
 

YTTRANDE 
 

 
 
 
 
 

Planavdelningen 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
 
 

 
Yttrande över samrådshandlingar, detaljplan Barkarbystaden VI, 
fastigheter Barkarby 4:1 och Barkarby 2:2 

 
Plankarta med bestämmelser 

 

Användningsgränsen för tunnelbanan på plankartan gör att plankartan blir svårläst, 

då informationen delas upp med många användningsgränser. Kan denna utgå 

eftersom det finns ett plankarteutsnitt som visar avgränsningen? 

 
S1 medger förskola inom kvarter. Miljö- och bygglovsnämnden (nämnden) föreslår 

att beteckningen ändras till skola för att inte låsa användningen till enbart förskola. 

 
Beteckningen ”x” som anger att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik är 

svår att hitta och tyda på plankartan. 

 
Punktprickade mark med betydelsen ”Byggnad får inte uppföras” innebär att plank, 

murar och andra anläggningar får anläggas. Eftersom den punktprickade marken 

endast förekommer vid fornlämningar är det lämpligare att ange att marken inte får 

bebyggas. 

 
Det är otydligt när samråd ska ske med Länsstyrelsen gällande fornlämning. Det bör 

förtydligas vad som räknas som åtgärd och ingrepp och vilket avstånd som utgör dess 

närområde. 

 
Det bör övervägas om fornlämningen utgör ett allmänt intresse, samt om allmänheten 

avhålls från platsen genom dess placering inom kvartersmark. 

 
Under ”utformning” anges att bostad inte får inredas i komplementbyggnad. 

Meningen kan strykas då en komplementbyggnad inte kan innehålla bostad. 

 
Ordet ”lastfar” som står under bestämmelsen e1 000 är ett svårt fackord vilket inte 

finns med i rikstermbanken. Kan ordet ersättas med ”infart till garage”? 

 
Ska rubriken ”Lov med villkor” ange att lov inte får ges? Annars kan rubriken ändras 

till ”Startbesked med villkor”. 

 
Informationstexten om fornlämningar bör flyttas upp till rubriken 

skyddsbestämmelser gällande fornlämningar. 
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Det är positivt att det finns en hänvisning under ”Skydd mot störningar” till 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller på skolgårdar (och förskolegårdar). Med 

nuvarande formulering rikserar den dock att inte ge någon större effekt då det inte är 

beskrivet hur stor del av gården som ska klara 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal nivå. Formuleringen bör följa Naturvårdsverkets riktlinjer; ”De delar av 

gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet”. I praktiken blir det i 

princip hela den effektiva gårdsytan. Vid tillsyn av förskoleverksamheten kan 

tillsynsmyndigheten komma att ställa krav på bullerdämpande åtgärder för gårdsytan 

om riktlinjerna från Naturvårdsverket inte följs. 

 
I det västliga kvarteret som gränsar till parkmarken finns en fornlämning på gårdsytan 

där en förskolegård ska inrymmas. En upplysning om att samråd ska ske med 

Länsstyrelsen innan åtgärder och ingrepp kan vidtas finns i plankartan. Det är 

olämpligt att ingen tydlig avgränsning finns i kartan mellan den del av gården som 

pekas ut i planen för skyddsvärt fornminne och den yta som är tillgänglig för att 

anlägga förskolans friyta. För att friytan ska kunna uppfylla Boverkets allmänna råd 

(BFS 2015:1) ska ytan bland annat erbjuda varierande terräng- och 

vegetationsförhållanden vilket skulle kunna innebära en konflikt med fornlämningen. 
 
 

Planbeskrivningen 
 

På sidan 3 i planbeskrivningen anges att ett kvalitetsprogram arbetas fram för att 

styra utformningen av bebyggelsen genom avtal vid försäljning av kommunägd 

mark. Då all mark är kommunägd kan utformningen regleras av kvalitetsprogrammet 

och behöver inte stå med som planbestämmelse. 

 
På sidan 13 i planbeskrivningen beskrivs tilläggsbestämmelserna S1, E1, P och D1. 

Förklaringarna uttrycks med de olika modala hjälpverben: ”kan finnas”, ”ska 

inrymmas”, ”kan inrymma” och ”medger”. Skillnaden i betydelsen för ”ska”, ”kan” 

och ”medger” framgår inte av hur tilläggsbestämmelserna är angivna i 

planbestämmelserna. Det bör göras ett förtydligande av begreppen. 

