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1. INLEDNING

Handlingar

Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. 

Till planen hör:

- Denna planbeskrivning

- Illustrationsplan

- Fastighetsförteckning, 2017-03-09

- Behovsbedömning 2017-01-18

Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:

- Preliminär trafikbullerutredning, Johansson Akustik, 2018-01-03

- Riskanalys, Norconsult, 2017-05-31

- Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2017-04-26

- Fågelinventering, Ekologigruppen, 2017-06-22

- Översiktlig miljöteknisk utredning, Norconsult, 2017-08-31

- Dagvattenutredning, Norconsult, 2017-06-05 

Planens syfte  och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en komplettering i området med ca 300 bostäder i en 
varierande skala och gestaltning. De nya byggnaderna ska bidra till att skapa aktivitet i gatuplan och 
större variation av olika verksamheter och service. Förutom bostäder ger planen även förutsättningar 
för att uppföra lokaler för handel och andra centrumverksamheter i bottenplan, kontor, förskola samt 
vårdboende.

Platsens befintliga, gröna gårdsmiljö ska tas tillvara och vidareutvecklas. Det lång-smala gårdsrummet 
delas upp i mindre rumsbildningar. Den nya bebyggelsen hjälper till att rama in de gröna rummen så 
att tydligare, väl definierade utemiljöer skapas som kan fungera som mötesplatser.
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© Lantmäteriet, © Järfälla kommun

Areal
Planområdets areal uppgår till ca 5 ha.

Markägoförhållanden
Berörda fastigheter är Jakobsberg 2:1902, 2:1903, 2:1911, 2:1929, 2:1877, 2:1876, 2:1873, 2:1872, 
2:1871 och 11:5. Fastigheterna ägs av Järfällahus AB (JHAB), Järfälla kommun och HSB bostadsrätts-
förening Allmogen.

Tidigare stäl lningstaganden

Riksintressen
Området berörs inte av några riksintressen enligt miljöbalken.

Orienteringskarta, planområde inom röd linje. 

E18

Pendeltågs-
station

Viksjöleden

Folkungavägen

Plandata
Läge

Planområdet är beläget i centrala Jakobsberg med gångavstånd till god kollektivtrafik och ett fullt 
utbyggt centrum. Området avgränsas av Viksjöleden i norr, Birgittavägen i öster, Riddarparken och 
Riddarparkeringen i väster samt Folkungavägen i söder. Genom området löper Magnusvägen och 
Engelbrektsvägen vilka åtskiljs av en cykelväg.
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RUFS 2010 - regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Jakobsberg är tillsammans med Barkarby utpekat i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms-
regionen (RUFS 2010) som en av Stockholmsregionens åtta regionala stadskärnor. Kommunen har i 
RUFS 2010 åtagit sig att skapa en tät och upplevelserik stadsmiljö med urbana kvalitéer, fler boende-
möjligheter, fler arbetsplatser och en bättre kollektivtrafik. Planen bedöms vara i linje med den regio-
nala utvecklingsplanen.

Översiktsplan
Enligt kommunens gällande översiktsplan, antagen 2 juni 2014, ska Jakobsbergs centrum utvecklas till 
ett område med en urban bebyggelsestruktur vilket innebär en tydlig stadskaraktär, en genomsnittligt 
hög täthet, en blandning av funktioner och ett integrerat gatunät. Detaljplaneförslaget är förenligt med 
översiktsplanen.

Markägoförhållanden.

Järfällahus

Järfälla kommun

HSB Brf Allmogen
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Program
Ett utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar har upprättats och godkändes av kommunstyrel-
sen den 11 april 2016. Programmet utgör ett underlag vid upprättandet av detaljplanen. Utvecklings-
programmet syftar till att ge en samlad bild av tidigare utredningar, pågående planering och utbyggnad 
samt visa en riktning framåt för fortsatt detaljplanering och utveckling av Jakobsbergs centrala delar.  
Utvecklingen ska ske mot bakgrund av tre vägledande stadsutvecklingsprinciper; sammanhållning, 
upplevelserikedom och promenadvänlighet. Detaljplaneförslaget överensstämmer med utvecklingspro-
grammets visioner. 

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar följande detaljplaner:

Nr Namn Innehåll Genomförandetid
S 1962-02-03 Jakobsbergs centrum Bostäder Ingen gällande ge-

nomförandetid
S 1966-10-26 Säby 3:1, Tallbohov Allmänt ändamål 

(skola, ålder-
domshem), väg, 
bostäder, värme-
central

Ingen gällande ge-
nomförandetid

S 1967-10-26 Jakobsberg C, Allévägen, Viksjövä-
gen mm. 

Trafikändamål, 
handel, kontor

Ingen gällande ge-
nomförandetid

S 1976-07-14 Aspnässkolan (Engelbrektsvägens 
avstängning)

Allmänt ändamål 
(skola), bostä-
der, väg

Ingen gällande ge-
nomförandetid

D 1993-11-18 B Riddarparken och Tornerparkeringen Park och parke-
ring

Ingen gällande ge-
nomförandetid

D 1999-11-04 Centrumparkeringarna Parkering Ingen gällande ge-
nomförandetid

D 2017-03-16 Jakobsbergs centrala delar Bostäder 2022-03-16
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Gällande detaljplaner, planområde inom svart linje.
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Skydd av områden enligt 7 kap Miljöbalken
Området omfattas inte av något strand- eller vattenskyddsområde.

I området finns åtta alléer. Alléer är enligt Miljöbalken 7 kap 11 § skyddade som biotopskyddsområ-
den. Inom ett biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som 
kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. 
Dispens för avverkning av alléträd söks hos Länsstyrelsen efter samrådsskedet.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen gav 22 februari 2016 planutskottet i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för 
ny bostadsbebyggelse mm inom det preliminära planområdet kring Engelbrektsområdet, Jakobsberg 
2:1871 m fl. 

Karta över skyddsvärda träd inom planområdet. Utredning gjordes 
på ett något större område än det som detaljplanen omfattar.
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Natur

Mark och vegetation
Planområdet består av bebyggda ytor med flerfamiljshus, parkeringsytor, gator och öppna gröna/gårds-
miljöer. Gårdsmiljöerna mellan befintliga byggnader är av parkliknande karaktär med alléer, plantera-
de träd, buskar och gräsmattor. Träden utgör främst lövträd (ek, alm, ask, lönn, oxel och tiviallöv) med 
inslag av barrträd (tall). De flesta träden är av relativt ung ålder och bör ha planterats kring 1960- och  
70-talet. 

Naturvärden
En naturvärdesinventering har genomförts inom planområdet (Ekologigruppen, 170426) och fem 
objekt av visst naturvärde (naturvärdesklass 4) har identifierats. Naturvärdena inom planområdet är 
främst kopplade till träden. Vid inventering av området har enbart en naturvårdsart påträffats, ask . As-
ken är rödlistad som starkt hotad* och har högt signalvärde**. Inga naturvårdsarter knutna till träden; 
så som lavar, mossor och svampar har återfunnits inom planområdet. Träd med skyddsvärde (klass 
1-3) har mätts in (se bild sid 8). De träd med högst skyddsvärde (klass 1 och 2) samt askar bör bevaras 
i så stor utsträckning som möjligt. 

