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PROGRAM till detaljplan för
JAKTVÄGEN, Barkarby Centrum,
fastigheten Barsbro 1:313 m fl, Järfälla kommun

Programområdet med läge för föreslaget bostadshus
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Planavdelningen
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Telefon: 08-580 287 96 (direkt)
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INLEDNING
Uppdrag - bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-06 att ge dåvarande stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta en detaljplan för bostadsbebyggelse vid Jaktvägen i Barkarby
centrum. Järfällabygdens Hus AB, JHAB, har begärt planändringen för att kunna
uppföra ett åtta våningar högt flerbostadshus med ca 42 lägenheter. Området har ett
attraktivt läge nära kommunikationer och service. Kommunledningskontorets startPM daterat 2006-01-23 godkändes av kommunstyrelsen som underlag för planeringen.
Syfte
Detaljplanens syfte är att skapa fler bostäder i Barkarby centrum. Ett program till
detaljplan har tagits fram som ett första steg i planprocessen. I programmet behandlas
de viktigaste planfrågorna.
Planprocessen
Programsamrådet är det första av tre tillfällen för allmänhet och remissinstanser att
lämna synpunkter under planprocessen. Programsamrådet är en möjlighet att informera om planarbetet och inhämta synpunkter från berörda i ett tidigt skede av planeringen. Efter varje planeringsfas redovisas inkomna synpunkter för kommunstyrelsens planutskott, plu. Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Synpunkter
Skriftliga synpunkter på programmet lämnas senast den 5 september 2008 till
Kommunledningskontoret, Planavdelningen, 177 80 Järfälla.
Frågor besvaras av Barbro Malmlöf, tel 580 287 96, eller Anders Wilandson,
tel 580 286 49, på planavdelningen.
Planavdelningen
Järfälla kommun, maj 2008

Madeleine Lundbäck
Planchef

Barbro Malmlöf
Planarkitekt
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Områdets läge
Programområdet ligger vid Barkarby station och omfattar den låga centrumbebyggelsen med sina torgytor och körvägar, gång- och cykelvägar, parkering m.m. Dessutom
ingår det område utmed järnvägen som inrymmer cykelparkering och återvinningsstation.
Markägoförhållanden
Järfälla kommun äger vägarna inom området samt marken utmed järnvägen. Övrig
mark ägs av JHAB.
Planförhållanden
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan antagen 2001 och aktualitetsförklarad 2007, är Barkarby
centrum ett område där större förändring och utveckling förväntas ske. Läget för
Barkarby station och tyngdpunkten för kommundelscentrum föreslås i översiktsplanen flyttas ca 400 meter norrut, där möjligheterna att skapa en regional knutpunkt
mellan pendeltåg, fjärrtåg och anslutande tvärförbindelser (Stockholm Väst), är bättre än i nuvarande läge. (Se även Utbyggnad av järnvägen nedan).
Gällande detaljplaner
För programområdet gäller detaljplan för del av Barkarby centrum från 1987 samt
stadsplan för Barkarby centrum från 1985.
Annan planering som berör området
FÖP Barkarbystaden
Den fördjupade översiktsplanen, FÖP,
för Barkarbystaden, antagen augusti
2006, behandlar huvudsakligen utbyggnaden på Barkarbyfältet. Planen
omfattar dock även mark utmed järnvägens sydvästra sida vid Barkarby
centrum eftersom en flytt av stationsläget föreslås och denna mark på sikt
kan komma att frigöras för andra ändamål. FÖP:en anger verksamheter/handel vid bussterminalen om stationen flyttas.
Utdrag ur FÖP Barkarbystaden

Utbyggnad av järnvägen
Mälarbanans utbyggnad för ökad tågkapacitet utreds av Banverket. Fyra spår mellan
Tomteboda och Kallhäll behövs för att klara den framtida tågtrafiken. Efter avslutad
förstudie har en järnvägsutredning påbörjats som beräknas vara klar för utställning
hösten 2008.
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Banverket planerar för en regional knutpunkt, Stockholm Väst, i Barkarby. Spårutbyggnaden innebär att mark kommer att behöva tas i anspråk vid Barkarby centrum.
Bl.a. kommer delar av den nuvarande parkeringen utmed järnvägen att bli spårområde. En lokalisering av Stockholm Väst till Barkarby innebär att stationen flyttas ca
400 meter norrut där utrymmet är bättre. Detta betyder i sin tur att marken vid nuvarande station kan disponeras för annat ändamål.
Fornlämningar
Inom programområdet finns inga registrerade fornlämningar.
Området idag
Bebyggelse
I Barkarby centrum finns en livsmedelsbutik, några restauranger och annan närservice. Här finns också bibliotek, vårdcentral och dagcentral. Servicefunktionerna ligger
huvudsakligen i de låga byggnaderna vid Jaktplan. Barkarby centrum och bostadskvarteren väster därom uppfördes under 1980-talets andra hälft. Husen närmast centrum är 6-8 våningar höga. Vid Jaktvägen, öster om centrumbebyggelsen, ligger lamellhus i fyra våningar där bottenvåningen är garage. Husen är uppförda på 60-talet.