 
Nämnden förespråkar att det görs ett tillägg avseende balkonger och burspråk på sidan 

15 i planbeskrivningen, om att inglasningar ska göras varsamt för att behålla 

byggnadens karaktärsdrag samt för att säkerställa en god bebyggd miljö med särskild 

hänsyn till taklandskapet. 

 
Inom området planeras för fem förskolor, integrerade i flerbostadshus. Det saknas 

beskrivning av vilka avsikter man har för utformning av dessa i planhandlingarna. 

Boverkets vägledning och allmänna råd för friyta på skol- och förskolegård (BFS 

2015:1) ska enligt vägledningen tillämpas i planeringen. Med anledning av detta bör 

det framgå hur friytorna ska utformas avseende storlek, sol- och skuggförhållanden, 

ljus- och ljudmiljö samt möjlighet till variation i vegetation och terräng (se Boverkets 

vägledning, rapport 2915:8). För att räknas som friyta för en förskola ska ytan ligga i 

direkt anslutning till byggnaden. 

 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 

I MKB:n behandlas konsekvenser för barn, bland annat förs ett resonemang om 

konsekvenser av hur stora förskolegårdarna inom planområdet kommer att bli. 

Nämnden vill påpeka att det inte finns några uppgifter i planhandlingarna som visar 

hur stora gårdarna kommer att bli i praktiken, och det är därmed inte möjligt att 
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bedöma konsekvenser och lämplighet i skolornas placering. Att beakta hela 

innegårdarnas storlek blir inte relevant då det inte finns någon bindande reglering av 

fördelningen mellan förskola och övriga intressen. Inom bygglovet finns inte 

möjlighet att ställa krav på att förskolans friyta ska gå före de boendes intresse av att 

nyttja gården om det inte är avgjort i detaljplanen. Med bakgrund av detta behöver det 

inom planarbetet avvägas vilka avsikterna är för att inte riskera negativa 

konsekvenser för barns hälsa och livsmiljö. 

 
Det saknas helt redovisning av vilken luftkvalitet man kan förvänta sig inom 

planområdet, och eventuella konsekvenser av detta. En komplettering i MKB:n med 

en sådan bedömning och eventuellt behov av en utredning behöver göras. 

 
MKB:n redovisar positiva konsekvenser avseende föroreningar då området kommer 

att saneras på perfluorerade ämnen, PFAS. Då det ännu inte är avgjort hur sanering 

kan ske, och inte heller klargjort hur hela föroreningsbilden ser ut, bör det framgå att 

detta är under förutsättning att detta är möjligt. Det bör också framgå att det finns en 

risk för att utbyggnaden av området har en negativ konsekvens för ytvatten då det 

förekommer en diffus spridning av PFAS i området som sannolikt kommer att 

förorena länshållningsvatten under byggskedet. 

 
MKB:n redovisar en rad viktiga åtgärder för dagvatten som bör implementeras i 

planprojektet till nästa skede. 

 
MKB:n redovisar antal soltimmar i området vid vårdagjämning den 20 mars. På vissa 

av innegårdarna där förskolor ska placeras är antalet soltimmar mindre än noll på stora 

delar av kvartersmarken. Om förskolornas friytor placeras här kan inte Boverkets 

allmänna råd (BFS 2015:1) anses vara uppfyllda. Friytan ska ha goda ljusförhållanden 

med både sol och skugga. Av de allmänna råden framgår att slagskugga från byggnad 

inte utgör en acceptabel lösning på UV-problematiken. 

 
Eftersom MKB:n fortfarande är under arbete kommer den att behöva granskas i sin 

helhet när dokumentet är färdigställt. 

 
Strålning och säkerhet 

 

Planen möjliggör för att nätstationer inom kvartersmark på flera platser genom 

planbestämmelsen E1. Nätstationerna alstrar elektromagnetiska fält som kan orsaka 

en olägenhet för människors hälsa om de inte placeras och utformas på rätt sätt. På 

flera av platserna sammanfaller bestämmelsen med S, som står för förskola. Hur 

placeringen blir inom kvarteret framgår inte. För att lämpligheten i planen ska kunna 

bedömas behöver det redovisas hur stationer och tillhörande ledningar kan anläggas 

inom kvarteren för att inte riskera för höga nivåer av strålning eller upplevd oro i 

förskoleverksamheten och/eller bostäderna. Studier från bland annat Västra 

Götalandsregionen visar att ett avstånd på 15 m från en nätstation är en lämplig 

tumregel för placering av bostäder för att undvika både strålning i för hög dos och oro 

hos de boende. 
 

