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1. INLEDNING
H a n d l i n ga r
Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör:
- Denna planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning

Övriga handlingar
- Fastighetsförteckning
- Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet, 2006-08-28
- Övergripande miljö- och gestaltningsprogram, 2012-03-19

Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
- Riskanalys steg 1, Grontmij, 2014-02-01
- Riskanalys steg 2, Grontmij, 2014-03-25
- Trafikbullerutredning, Bjerking, 2014-03-13
- Naturvärdesinventering, förstudie, Calluna, 2014-03-28
- Översvämningsutredning Barkarbystaden II, DHI, 2014-04-07
- Miljöteknisk markutredning, WSP, 2014-04-14
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik, WSP, förhandskopia 2014-05-16
- Vatten- och dagvattenutredning, Sweco, 2014-06-25

Pl a n e n s s y fte o ch h u vu d d rag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av stadsbebyggelse inom ett delområde av den blivande Barkarbystaden. Planen är en fortsättning på den bebyggelseutveckling som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden.

Pl a n d a t a
Läge och areal
Planområdet ligger på Barkarbyfältet i sydöstra Järfälla. Området avgränsas av motorvägen E18 i
sydväst och av Enköpingsvägen i nordost. I norr avgränsas området av den pågående utbyggnaden
av (detaljplanen för) Barkarbystaden I. I sydost sträcker sig planområdet mot Tingsbyn och avslutas i
höjd med nuvarande Barkarby station. Planområdets areal uppgår till ca 15 ha.

Markägoförhållanden
Hela planområdet ägs idag av kommunen.
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Ti d i g a re ställn in g stag an d e n
Riksintressen
Väster om området löper motorvägen E18 och järnvägen Mälarbanan som båda är av riksintresse för
kommunikationer. Transportlederna omfattas inte av planområdet men berörs av det genom frågor om
trafikbuller och transporter av farligt gods.

RUFS
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekar ut åtta regionala stadskärnor med potential att bli regionala knutpunkter och där kan en intensiv exploatering ske. Det aktuella planområdet
ligger inom den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg.

Översiktplan
I översiktsplanen - Järfälla nu till 2030 - anges Barkarbystaden som ett område med urban/stadsmässig
struktur vilket innebär en tydlig stadskaraktär, en genomsnittligt hög täthet, en blandning av funktioner
och ett integrerat gatunät. Planförslaget bedöms överrensstämma väl med gällande och nytt förslag till
översiktsplan.

Fördjupad översiktsplan
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Barkarbyfältet (antagen år 2006) bör Barkarbystaden bebyggas som ett bostads- och arbetsområde med tät bebyggelse. Utbyggnaden ska främja utvecklingen
av ett långsiktigt hållbart samhälle. Bl.a. ska närheten till en ny kollektivtrafikknutpunkt tas tillvara.
Planförslaget bedöms överensstämma väl med den fördjupade översiktsplanen.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
För området gäller idag delar av följande detaljplaner:
Nr

Namn

D 2012-07-12

Detaljplan för Mälarbanan, delen Barkarby-Kallhäll

S 1985-03-12

Stadsplan för område vid Barkarby torg

S 1981-03-23

Stadsplan för Veddesta industriområde

B 1962-11-07

Byggnadsplan för fastigheterna Veddesta 1:6-1:10, 2:1-2:11 m.m.

I övrigt är området ej planlagt sedan tidigare.

				

Strandskydd
Området omfattas inte av något strand- eller vattenskyddsområde.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen har 2012-11-19 § 163 gett planutskottet i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan
för Barkarbystaden II som möjliggör verksamheter, kontor, service, småskalig handel och bostäder.
Det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet för Barkarbystaden (antaget 2012) gäller för
området.
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Natur
Mark och vegetation
Området är relativt plant och ligger låglänt i terrängen. Marknivån varierar i huvudsak mellan cirka
+8,5 meter och +10 meter (i höjdsystemet RH 2000).
Området är idag oexploaterat och utgörs huvudsakligen av öppen till halvöppen gräsmark samt mindre
områden med lövskog i kanterna. I gräsmarken finns buskar och högörter. I området finns även två
mindre ytor ruderatmark samt en stor grusad parkeringsyta.

Naturvärden
I området finns äng och betesmark med dålig artförekomst. Ängs- och betesmarken bedöms ha goda
förutsättningar som livsmiljö för insekter och fåglar. I området finns även triviallövskog med dålig
artförekomst. Triviallövskogen bedöms ha vissa förutsättningar som livsmiljö. Det finns även naturvärdesobjekt i området som kan utgöra miljöer för fåglar som är knutna till busk- och brynmiljöer i
närheten av vatten. Inom planområdet bedöms Bällstaån ha dålig artförekomst. Eftersom miljön kring
Bällstaån troligen används för födosök för fåglar anses ån vara av viss betydelse för fågelfaunan i området och bedöms därför ha vissa förutsättningar som livsmiljö. Området omfattas inte av något skydd
enligt miljöbalken.

Rekreation och friluftsliv
Området har inget värde för rekreation och friluftsliv idag.

Flygfoto över norra delen av planområdet som avgränsas av E18 i sydväst och Enköpingsvägen i
nordost.
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G e o t e k n is k a fö rh ålla n d e n
Markförhållanden
Marken inom området är sank och består av ett cirka 1-3 meter tjockt lager av organisk jord ovan lera.
Den organiska jorden består av torv, dy och gyttja. Lerans mäktighet varierar mellan 6 meter och 20
meter. Leran underlagras av friktionsjord (sandig morän) ovan berg. Grundvattennivån ligger nära
markytan.

Förutsättningar för ras och skred
Utmed Bällstaån finns naturliga förutsättningar för ras och skred.

Radon
En översiktlig undersökning av radonriskbedömning gjordes för hela kommunen 1997. Området
bedöms ha låg till normal risk för radon. Förhållandena bör undersökas och redovisas mer i detalj inför
bygglov för bostäder.

