléplanterade tillfartsvägar. Ett flertal torp och
stugor hörde till de stora gårdarna. Landskapet på 1700- och 1800-talen
var ett öppet och intensivt utnyttjat kulturlandskap med betesmarker och
åkrar. Skogsbete och veduttag gjorde att skogarna var glesare och öppnare
än i dag.
Den gamla farleden från Stockholm till Sigtuna och vidare upp till Uppsala
passerade Gåseborg för att sedan gå längs hela Järfällas mälarstränder.
Längs stränderna låg flera sjökrogar, varav Solbacka vid Görväln finns
kvar. På den lilla ön Koffsan mellan fastlandet och Skäftingeholmen finns
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grunden kvar till den krog Carl von Linnés ressällskap besökte medan han
själv inventerade öns flora. Året var 1731.
Äldre bebyggelse och vägar gick ofta i kanten av bryn och utmed skogspartier, vilka bildade ”väggar” i de stora landskapsrummen.
Husen byggdes i skyddade lägen vid skogskanten och vägarna gick på de
högre belägna, torra markerna eller i kanten till fastmarken. Detta präglar
fortfarande bebyggelsen i våra stora naturområden, särskilt i Järvafältets
gamla kulturlandskap.
En del tydliga landskapselement från det tidigare landskapet har helt utplånats, som exempelvis allén mellan Jakobsbergs gård och Säby gård. Delar av
andra alléer finns kvar men är avskurna som samband. Detta gäller Jakobsbergs gårds anknytning till Vibblaby samt allén nära Slammertorp. Bevarade
är alléerna vid Görvälns gård.
Järnvägens dragning genom Järfälla på 1870-talet blev en förutsättning för
kommunens fyra stationssamhällen. Dessa var Barkarby, Jakobsberg, Kallhäll och Stäket. I början av 1900-talet påbörjades byggnation av villasamhällen i Barkarby och Stäket. Kallhäll utvecklades till ett brukssamhälle i
samband med att Bolinders 1906 köpte Kallhälls gård. Delar av verkstäderna
flyttades 1909 från Kungsholmen i Stockholm till nuvarande Maskinverksområdet. Detta kom att prägla hela Kallhälls tidigaste utveckling.
Jakobsbergs villasamhälle växte fram i stationens närhet när ägorna runt
Jakobsbergs gård styckades på 1920-talet. Själva huvudbyggnaden blev folkhögskola 1919. Av villabebyggelsen återstår några hus med trädgårdar utmed
Slöjdvägen samt de i början av 2000-talet omplanterade alléerna norr om
Riddarparken och söder om Tornerparkeringen. De ursprungligt kortlivade
popplarna byttes då till lind.
Skälby utvecklades i början av 1920-talet till ett villaområde och ett betydande trädgårdsodlingsområde. I samband med att Skälby gård styckades
etablerades många trädgårdsmästerier och växthusanläggningar här. Läget
nära Lövsta sopstation, som gav tillgång till gödsel, och järnvägen mellan
Lövsta och Spånga bidrog till detta.
Under miljonprogrammets utbyggnad under 1960- och 1970-talen omformades särskilt Jakobsbergs och Kallhälls stads- och landskapsbild från villasamhällen till dåtidens stadsbyggnadsideal som var flerfamiljshus i park eller
natur. Lägenheterna planerades för att få in mycket ljus, och grönskan mellan
husen skulle rena luften samt ge rekreationsmöjligheter. För första gången
fick bebyggelsen rå över trädtopparna och skapade en helt ny siluett.
Den moderna funktionella stadsplaneringen med grannskapsstruktur som
ideal ordnade upp stadsbebyggelsen i trafikseparerade bubblor med olika
innehåll som flerfamiljhus-, småhus- och verksamhetsområden samt köpcentrum, där naturen flätas in i bebyggelsen.
Stora kommunala bostadsbolag bildades, och dessa byggde stora bostadsområden med stora gröna gårdar. Där är det ofta otydligt vad som är offentlig
mark och vad som är fastighetmark. Det anlades även allmänna platser på
fastighetsmark, till exempel torg i Barkarby och Söderhöjden.