Buller, bullerutredning 
 

Enligt utredningen finns det risk för att buller från tryckutjämningsschakt kan 

medföra olägenhet för människors hälsa för dem som bor i närhet till schaktet. För att 

kunna fastslå lämpligheten med placeringen av utjämningsschakt behöver 

planprojektet kunna visa att schaktet kan uppföras utan att olägenhet för människors 



4 (7) 

 

 
hälsa uppkommer. En redovisning av vilket buller som alstras och vilka nivåer det 

ger upphov till i närliggande bostäder behöver göras. Det behöver också framgå att 

det är möjligt att vidta de åtgärder som krävs för att reducera nivåerna så att 

olägenhet inte uppstår. Åtgärderna kan sedan projekteras av SLL inom 

tunnelbaneprojektet. 

 
Enligt bullerutredningen kommer gaturum och torg att utsättas för höga bullernivåer. 

Vilka nivåer som kan förväntas inom parkmarken framgår inte heller. Då det saknas 

riktvärden för dessa miljöer ses inte nivåerna som något problem, och inga 

skyddsåtgärder föreslås. Nämnden vill upplysa om att ljudmiljön på allmänna platser 

kan ha stor betydelse för hur attraktivt ett område upplevs både för boende och 

besökare. Att även studera dessa miljöer och överväga alternativa lösningar och 

åtgärder för att skapa mindre bullerutsatta allmänna ytor kan öka livskvalitén för de 

boende och göra att området som helhet upplevs mer attraktivt. Ett gott exempel på 

detta är Göteborgs stad som arbetar med att, utöver att innehålla riktvärden för buller 

inomhus, skapa tillgång till goda ljudmiljöer på allmänna platser, parker och torg. 

Göteborgs stad har också antagit ett lokalt miljömål om att de boende i staden ska ha 

tillgång till en god ljudmiljö både inne och ute, samt tagit fram en vägledning för 

trafikbuller i planeringen som visar hur kommunen ska arbeta för att målet ska kunna 

uppnås. Nämnden rekommenderar att även Järfälla kommun ser över dessa 

möjligheter i planarbetet för att skapa en bättre ljudmiljö i kommande 

bostadsområden. 

 
I bullerutredningen framgår att riktvärdena för trafikbuller inomhus inte kommer att 

kunna innehållas i vissa lägenheter i särskilt utsatta lägen, och här föreslås 

byggnadstekniska lösningar i form inglasade balkonger och liknande. Nämnden vill 

påpeka att med anledning av den höjning av riktvärdena i förordningen om 

trafikbuller i bostäder (SFS 2015:216) med 5 dB som gjordes 2017 kan inte denna 

typ av lösningar accepteras i samma utsträckning som tidigare. Höjningen föregicks 

inte av några studier som visade att människors hälsa inte påverkas negativt av de 

nya nivåerna, och innan den nya ändringen har kunnat utvärderas kan överskridanden 

inte anses acceptabla genom miljöbalkens försiktighetsprincip. Även av PBL (2 kap, 

5§) framgår att bullerstörningar ska förebyggas i planering och bygglov. Nämnden 

anser därmed att det är motiverat att bullerutredningen kompletteras med förslag på 

mer övergripande åtgärder och/eller anpassningar av byggnadernas utformning som 

kan göras så att fasadvärden kan innehållas. Om problemet lämnas till bygglovskedet 

kan frågan bli svår att lösa då den kan innebära inskränkning av byggrätten. 

 
Luftkvalitet 

 

En utredning av luftkvalitén i planområdet behöver tas fram för att säkerställa att en 

tillräckligt god luftmiljö kan uppnås för verksamheten. Utöver miljökvalitetsnormen 

bör resultaten jämföras med miljökvalitetsmålen för luft. Miljökvalitetsnormen utgör 

en högsta nivå vilken inte får överskridas. Halterna av partiklar och kväveoxider vid 

denna nivå innebär inte att det föreligger en god luftmiljö. 

 
Järfälla kommuns översiktsplan pekar ut en riktning på området som syftar till att 

kommunen ska växa med kvalitet, ”Områden för barns lek ska i första hand placeras i 

områden med god luftkvalitet” (pkt j, s 34). För att det ska framgå att man tagit 

hänsyn till detta i planarbetet behöver en utredning visa vilka nivåer av 

luftföroreningar man kan förvänta sig inom planområdet. Med ”god luftkvalitet” kan 
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man inte anse att nivåer upp emot miljökvalitetsnormen är rimliga, här behöver 

miljökvalitetsmålet för luft beaktas. 
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Förorenade områden 
 

Nämnden rekommenderar att föroreningar ska vara ordentligt undersökta inför 

granskningsskedet. Eventuella efterbehandlingsåtgärder som krävs för att reducera 

risken för miljön och människors hälsa ska också vara beskrivna. 