H y d ro l o gis k a fö rh ålla n d e n
Vattendrag
Bällstaån löper genom området delvis i öppet dike och delvis i kulvert. Veddestabäcken ansluter till
Bällstaån i planområdets sydvästra del. Inom planområdet ansluter även två diken från Enköpingsvägen och ett dike från Kyrkparken till Bällstaån.
Vattenytan i Bällstaån, vid trumman under Norrviksvägen, har senaste åren huvudsakligen varierat
mellan +8,0 och +8,6 meter. Vid extrema förhållanden har vattenytan legat högre, se rubriken Översvämning.

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Bällstaån är naturligt näringsrik med övergödningsproblem och belastas idag av en stor andel förorenat
dagvatten.
Bällstaån omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Målet är att Bällstaån ska uppnå god ekologisk
status till år 2021 och god kemisk status till år 2015. Idag är den ekologiska statusen i Bällstaån dålig
och vattendraget uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Vattenmyndigheten bedömer att det finns risk att
god ekologisk status ej uppnås till år 2021.

Översvämning
Planområdet översvämmas regelbundet av Bällstaån idag. Vattenståndsnivåer har beräknats för flöden
med återkomsttid 10, 50 och 100 år samt för det som kallas beräknat högsta flöde (BHF) och kan
beskrivas som ett flöde med återkomsttiden 10 000 år. Redan vid ett 10-årsflöde översvämmas en stor
del av området med nuvarande utformning och belastning på Bällstaån. Vattenståndsnivån ligger då på
drygt +9,5 meter. För beräkningar av de scenarion där planområdet är utbyggt antas nederbördsintensiteten öka med 20 procent i framtiden. Se Översvämningsutredning Barkarbystaden II för beräkningsresultat.
Resultaten av de beräknade vattenståndsnivåerna ligger till grund för bl.a. höjdsättning av marken i
området och utformning av Bällstaåns åsektion med syfte att undvika att planerad bebyggelse översvämmas.
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B e f i n t l i g b e b yg g e ls e
Området är idag obebyggt undantaget Barkarbybron i områdets södra delar.

L a n d s k a p s b ild
Planområdet ligger inom Barkarbyfältets stora och öppna landskapsrum som sträcker sig från järnvägen Mälarbanan i nordostlig riktning mot Igelbäckens dalgång och Järvafältet. Den småskaliga bebyggelsen i Tingsbyn och Kyrkbyn ligger traditionellt på högre mark på varsin trädbevuxen kulle och
avgränsar vyn mot sydost från det aktuella planområdet. Tittar man norrut ser man en ny stadssiluett
byggas upp på det öppna fältet inom planområdet Barkarbystaden I. I nordväst syns handelsplatsens
byggnadsvolymer på högre mark. Västerut ligger den glesa bebyggelsen i Veddesta på högre mark på
andra sidan motorvägen och järnvägen.

K u l t u rh i sto ris k t vä rd efu ll miljö
Kulturlandskap
Barkarbyfältet med omgivningar är kommunens viktigaste och fyndtätaste förhistoriska bygd. Området kring Järfälla kyrka har tidigare omfattats av byggnadsförbud genom s.k. landskapsbildsskydd,
vars syfte var att skydda visuella upplevelser i landskapet. Landskapsbildsskyddet för området kring
kyrkan upphävdes av länsstyrelsen år 2004. Kommande detaljplaner i området ska dock säkerställa att
Järfälla kyrka behåller sin framträdande roll i landskapet i så stor utsträckning som möjligt.

Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar
fornlämning gäller anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

G a t o r o ch tra fik
Planområdet ansluter direkt till Enköpingsvägen i nordost. Utmed Enköpingsvägen finns gång- och cykelbana. Parallellt med planområdets sydvästra långsida löper motorvägen E18. Den redan planerade
Veddestabron kommer att sträcka sig tvärs igenom planområdet från sydväst i Veddesta, över Mälarbanan och E18, mot nordost där den ansluter till Barkarbyvägen. I sydost ansluter planområdet direkt till
Barkarbybron som enbart kommer att trafikeras av gång- och cykeltrafik.

St ö rn i n ga r o ch risk e r
Buller, vibrationer
Planområdet utsätts för buller från järnvägstrafiken på Mälarbanan, samt från vägtrafik på E18, blivande Veddstabron och Enköpingsvägen.

Farligt gods
Motorvägen E18 och järnvägen Mälarbanan är transportleder för farligt gods vilket kan medföra risker
för områden i närheten av transportlederna. En riskanalys i två steg har därför gjorts för planområdet,
se rubriken 4. KONSEKVENSER.
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Förorenad mark
Inom området har tidigare legat en industrideponi (Barkarbytippen) på fastigheten Barkarby 2:2 som
därför är listad i Länsstyrelsens databas över riskområden för föroreningar i mark och grundvatten. En
miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet.
Uppmätta halter av föroreningar i jord inom området är generellt låg och medelhalten i området
bedöms inte överstiga nivån för känslig markanvändning och därmed inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppmätta halter i grundvattnet är mycket låg och bedöms inte heller utgöra
någon risk för människors hälsa eller miljön.
I Bällstaåns bottensediment har metallhalter i nivå hög till måttlig halt uppmätts. Metallhalterna
bedöms kunna påverka arters reproduktion eller överlevnad och ekosystemets struktur. Om massorna
grävs upp kan de utgöra en risk för människors hälsa eftersom halterna överstiger riktvärdet för känslig markanvändning. De påvisade mycket höga halterna av PAH och PCB bedöms utgöra en risk för
miljön och om massorna grävs upp bedöms de även kunna utgöra en risk för människors hälsa.
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3. PLANFÖRSLAG
Pl a n a l t e rn a tiv
Inför samråd har två alternativa planförslag tagits fram. Planförslagen är identiska undantaget parkeringslösningen och användningen av marken närmast E18. I huvudalternativet löses parkering för boende huvudsakligen i parkeringshus utmed E18. I det alternativa förslaget löses parkering för boende
huvudsakligen i garage under bostadskvarteren. Parkeringshusen ersätts då med byggrätter för kontor.
Konsekvenser av planförslagen utreds i miljökonsekvensbeskrivningen.