Mötesplatser, rekreation och friluftsliv
Kända målpunkter idag är pendeltågsstationen i Jakobsberg, Jakobsbergs centrum, Barkarby handels-
plats, Jakobsbergs sjukhus, Aspnässkolan med grundskola, förskola och öppen förskola, Allmogens 
förskola, Riddarparken, Hammarparken, Maria kyrka, Säby gård och Järvafältets naturreservat. 

Inom planområdet finns ett öppet,grönt gårdsrum som ligger i nord-sydlig riktning, med ett flertal 
mindre lekplatser och bollplaner för närområdeslek. Området är ca 1,5 hektar. Väster om planområdet 
ligger Riddarparken som bland annat inrymmer parklek och servering och är ca 1 hektar. Sydväst om 
planområdet ligger Hammarparken som bland annat inrymmer en plaskdamm och är ca 0,7 ha. 

Djurl iv
En inventering av fågelarter inom planområdet har utförts under våren 2017 (Ekologigruppen, 
(170622). Vid fältbesök påträffades totalt 16 fågelarter, samtliga av dessa bedöms häcka i området. An-
talet fågelarter är relativt lågt, vilket är att förvänta i denna typ av parkliknande miljöer som förekom-
mer i Engelbrektsområdet. Av de 16 fågelarterna som häckar i området är en skyddsvärd; tornseglare. 

Duvhök är också noterad men häckar inte i området och den föreslagna detaljplanen kommer inte att 
påverka artens möjligheter att hitta föda i området.

* Rödlistan för Sverige utarbetas av Artdatabanken och uppdateras vart femte år. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens 
status. Det finns sju kategorier: nationellt utdöd, akut hotad, starkt hotad, sårbar, nära hostad, livkraftig och kunskapsbrist.

** En signalart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändrå är någorlunda allmänt förekommande. Genom sin förekomst signa-
lerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett området och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. 
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Geotekniska förhål landen

Markförhållanden
Marken sluttar något mot väster och norr. Gården har en liten höjdrygg med högsta punkt i söder. 
Höjdskillnaden är ca 5 meter från den högsta punkten i söder (+24 m) ner till Magnusvägen, Engel-
brektsvägen (som ligger runt + 19 m) och Birgittavägen (som ligger runt +21 m). Området består av 
postglacial lera/lera-silt. 

Grundvattennivå
Grundvatten har inte påträffats i någon av de provpunkter där mätningar har gjorts i planområdets 
sydöstra del. 

Se Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Norconsult 2017-08-31.

Radon
En översiktlig undersökning av radonriskbedömning gjordes för hela kommunen under 1990-talet.
Planområdet bedöms ha låg-normal risk för radon. Förhållandena bör undersökas och redovisas mer i 
detalj inför bygglov för bostäder. 

Hydrologiska förhål landen

Vattendrag, sjöar
Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde vilket innebär att dagvattnet idag leds till Bäll-
staån via det kommunala dagvattennätet. 

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Bällstaån är av vattenmyndigheten klassad som en ytvattenförekomst med otillfredsställande ekolo-
gisk status och dess kemiska status klassas som ej god. Utöver den dåliga vattenstatusen har Bällstaån 
problem med återkommande översvämningar. Bällstaån berörs av MKN (miljökvalitetetsnormer för 
vatten) vilket uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. MKN för Bällstån 
anger att god ekologisk och kemisk status ska uppnås senast 2027.

För alla nya detaljplaner gäller det så kallade Icke försämringskravet, som innebär att belastningen på 
närliggande vattendrag aldrig får öka. Dagvattnet inom planområden måste även uppnå de för Järfälla 
kommuns fastställda riktvärden för Bällstaån:

Riktvärden för totalfosfor, suspenderad substans och olja
Avrinningsområde Totalfosfor Suspenderad substans Oljeindex
Bällstaån 80 μg/l 40 mg/l 0,5 mg/l

Riktvärde för metaller och miljögifter

Avrinningsområde Pb

μg/l

Cd

μg/l

Hg

μg/l

Cu

μg/l

Zn

μg/l

Ni

μg/l

Cr

μg/l

BaP

μg/l

Bällstaån 3,0 0,3 0,04 9,0 15 6 8 0,05
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Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför en skyldighet att vidta sådana åtgärder så 
att värdet kan underskridas. Halterna är angivna som årsmedelvärden. 

Enligt kommunens riktlinjer för dagvatten ersätts flödesbegränsningarna i redan exploaterade områ-
den, där bara enskilda fastigheter (max tre fastigheter) omfattas av ändringarna, med att dagvattenflö-
det inte får öka efter ändrad markanvändning vid ett dimensionerande 10-årsregn, klimatfaktor 1,25.

Markavvattningsföretag
Det finns två dikningsföretag inom planområdet, Jakobsbergs östra torrläggningsföretag samt Jakobs-
berg-Ängen torrläggningsföretag.

Dagvatten
Dagvatten från planområdet avleds i dagsläget via Järfällahus dagvattennät och det kommunala 
dagvattennätet till Bällstaån. Parkerings- och körytorna avvattnas främst via rännstensbrunnar som är 
anslutna till dagvattennätet. Övrigt dagvatten avrinner ytligt och infiltrerar i parkytor och diken inom 
området. Det befintliga totala dagvattenflödet vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet är beräk-
nat till 745 l/s för planområdet. 

I dagvattnet var halterna av de analyserade ämnena under riktvärden för dagvattenutsläpp enligt Stock-
holms läns landsting (2009). Vid jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (NV4913) 
överstegs Klass 3 (måttlig halt) i avseende på koppar, zink, alifater och PAH. Eftersom dagvattenbrun-
nen låg på en parkeringsplats är det möjligt att alifater och PAH kommer från bilar på området, t. ex. 
från avgaser, bildäck, oljespill osv. Halterna som påvisats bedöms inte utgöra en risk för människor 
eller miljö på området. Vattnet ligger på ett sådant sätt att exponeringsrisken är liten.

Se Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Norconsult 2017-08-31.

Bebyggelse
Inom planområdet finns det åtta byggnadskroppar. Samtliga byggnader är i åtta våningar och enhetligt 
utformade med likartade volymer och kulörer. Byggnaderna är skivhus, sammankopplade om tre och 
två byggnadskroppar med en förskjutning och passage emellan. Byggnaderna är orienterade i nord-
sydlig riktning och byggda i slutet av 1960-talet. Bebyggelsen har en tydlig fram- och baksida där 
huvudentréerna är placerade mot parken och garage finns i bottenvåningarna mot markparkeringen 
som ligger mot de allmänna bilvägarna.

Väster om planområdet finns samma bebyggelsetypologi som inom planområdet. Flerbostadshuset i 
sydväst (brf Allmogen) skiljer sig dock något i fasadmaterial. Byggnaden har ljus tegelfasad med bot-
tenvåning i mörkrött tegel. Gavlarna och de östvända fasaderna har även inslag av trä i faluröd färg. 

Öster om planområdet ligger Aspnässkolan som har ett antal lägre byggnader i en till två våningar. 
Byggnaderna är i tegel med sadeltak. Söder om Aspnässkolan ligger fyra punkthus byggda i slutet på 
1980-talet. Byggnaderna är i sju - nio våningar med pulpettak (brf Beckasinen). Fasaden är putsad i 
vitt och gult. I korsningen Birgttavägen/Folkungavägen ligger Jakobsberg sjukhus i ett plan.
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Befintlig bebyggelse.