 
Detaljplanen innebär en väsentlig ändring av markanvändningen, från industri 

(mindre känslig markanvändning) till bostadsändamål och förskola (känslig 

markanvändning). Innan startbesked lämnas ska föroreningar vara avhjälpta. En 

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

 
Friytor och rekreation 

 

Friyta per person för planområdet finns inte redovisad. Nämnden vill påminna om att 

det i översiktsplanen finns ett avsnitt som ger vägledning för att kommunen ska kunna 

växa med kvalitet. För den regionala stadskärnan är en av punkterna att de offentliga 

rummen (torg, gator, parker) ska vara varierande och ha hög kvalitet samt att det ska 

finnas tillräcklig andel parker och grönska (punkt g, s 28). För att visa hur 

planförslaget uppfyller översiktsplanens avsikter bör det framgå av planhandlingarna 

hur vilken friyta som uppnås med planförslaget. En bedömning av lämplighet och 

miljökonsekvenser i det avseendet kan då göras. Som jämförelse kan Stockholms 

stads riktvärde på 30 kvm per invånare användas. Kvartersmark kan inte räknas in 

som fullt ut tillgänglig friyta då den kan komma att stängas av samt inhysa 

förskolegård. 

 
Planförslaget redovisar få allmänna grönytor. Då friyta är en brist och används för 

många funktioner så som i planförslaget så utsätts marken för stort slitage. 

Konsekvensen av detta slitage blir ofta att konstgräs och platsgjuten gummi läggs ut 

på gårdar och i parker. Fenomenet blir allt vanligare och i Stockholms stad har 

anläggandet av konstgräs på allmän plats ökat med över 70 % under de senaste fyra 

åren. Naturvårdsverket har under 2017 identifierat konstgräs som en av de största 

utsläppskällorna av mikroplaster i Sverige, och menar därmed att utläggning måste 

motverkas för att minska utsläppen av mikroplaster till havet. 

 
Dagvatten 

 

Grönytefaktor och sedumtak är positiva förslag för områdets gestaltning men kan inte 

ses som en långsiktigt hållbar lösning för omhändertagande av dagvatten. Det är 

också otydligt vem som ansvarar för uppföljning efter bygglovet och kontroll av att 

andelen grönytor verkligen realiseras och bibehålls över tid. För att en långsiktigt 

hållbar effekt av de gröna ytorna för dagvatten och gestaltning ska säkerställas 

behöver planprojektet beskriva hur och av vem uppföljning görs. 
 

Förskola/skola 
 

Det framgår inte vilken yta som sätts av för förskolornas utegårdar. Boverkets 

rekommendation är att 30-40 kvm/barn och att hela ytan uppgår till minst 3000 kvm 

(Samma rekommendation görs av Järfälla kommuns Barn och utbildningsnämnd i 

den av BUN antagna konceptförskolan.). För integrerade förskolor där innegårdarna 

samutnyttjas mellan verksamheten och boende är det viktigt att beakta hur höga 

husen är och hur stora ytor som då krävs för att inte konflikter ska uppstå då alla 

intressen inte kan tillgodoses. Viktigt att komma ihåg är att i bygglovsskedet saknas 

oftast möjlighet att ställa krav på förskolegårdarnas storlek. 
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Förskolan i anslutning till parken i planens nordvästra hörn inrymmer en fornlämning. 

Det är inte beskrivet hur anläggande av förskolegård på rätt sätt enligt de allmänna 

råden (BFS 2015:1) kan göras utan att konflikt med skyddet för fornlämningen 

uppstår. Det behöver finnas tillräckligt stor yta för att både fornminne och 

förskolegård ska kunna rymmas utan risk för skador på fornlämningen eller för liten 

och ogynnsam miljö för barnen. För att lämpligheten med placeringen ska 

kunna fastslås behöver det framgå av planhandlingarna att detta är möjligt. 

 
Lekvärdesfaktorn som tagits fram av BUN ger möjlighet att kompensera för mindre 

gårdar genom bra vägar till andra grönytor i närområdet. Det är positivt att denna 

möjlighet finns men den bör inte ersätta Boverkets rekommendation om minst 3000 

kvm. Skälet är att studier visar att barn som har tillgång till en gård på minst 3000 

kvm får en mer utvecklad lek som främjar bland annat god inlärning och motorisk 

utveckling. Det finns också medicinska undersökningar som visar att dessa större 

ytor är en förutsättning för de snabba rörelser som krävs för att barnens skelett ska 

belastas och stärkas på bästa möjliga sätt. 