Illustrationsplanen redovisar huvudalternativet för planerad bebyggelse, gatustruktur och allmänna
platser i området.
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N y b e b y g g e ls e
Bostäder
I området planeras cirka 1500 bostäder (150 000 kvm BTA) i flerbostadshus. Merparten bostäder
koncentreras till områdets sydöstra del utmed Bällstaåns parkrum. Ytterligare två bostadskvarter är
placerade i områdets norra del i anslutning till Bällstaån. I huvudalternativet placeras smala bostadshus
med förgårdsmark längs med en av lokalgatorna på insidan av parkeringshusen som kantar motorvägen E18.
Bostadskvarteren är utformade för att skapa tydliga gaturum och avgränsade gårdar samt ge goda
förutsättningar för solinstrålning i kvarteren och utblickar mot parkstråket utmed Bällstaån. I bostadskvarteren kan byggnadshöjden variera mellan fem och åtta våningar.

Verksamheter
Områdets centrala läge i den regionala stadskärnan, dess goda tillgänglighet och övriga stadskvaliteter
bedöms kunna attrahera personaltäta verksamheter och högre utbildning.
I anslutning till Veddestabron lokaliseras Barkarby College och ytterligare tre kontorskvarter med
syfte att på bästa sätt ta tillvara det mycket goda kollektivtrafikläget samt för att stärka Veddestabron/
Barkarbyvägen som huvudstråk i den regionala stadskärnan.Totalt planeras drygt 60 000 kvm BTA för
kontorsverksamheter och 50 000 kvm BTA för Barkarby College. I det alternativa planförslaget uppgår
kontorsverksamheterna till drygt 100 000 BTA, då byggrätter för kontor tillkommer utmed E18.
Barkarby College avses bli ett regionalt utbildningscentrum och en betydande mötesplats. Konceptet
Barkarby College innehåller både utbildning och företag inom naturvetenskap och teknik. Det kvarter
som avses för Barkarby College planläggs för användning så som utbildning, forskning, kultur, kontor,
hotell, konferens och möjligen bostäder.
I gatuplan mot Veddestabron och torget ska det finnas lokaler för centrumverksamheter. I båda planalternativ tillkommer möjliga lokaler för centrumverksamheter i bostadshusens bottenvåningar.

Offentlig och kommersiell service
Såväl Barkarby College som kontorskvarteren ska ha lokaler för centrumverksamheter (C), t.ex. butiker, restauranger, caféer, service, gym, bio, teater, bibliotek osv.,  i gatuplan för att utnyttja det goda
kommersiella läget och bidra till att ge denna del av området folkliv över en stor del av dygnet.
Bostadskvarterens bottenplan kan nyttjas för småskalig handel och kontorsverksamheter, där även övrig personaltät verksamhet med liten varuhantering ingår. I strategiska kvartershörn mot Enköpingsvägen och korsningen Norrviksvägen-Barkarbybron ställs krav på lokaler i bostadshusens gatuplan med
syfte att bidra till de stadskvaliteter som eftersträvas i området.
Tre lokaler för förskoleverksamhet planeras inom bostadskvarteren. Förskolorna placeras i bullerskyddade lägen med närhet till parkstråket utmed Bällstaån. Förskolegårdarna är cirka 900 kvm stora och
har möjlighet att utnyttjas av allmänheten på helger och kvällar. Inom konceptet Barkarby College
finns utbildning på grundskolenivå, gymnasienivå och eftergymnasial nivå.

Gestaltning av byggnader och gårdar
Det övergripande Miljö- och gestaltningsprogrammet för Barkarbystaden gäller för planområdet. Inför
granskning ska även ett Kvalitetsprogram för Barkarbystaden II tas fram. Kvalitetsprogrammet är
tänkt att behandla arkitektur och miljökrav specifikt för denna detaljplan.
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Bostäder
Kontor
Utbildning
Förskola i bottenplan
Handel/service i bottenplan
Parkeringshus

Markanvändning i huvudalternativet

Bostäder
Kontor
Utbildning
Förskola i bottenplan
Handel/service i bottenplan
Parkeringshus

Markanvändning i alternativ 2
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PARK
TORG

PARK

Det sammanhängande stadsrummet utmed Bällstaån består av en rad mindre stadsrum med olika karaktär och funktion. I norr utformas området utmed ån som ett torg och i söder som en park.

Pa rk e r, t o rg o c h va tte n o mråden
Utöver närheten till Kyrkparken får området ett sammanhängande stråk av publika stadsrum utmed
Bällstaåns nya sträckning. Stadsrummen utmed ån får varierad karaktär, funktion och storlek men har
ett tydligt rumsligt samband och sammanhängande gångstråk utmed hela sträckan.

Utformning av Bällstaåns stadsrum
Bällstaån ska öppnas upp och ges en ny sträckning genom planområdet med syfte att bli en kvalitet
i stadsdelen. Åsektionen ska utformas med hänsyn till möjligheten att hantera höga vattenflöden och
uppnå miljökvalitetsnormer för vatten samt bidra med estetiska och rekreativa stadskvaliteter.Vattendom krävs för de åtgärder som planeras för Bällstaån.
I den norra delen har Bällstaåns stadsrum karaktären av ett parktorg (TORG) som har fått sin plats
med syfte att skapa goda förutsättningar för att befolkas. Utmed torgets sydvästra sida löper områdets
genomgående lokalgata och i anslutning till torget planeras en entré till tunnelbanestationen. De anslutande kontorskvarteren och Barkarby College ska ha entréer samt lokaler för publika verksamheter
i bottenplan mot torget. Parktorget ska utformas för folkliv och rörelse vilket kräver att gestaltningen
bidrar till att människor stannar till och uppehåller sig på platsen. Utrymme för uteserveringar och
allmänna sittplatser ska finnas i attraktiva lägen. Åns vattenspegel är en betydande kvalitet som ska
integreras i utformningen av parktorget, men kan där det bedöms motiverat däckas över med syfte att
12
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skapa ytor för aktivitet och vistelse.
I den södra delen har Bällstaåns stadsrum karaktären av en långsträckt park (PARK) som enbart korsas
av lokalgator som går över nätta broar. Parkmiljön utmed ån erbjuder möjlighet att promenera, träffa
människor, koppla av och få tillgång till vattnet.
För att det även vid låga vattenflöden ska vara en vattenspegel krävs mindre dämmande strukturer i ån.
Utformningen av dessa dämmande strukturer ska ta hänsyn till åns kapacitet att hantera vattenflöden,
dess vattenkvalitet och ekologiska funktion.
Ytor och vegetation närmast vattnet utformas särskilt för att tåla temporära översvämningar. Möjligheten att meandra ån ska tas tillvara vid utformning av årummet. De växter som planteras in i åfåran ska
väljas utifrån den naturliga floran i vattendraget och för att gynna den biologiska mångfalden. Direkt
nedströms Barkarbybron grävs åfåran ut så att den blir bredare och djupare med syfte att skapa en
dagvattendamm. En passage förbi dagvattendammen säkerställer att fiskar och andra djur inte hindras
att vandra uppströms.
Gestaltningen av stadsrummen utmed Bällstaån kommer att förtydligas i kommande Kvalitetsprogram
för Barkarbystaden II.