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Viksjö började byggas ut under 1960-, 1970- och 1980-talen med tät, låg
småhusbebyggelse där planerarna utifrån bilismens behov formade mjukt
svängda trafiksäkra vägar.
Här ligger bostadsgrupperna samlade kring entrégator och skiljs åt av gröna
böljande stråk med gång- och cykelvägar samt sparad naturmark. Detta ger
god kontakt med närnatur, men gör det också svårt för besökare att orientera
sig.
Parkmark kom huvudsakligen till under kommunens första stora utbyggnadsperiod från 1960-talet till 1980-talet. Centralt i bebyggelsen anlades stora
grönområden enligt dåtidens ideal, att på åkermark anlägga naturlika planteringar samt bevara natur på höjderna. Parkerna blev platser för lek och spel
samt sportanläggningar. Dessa sköttes likt jordbruket och skogsbruket rationellt med maskiner.
Delar av de större herrgårdarna och tillhörande parker bevarades. Förutom
Görvälns gård rationaliserades även skötseln av de kulturhistorska parkerna.
Idag syns den gamla strukturen endast genom gräsmattornas form och de
stora träden.
Det gamla eklandskapet är bevarat inom naturreservaten, utmed Källtorpsvägen i Kallhäll och mellan husen i centrala Jakobsberg samt inom parker
och fornminnen som Kvarnbacken, Janssons hage och Fruns backe. Detta
eklandskap har Länsstyrelsen pekat ut som en del av en värdetrakt för gamla
ekar som är viktig på Europanivå.
Kommunen ägde mycket mark och kunde bygga även i lägen där kollektivtrafiken inte var lönsam, i stället blev bilen huvudtransportmedlet. Med goda
trafiksäkra cykelvägar nåddes närmiljöns skolor och små centra.
Den skredkänsliga marken utmed åar och bäckar sparades till parkområden.
Kommunen fick därmed en inbyggd klimatanpassning där grönområdenas
läge ger plats för översvämningar.
Kommunens rikliga vegetation har en temperatursänkande funktion. Dessa
naturens tjänster benämns numera ekosystemtjänster.
Redan 1982 begärde Järfälla hos Länsstyrelsen att de delar av Järvafältet,
inklusive Molnsättra, som ligger inom kommunen skulle förklaras som naturreservat. Beslutet fattades av Länsstyrelsen 1987.
Kommunens stora friluftsområden värnades från 1990-talet med reservatsbeslut där tre stora naturreservat bildades i anslutning till Görväln 1995.
2018 bildades Norra Igelbäckens naturreservat
Planering för ny stor utbyggnadfas påbörjades i början 2000-talet och gällde i
huvudsak Barkarbyfältet. I samband med tunnelbanans planerade förlägning
till Barkarby började transformationen av Veddesta verksamhetsområde till
blandstad
Kommunen ställde 2008 upp mål och åtaganden i RUFS 2010. Ett av det
viktigaste åtagandena var att utveckla en av regionens åtta regionala stadskärnor – Jakobsberg-Barkarby. Därmed började en ny stadsbyggnadstruktur:
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den täta blandstaden med parker och torg.
Redan på slutet av 1990-talet insåg kommunen att centrala grönområden med
lek, spel och motion inte täckte alla rekreativa behov. Kommunen anlade då
den blomsterrika Riddarparken som fick Sienapriset 1996

Stora parker ( Kompetterand text senare)
Kommunen har 6 stora parker, en i var kommundel. De har tillräcklig storlek
för att kunna utvecklas stadsparker med plats för evenemang, lek, spel och
rofyllda ave
Från söder
Skälbyparken
Bevarat kulturlandskap och byggdeförening i huvudbyggnaden. Temalek
bondgård. Stora gräsytor för lek och spel. Finparksdel vid gården.
Kyrkparken
Gestaltad park med biologisk mångfald som tema. Skyfallspark som tar
emot stora regn. Temalekplats Lek för alla i natur. Projekteras 2018. Byggstart 2019. Häckplats för Kärrsångare, Mångafjärilar och fåglar. Kommunens
byggnadsmärke 2014. Plats för finparksdel.