Bostadskvarter vid Barkarby centrum

Bebyggelse vid Jaktvägens östra sida

Området inbjuder idag inte till att vistas i eller stanna till en stund i. Bidragande orsaker är avsaknaden av växtlighet och sköna platser att vara på, utformningen av
entréer till bostäder och servicefunktioner m.m.

Jaktplan

Entrén till biblioteket
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Biltrafik
Befintlig bostadsbebyggelse i anslutning till programområdet angörs från Jaktvägen
eller Helikoptervägen. I övrigt berörs området av biltrafik till centrum och till Barkarby station, leveranser till butiker, trafik vid bussterminalen och till återvinningsstationen vid Attackvägen. Ingen genomfartstrafik förekommer.
Gång- och cykeltrafik
Utmed järnvägen finns ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik som bl.a. knyter ihop
området med Jakobsberg norrut och Spånga/Stockholm söderut. Ett gång- och cykelstråk utmed Jaktvägen ansluter till gång- och cykelstråket utmed järnvägen. En viktig
målpunkt är Barkarby station. Vid nedgången till pendeltågsstationen finns en cykelparkering.
Kollektivtrafik
Området har goda kollektivtrafikförbindelser med tillgång både till pendeltågstation
och bussterminal. Stockholms Central nås på 15 minuter. Flera busslinjer knyter ihop
området med övriga delar av kommunen samt med bl.a. Kista och Vällingby.
Teknisk försörjning
I Jaktvägen finns allmänna ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten. Kapacitet
finns för att ansluta det föreslagna bostadshuset.
En återvinningsstation med behållare för alla fraktioner finns intill järnvägen.
Lek och rekreation
Lekplatser finns ordnade inne på gårdarna i bostadskvarteren vid Barkarby centrum.
Stadsdelen saknar dock en allmän lekpark/mötesplats. Kommunen planerar en förstärkning av lekmöjligheterna vid Attackvägens bollplan.
Buller och risker
Området berörs av buller från järnvägen och trafiken på E 18 samt risker i samband
med transporter av farligt gods på E 18 och järnvägen. (Se s. 9 respektive s.10).
Parkering
Enligt start-PM är det en förutsättning för det nya bostadsprojektet att parkeringsbehovet för både nya och befintliga bostäder samt för centrums behov ska klaras. Parkeringssituationen kring Barkarby centrum har därför utretts och förslag på förbättringar har tagits fram (JHAB/Origo arkitekter 2006-08-16). JHAB:s alla tre bostadskvarter i Barkarby centrum har studerats.
Boendeparkeringen finns idag delvis som garage, delvis som markparkering. Av utredningen framgår att det i JHAB:s tre områden totalt finns 403 parkeringsplatser
och 677 lägenheter, d.v.s. i snitt 0,6 p-platser per lägenhet. I kvarteren från 50-talet
och 80-talet finns 0,5 p-plats per lägenhet och i kvarteret från 60-talet 0,9 p-plats per
lägenhet. Vid nyplanering krävs 1,1 p-plats/lgh. En viss brist på parkeringsplatser
bedöms finnas i och kring Barkarby centrum.
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De allmänna parkeringsplatserna vid Attackvägen, Helikoptervägen och Jaktvägen,
totalt ca 60 platser, förbättrar parkeringssituationen. Dagtid är parkeringstiden begränsad men platserna kan nyttjas av boende kvällstid och fungerar också som gästparkering. Utmed Flygarvägen finns ca 24 platser som kantstensparkering.
Enligt utredningen är möjligheterna att på JHAB:s mark ordna fler parkeringsplatser
begränsade. Mellan husen vid Flygarvägen bedöms dock att två parkeringar med
vardera 16 p-platser skulle vara möjliga att anlägga. Ett eventuellt genomförande av
dessa kompletteringar ligger utanför programarbetet.
Möjligheter att ordna fler parkeringsplatser på allmän mark redovisas på sida 10.