Lek, rekreation och möteplatser
Utrymme för lek och rekreation för boende och verksamma i området finns inom Bällstaåns stadsrum.
Bostadsnära lek placeras på de olika bostadsgårdarna eller i anslutning till förskolegårdarna. Delar av
utrymmet under Veddestabron kan nyttjas som väderskyddad aktivitetsyta med plats för t.ex. skateboard, boule, basket, klättervägg, utegym etc.

G a t o r o ch tra fik
Gatunät
Ett sammanhängande gatunät med rutnätsstruktur planeras i området. Gatunätet ansluter till Enköpingsvägen i nordöst, till Notarievägen och Norrviksvägen i söder samt till Diligensvägen i norr.
Över järnvägen, motorvägen E18 och vidare genom området sträcker sig Veddestabron och ansluter till
Barkarbyvägen i korsningen med Enköpingsvägen. Barkarbyvägen-Veddestabron är Barkarbystadens
kommersiella huvudstråk och genomgående huvudgata som kopplar samman stadsdelarna Barkarbystaden och Veddesta. I söder avgränsas planområdet av Barkarbybron som ansluter till Norrviksvägen.
Broarna innebär ett gatunät i två plan där lokalgatorna inom området löper under broarna.
Lokalgatorna i området har en intern hierarki med en överordnad lokalgata. Den överordnade lokalgatan löper längs de planerade parkeringshusen/kontorskvarteren invid E18 samt förbi verksamhetskvarteren intill Veddestabron och ansluter till befintligt vägnät i tre punkter, två vid Enköpingsvägen och en
vid Notarievägen.
Gatorna i området utformas som stadsgator med kantstensparkering, gatuträd, trottoar respektive gångoch cykelbana. Typsektioner för samtliga gator i området har tagits fram och redovisas i kommande
Kvalitetsprogram för Barkarbystaden II.

Gång- och cykeltrafik
Barkarbystaden och det aktuella delområdet planeras för att underlätta rörelse till fots och med cykel.
Gatunätets rutnätsstruktur erbjuder fotgängare och cyklister god orientering och flera möjligheter avseende val av färdväg.
13
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Kartan redovisar planerad kollektivtrafik och gatustruktur. Utmed samtliga gator finns gångbana på
trottoar.

Utmed samtliga gator planeras gångbanor på trottoar. Det gångstråk som löper utmed Bällstaån erbjuder en möjlighet att välja ett mer rekreativt stråk i parkmiljö. Nivåskillnaderna mellan området och
Veddestabron överbryggas bland annat med en trappa direkt söder om bron i förlängningen av den
överordnade lokalgatan. Detta kompletteras med ett antal trappor och ramper som integreras i de byggnader som kantar bron.
För att ge cyklisterna ett tydligt utrymme finns separata cykelbanor längs den överordnade lokalgatan
som vid tre punkter ansluter till den planerade cykelbanan längs Enköpingsvägen. Även på Veddestabron planeras separata cykelbanor som ansluter till cykelbanorna på Barkarbyvägen och Enköpingsvägen. På övriga gator sker cykeltrafik i körbanan. Kartan på sidan 13 illustrerar de separata cykelbanorna.

Kollektivtrafik
Området har redan idag nära tillgång till både pendeltågsstation och bussterminal vid Barkarby station. När utbyggnaden av järnvägen Mälarbanan och tunnelbanans blå linje är klar har området direkt
anslutning till en av Stockholmsregionens främsta kollektivtrafikknutpunkter.
Den pågående utbyggnaden av Mälarbanan kommer att ge tätare turer och kortare restid med pendeltåg när det står klart. I samband med utbyggnaden av Mälarbanan flyttas pendeltågsstationen vid
Barkarby station cirka 250 norr om nuvarande stationen till ett läge mellan Veddestabron och Barkar14
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bybron. Utrymme för sidoplattformar för regionaltåg planeras. I sitt nya läge får stationen en entré
via ett nytt stationshus på Barkarbybron. En ny huvudentré planeras mot området kring Veddestabron.  
Bussterminalen får i samband med flytten av stationen ett nytt läge i Veddesta med direkt koppling till
pendeltågsstationen.
Tunnelbanans blå linje ska byggas ut från Akalla till Barkarby station och kommer därmed att passera
under planområdet. Flera alternativa spårsträckningar under området studeras av landstinget. Tunnelbana möjliggörs därför inom en stor del av planområdet. Två entréer till den nya tunnelbanestationen
vid Barkarby station avses att lokaliseras inom planområdet. Placeras tunnelbaneentréerna i närheten
av Veddestabron och torget ger det planerade arbetsplatser och Barkarby College mycket god tillgänglighet samt stärker Veddestabrons funktion som huvudstråk och torgets funktion som mötesplats. Även
bostäderna i området ges på detta sätt mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik. Tunnelbaneentréer kan integreras i byggnaderna utmed Veddestabron eller utformas som fristående entréer på allmän
plats med väl gestaltade entrébyggnader. Tunnelbanan planeras att tas i trafik år 2021.
Goda omstigningsmöjligheter mellan de olika kollektivtrafikslagen planeras.