Befintlig bebyggelsestruktur.

Stadsbild
Bebyggelsen inom planområdet är byggd under 
Järfällas expansiva period på 1960- och 1970-ta-
len. Grunden för utbyggnaden skedde enligt det 
modernistiska planeringskonceptet med funktions-
separering och plats för bilen. Byggnaderna är om-
gärdade av parkmark med genomgående gångvägar 
och stora parkeringsytor.

Kulturhistoriskt  värdeful l  miljö

Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 
Om man vid grävning eller annat arbete påträf-
far fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 
kulturmiljölagen.

Kulturhistorisk värdefull miljö
Nordöst om planområdet ligger Aspnässkolan som 
är utpekat som en kulturhistorisk värdefull miljö 
(Järfälla kulturhistoriska miljöer, Järfälla kommun 
och Stockholms läns museum, 1991). Skolmiljön 
anses, med sina välbevarade skolbyggnader från 
1901 och framåt, vara en viktig del av det moderna 
Järfällas historia.

Offentl ig  och kommersiel l  service
Planområdet ligger cirka 300 meter från Jakobs-
bergs centrum.  Jakobsbergs centrum har ett stort 
köpcentrum som utöver vårdcentral, apotek, bib-
liotek, tandläkarmottagning också erbjuder en stor 
mängd affärer, restauranger och annan kommersiell 
service. Cirka en kilometer från planområdet finns 
Jakobsbergs idrottsområde med gräsplan, simhall 
och ishall. 

Gator och trafik

Gatunät 
Området matas från Folkungavägen och Viksjöle-
den. Engelbrektsvägen och Magnusvägen är idag 
återvändsgator som slutar i vändplaner. Birgit-
tavägen, som avgränsar planområdet i öster, leder 
till Jakobsbergs sjukhus, bostadsrättsföreningen 
Beckasinens parkering samt genom servitut till 
Aspnässkolan och Kastanjens äldreboende. 
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Gång och cykeltrafik
Befintligt cykelnät är idag till stor del separerat från biltrafik. Längs med Birgittavägen går en separat 
gång- och cykelväg som i norr leder mot Aspnässkolan, vidare under planskild tunnel mot Vattmyra, 
och i söder mot Söderhöjden. Gårdsmiljön i nord-sydlig riktning genomkorsas av gång- och cykelstråk 
mot Jakobsbergs centrum i väster och Jakobsbergs sjukhus samt Aspnässkolan i öster. Magnusvägen 
och Engelbrektsvägen förbinds av en cykelväg.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger 500 meter från Jakobsbergs pendeltågsstation. Vid Aspnässkolan (Viksjöleden)   
finns en busstation där buss 567, 544 och 542 stannar. Buss 567 trafikerar sträckan  Sollentuna sta-
tion- Jakobsbergs station, buss 544 Söderhöjden - Jakobsbergs station  och buss 542 Kallhälls station 
- Jakobsbergs station. Buss 544 stannar även vid Folkungavägen.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Befintligt ledningsstråk med vatten-, spill och dagvattenledningar ligger i Engelbrektsvägen och Mag-
nusvägen samt i den gång- och cykelväg som knyter ihop de båda vägarna. Ledningsstråk finns även 
i gång- och cykelvägen i den norra delen av planområdet vid Aspnässkolan samt i den cykelväg som 
korsar gården i den södra delen av planområdet. Ledningsstråk kommer att behöva kompletteras med 
anledning av ny bebyggelse.

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt inom planområdet.

El 
Inom planområdet finns det två transformatorstationer. 

Tele och data
Fiberkablar för telefoni och data finns inom planområdet.

Avfall
Samtliga fastigheter inom planområdet, förutom flerbostadshuset i planområdets nordvästra del, är an-
slutna till sopsug. Sopsugsterminal ligger i planområdets västra del mot Riddarparkeringen. Sopsugen 
tar endast hushållssopor idag.

Störningar och risker

Farligt gods
Området avgränsas i norr av Viksjöleden som idag är en sekundär trafikled för farligt gods. Det 
innebär att leden endast rekommenderas för transporter som har sin mål- eller startpunkt längs vägen, 
någon genomfartstrafik med farligt gods bedöms inte förekomma. Alla transporter på Viksjöleden 
bedöms ske på dagtid då verksamheter som kan ta emot transporterna är bemannade. Idag finns det en 
verksamhet som kräver transporter av ADR-produkter på den aktuella sträckan av Viksjöleden. Verk-
samheten tillverkar rengöringsprodukter. 
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Sydöst om planområdet ligger en bensinstation. Det bedöms ske mellan två och tre transporter per 
vecka av bensin/diesel/etanol till bensinstationen. Dessa transporter bedöms ske via Folkungavägen 
och Dackevägen. Avståndet mellan bebyggelse och användningsområdet för bensinstation är cirka 50 
meter. Avståndet mellan bebyggelse och mätarskåpen är cirka 80 meter. Avståndet mellan bebyggelse 
och lossningsplatsen för tank är cirka 90 meter. 

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts med provpunkter i den del av planområdet 
som ligger närmast Jakobsbergs sjukhus och bensinstationen i korsningen Birgittavägen/Dackevägen 
och Folkungavägen. I undersökningen fastställs att samtliga provtagna ämnen var under Naturvårds-
verkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) utom i punkt NC3 där arsenikhalten 
var strax över riktvärdet för KM. Arseniken påvisades i en punkt som överlagras av asfalt och expone-
ringsrisken för arsenik bedöms som mycket liten. Med känslig markanvändning avses att markkvalite-
ten är lämplig för t.ex. bostadsändamål eller förskolor. Se Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
av Norconsult 2017-08-31.

3. PLANFÖRSLAG

Övergripande idé/vision
Engelbrektsområdet ska få en mer urban karaktär där fler bostäder, fler mötesplatser och olika typer 
av verksamheter ska beredas plats. En ny årsring ska tillföras området med en varierad, attraktiv och 
kvalitativ arkitektur.  Bebyggelsen ska bidra till att skapa en livfull funktionsblandad stadsmiljö i en 
mänsklig skala.

Ny bebyggelse placeras så att gården ramas in och gränsen mellan offentlig och privat mark förtydli-
gas. Gården utvecklas och gestaltas så att den inbjuder till användning och ger en känsla av trygghet.

Befintliga stråkbildningar ska förstärkas och tydliga gaturum ska skapas. Magnusvägen/Engelbrekts-
vägen ska omvandlas till en gata kantad av bebyggelse. 

Ny bebyggelse

Allmänt om användningen
Planförslaget möjliggör en komplettering av flera byggnadskroppar med i huvudsak bostäder med 
lokaler för service och handel i bottenvåningen. Byggrätt ges även för förskola och vårdboende. 
Kontorsverksamhet får inrymmas i alla byggnader. 

Förslaget rymmer cirka 300 lägenheter, varav ca 50 procent är smålägenheter 1-2 Rok, ca 30 
procent 3 Rok och ca 20 procent 4-5 Rok, men det är en preliminär bedöming utifrån framtaget 
exploateringsförslag.  