Fastebolsparken
Stora gräsytor för lek och spel. Lek- och aktivtetsplats
Kvarnområdet med Vibblaby änga
Berghemsparken
Kallhällsparken
Görvälnparken
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Grönstrukturens mål följs upp enligt nedan
Aktivitet, rekreation och hälsa samt Det kulturhistoriska arvet
och vardagslandskapet
utvärderas genom grönmodellsanalys, friyta/person, % friyta inom 500 meter,
gröntypologi och sociotopkarta.
Biologisk mångfald
utvärderas i åtgärdsprogram för ökad biologisk mångfald samt analys av
naturvärden
Delaktighet samt Trygghet och inkludering
utvärderas genom medborgardialoger.
Klimatsäkrad planering samt Rent dagvatten och dricksvatten
tvärderas i vattenplanen.

Karta Sociotopkarta
Bebyggelseområden: Friytor av halvprivat eller privat karaktär behandlas som del i
bebyggelseområde.
Dessa områden, vilka oftast utgör kvartersmark, delas in i fyra
klasser beroende av deras täthet:
1. Ljusgrön: Mycket gles bebyggelse (>75% värdefulla friytor)
2. Gul: Gles bebyggelse (50-75% värdefulla friytor) Ex. Fredhäll
3. Orange: Tät bebyggelse (25-50% värdefulla friytor) Ex. Hammarby Sjöstad
4. Brun: Mycket tät bebyggelse (< 25% värdefullafriytor) Ex. Östermalm
5. Magenta: Yta som helt tagits i anspråk för bilparkering
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TECKENFÖRKLARING
Friytor_25_50_procent
Friytor_25_procent
Friytor_50_75_procent
Friytor_75_100_procent
Industri
Parkeringar
Värdefulla friytor
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Grönyta per person 2017. Mer än 15 kvm är bra

Offentlig friyta per boende
inom 500 meters radie
Mer än 15 kvm
9–15 kvm
5–9 kvm
0–5 kvm
Offentlig friyta
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% Friyta per person 2017. Mer än 20 % är bra

Andel offentliga friyta inom
500 meters radie
Mer än 20 procent
15–20 procent
10–15 procent
0–10 procent
Offentlig friyta
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Gröntypologi
I arbetet med att utveckla Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion beslutade kommunfullmäktige i Järfälla 2008 att ställa sig bakom de mål
och åtagande som finns Regional Utbyggnadsplan för Stockholmsregionen (RUFS),
2010.
I RUFS behandlas inte frågan om, utan hur, grönstrukturen kommer att
påverkas när regionen förtätas. I samarbete med flera kommuner tog därför
Landstingets planeringsförvaltning fram en metod för att kategorisera olika
landskapstypologier. Metoden gavs namnet gröntypologi. Gröntypologi är ett
underlag för att planera, utveckla och skydda gröna kvaliteter i stadsutvecklingen.
Genom detta åtagande sker i Järfälla en stark förändring. Från att vara en förort
med pendelavstånd till Stockholms Stad ska delar av kommunen, Barkarby-Jakobsberg, utvecklas till en av Stockholmregionens åtta yttre regionala stadskärnor.
För att bedöma konsekvenserna av förtätning inom de regionala stadskärnornas
parker och naturpartier tog Landstingets planeringsförvaltning fram en kategoriseringsmodell av olika park och landskapstyper. Modellen kallas gröntypologi. Med
hjälp av kategoriseringen och utvecklingsanalysen bildas en förståelse och konsekvensanalys av utbyggnaden.
Metoden gör det möjligt att på ett enkelt sätt ta fram översiktlig basinformation om vilka typer av parker och grönområden som finns i olika delar av
regionen. Det är dessutom möjligt att jämföra tillgången på grönområden, att
följa förändringar och analysera behov av nya grönområden.
Denna kategorisering av den regionala stadskärnan används här för att analysera
hela kommunens förändringar inom park och naturmark.