Biltrafik
Gatunätet leder biltrafiken till och från området via Enköpingsvägen och Notarievägen. Den överordnade lokalgatan i området passerar parkeringshusen utmed E18 där de boende parkerar i huvudalternativet.

Kartan redovisar områden för parkeringshus utmed E18 samt de ytor under Veddestabron som är
tänkta att kunna nyttjas för parkering och varumottagning, i huvudalternativet.
15
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Parkeringar, varumottagning, utfarter
Utmed gatorna planeras kantstensparkering för besökare i området. Delar av utrymmet under Veddestabron kan nyttjas för parkering samt varumottagning.
Parkering för boende löses i huvudalternativet i parkeringshus utmed motorvägen E18. In- och utfarter
till parkeringshusen placeras mot lokalgatorna vid sidan om byggnaderna. Gångtrafiken till och från
parkeringshusen bidrar till folkliv i gaturummen, till skillnad från parkering under mark i bostadskvarteren, och gör det inte alltför bekvämt att åka bil. Ytterligare motiv till denna parkeringslösning är de
dåliga markförhållandena som försvårar underbyggnad av gårdar, ett annat är möjligheten att infiltrera
fördröja dagvatten i markvolymerna på gårdarna.
I det alternativa förslaget ersätts parkeringshusen med kontorsbyggnader och parkering för boende
löses i garage under bostadskvarteren.

H ö j d s ä t t n in g
Marknivån i området kommer att höjas cirka en meter med syfte att undvika att planerad bebyggelse
översvämmas av Bällstaån vid extrema flöden. Höjdsättningen ska anpassas till Bällstaåns vattenståndsnivåer där den står i kontakt med exploateringen, samt den vattenståndsnivå som uppstår norr
om planområdet där vatten däms upp vid höga flöden i ån. Höjdsättning av allmänna platser (gator,
torg, park) ska utformas så att inga instängda områden bildas, att de ligger lägre än bebyggelsen och i
största möjliga mån lutar mot Bällstaån. Entréer och färdigt golv ska ligga betydligt högre än framtida
100-årsflöde och bör ligga ovan beräknat högsta flöde (BHF) så långt som möjligt. Källare ska utföras vattentäta. När avtappningsmöjligheterna i Mälaren ökar, genom ombyggnad av Slussen, kommer
vattenståndsnivåerna för beräknat högsta flöde sannolikt kunna sänkas. Planområdet ska förprojekteras
för att kunna föreskriva höjder i plankartan inför granskning.
Dessutom föreslås att marknivån sänks i ett par mindre områden strax utanför planområdet, med syfte
att möjliggöra större marktransport av vatten och därmed minska risken för översvämning.
•

Avsänkning av sydöstra delen av parkeringsplatsen vid Notarievägen till nivå +9,5 m

•

Avsänkning av krönnivå för gång- och cykeltunnel på nedströmssidan om E18 till nivån +8,9 m

Te k n i s k f ö rs ö rjn in g
Ledningsnätet ska förprojekteras för att säkerställa hur det kan byggas ut. Allmänna ledningar förläggs
på allmän plats, företrädesvis i gatumark.

Dagvattenhantering
Föreslaget dagvattensystem bygger på fördröjning och rening på kvartersmark och allmänna platser
(gator, torg, park) samt en dagvattendamm direkt nedströms bebyggelsen i området. Syftet med de lokala lösningarna är att uppnå ett trögt system som fördröjer och renar dagvattnet innan det når Bällstaån för att inte påverka åns vattenkvalitet negativt samt minska risken för höga flöden. Lokala lösningar
innebär också att vattenprocesserna blir synliga i området vilket ofta upplevs och bidrar positivt till
områdets estetiska värden.
I nuläget är området låglänt och sankt med dålig infiltrationsmöjlighet. Vid exploateringen kommer
marken att höjas cirka en meter vilket medför att viss infiltration kommer vara möjlig. Fyllningslagret
avses vara tillräckligt genomsläppligt för att kunna användas som en fördröjningsvolym. Med föreslagen höjdsättning avrinner dagvatten från området mot Bällstaån med utlopp i ån längs hela sträckan i
planområdet.
16
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T.v. växtbädd för träd i gatumiljö som kan ta hand om dagvatten. Mitten och t.h. exempel på hur dagvattenhantering kan integreras i utformningen av bostadsgårdar.

I området kommer det att behövas täta dagvattenledningar dit överskottsvatten från LOD-anläggningar
leds. För att inte riskera översvämning i området ska ledningsnätet dimensioneras för regn med 10-års
återkomsttid och med klimatfaktor för hänsyn till klimatförändringar. Växtbäddar ska dimensioneras
för 2-års regn.
Nedan listas lösningar för dagvattenhantering som är aktuella inom området och ska utredas vidare:
•

En dagvattendamm direkt nedströms bebyggelsen dit Bällstaån leds. Dammen görs genom att
gräva ut befintlig åfåra så att den blir djupare och bredare. Reningseffekten i en sådan damm är
relativt låg men kommer trots det reducera en stor mängd föroreningar eftersom inkommande
belastning är hög.

•

Ett biflöde utmed E18, dit vatten från Bällstaån leds vid kraftiga flöden för att avlasta å-rummet,
utreds.

•

Genomsläppliga markmaterial på bostadsgårdar, parkvägar, gång- och cykelbanor i å-rummet,
parkeringsytor etc. T.ex. grus, smågatsten, betongsten, plattor, stenmjölsytor och trädäck.

•

Stuprörsutkastare och rännor som avleder takdagvatten till växtbäddar, gräsytor och torra dammar.

•

Växtbäddar för gatuträd och andra planteringar ska utformas så att de kan fördröja, rena och eventuellt infiltrera dagvatten.

•

Bärlagret under gatorna kan nyttjas för fördröjning och utjämning innan vattnet led vidare mot
Bällstaån.