Offentlig och kommersiell service
Lokaler i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen möjliggörs i hela området genom bestämmelsen 
f1 som anger att del av bottenvåningens bjälklag ska ansluta till gatunivå och ha en lägsta våningshöjd 
om 4,0 m. Lokaler i bottenplan ger möjligheter för olika verksamheter att etablera sig i området vilket 
kan medföra en bättre service för de boende och att området befolkas under större delen av dygnet.  
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Centralt i området planeras ett trygghetsboende med ca 55 lägenheter i kombination med lokaler för 
publika- eller centrumverksamheter, förskola och/eller kontor i bottenplan. Den föreslagna byggnaden 
ligger i direkt anslutning till Riddarparken ger bra förutsättningar för funktioner som förskola och äld-
reboende. Publika lokaler i bottenplan mindre än 200 meter från Jakobsbergs centrum kan även skapa 
en viktig målpunkt och en förlängning av centrumstråket österut. 

I det sydligaste kvarteret planeras en integrerad förskola med 4 avdelningar i de nedersta våningarna  
på bostadshus. Förskolans gård är cirka 2000 m2 och ligger integrerad med en bostadsgård. Det finns 
utrymme för både en så kallad trygg liksom rörelsefylld zon enligt principerna i kommunens beslutade 
dokument om lekvärdesfaktor. Förskolan har goda förutsättningar för högkvalitativa lekmiljöer (rums-
lighet, sol, skugga, samspel mellan inne och ute, ett flertal aktivitetsytor, tillgänglighet och naturliga 
partier) och pedagogisk verksamhet. Cirka 200 meter från förskolan ligger Riddarparken som är ca 
1 hektar och utgör en sk lek- och aktivitetsplats (mötesplats för ett större området som vänder sig till 
barn och unga i åldrarna 0-18 år). 
Byggnadernas utformning och placering
Den nya bebyggelsen placeras så att tydliga gaturum bildas och gränsen mellan det offentliga och pri-
vata rummet förtydligas. För att säkra detta har byggrätter för lamellhus utmed Engelbrektsvägen och 
Magnusvägen försetts med bestämmelsen p1 (Byggnad ska placeras i gräns mot GATA1).

Byggrätt föreslås i huvudsak för vinklade smalhus. Dessa omfamnar den befintliga bebyggelsen och 
skapar tre stycken mindre gårdsformationer. Öst-västliga kopplingar bibehålls som möjliggör genvägar 
och siktlinjer genom strukturen. 

De föreslagna byggnaderna ska komplettera den befintliga höga och storskaliga bebyggelsen (8 vå-
ningar) genom sin mindre skala (4-6 våningar). Mot Viksjöleden i norr tillåts två nya punkthus vara 
10 våningar höga. För att reglera bebyggelsens höjd finns en bestämmelse om högsta antal våningar. 
Kompletterande reglering med högsta tillåtna nockhöjd tillkommer till granskningsskedet.            

Tillkommande bebyggelse ska bidra till en variationsrik miljö. Allmänna utformningsbestämmelser har 
införts som reglerar att balkonger/burspråk/utskjutande byggnadsdelar ska ha en minsta fria höjd om 
3,0 meter för att undvika en utvidgning av huskroppen och balkonger direkt på mark. Balkonger får 
inte heller skjuta ut från fasad mer än 1,5 mot gård och 0,5 m mot allmän plats. Synliga elementfogar i 
fasad får ej förekomma. Syftet är att uppnå en omsorgsfull fasadutformning. Ytterligare bestämmelser 
gällande bebyggelsens utformning ska utredas till granskningsskedet för att säkerställa ett kvalitativt 
arkitektoniskt uttryck. 

Det finns en allmän bestämmelse om att entréer ska vara orienterade mot gator för att levandegöra 
gaturummet. Bostadsentréer ska vara genomgående mot både gata eller gång- och cykelväg och gård 
samt markeras i fasaden. Utöver det finns en bestämmelse som anger att ramper till bostadsentréer inte 
får placeras mot gata. Ramper ska istället placeras på gårdssidan. 

Illustration på hur en del av bottenvåningens bjälklag ska ansluta till gatunivå.
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Illustrationsplan, Bernow och partners
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Flygvy från Viksjöleden, Bernow och partners 

Flygvy från Folkungavägen, Bernow och partners 
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Gårdar
Det långsmala gårdsrummet delas upp i mindre rumsbildningar. Den nya bebyggelsen hjälper till 
att rama in de gröna rummen så att tydligare väl definierade utemiljöer skapas som kan fungera som 
mötesplatser. Gårdarna ska upprustas och programmeras med lekytor för närlek, odling, grillplats, 
spontanidrott etc. En del av gårdarna avses underbyggas med garage. Underbyggda gårdar ska ges 
konstruktionsdimensioneringar och jorddjup för planteringar och ligga på samma höjd som övrig gård. 
Till granskningsskedet ska plushöjder på gårdarna anges. 

Möjlighet finns att uppföra komplementbyggnader och skärmtak inom angivna områden (korsmark) på 
varje gård. Inom varje angivet området får komplementbyggnader och skärmtak uppgå sammanlagt till 
max 150 m2 i byggnadsarea och med en totalhöjd om 4,5 m. Om byggnadsarean för en komplement-
byggnad överstiger 80 m2  ska komplementbyggnaden delas in i flera enheter.

Vy från en gård, Bernow och partners  

Värdefulla träd
En konsekvens av planens genomförande är att ett antal värdefulla träd kommer att avverkas. Uppåt 20 
stycken av klass 2 och ytterligare ca 20 stycken av klass 3. Ett antal klass 2 träd samt ett klass 1 träd 
längs Engelbrektsvägen får skyddsbestämmelser i form av n1 med innebörden att träd ska bevaras och 
att marklov krävs för fällning av träd. Sjukt eller skadat träd får fällas efter utlåtande från biologisk ex-
pert. Syftet med bestämmelsen är att skydda träd som utgör del av en allé som fortfarande kan sparas 
även efter planens genomförande.

I området finns även åtta alléer som är skyddade som biotoper enligt Miljöbalken 7 kap 11 §. Stora de-
lar av dessa alléer föreslås avverkas i detaljplanen. För att kunna genomföra detaljplanen i dessa delar 
krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna. En dispensansökan hanteras enligt Miljöbalken och 
är en separat process. Dispensansökan avses skickas in inför granskningen av detaljplanen. Återplante-
ring av nedtagna alléträd ska ske där så är möjligt, vilket regleras i avtal.



Dnr Kst 2015/417
SAMRÅDSHANDLING

2018-02-22

19

Grönytefaktor
En grönytefaktor säkerställer att en viss grönska tillkommer på kvartersmark. Det ger förutsättningar 
för ett gott mikroklimat och lufthygien, vattenbalans samt naturliga miljöer för människor, växter och 
djur. En lägsta grönytefaktor definieras per kvarter i detaljplanen (0,5 för bostadskvarter och 0,3 för 
verksamhetskvarter).

Respektive kvarters grönytefaktor räknas ut genom att kvarteret delas in i olika delytor beroende på 
dess karaktär (t ex grönska på mark, hårt tak, gräsarmerade ytor etc). Varje delyta får ett grönvärde 
mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och den lokala dag-
vattenhanteringen.

För att få fram talet för faktorberäknad yta multipliceras antalet m² av ytan med aktuell faktor. Efter att 
ha adderat alla de faktorberäknande ytorna divideras den totala faktorberäknade ytan med den totala 
tomtstorleken, allt enligt uppställningen:

För hela planområdet blir talet för grönytefaktor 0,52 vilket gör att kommunens lägsta angivna tal som 
är 0,5 för bostadskvarter är uppnått.