Dagen parkeringssituation kring Barkarby centrum
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FÖRSLAG
Bebyggelse
Läget för det nya bostadshuset vid Jaktvägen innebär att delar av den befintliga centrumbebyggelsen måste rivas. Vårdcentralen och Coop blir kvar. Det tänkta huset är
åtta våningar högt, sju bostadsvåningar ovanpå en bottenvåning med bostadskomplement och eventuellt en ny butikslokal. Huset inrymmer ca 42 lägenheter. Byggnadens höjd blir jämförbar med de högsta delarna av den nuvarande bebyggelsen i centrum, vilket bedöms skapa en harmonisk stadssiluett ut mot järnvägen och E 18.
Ett nytt bostadshus innebär en förnyelse av centrummiljön. I samband med detta projekt är det önskvärt att utemiljön i centrum i övrigt ses över och förbättras för att öka
trivseln.
Lekmöjligheter finns på de befintliga gårdarna i närheten. Angöring/entré är tänkt att
ske från nuvarande vändplan vid Jaktvägen och leveranser/sopbil kan angöra i sydost
där nuvarande lastgård finns.
Parkering
Ytkrävande markparkering bör undvikas i detta goda kollektivtrafikläge
där marken bör utnyttjas effektivt.
Parkering i garage under huset skulle
ge större handlingsfrihet vid framtida
omdaning av busstorget i samband
med flytt av Barkarby station och
även vara positivt för den yttre miljön. Ett garage har kostnadsberäknats
av JHAB, som dock bedömer att
projektet inte är ekonomiskt genomförbart med parkering i garage.
Ett alternativ med markparkering som
täcker behovet för tillkommande bostäder och bevarar antalet p-platser
för befintliga lägenheter visas här
intill. Alternativet innebär att den
nuvarande parkeringen vid
Helikoptervägen byggs om och
utvidgas så att de delar av Helikoptervägen som
inte behövs som bilväg tas i anspråk för parkering. Även marken framför det befintliga parkeringsdäcket vid Helikoptervägen tas i anspråk. För de nya bostäderna har
räknats med 1,1 p-plats/lägenhet.
De allmänna parkeringsplatser som idag finns utmed Helikoptervägen kommer till en
del att rymmas inom den utvidgade parkeringsplatsen. Övriga föreslås flyttas till en
effektiviserad allmän parkering vid nuvarande återvinningsstation. Parkeringsutformning behöver studeras ytterligare i det fortsatta arbetet liksom behovet av och
lösningar för inlastning till befintliga verksamheter vid Helikoptervägen.
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Fasaduppställning –
Så här kan bebyggelsen komma
att se ut mot järnvägen
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Stadsbild
Barkarby centrum är exponerat mot järnvägen och delvis mot E 18 och är därför ett
viktigt ”ansikte” utåt mot alla som kommer till eller passerar Järfälla kommun. I programmet studeras främst bebyggelsens höjd och volym. Fasaduppställningen på föregående sida ger en bild av hur bebyggelsen kan te sig ut mot järnvägen i framtiden.
I det fortsatta planarbetet prövas om byggnaden ska gestaltas så att den får ett liknande arkitektoniskt uttryck som omgivande bebyggelse eller om den ska ha avvikande karaktär.
Gång- och cykelstråk
Befintliga gång- och cykelstråk ska finnas kvar i sina principiella sträckningar.
Gång- och cykelstråket utmed järnvägen kan på sikt få justerat läge i samband med
spårutbyggnad.
Cykelparkering
En del av den cykelparkering som finns idag föreslås kunna tas i anspråk för en utvidgad parkering. Genom ett effektivare utnyttjande av marken bedöms att dagens
ca 145 platser kan behållas.
Teknisk försörjning
Det nya bostadshuset kan anslutas till befintliga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar i området.
Avfallsutrymmen ska ordnas på kvartersmark, i eller i anslutning till bostadshuset
och dimensioneras och utformas i enlighet med kommunens renhållningsordning.
Buller
Järnvägsbuller
Området är utsatt för buller från tågtrafiken på Mälarbanan. Idag passerar drygt 200
tåg/dygn. Banverket utreder utbyggnad till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll
för att ha kapacitet för framtida tågtrafik. En prognos för tågtrafiken 2015 är knappt
400 tåg/dygn. Inga detaljerade bullerstudier har gjorts i samband med Banverkets
förstudie. Dagens bullersituation bedöms dock överensstämma ganska väl med en
tidigare prognos för år 2005 som Banverket tagit fram. Enligt denna är den ekvivalenta ljudnivån ca 55-60 dBA och den maximala ljudnivån kring 80 dBA i föreslaget
husläge vid Jaktvägen.
Gällande riktvärden för bostäder överskrids men byggnadens centrala läge bedöms
motivera att avstegsfall tillämpas. I det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer
järnvägsbuller och förslag till lösningar att studeras närmare.
Vägtrafikbuller
Trafiken på E 18 bedöms idag ge ekvivalenta ljudnivåer på 55-60 dBA. Bullerfrågorna kommer att behandlas mer ingående i kommande detaljplanearbete.
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Risker
Det föreslagna bostadshuset ligger närmare 200 meter från E 18 och drygt 100 meter
från järnvägen. En övergripande riskanalys för området, (WSP 2004-06-28), visar att
det främst är i samband med utsläpp av farligt gods vid olycka på Mälarbanan eller
på E 18 som kan ge stora konsekvenser och påverka människor i Barkarby centrum.
I det fortsatta arbetet krävs en uppdatering av riskanalysen bl.a. med hänsyn till planerad spårutbyggnad.
Parkering – området utmed järnvägen
Parkeringslösningen för det föreslagna bostadshuset har beskrivits tidigare. Nedan
beskrivs hur marken utmed järnvägen kan disponeras på kortare och längre sikt mot
bakgrund av den spårutvidgning som planeras och med hänsyn till att de parkeringsplatser för centrums behov som idag finns vid Helikoptervägen föreslås delvis försvinna och ersättas av boendeparkering.
Före spårutbyggnad
Den föreslagna parkeringslösningen för det nya bostadshuset innebär att ingen allmän mark utmed järnvägen tas i anspråk för enskild parkering. Handlingsfriheten för
marken vid spåren kan på detta sätt bibehållas, vilket är positivt med tanke på den
osäkerhet som råder i samband med spårutvidgningen.
Markområdet utmed spåren innehåller idag cykelparkering, återvinningsstation, allmän parkering och JHAB:s boendeparkering samt längst i sydost odlingslotter. Marken är delvis dåligt utnyttjad.
Nedan visas en möjlighet att skapa ytterligare ca 25 parkeringsplatser genom att omdisponera och effektivisera marken där återvinningsstationen ligger idag. De nya
platserna kan liksom de befintliga allmänna platserna användas som centrumparkering dagtid och boendeparkering nattetid. En del av platserna blir kompensation för de
p-platser för centrums behov som försvinner när boendeparkering ordnas vid Helikoptervägen.