•

Torra dammar som utformas som grunda svackor i gräsytor på t.ex. bostadsgårdar, där dagvatten
tillfälligt samlas upp.

•

Grus- eller plastmagasin under marken. Magasin under mark innebär inte någon rening av dagvattnet men kan användas vid ytor där vattnet inte är förorenat.

•

Höjdsättningen av gator ska utformas så att inga instängda områden bildas vid översvämning, att
gatorna ligger lägre än husen och att gatorna i största möjliga mån lutar mot Bällstaån.

•

Oljeavskiljare ska installeras i parkeringshusen
17
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Följande åtgärder i befintligt dagvattennät förutsätts i beräkningarna av vattenståndsnivåer:
•

Dubblering av trummor under parkeringen vid Notarievägen, med syfte att möjliggöra större transport av vatten och minska risken för översvämning

•

Kulvertering av Veddestabäcken genom planområdet, för att möjliggöra exploatering via överdäckning av vattendraget. Dock studeras alternativ där Veddestabäcken inte kulvertas.

Sedan beräkningarna av vattenståndsnivåer gjordes har planerade utjämningsmagasinen uppströms
planområdet utökats med 40%, vilket bedöms ha en betydande effekt för vattenståndsnivåerna i området.

Vattenförsörjning, spillvatten
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. Ombyggnad av befintligt nät
i anslutning till planområdet har skett liksom förberedelser för utbyggnad av planområdet. Spillvatten från befintlig bebyggelse inom Barkarbystaden leds idag till en provisorisk pumpstation som ska
avvecklas när en permanent pumpstation har byggts ut inom området. Planerat läge för pumpstationen
är under Veddestabron. Från pumpstationen pumpas spillvattnet vidare mot Bromma reningsverk där
ledig kapacitet finns för att omhänderta spillvattnet.
Norrvattens huvudvattenledning för dricksvatten ska ledas om i gatumark runt planområdet för att
kunna möjliggöra denna exploatering.

Energiförsörjning
E.ON äger fjärrvärmenätet i Järfälla kommun. I samband med utbyggnad av området finns möjlighet
att bygga ut fjärrvärmenätet för att ansluta den nya bebyggelsen.

Avfallshantering
I anslutning till området finns en sopsugsterminal intill Enköpingsvägen. Bebyggelsen i området kommer att anslutas till sopsugsterminalen via ett ledningsnät. Fraktioner som inte hanteras av sopsugssystemet, t.ex. glas och miljöfarligt avfall samlas in vid avfallsutrymmen i fastigheterna.

El
Elnätet byggs ut i samband med utbyggnad av gator och ny bebyggelse. Lokala elnätsstationer kommer att placeras på lämpliga platser i området t.ex. i området under Veddestabron och invid parkeringsytorna närmast motorvägen E18.

Bredband
Planerad bebyggelse kommer att kunna anslutas till tele- och fibernät. Järfälla har inget stadsnät.

18
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4. KONSEKVENSER
B e h o v s b ed ö mn in g
Detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som beskrivs i PBL 4
kap 34 § eller MB 6 kap 11§. Därmed har en miljöbedömning gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Sa m m a n fa ttn in g av k o n s e k venser
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande.

Klimatpåverkan och hushållning med naturresurser
Området planeras med anpassningar till framtida klimatförändringar med energieffektiva teknikval.
Boende och verksamma inom området erbjuds goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik. Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttliga positiva konsekvenser för klimatet. Bedömningen är dock
mer spekulativ då detaljer om exempelvis resevanor inte finns att tillgå. Planförslaget bedöms samtidigt medföra små negativa konsekvenser avseende resurshushållning. Även denna bedömning är en
grov uppskattning då det i nuläget saknas massberäkningar.

Naturmiljö
De begränsade naturvärden som idag finns i området kommer att försvinna i och med att området bebyggs och marknivån höjs. Planförslaget bedöms därmed medföra stora negativa konsekvenser för den
lokala naturmiljön. Bällstaåns funktion som biologisk spridningsväg förstärks genom att åns kulvertering tas bort.

Vattenmiljö
Beräkningar av föroreningar i dagvatten har gjorts för planområdet i nuläget samt efter exploateringen.
Beräknade halter har jämförts med kommunens riktvärden för dagvatten. Dessa riktvärden är för ett
flertal ämnen lägre än de riktvärden som är framtagna av Trafikplanekontoret tillsammans med flertalet
kommuner i Stockholms län. Resultaten av beräkningarna visar att kommunens riktvärden för dagvatten riskerar att överskridas för flera ämnen. Dock finns goda förutsättningar för att klara gällande
riktvärden om föreslagna dagvattenåtgärder (s. 16-17) och planerade åtgärder för Bällstaån genomförs.
I och med att den kulvert Bällstaån löper genom idag öppnas upp och växter planteras in i åfåran kan
viss retention av föroreningar ske i ån. Förorenade sediment ska tas omhand. Förändringen från kulvert
till öppen och meandrande åfåra gynnar det biologiska livet i Bällstaån och medför att ån blir en bättre
spridningskorridor. De byggnader och träd som skuggar vattendraget motverkar algblomning. En passage förbi dagvattendammen säkerställer att fiskar och andra djur inte hindras att vandra uppströms.
På sikt, om god ekologisk ytvattenstatus, ska kunna nås till 2021 krävs en kombination av lokala åtgärder inom aktuella detaljplaneområden (inte bara Barkarbystaden II) samt kompensationsåtgärder inom
avrinningsområdet som helhet.

Översvämning
För att området ska kunna exploateras krävs ett flertal åtgärder som säkerställer att bebyggelsen inte
översvämmas vid högre flöden. En översvämningsutredning för Barkarbystaden II har tagits fram. Utredningen visar tydligt att planerade byggnader är opåverkade av marköversvämning med föreslagna
åtgärder samt att planerat översvämningsmagasin uppströms planområdet ger en god påverkan på vat19
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tenståndet inom Barkarbystaden II. I utredningen förutsätts en markhöjning inom hela exploateringsområdet (undantaget där Bällstaån rinner) samt att Bällstaån öppnas upp och anläggs i en ny åsektion
och sträckning. Dessutom förutsätts mindre åtgärder så som dubblering av befintliga trummor under
parkeringen vid Notarievägen samt avsänkning av ett par mindre områden strax nedströms planområdet, med syfte att transportera större vattenmängder och därmed minska risken för översvämning.
Modelleringen har även beaktat framtida klimatförändringar (att nederbördsintensiteten ökar med 20
%) samt planerad exploatering nedströms, vilket skapar dämningseffekter uppåt i vattendraget.