         Grönytefaktor =                    m2 total tomtstorlek
(m2 yta a·faktor) + (m2yta b·faktor)+(m2yta  c·faktor)
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Gator och trafik

Gatunät
Jakobsberg ska utvecklas till ett område med tydlig stadskaraktär. En av förutsättningarna för detta är 
att gatunätet är väl integrerat med genomgående gator och sammankopplade offentliga rum. Med detta 
som bakgrund föreslås Engelbrektsvägen och Magnusvägen bindas samman i lokalgata (Gata1) och 
rätas ut. Den nya gatusträckningen utgör också angöring till ny bebyggelse. Gatan utformas så att den 
inbjuder till låga hastigheter som bör inte vara högre än 30 km/h genom bostadsområdet.  

För att förhindra olämpliga utfarter finns utfartsförbud i delar av planområdet.

Engelbrektsvägen sektion B, Bernow och partners

Engelbrektsvägen sektion A, Bernow och partners
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Korsningar har belagts med plushöjder för att säkra att den nya vägsträckningen för Magnusvägen och 
Engelbrektsvägen hamnar i nivå med de befintliga vägarna och den befintliga bebyggelsens entréer.

Gång- och cykeltrafik 
Området ska göras mer promenadvänligt och därför kommer gatusektionerna att förändras så att det 
finns breda gångbanor på vardera sida (2,5 -3 meter) om gata samt separat cykelväg. Befintlig gång- 
och cykelväg mellan Engelbrektsvägen och Birgittavägen bevaras och fastställs i planen (GC-VÄG).

Parkeringar, varumottag, utfarter
Planområdet ligger inom zon A enligt Järfälla kommuns parkeringsnorm antagen i kommunfullmäk-
tige den 13 februari 2017. Det innebär:

Cykelparkeringsnorm Zon A

Bostäder - parkeringstalen anger minsta antal cykelplatser per bostad
1 Rok 1,5
2 Rok 2,5
3- Rok 3
Äldreboende 0,2

Verksamheter - parkeringstalen anger minsta antal cykelplatser per 1000 m2 BTA
Mindre handel, närservice eller restaurang i 
bottenvåning

0

Förskola, integrerad i bostadskvarter 5

Bilparkeringsnorm Zon A

Bostäder - parkeringstalen anger minsta antal bilplatser per bostad
1 Rok 0,3
2-3 Rok 0,5
4- Rok 0,7
Äldreboende 0,2

Verksamheter - parkeringstalen anger minsta antal bilplatser per 1000 m2 BTA
Mindre handel, närservice eller restaurang i 
bottenvåning

0

Förskola, integrerad i bostadskvarter 0

Enligt parkeringsnormen har byggherrar inom zon A möjlighet att under vissa förutsättningar använda 
fria parkeringstal för bil. För att tillämpa fria parkeringstal behöver ett antal kriterier uppfyllas. Dessa 
kriterier ställs samman via avtal vid varje enskilt projekt men skulle t.ex. kunna vara bilpool som ingår 
i hyran i 10 år, cykelpool (el, lådcyklar, cykelkärror), attraktiv och exponerad cykelparkering, kollek-
tivtrafikkort, avtal med cykelservice, information om kollektivtrafikavgångar i trapphus mm.
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Bilparkering
Bostadsparkering på kvartersmark anordnas för boende som markparkering (ca 200 p-platser), i under-
jordiska garage (ca 170 p-platser) och i befintliga garage i bottenvåningarna på befintliga byggnader 
(110 p-platser). Totalt kommer det att finnas 475 parkeringsplatser. Parkeringsnormen förväntas bli 
ca 0,5 parkeringsplats per lägenhet (649 befintliga lägenheter och ca 300 nya lägenheter) att jämföra 
med dagens ca 0,76 parkeringsplats per lägenhet. Underjordiska garage möjliggörs genom att bestäm-
melsen b1 (Marken får underbyggas. Bjälklag ska vara planterbart) tillförts på de områden som ansetts 
mest lämpliga för underjordiska garage.

Cykelparkering
Cykelparkering kan delvis ske i uppglasade utrymmen i anslutning till bostadsentré samt delvis på 
gård. Enligt parkeringspolicyn för Järfälla kommun ska cykelparkeringarna vara tydligt definierade 
och med möjlighet att låsa fast cykelns ram på samtliga platser. Inom bostadsområdet så bör det finnas 
i snitt ca 3 cykelplatser per bostad.

Störningar och risker

Buller, vibrationer
En första bedömning av planförslagets konsekvenser när det gäller buller har gjorts. Den nya vägen 
mellan Viksjöleden och Folkungavägen bedöms trafikeras av 2000 fordon per dygn varav 5% är tung 
trafik. 

Mot Viksjöleden och Folkungavägen exponeras ny bebyggelse för nivåer över riktvärdet 60 dBA men 
inte över 65 dBA som är maxvärdet för lägenheter om max 35 kvm. För lägenheter som är större än 35 
kvm krävs att de byggs genomgående eller får en anpassad teknisk lösning. I övrigt ligger bullernivå-
erna inom tillåtna gränsvärden.
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Preliminär beräkning

Bedömningsgrunder

Vid fasad:
Riktvärde 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå. Om riktvärdet överskrids måste
bostaden ha tillgång till en bullerskyddad
sida utanför hälften av bostadsrummen där
55 dBA inte överskrids.

För lägenheter upp till 35 kvm gäller är
riktvärdet 65 dBA.

Vid uteplats:
Riktvärde 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.

På förskolegård:
Riktvärde 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.

Engelbrekt, Järfälla

Dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik
Ljudnivå 1,5 m över mark och högsta nivå vid fasad

2017-17

2018-01-03

Bernow Partners

PM1
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Farligt gods

Viksjöleden 

Järfälla kommun har påbörjat en dialog med Länsstyrelsen om att upphäva Viksjöleden som rekom-
menderad sekundär trafikled för farligt gods. Idag sker transporter av ADR-produkter (kemikalier som 
klassas som farligt gods) via Viksjöleden till ett företag som tillverkar rengöringsprodukter i norra de-
len om centrala Jakobsberg. Andra verksamheter som har behov av transporter av farligt gods bedöms 
kunna ta alternativa vägar. Kommunen har även planer på att bygga om Viksjöleden från en snabbtra-
fikerad trafikled till att bli en stadsgata av boulevard karaktär för att bl.a. minska trafikhastigheten och 
skapa en tryggare gatumiljö.
Enligt en tidigare riskutredning för den aktuella vägen (Riskutredning med avseende på farligt gods 
på väg och järnväg för Riddersvik studentbostäder, Jakobsberg 11:8, 2016-10-07) kan bostadsbebyg-
gelse accepteras ca sex meter från Viksjöleden med skyddsåtgärder som brandsäker fasad och entréer 
samt luftintag vända från Viksjöleden. Riskutredningen kommer att revideras med undersökning av de 
faktiska transportmängderna av farligt gods som sker på Viksjöleden idag, vilket bedöms vara lägre än 
det som uppskattats i rapporten tidigare.  

Preliminär beräkning

Bedömningsgrunder

Vid bullerskyddad sida:
Riktvärde 70 dBA maximal ljudnivå nattetid,
kl 22 - 06. Får överskridas upp till 5 ggr/natt.

