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1. INLEdNINg

Handlingar

Planhandlingar
Planförslaget	består	av	plankarta	med	bestämmelser.	Till	planen	hör:

-	Denna	planbeskrivning

- Miljökonsekvensbeskrivning

Utredningar
Utredningar	som	tagits	fram	under	planarbetet	är:

-	Arkeologisk	utredning,	Kraka	kulturmiljö	(2016)

-	Bullerutredning,	WSP	(2016)

-	PM	Geoteknik,	WSP	(2016)

-	PM	Platsspecifika	riktvärden	för	bostadsområdet	Barkarbystaden	III,	WSP	(2016)	

-	PM	Förslag	till	nya	parkeringstal	för	Barkarbystaden	III,	Järfälla	kommun	(2016)

Planens syfte  och huvuddrag
Detaljplanens	syfte	är	att	möjliggöra	utbyggnad	av	bostäder,	centrumverksamheter	och	skolor	för	ett	
cirka	36	hektar	stort	område	inom	Barkarbystaden.	Planen	är	en	deletapp	för	att	genomföra	tänkt	be-
byggelseutveckling	enligt	programmet	för	Barkarbystaden.

Detaljplanen	styr	bebyggelsens	användning	och	begränsar	dess	volymer,	främst	genom	begränsning	
av	högsta	tillåtna	bruttoarea	inom	respektive	kvarter.	Detaljplanen	gäller	tills	dess	att	den	ersätts	av	ny	
plan	och	kommer	därför	att	vara	styrande	för	bebyggelseutformningen	under	lång	tid	till	skillnad	från	
de	avtal	som	är	kopplade	till	kommande	markförsäljning	och	som	styr	utformningen	när	bebyggelsen	
uppförs. 
Det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet innehåller en målsättning vad gäller utform-
ningen	av	bebyggelse,	kvartersmark,	vägar	och	annan	allmän	plats	inom	hela	Barkarbyfältet.	Det	
övergripande	miljö-	och	gestaltningsprogrammet	ska	uppdateras.		Ett	hållbarhetsprogram	ska	tas	fram	
specifikt	för	detta	planområde.	Såväl	det	övergripande	miljö-	och	gestaltningsprogrammet	som	håll-
barhetsprogrammet	ska	ingå	som	avtalshandlingar	vid	markanvisning	och	försäljning	av	kommunägd	
mark	och	styr	på	så	sätt	bebyggelsens	utformning.	

Barkarbystaden	III	är	även	med	i	Citylab	som	är	ett	projekt	för	att	ta	fram	en	svensk	modell	för	att	
hållbarhetscertifiera	stadsdelar.	Barkarbystaden	III	är	ett	av	tolv	projekt	som	är	med	i	det	första	testet.	
Slutprodukten	i	Citylab	är	ett	hållbarhetsprogram.
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Plandata

Läge och areal
Planområdet	är	beläget	på	Barkarbyfältet	och	uppgår	till	cirka	36	hektar.	Planområdet	gränsar	till	ut-
byggnaden	av	den	första	etappen,	Barkarbystaden	I.	I	söder	gränsar	planområdet	till	Järfälla	kyrka	och	
Kyrkbyn.	I	norr	gränsar	planområdet	mot	Ålsta	hage	och	Västra	Järvafältets	naturreservat.	

Markägoförhållanden
Marken	ägs	av	Järfälla	kommun.

Barkarbystaden III är 
en del i utbyggnaden i 
Barkarbystaden
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Tidigare stäl lningstaganden

Riksintressen
Området	berör	inte	några	riksintressen.

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

Översiktsplan
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	översiktsplanen.

Program
Med	anledning	av	Stockholmsöverenskommelsen	och	utbyggnaden	av	tunnelbana	till	Barkarby	behö-
ver	Järfälla	kommun	utöka	sitt	bostadsbyggnadsåtagande.	Därav	togs	ett	program	fram	som	godkändes	
av	kommunfullmäktige	2016-03-14.	Planförslaget	bedöms	överensstämma	väl	med	programmet.

Gällande	detaljplaner,	områdesbestämmelser
Planen	berör	eller	tangerar	områden	med	gällande	planer	enligt	nedan:    
 
Nr Namn Laga kraft
D	2012-07-12 Detaljplan för Mälarbanan, delen Barkarby-Kallhäll 2012-07-12
D	2012-03-19	A Detaljplan för Barkarbystaden I 2012-04-20
D	2012-03-19	B Detaljplan för Kyrkbacken 2012-04-20
D	2011-09-05	B Detaljplan för Järfälla Kyrkogård 2011-10-05
D	2009-12-08 Detaljplan för Kyrkvägen och KAPLANVÄGEN 2009-12-08
D	2008-08-25 Detaljplan för Flottiljområdet II 2008-09-22
D	2005-03-07 Detaljplan för Flottiljområdet, Barkarby 2005-04-08

Kommunala	beslut	i	övrigt
Kommunstyrelsen	beslutade	2014-06-16	om	att	ge	planutskottet	i	uppdrag	attt	upprätt	förslag	till	de-
taljplan	för	ny	bebyggelse	inom	det	preliminära	planområdet	Barkarbystaden	III.	
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2. BEfINTLIga förHÅLLaNdEN

Natur

Mark och vegetation
Planområdet	består	till	största	delen	av	plana,	stora	gräsmarker	mellan	skogsbeklädda	höjder.	Mindre	
delområden	används	för	brandövning,	massupplag	och	en	tillfällig	förskoletomt.	