Ras och skred
Marken i planområdet kommer att förstärkas och stabiliseras genom tekniska lösningar inför exploatering. Någon betydande ras- eller skredrisk kommer inte att kvarstå efter planens genomförande.

Rekreation och friluftsliv
Konsekvenserna för rekreation bedöms som måttligt positiva genom att planområdets rekreativa kvaliteter ökar samt genom att bebyggelsen i planområdet får en bullerdämpande effekt för Kyrkparken.
En utbyggnad enligt planförslaget, med ökad tillgänglighet till Bällstaån, den nya vattenspegeln och
parkmiljön ger de boende tillgång till rekreativa miljöer av hög kvalitet.

Kulturmiljö och landskapsbild
Landskapsbilden i området kommer att påverkas betydligt. Den öppna marken kommer bebyggas med
en stadsstruktur som har en sammanhängande bebyggelsefront mot E18, Enköpingsvägen, och Barkarbybron. I norr möter bebyggelsen i området den pågående utbyggnaden av Barkarbystaden I. En ny
stadssiluett kommer att möta boende, verksamma och besökare som rör sig mot området.
Den nya bebyggelsen medför att Järfälla kyrka får konkurrens som landmärke i landskapet. Inga kända
kulturlämningar finns i planområdet och utbyggnad enligt planförslaget bedöms sammantaget medföra
små negativa konsekvenser för landskapsbilden och kulturmiljövärden.

Buller
Följande trafikflöden har beräknats för år 2030 och ligger även till underlag för de bullerberäkningar
som gjorts för planområdet.
VÄG
E18
Enköpingsvägen
Veddestabron
Lokala gator

Trafikflöde (fordon
per dygn)
94 000
6500
13 000
140 - 1110

Andel tung trafik
7%
6%
6%
4%

Skyltad hastighet
90 km/h
50 km/h
50 km/h
30 km/h

Följande trafikprognos avseende järnvägstrafik på Mälarbanan år 2030 ligger till underlag för de bullerberäkningar som gjorts för planområdet.
Godståg
IR-tåg
Pendeltåg
20

Antal tåg per dygn
7 st
114 st
140 st

Tåglängd
600 m
200 m
150 m

Hastighet
100 km/h
160 km/h
50 km/h
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Bullerkartan redovisar ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark enligt trafikprognos för år 2030.

Föreslagen bebyggelse ger möjlighet till att bygga bostäder med god ljudmiljö. Bostäderna ges möjlighet till en bullerdämpad sida med ljudnivåer betydligt lägre än 55 dBA ekvivalentnivå utanför minst
hälften av boningsrummen. Samtliga lägenheter har tillgång till en gemensam bullerskyddad uteplats.
Fasader mot Enköpingsvägen och Notarievägen får som mest 63 dBA ekvivalent och 86 dBA maximal
ljudnivå. Fasader mot järnvägen får som mest 62 dBA ekvivalent och 86 dBA maximal ljudnivå. De
enkelsidiga bostäderna direkt intill parkeringsgaragen får lägre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför
nästan alla fönstren. Fasader mot innergårdar får i huvudsak lägre än 50 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå. Några huskroppar sticker upp högre än omgivande hus varför ljudnivån vid dessa
kan överstiga 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Dessa bostäder måste specialstuderas
i ett senare skede för att säkerställa att avstegsfall innehålls.
Tre förskolor planeras i området. Gårdarna kommer att få lägre än 50 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå. Även ett större utbildningscentra planeras i området. Skolgården får mestadels lägre
än 55 dBA ekvivalent ljudnivå medan 70 dBA maximal ljudnivå överskrids på drygt halva skolgården.
Med rätt val av fasadkonstruktion, fönster och eventuella uteluftdon uppfylls inomhusvärdena för
ljudklass B avseende bostäder, förskolor och utbildningscentra. Detta dimensioneras i ett senare skede
då planlösningar, ytterväggskonstruktioner med mera finns framtaget.

Farligt gods
På E18 och Mälarbanan transporteras farligt gods. Avståndet mellan planområdet och Mälarbanan
överstiger 100 meter vilket medför att transporter av farligt gods på järnvägen inte medför någon betydande risk i området.
E18 ligger på ca 20-30 meters avstånd från närmast planerad bebyggelse. I huvudalternativet är parkeringshus planerade på ca 20 meters avstånd från körbanekant och utbildning-/kontorslokaler (Barkarby
21
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College) är planerade som närmast på 30 meters avstånd från körbanekant. I alternativ 2 är parkeringshusen ersatta med kontor som närmast på 30 meters avstånd från körbanekant. Följande åtgärder
avseende transporterna på E18 bedöms vara nödvändiga för att uppnå en acceptabel risknivå:
•

Vall mellan E18 och planområde. Vallen ska vara minst 2 meter hög och placeras fem meter från
vägkant eller närmare.

•

Dike mellan E18 och planområde. Diket ska placeras mellan E18 och vall.

•

Avkörningsräcke mellan E18 och planområde.

•

Friskluftsintag till byggnader <150 m från E18 ska placeras i riktning bort från E18.

•

Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av räddningspersonal,
fastighetsskötare eller personal i verksamheter närmast E18. För parkeringshus enligt huvudalternativ krävs inte denna åtgärd.

•

Stärkt stomme i byggnader närmast E18.

•

Brandklassade fasader på byggnader närmare än 30 m från vallen längs E18. För parkeringshus
krävs inte denna åtgärd.

•

Dessutom rekommenderas en reducerad fönsterstorlek mot E18 för byggnader närmast E18.