Vid uteplats:
Riktvärde 70 dBA maximal ljudnivå dag- och
kvällstid, kl 06 - 22. Får överskridas upp till
5 ggr/ timme.

På förskolegård:
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Engelbrekt, Järfälla
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En annan utredning som har tagits fram av Norconsult 2017 i samband med detaljplanearbete för 
Engelbrektsområdet utgår man från en osäkerhetsanalys där antalet transporter av farligt gods förbi 
planområdet ökar med 50 % och antalet boende inom planområdet ökar med 25 %. Risknivåerna be-
döms öka men överskrider inte kriteriet för tolerabla risker. 

Marken inom planområdet mellan Viksjöleden och planerad bebyggelse är plan utan några större höjd-
skillnader. Avståndet från Viksjöleden och planerad bebyggelse är som minst 23 meter vilket bedöms 
vara tillräckligt för att möjliggöra bostadsbebyggelse i norra delen av planområdet. 
Bensinstation
Söder om Folkungavägen ligger en bensinstation. Skyddsavstånd mellan bensinstationen och den före-
slagna bebyggelsen uppnås enligt rekommendationerna som anges riskutredningen (Norconsult 2017). 
Däremot innebär transporterna till bensinstationen en risk för att en eventuell olycka med brandfarlig 
vätska skulle innebära att vätskan rinner ner mot planområdet. Sannolikheten för en sådan olycka är 
inte bedömd i riskutredningen. Utredningen föreslår det för att förhindra att brandfarliga vätskor inte 
rinner ner mot planområdet vid en eventuell olycka med transporter av farligt gods anläggs ett dike 
eller vall längs vägkant. Alternativt kan ny bebyggelse lokaliseras på en högre nivå än vägen så att inte 
området mellan väg och bebyggelse sluttar ner mot bebyggelsen. På grund av den befintliga bebyggel-
sen inom planområdet är det knappast möjligt att anlägga ett dike eller en vall. Riskbilden och behov 
av möjliga åtgärder studeras närmare till granskningsskedet. 

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning, spillvatten
Området kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Befintliga ledningar kommer att flyttas 
och bytas ut. Kapaciteten på ledningarna behöver ses över.

Dagvattenhantering
En dagvattenutredning har genomförts av Norconsult AB, 2017-06-05. Av denna framgår att recipien-
ten för planområdet är Bällstaån. Idag avleds dagvattnet via Järfällahus dagvattennät och det kommu-
nala dagvattennätet. Beräkningar av befintlig föroreningsbelastning inom planområdet visar att majori-
teten av redovisade ämnen överstiger Järfälla kommuns föreslagna riktvärden. Idag förekommer ingen 
rening av dagvattnet utöver rening i befintliga diken och grönområden. 

Dagvattenutredningen visar att en total erforderlig fördröjningsvolym på 359 m3 krävs för området. 
Den föreslagna dagvattenhanteringen bygger på rening i rain gardens och skelettjordar för dagvatten 
från parkerings- och körytor som föreslås breddas till dagvattennätet. Efter föreslagna lösningar 
uppfylls icke-försäkringskravet för alla redovisade föroreningshalter. För takvatten som ej behöver 
renas föreslås fördröjning i kassett- eller makadammagasin. Kassettmagasinen är dimensionerade för 
att kunna fördröja den totala erforderliga fördröjningsvolymen. Det befintliga ledningsnätet behöver 
anpassas efter exploatering. Området föreslås höjdsättas så att dagvattnet avrinner från byggnaderna 
samt att dagvatten från parkeringsytor leds till föreslagna rain gardens och skelettjordar. Alternativ till 
dessa föreslagna lösningar är makadammagasin istället för kassettmagasin samt gröna tak på de nya 
byggnaderna för att minska magasinsvolymen inom området. Tillräcklig plats för föreslagna dagvat-
tenlösningar finns inom de gröna gårdarna. 

Energiförsörjning
E.ON äger fjärrvärmenätet i Järfälla kommun som de nya bostäderna kommer att anslutas till. En kor-
tare del av fjärrvärmeledningen i områdets södra del kommer att flyttas.
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Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser för t.ex. 
utformning och dimensionering finns i avfallsföreskrifterna med tillhörande tillämpningsanvisningar. 
Närmaste återvinningsstation finns vid Görvälns återvinningscentral på cirka 3 km avstånd. Under 
byggtiden ska restprodukter sorteras. 

Befintlig central för sopsug flyttas till planområdets östra del med användningen E (Tekniska anlägg-
ningar). Tillkommande bebyggelse ansluts till sopsugssytemet. Återvinningsrum för övrig källsorte-
ring inryms i bostadshusens bottenvåningar, alternativt i komplementbyggnader.

El
Elnätet byggs ut i samband med utbyggnad av gator och ny bebyggelse. Det finns inget behov av fler 
nätstationer för att elförsörja nybyggnationen i området. Befintlig nätstruktur har plats för den tillkom-
mande lasten. Befintlig elnätstation föreslås flyttas inom en radie på 50 meter från befintlig placering. 
Ett område med användning E (Tekniska anläggningar) säkrar möjlighet till flytt. Nätstationerna är 
betongstationer och kommer att bytas ut då de flyttas och ersättas av nya plåtnätstationer. 

Bredband
Planerad bebyggelse kommer att anslutas till befintligt tele- och fibernät. 

4. KONSEKVENSER

Behovsbedömning 
Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljpåverkan som beskrivs i PBL 4 
kap 34 § eller MB 6 kap 11§. Därmed kommer en miljöbedömning inte att göras.

Bedömningen grundar sig på att området redan är exploaterat, planens förhållandevis begränsade geo-
grafiska utbredning samt antalet huskroppar som föreslås. Dessutom ska centrala miljöaspekter iden-
tifierats och hanterats löpande under planarbetet genom relevanta utredningar, med målet att minska 
planens negativa påverkan. 

Bullersituationen, påverkan på MKN för Bällstaån och översvämningsrisk är särskilt viktiga att belysa 
i det fortsatta planarbetet. Utformning och placering av nya byggnader bör utredas då en viss risk för 
höga bullernivåer och dålig utomhusluft från Viksjöleden samt Folkungavägen kan förekomma. Plan-
förslaget kräver en riskutredning för rekommenderade vägar för farligt gods. 

Sammanfattning av konsekvenser
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande. 

Klimatpåverkan och hushållning med naturresurser
Genom planens genomförande uppförs ny bebyggelse i en redan bebyggd stadsmiljö med god kollek-
tivtrafikförsörjning. På detta vis hushålls det med kommunens byggbara mark och befintlig infrastruk-
tur kan användas mer effektivt. Boende får närmare till offentlig och kommersiell service då sådan 
verksamhet möjliggörs. Närliggande servicefunktioner kan leda till färre bilresor.
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Naturmiljö
Den mest påtagliga konsekvensen av planens genomförande är att grönytor försvinner och att flera träd 
måste avverkas.

Tornseglare är en takhäckare och livsmiljöerna för denna art bedöms inte påverkas negativt av den 
föreslagna utbyggnaden.