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Naturvärdesinventering (NVI)
Ingress och slutsatser
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Naturvärdesklasser
Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1
Högt naturvärde - naturvärdesklass 2
Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3
Visst naturvärde - naturvärdesklass 4
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Jakobsberg

Viksjö

Barkarby
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Medborgardialogen ”bästa platsen”
Webbenkäten ”Bästa platsen! - Tyck till om Järfällas parker och friområden”
(http://dialog.spacescape.se/jarfalla/) hade öppet för synpunkter mellan 10
oktober 2017-31 maj 2018. Då fanns möjligheten att markera en favoritplats
och beskriva dess kvaliteter samt berätta hur parker och friområden i Järfälla
kan bli mer attraktiva och användbara.

Enkäten utformades så att respondenterna kunde välja att beskriva favoritplatserna med hjälp av 12 förvalbara kategorier. De svarande fick även möjlighet
ratt utveckla beskrivningen i fritext och besvara hur de tyckte att Järfällas
parker och friområden kan förbättras samt berätta hur ofta de använder
platsen. Enkäten resulterade i totalt 381 platsbeskrivningar. Enkäten marknadsfördes via kommunens hemsida och på Twitter.
Syftet med webbenkäten var att de som bor, arbetar eller går i skolan Järfälla
skulle få tycka till om kommunens parker och friområden. Resultat från
enkäten kommer att utgöra underlag för kommunens fortsatta arbete med
grönplanen.
Av de som svarade på enkäten var en majoritet boende i Järfälla kommun,
95%. 10% angav att de arbetar i kommunen och 11% att de var föräldrar till
barn som bor hemma. 6% beskrev sig också som hundägare.
Bland de boende angav 24% av de var boende i Viksjö, 15% i Jakobsberg,
13% i Barkarby-Skälby, 9% i Barkarbystaden, 6% i Kallhäll-Stäket och
endast 1% i Veddesta. Könsfördelningen av de som svarade var 60% kvinnor,
39% män och 1% annan.
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Åldersfördelningen bland respondenterna var utspritt med en överrepresentation av kommuninvånare i åldersgrupperna 30-39 och 40-49. För att väga
upp spridningen i ålder och erbjuda ungdomar en möjlighet att påverka sin
närmiljö genomfördes en riktad insats mot sjätteklassare i grundskolan där de
ombads besvara enkäten. Detta resulterade i 119 ytterligare svar som redovisas i en egen del av dokumentet.
Av de svarande angav majoriteten att de använder sina favoritplatser ett par
gånger i veckan (39%) följt av ett par gånger i månaden (30%). I var femte
svar beskrev respondenten att platsen används varje dag medan 12% beskrev
att de använde den markerade platsen mer sällan än en gång i månaden.
De mest populära kvaliteterna i kommunens parker och friområden ansågs
vara naturupplevelse, lugn & ro, promenader samt lekplats och naturlek. Få
angav bra sittplatser, evenemang och kultur eller odling som värden som existerar på platserna idag. Se figur nedan för de mest förekommande beskrivningarna av favoritplatserna. Flera kvaliteter kunde användas för att beskriva
en och samma plats (därav utformningen på diagrammet).
På frågan om vad som kan förbättras i Järfällas parker och friområden ville
de svarande se bättre underhåll och renhållning, både gällande gallring men
också papperskorgar för att motverka nedskräpning, bättre belysning och fler
sittplatser.
Flera av de svarande vill också se att fler ytor aktiveras med lekytor för barn i
olika åldrar, förbättrade elljusspår och ytor för idrott och motion.
Parallellt med detta förekom en stor oro bland de svarande då upplevelsen
är att många av kvaliteterna i området kan gå förlorade om fler bostadsnära
grönytor försvinner till följd av exploatering och bostadsbyggande. Många
av svarande vill därför att fokus ligger på att bevara och förvalta befintliga
parker och friområden.
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Biologisk mångfald: Definieras enligt konventionen om biologisk mångfald
(Riokonventionen 1992) som: ”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina
och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa
organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av
ekosystem.” Med andra ord kan biologisk mångfald förklaras som stor variation av växter och djur.
Blåstruktur: Omfattar den sammanlagda ytan av vatten inom ett geografiskt
område.
Ekologisk kompensation: Gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör
allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför
nya värden eller säkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att
gå förlorade.