Möjlig parkering före spårutbyggnad
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Efter spårutbyggnad
En spårutbyggnad med Stockholm Väst lokaliserad till Barkarby, (se s. 3) bedöms
innebära att drygt 50 parkeringsplatser (allmänna och enskilda) utmed järnvägen på
sikt försvinner. När spårutbyggnad blir aktuellt finns möjlighet att kompensera dessa
platser vid odlingslotterna i sydöstra delen av programområdet. (Idag upplåter kommunen marken till Barsbro odlarförening för ett år i taget). En framtida flytt av Barkarby station innebär en större omdaning av området kring nuvarande station, vilket
även kommer att öppna andra möjligheter att lösa parkeringsbehovet.

Möjlig parkering efter spårutbyggnad

Sammanfattning - parkering
Parkeringsbehovet för det föreslagna bostadsprojektet kan tillgodoses utan att allmän
mark utmed järnvägen behöver tas i anspråk eller planläggas. Handlingsfriheten för
området närmast järnvägen behålls på detta sätt.
Parkeringslösningen för de nya bostäderna vid Jaktvägen innebär ingen förändring
av parkeringssituationen för området som helhet. De ca 25 nya allmänna parkeringsplatser, som kan anläggas genom att effektivisera ytan där återvinningsstationen ligger idag, förbättrar dock situationen för hela området. När fler järnvägsspår anläggs
och spårområdet utvidgas är det möjligt att ersätta de parkeringsplatser som försvinner vid nuvarande odlingslotter.
Återvinningsstation
Effektiviseringen av området där återvinningsstationen ligger idag innebär att ytan
för stationen blir mindre. Attackvägens körbana är tänkt att användas vid hämtning
av behållarna. I det fortsatta arbetet behöver utformning diskuteras närmare med berörda.

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING
Kommunledningskontorets bedömning är att planens genomförande inte kommer att
ha betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § erfordras således inte. Relevanta miljöfrågor kommer att behandlas i detaljplanen under rubriken Inverkan på miljön.
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Bedömningen grundas på följande:
Projektet möjliggör bostäder på platsen och har liten omfattning, ca 40 lägenheter. Bostadshuset ersätter en befintlig byggnad planlagd för centrumändamål.
Projektet bedöms inte ha betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan.
Genomförandet av projektet förväntas inte förorsaka eller öka miljöproblem.
Området berörs av buller från trafik på järnväg och E 18 samt risker i samband
med järnvägstrafiken, men i den kommande detaljplanen ska förslag på åtgärder för att skapa bra och säkra boendemiljöer tas fram. Det kollektivtrafiknära
läget kan förväntas medföra lägre grad av bilåkande.
Inga områden med erkänd nationell eller internationell skyddsstatus påverkas.