Vattenkvalitet
Planområdet är beläget inom Bällstaåns avrinningsområde. För att på sikt uppnå en god vattenstatus i 
recipienten Bällstaån ska dagvattnet i första hand uppfylla det så kallade icke försämringskravet. En-
ligt dagvattenutredningens beräkningar av befintlig föroreningsbelastning inom planområdet överstiger 
visar att majoriteten av redovisade ämnen Järfälla kommuns föreslagna riktvärden. Idag förekommer 
ingen rening av dagvattnet utöver rening i befintliga diken och grönområden.  Utredningen konstaterar 
att samtliga föroreningshalter förutom kväve som överstiger med 1 kg/år uppfyller icke-försämrings-
kravet, det vill säga att föroreningsmängden inte ökar i området efter exploatering. Med föreslagna 
åtgärder bedöms därför inte en exploatering inom området medföra att miljökvalitetsnormer för vatten 
i Bällstaån överskrids.

Luft
Planen innebär inte att någon miljökvalitetsnorm för luft överskids. Samtliga halter ligger under miljö-
kvalitetsnormerna. 

Kulturmiljö och stadsmiljö
Stadsmiljön kommer att påverkas påtagligt. Den enhetliga och storskaliga bebyggelsen från 60-talet 
kommer att kompletteras med mer småskalig bebyggelse. Engelbrektsvägen och Magnusvägen kom-
mer kopplas samman och bli en stadsgata vilket ger området en mer urban gatustruktur.

Buller och Risker
Området är utsatt för buller och risk men ny bebyggelse bedöms klara gällande riktvärden. 

Barnkonsekvenser
Den nya bebyggelsen placeras så att halvslutna kvarter med en inre gårdsstruktur av privat karaktär 
skapas. De privata halvslutna gårdarna skapar trygga tydliga miljöer med goda kvalitéer för barn i 
lägre åldrar men skapar också möjlighet för de äldre barnen att röra sig mellan gårdarna. Längs de nya 
gatorna planeras breda gång- och cykelbanor vilket ger en fortsatt trygg skolväg med möjlighet för 
barn att själva eller tillsammans med föräldrar gå och cykla till skolan.

Trygghet och säkerhet
Tillkommande bostadsbebyggelse kan bidra till att öka den upplevda tryggheten då fler människor rör 
sig utefter gatan och ser ut på gatan. Vidare skapar planen förutsättningar för aktivitet i bottenvåning-
arna med möjlighet att bedriva verksamheter såsom kafé eller restaurang. Upplevelsen av trygghet kan 
komma att förstärkas om området innehåller såväl dag- som kvällsaktiviteter.  

Gården, som enligt boende (tidig medborgardialog), upplevs otrygg delas upp i mindre rum/gårdar så 
att väl definierade utemiljöer tillskapas som kan fungera som mötesplatser. 
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5. GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tek-
niska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genom-
förandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som vägledning till de 
olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, vägar, VA-anläggningar 
m.m. regleras således genom respektive speciallag.

Organisatoriska frågor

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som standardförfarande.

Preliminär tidsplan 
Antagande av detaljplan    Kvartal 1, 2019

Detaljplan vinner laga kraft (tidigast)  Kvartal 1, 2019

Byggstart allmänna anläggningar  Kvartal 4, 2019

Byggstart kvartersmark    Kvartal 2, 2020

Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft utan överklaganden.

Projektering och utbyggnad av allmänna platser, såsom vägar och parker, samt av vatten- och spillvat-
tenledningar beräknas påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Bostäder och allmänna anläggningar bedöms kunna vara utbyggda ca fem år efter detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs detalj-
planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt 
som inte utnyttjats. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men 
ändras eller upphävs planen utgår ingen ersättning för de rättigheter som gått förlorade.

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplan och ansvarar för erforderliga avtal. Bygg- och mil-
jöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid granskning av lov och anmälan. Lantmäterimyn-
digheten ansvarar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på kommunens eller byggherrens initiativ. 
Åtgärderna ska bekostas av byggherren.

Järfällahus AB (Exploatören) ansvarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av enskilda 
anläggningar och bebyggelse på kvartersmark. 

Huvudmannaskap
Järfälla kommun kommer att vara huvudman för allmänna platser. Allmän plats omfattar gator samt 
gång- och cykelvägar. Kommunen ansvarar för utbyggnad inom allmän platsmark. Exploatören kan 
komma att ansvara för utbyggnad av mindre delar av allmän platsmark enligt exploateringsavtal.
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För mark som enligt detaljplan är utlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap har kom-
munen både rättighet och skyldighet att lösa in marken. Överföring avses ske till kommunal fastig-
het. Inom detaljplanen ägs mark som ska lösas in av exploatören Järfällahus AB och marköverföring 
regleras i exploateringsavtal och separat överenskommelse om fastighetsreglering. 

Utbyggnad av anläggningar för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten samt drift och underhåll 
av dessa ledningar handläggs av bygg- och miljöförvaltningen, Järfälla kommun. Från kommunal för-
bindelsepunkt i allmän platsmark ansvarar respektive fastighetsägare för enskilda ledningar. 

Befintliga ledningar inom blivande kvartersmark, som inte kan ligga kvar, kommer att ersättas med 
nya ledningar i allmän platsmark. Ledningsrättshavare ansöker om prövning eller omprövning av led-
ningsrätt till Lantmäteriet. Eventuell ersättning till fastighetsägare för ledningsrätt regleras i avtal.  

Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten som uppkommer på kvarters-
mark. Dagvattnet ska i första hand omhändertas inom den egna fastigheten. Dagvatten från fastigheter 
ska infiltreras/fördröjas och renas inom kvartersmark innan anslutning till VA-huvudmannens led-
ningsnät. 

För dagvatten som uppkommer på allmän plats ansvarar kommunen.

E.ON Elnät AB är elnätsägare inom området och ansvarar för om- och nybyggnad av elnät för befintlig 
och ny bebyggelse.

E.ON Värme AB ansvarar för fjärrvärme inom området.

Telenät och fiberoptiskt nät byggs ut och ägs av olika privata aktörer, som också ansvarar fördrift och 
underhåll av dessa anläggningar.

Järfällahus AB ansvarar för befintlig sopsugsanläggning.

Avtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan Järfälla kommun och Järfällahus AB i vilket bl a kostnader 
för upprättande av detaljplan regleras. 

Ett exploateringsavtal för reglering av marköverlåtelser, exploateringsersättningar, anslutningsavgifter, 
gestaltning och miljöprogram samt övriga genomförandefrågor ska upprättas mellan Järfällahus AB 
och kommunen och godkännas i samband med antagande av detaljplanen. Under respektive rubrik i 
denna genomförandebeskrivning redovisas dessa frågor. Till exploateringsavtalet biläggs kvalitets-
program för att säkerställa överenskomna kvalitéer för bebyggelsen och utemiljön på kvartersmark.  
Avtalet förutsätter för sin giltighet att detaljplan antas genom beslut som vinner laga kraft. 
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Fastighetsrätts l iga frågor

Markägoförhållanden
Befintlig allmän platsmark inom planområdet ägs av kommunen. Berörd kvartersmark ägs av Järfäl-
lahus AB och HSB bostadsrättsförening Allmogen. 

Fastighet: Fastighetsägare:
Jakobsberg 11:5 Järfälla kommun
Jakobsberg 2:1871, 2:1872, 2:1873, 2:1876, 
2:1877, 2:1902, 2:1903, 2:1911

Järfällahus AB

Jakobsberg 2:1929 HSB Brf Allmogen i Järfälla

Ny kvartersmark är markerad med röd skraffering och ny allmän platsmark är markerad med blå 
skraffering.
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Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder krävs för att fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. 