Ekosystem: Ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och deras icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet.
Ekologiskt landskapssamband: Är ett begrepp som används vid analys och
visualisering av grönstrukturen utifrån en art eller en artgrupps ekologiska
krav. Ett landskapssamband kan bestå av både livsmiljöområden där en art
reproducerar sig och av spridningsvägarna mellan livsmiljöområdena.
Ekosystemtjänster: Tydliggör människans beroende av naturen samt mångfalden av växt- och djurarter i jordens skogar, hav, sjöar, våtmarker och andra
ekosystem som förser mänskligheten med ett brett urval av nyttigheter (=
ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande).
Grön infrastruktur: Ekologiska nätverk av naturområden och livsmiljöer som
förvaltas på ett sådant sätt att biologisk mångfald bevaras. Nätverken kan
bidra till människors välbefinnande, fungera som spridningsvägar för djuroch växtliv, samt vara betydelsefulla för ekosystemens motståndskraft vid
klimatförändringar.
Gröna kilar: Beskrivs enligt RUFS (2010) som tätortsnära regional grönstruktur som är nära integrerad med bebyggelsen och infrastrukturen. De
gröna kilarna omfattar olika typer av markanvändning, bland annat odlad
mark, skog, sjöar, vattendrag, viss spridd bebyggelse, fritidshusområden,
täkter och golfbanor.
Grönytefaktor: Ett relationstal för att mäta fördelningen mellan växtlighet
och dagvattenhantering i förhållande till bebyggd yta. Grönytefaktorn är ett
redskap för att garantera så rik växtlighet som möjligt även på små ytor.
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Grönstruktur: Omfattar all grön mark inom och i anslutning till städer och
tätorter.
Grönt stråk: Långsträckt zon av grönska som knyter ihop grönområden och
natur till en sammanhängande struktur. Gröna stråk kan ha stor biologisk
funktion samt ha betydelse för friluftsliv och rekreation.
Grönmodell: Boverket och Nordiska ministerrådet har föreslagit en modell
där närheten till olika typer av parker av olika storlek definieras. Denna
”grönmodell” har översatts till Järfällas specifika förhållanden
Invasiva arter: Främmande arter som uppskattas kunna hota biologisk mångfald
och ekosystemtjänster eller kan ha signifikant negativa effekter på människors
hälsa och på ekonomin.
Kompensationspool ett begrepp som används i särskilt utvecklade system
som underlättar förmedling av ekologisk kompensation. Andra namn kan vara
biobanker eller habitatbanker. I sin rena form handlar det om köpa och sälja mark
som kompensation inom Miljöbalken. Här används begreppet som en möjlig plats
att på kommunal nivå stärka naturvärden när samhällsnyttiga projekt påverka
befintliga viktiga naturvärden.
Miljökvalitetsnormer: Föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt avgränsat område.
Miljökonsekvensbeskrivning: Identifiering och beskrivning de direkta och
indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra, dels
på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Syftet med en
miljökonsekvensbeskrivning är vidare att möjliggöra en samlad bedömning
av dessa effekter på människors hälsa och på miljön.
Nyckelarter: Arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra
arter, direkt eller indirekt. Nyckelarterna kan i sin tur delas in i tre olika typer:
nyckelarter som bygger upp livsmiljöer (bjälklagsarter), nyckelarter som
formar livsmiljöer och nyckelarter som bär upp en rik mångfald.
Skadelindringshierarkin: Ett hierarkiskt synsätt där skador i första hand
ska undvikas, i andra hand, så långt det är praktiskt möjligt, minimeras och
avhjälpas på plats och endast i sista hand kompenseras.
Skolskog: Ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och
utevistelser. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där
skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter.
Vardagslandskap: Områden utanför skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken. Observera att särskilda lagkrav kan gälla enligt exempelvis artskyddsförordningen i det så kallade vardagslandskapet. Även höga tidigare inte
identifierade eller inventerade områden kan ha mycket höga naturvärden i det
så kallade vardagslandskapet.
Värdetrakt: Ett landskap som har särskilt höga ekologiska värden.
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