Både huvudalternativet och alternativ 2 är möjliga att genomföra ur risksynpunkt givet att ovanstående
åtgärder genomförs. Eftersom huvudalternativet generellt sett ger en lägre samhällsrisk är denna dock
att föredra ur risksynpunkt. Planförslaget bedöms medföra små eller måttligt negativa konskevenser
avseende risk och säkerhet, under förutsättning av ovanstående åtgärder genomförs.

Luft
Risken att någon miljökvalitetsnorm överskrids där människor stadigvarande vistas är liten. Många
människor kommer dock att exponeras för relativt dålig luft, varför planförslaget bedöms medföra
måttligt negativa konsekvenser i jämförelse med nollalternativet.

Förorenad mark
Marken kommer att saneras från föroreningar inför planens genomförande. Detta regleras bl.a. genom
en planbestämmelse. Planförslagets konsekvenser för markmiljön bedöms därför som måttligt positiva.

Konsekvenser i byggskedet
Förutsatt att naturvärden beaktas vid upplag, temporära arbetsvägar etc. samt att skyddsåtgärder vidtas
för att minimera buller, olycksrisker och påverkan på vatten- och naturmiljö, bedöms de negativa konsekvenserna av tillkommande byggtrafik, arbeten och upplag som måttliga och av övergående karaktär.
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5. GENOMFÖRANDE
O rg a n i s ato risk a fråg o r
Ansvarsfördelning
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplan och ansvarar för erforderliga avtal för planens
genomförande. Kommunstyrelseförvaltningen ansöker om vattendom vilket krävs avseende planerade åtgärder för Bällstaån m.m. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid
granskning av lov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder
på fastighetsägarens initiativ.
Byggherren ansvarar för genomförandet av nybyggnation samt erforderliga anläggningar inom kvartersmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det betyder att det är kommunen som under genomförandetiden ansvarar för att bygga ut de allmänna anläggningar (allmän platsmark: HUVUDGATA, LOKALGATA, TORG och PARK) som redovisas i detaljplanen. Undantaget Veddestabron och Barkarbybron
som byggs ut åt kommunen av Trafikverket inom projekt Mälarbanan. Det är även kommunen som har
det löpande ansvaret för drift och skötsel av allmän plats efter utbyggnad.
För vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar är kommunen huvudman. Övriga ledningsnät (el,
fjärrvärme, telenät, optofibernät) ägs av olika privata företag som ansvarar för drift och underhåll av
dessa.

Avtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och blivande byggherrar.
För att genomföra bebyggelsen i anslutning till E18 behövs skyddsåtgärder som dike och vall mellan
vägkant och bebyggelse samt avkörningsräcke. Ett avtal med Trafikverket om ansvarsfördelningen för
åtgärder utanför planområdet behöver tecknas.

F a s t i g h etsrä tts lig a fråg o r
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar m.m.
I samband med genomförande av detaljplanen kommer nya fastigheter att bildas genom avstyckning. I
de fall ett kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behöva bildas för parkering, dagvattenanläggningar och andra gemensamma ytor. Gemensamhetsanläggningar kan även bli
aktuellt avseende de planerade parkeringshusen (P) närmast E18. Då planen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan.
3D-fastighetsbildning är aktuellt inom området, t.ex. avseende tunnelbanan.

Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal
Ledningsrätter för befintliga allmänna ledningar kan behöva omprövas i samband med att ledningarna
läggs om.
Rätt att anlägga och bibehålla fiberledningar med tillhörande anläggningar och rör för sopsug säkras
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med avtal eller servitut.
Generell byggrätt för elnätsstationer finns inom kvarteren för kontor och centrumverksamheter (KC)
samt inom kvarteret för utbildning, forskning, kontor, hotell och konferens (SBCK). Även inom
kvarter för parkeringshus (P) finns rätt för tekniska anläggningar. Utöver elnätstationer inom dessa
kvarter kan kompletterande elnätsstationer behöva anläggas inom gatumark vilket kommer att regleras
i markavtal med blivande ledningsägare.
Servitut kan behövas för detaljer på byggnader som sticker ut över allmän plats, t ex balkonger, burspråk och skärmtak.

Ek o n o mis k a fråg o r
Kostnaden för framtagande av detaljplanen och dess genomförande regleras i en projektbudget. Kommunens intäkter sker genom markförsäljning och avser täcka kommunens kostnader för detaljplan och
utbyggnad av allmänna anläggningar.
Byggherren ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark.
Kommunala medel finns ännu inte avsatta för ökade drift- och underhållskostnader.

Te k n i s k a frå g o r
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet, se sidan
3. Exploatören ansvarar för framtagande av de kompletterande tekniska utredningar som krävs för
planens genomförande.

G e n o mf ö ra n d e tid
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att ändra eller
upphäva planen, utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas.
Byggstart planeras till år 2016. En mer detaljerad tidplan för genomförande kommer att tas fram i
senare skede.
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6. MEDVERKANDE
M e d v e rk an d e tjän stemä n
Sandra Westin			

planarkitekt, gestaltning och utformning

Toni Chmielewski		

genomförande, avtal

Arvid Illerström

kommunalteknik, geoteknik, projektering av allmän plats

Jenny Ångman

miljöbedömning, vattendom

Kirsti Jolma

Barkarby College

Ö v ri g a med ve rk a n d e
Tengbomgruppen AB

underlag till plankarta, strukturplan

Christina Johansson                                         

Sandra Westin

Plan- och exploateringschef

Planarkitekt
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INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD
Detajplanen upprättas med normalt planförande enligt följande tidplan:
Samråd			

20 oktober- 20 november 2014

Granskning		

april-maj 2015

Beslut om antagande

september 2015

Samråd pågår under tiden 20 oktober 2014 – 20 november 2014. Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum samt i kommunalhusets entré, Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum.
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 20 november 2014 till Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.

Kommunstyrelseförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
Sandra Westin
telefon: 08 580 287 91
epost: sandra.westin@jarfalla.se

postadress: 177 80 Järfälla
telefon växel: 08-580 285 00
epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se