Den mark som är utlagd till allmän plats ska övergå i kommunal ägo. Det avses ske genom att mark 
för allmän plats regleras över till kommunens fastighet Jakobsberg 11:5, vilket omfattar ca 3 917 kvm. 
Delar av allmän platsmark enligt gällande plan planläggs som kvartersmark för bebyggelse. Dessa 
markområden, som omfattar ca 2 227 kvm, ska överlåtas till Järfällahus AB enligt exploateringsavtal. 
Se nedanstående karta. 

Kvartersmark för elnätstation, omfattande ca 60 kvm, ska avstyckas från Jakobsberg 2:1877 och 
övergå i kommunal ägo. 

Detaljplanen möjliggör avstyckning av nya fastigheter för tillkommande byggrätter för bostadsända-
mål. Exploatören ansvarar för fastighetsbildning inom kvartersmark. 

Exploatören bekostar den fastighetsbildning som krävs för exploateringens genomförande.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom området finns en gemensamhetsanläggning för sopsug, Järfälla Jakobsberg GA:1, vilken är 
gemensam för fastigheterna Jakobsberg 2:1872, 2:1873, 2:1876, 2:1877 samt 2:1911. I samband med 
utbyggnaden kommer denna anläggning att behöva byggas om och terminalen flyttas till nytt område 
för teknisk anläggning. Gemensamhetsanläggningen ska därmed omprövas.

Om flera fastigheter bildas i området för flerbostadshus kan det finnas behov av att bilda gemensam-
hetsanläggning för parkering, kör- och grönytor o dyl.

Servitut
Fastigheter inom området belastas med ömsesidiga avtalsservitut för gemensamma VA- och värmeled-
ningar. Dessa servitut kommer att behöva justeras i samband med exploateringens genomförande. 

Ledningsrätt
Inom området finns en ledningsrätt för fjärrvärme, 01-JÄF-2507.1, som belastar fastigheten Jakobs-
berg 2:1876. I och med exploateringen av området kommer ledningen inom denna del flyttas till 
allmän platsmark och därmed behöver ledningsrätten omprövas. 

Omprövning av ledningsrätter bekostas av exploatören.

Fastigheter som avstår mark till allmän plats redovisas i nedanstående tabell
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Övriga ledningsinnehavare svarar vid behov själva för tryggandet av sina ledningsnät genom lednings-
rätt eller servitut.

Fastighetsindelningsbestämmelse
Kommunens bedömning är att fastighetsindelningsbestämmelse inte behöver upprättas i detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Anläggningskostnader

Allmän plats
Kostnader för utbyggnader inom allmän platsmark ska fördelas mellan exploatören och Järfälla kom-
mun enligt exploateringsavtal.

Bebyggelse på kvartersmark
Exploatören svarar för byggnader och andra enskilda anläggningar inom kvartersmark om inte andra 
avtal tecknas. E.ON Elnät ansvarar för utbyggnad inom E-område. 

Vatten, spill- och dagvatten
Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten-/spillvatten-/dagvattennät tas ut enligt för tidpunkten 
gällande VA-taxa. Debitering sker när förbindelsepunkt är upprättad och anslutning kan ske. Anlägg-
ningsavgiften täcker kostnaden fram till och med förbindelsepunkt. Till detta kommer respektive 
fastighetsägares kostnad för servisledning mellan förbindelsepunkt och byggnad.

Exploatören ska enligt exploateringsavtal bekosta omläggning av allmänna ledningar som behöver 
flyttas p g a utbyggnad inom kvartersmark inom planområdet. 

El och tele
Kostnaden för anslutning till el- och telenät debiteras enligt gällande taxa av respektive ledningsägare. 
Exploatören ska bekosta flytt av befintlig nätstation samt flytt av ledningar. 

Fjärrvärme
I planområdets sydöstra hörn ska en fjärrvärmeledning flyttas på en kortare sträcka. Flyttningen bekos-
tas av exploatören. Omprövning av ledningsrätt med anledning av detta ska bekostas av exploatören.

Plankostnader och bygglovsavgift
Kostnaden för upprättande av detaljplan är reglerad genom avtal. 

Bygglovsavgift tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglovsansökan. Planavgift ska inte utgå 
för ny- och ombyggnad inom planområdet.

Förrättningskostnader
Lantmäteriet fördelar förrättningskostnaden mellan sakägarna i enlighet med fastighetsbildningslagen/
anläggningslagen/ledningsrättslagen om inte annat avtalats. Exploatören ska stå för förrättningskost-
nader för marköverlåtelser mellan exploatören och kommunen, omprövning av gemensamhetsanlägg-
ningar samt för omprövning av ledningsrätt. 
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Tekniska frågor

Ledningar mm
Inom planområdet finns befintliga ledningar som vid ett genomförande av planen måste flyttas. 

Vatten och avlopp
Området ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 

För tomtmark gäller att dagvatten i första hand ska infiltreras inom respektive fastighet (LOD). Dag-
vatten ska hanteras enligt utförd dagvattenutredning. Under byggtiden ska dagvatten från byggarbets-
plats omhändertas för att säkerställa att läckage inte sker till vattendrag och dylikt. 

Geoteknik och radon
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för geotekniska undersökningar som krävs i samband med nybygg-
nad och ombyggnad. Kommunen ansvarar för geotekniska undersökningar för utförande av allmänna 
anläggningar.

Avfall
Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintlig sopsugsanläggning eller få annan typ av avfallshan-
tering. Möjligheten att behålla befintlig sopsugsanläggning och val av avfallshantering ska utredas 
närmare i det fortsatta planarbetet. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell ombyggnad av 
sopsugsanläggningen.

Skydd av vegetation
För vegetation inom planområdet, vilken bedöms ha höga naturvärden enligt naturinventeringen, ska 
särskilda regler gälla vid schakt- och ledningsarbete. Detta regleras i exploateringsavtal.   

MEDVERKANDE
Medverkande tjänstemän:

David Nordin, Trafik

Niklas Nordstyröm, Trafik

Patrick Galera Lindholm, Miljö

Niklas Nyström, Bygglov

Lina Alfares, Projektledning

Medverkande konsulter:

Christer Hallberg, Exploatering, Struktor

Henrik Storm, Planarkitekt, Nyréns Arkitektkontor

Kerstin Bernow, Arkitekt, BERNOW & PARTNERS ARKITEKTER AB

Malin Danielsson      Kristupas Liorancas

Planchef       Planarkitekt    
 



postadress: 177 80 Järfälla

telefon växel: 08-580 285 00

epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se 

webbplats: www.jarfalla.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadsavdelningen, planenheten

Kristupas Liorancas

epost: kristupas.liorancas@jarfalla.se

 
INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD

Detaljplanen upprättas med standardförande enligt följande tidplan:

Samråd   21 mars - 20 april 2018

Granskning  kvartal 4 2018

Beslut om antagande kvartal 1 2019

Samråd pågår under tiden 21 mars - 20 april 2018. Planhandlingarna finns tillgängliga på kommu-
nens webbplats www.jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa hos kommunens kundtjänst, 
Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast dag månad år till Kommunstyrelseför-
valtningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.