 
Barn utgör en särskilt känslig grupp för luftföroreningar (BAMSE-projektet, KI- 

studie om påverkan av luftföroreningar på barns lungfunktion) och luftkvalitén i 

området och förskolegårdarna bör därför studeras särskilt. Miljökvalitetsnormen är 

en högsta nivå som kan tillåtas men negativa effekter på barns hälsa kan uppkomma 

vid betydligt lägre halter av luftföroreningar. 

 
I MKB:n redovisas en översiktlig bild av antalet soltimmar i planområdet vid 

vårdagjämning den 20 mars. För vissa av de kvarter där förskola får anläggas är 

antalet soltimmar mindre än noll för stora delar av innegården. Om förskolorna 

förläggs till dessa delar kan inte Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) anses vara 

uppfyllda. Enligt råden ska friytan ha goda ljusförhållanden med både sol och 

skugga. Vidare beskriver råden att ”Slagskugga från en byggnad är inte en acceptabel 

lösning på UV-problematiken, då det skapar otrivsamma ytor under stora delar av året. 

För att skapa förutsättningar för goda sol- och skuggförhållanden måste alla aktörer 

som arbetar med planering, utformning, förvaltning och tillsyn samverka och arbeta 

mot samma mål.” Mot bakgrund av ovanstående behöver förskolornas 

ljusmiljö studeras mer i detalj i en skuggstudie. Goda ljusförhållanden genom både 

skugga och solinstrålning behöver säkerställas i planarbetet då det inte finns 

möjlighet att påverka i bygglovskedet. D-vitaminbrist hos barn ett växande problem 

som bland annat kan bero på dålig tillgång på solljus på skol- och förskolegårdar. 

 
Till nästa planskede bör det också utredas hur angöring till förskolan för lämning och 

hämtning av barn ska ske på ett säkert sätt, samt hur parkering för cyklar, vagnar och 

bil kan tillgodoses. På de platser där friyta är i brist ska plats för lek och pedagogisk 

verksamhet gå före parkeringsplatser och andra anläggningar (BFS 2015:1). Det ska 

också finnas en säker väg för barngrupper från förskolan att ta sig till och från 

verksamheten. 

 
Om förskolornas friytor inte uppfyller Boverkets rekommendationer om friyta per 

barn finns risk för stort slitage på marken vilket ofta föranleder att konstgräs eller 

platsgjuten gummi läggs ut. Gummigranulatet som finns i konstgräs, liksom 

gummiasfalt innehåller höga halter av skadliga ämnen, till exempel polyaromatiska 

kolväten och ftalater som kan orsaka cancer och hormonstörningar. Då barn är 

särskilt känsliga för exponering av dessa ämnen bör kommunen, i enlighet med 
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kemikalieplanen, arbeta för att motverka att detta material läggs ut på skol-och 

förskolegårdar samt lekplatser som barn kommer i kontakt med. 

 
Miljö- och bygglovsnämnden vill påminna om att Boverket har tagit fram en 

vägledning för hur en friyta på skol- eller förskolegård kan utformas, som bör 

beaktas i den fysiska planeringen. Vägledningen syftar till att friytorna ska kunna 

erbjuda den miljö som enligt forskning på området krävs för att barnens lek och 

rörelse ska kunna utföras med tillräckligt stor variation och hastighet. Leken och 

rörelsen, liksom utomhusmiljön och möjligheten till avskildhet för reflektion är en 

förutsättning för att barnen ska kunna bibehålla en god hälsa, utvecklas både 

medicinskt och fysiskt, samt tillgodogöra sig den pedagogiska verksamheten som 

bedrivs. 

 
Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun har tagit fram verktygen 

”Konceptförskola” och ”Lek- och aktivitetsplan”, med avsikt att användas bland 

annat i den fysiska planeringen. Om verktygen skulle användas i planeringen av 

Barkarbystaden IV skulle positiva effekter ur ett barnperspektiv kunna uppnås. Hur 

verktygen har beaktats bör redovisas i planhandlingarna. Även om alla kriterier inte 

kan följas så bör det finnas delar som går att implementera även i denna detaljplan. 

 
Kommunens Lek- och aktivitetsplan ger möjlighet att hänvisa förskolor med mindre 

gårdar till närliggande parker. Viktig att beakta är dock att detta får ske under 

förutsättning att högst två förskolor hänvisar till samma park, samt att toalett ska 

finnas tillgänglig i parken. 