Historiska	kartor	visar	att	området	tidigare	delvis	har	varit	ett	småskaligt	åker-	och	beteslandskap.	Det-
ta	landskap	har	i	senare	tid	omdanats	och	vid	kommunens	köp	av	marken	från	Försvaret	på	1990-talet	
var	de	mindre	höjderna	borttagna	och	istället	fanns	en	landningsbana	och	taxibanor	för	flygverksam-
het.

Naturvärden
Marken inom planområdet är till största delen ett påverkat och förhållandevis artfattigt öppet landskap 
med	begränsade	naturvärden.	De	öppna	gräsytorna	har	dock	ett	visst	värde	för	fåglar	som	lever	i	öppna	
landskap.	I	nordväst	täcker	planområde	ett	mindre	naturvärdesobjekt		på	cirka	0,4	hektar	med	visst	
naturvärde,	klass	4.	Objektet	består	av	en	videbuskmark	längs	ett	igenvuxet	dike.	Visst	inslag	av	öppet	
vatten. Området är värdefullt för fåglar och insekter, och kan utgöra en livsmiljö för ryggradslösa djur 
samt potentiellt även för groddjur.

Naturmark och reservatsområde som angränsar till planområdet i norr och nordväst hyser i många fall 
höga	naturvärden,	knutna	till	äldre	skogar,	våtmarker	och	öppen	gräsmark.	Utanför	planområdet	finns	
en	av	kommunens	bäst	bevarade	beteshagar	med	mycket	höga	naturvärden.	Områdets	höga	värden	
skyddas	av	både	staket	och	betesdjur.	Nära	brandövningsfältet	utanför	beteshagen	finns	en	igenväx-
ningsmark som har ett visst värde.

Inga skyddsvärda arter eller arter som omfattas av artskyddsförordningen har påträffats inom planom-
rådet under naturinventeringen.

Planområdets	norra	del	utgör	en	del	av	ett	av	kommunens	modellerade	ädellövssamband	i	Järvakilen,	
som inom planområdet främst sträcker sig i öst-västlig riktning, men även har en koppling söder ut 
mot	ett	område	med	ädellövträd	vid	Järfälla	kyrka.	Diagonalt	över	området	sträcker	sig	även	ett	barr-
skogssamband.	Inga	spridningssamband	för	groddjur/våtmarker	förekommer	inom	området.

Rekreation och friluftsliv
Rekreationsvärdena	består	huvudsakligen	av	små	skogspartier	samt	delar	av	fältet	utmed	vägarna.	
Dessa	områden	används	oftast	för	promenader	och	hundrastning.	Den	gamla	landningsbanan	används	
dock	idag	för	skärm-	och	modellflygning.

geotekniska förhål landen

Markförhållanden
Marken	inom	planområdet	består	överst	av	lera	som	underlagras	av	fast	lagrad	morän	på	berg.		Lerans	
tjocklek	varierar	mellan	cirka	2	och	7	meter,	förutom	i	södra	delen	där	upp	till	ca	10	meter	lerdjup	
förekommer.	Under	leran	och	inom	fastmarkpartierna,	består	jorden	av	morän	med	en	tjocklek	som	
varierar från cirka 1 – 3 meter. Berg i dagen förekommer inom fastmarkspartierna. I utförda jord-
bergsonderingar	varierar	bergets	nivå	mellan	cirka	+22,5	och	-4,	motsvararande	ca	0,5	–	14	m	djup	
under	markytan.	(PM	Geoteknik,	WSP	2016).
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Förutsättningar för ras och skred
Områden	med	risk	för	ras-	och	skred	finns	inte	inom	planområdet.

Grundvattennivå
I	Järfälla	finns	inga	grundvattenförekomster	som	berörs	av	miljökvalitetsnormer.	Grundvattennivåerna	
i	området	ligger	på	cirka	20	meter	i	ett	grundvattenmagasin	i	moränen	under	leran	(Bjerking,	2014).	
Tidigare	undersökningar	indikerar	att	grundvattenflödet	i	den	östra	delen	av	området	avrinner	mot	
Igelbäcken	och	den	västra	kanten	mot	Bällstaån.	Flödeshastigheterna	för	grundvattnet	bedöms	vara	
mycket	långsamma	(några	mm/år).	En	miljöteknisk	markundersökning	genomförd	år	2014	visar	att	
grundvattnet	vid	brandövningsplatsen	i	nordvästra	delen	av	planområdet	är	förorenat	med	PFOS	(Bjer-
king,	2014).	Enligt	sårbarhetskartan	framtagen	av	den	Svenska	Geografiska	Undersökningen	(SGU)	
har	grundvattnet	en	låg	till	medelhög	sårbarhet	för	föroreningar.

Radon
Området	bedöms	ha	låg	till	normal	risk	för	radon	(1998).	Förhållandena	bör	undersökas	och	redovisas	
mer	i	detalj	i	samband	med	bygglovgivning	för	bostäder.

Hydrologiska förhål landen

Hydrogeologiska förhållanden
Nybildning	av	grundvatten	sker	främst	genom	infiltration	och	perkolation	av	regnvatten	inom	de	högre	
liggande fastmarksområdena. Grundvattnets strömning sker i vattenförande lager i den riktning som 
marken lutar, d.v.s. i huvudsak mot söder och väster.  Trycknivån i underliggande vattenförande jordla-
ger	har	i	installerade	rör	uppmätts	på	nivåer	mellan	cirka	+23	–	+10,	vilket	motsvarar	ca	0,5	–	3	meter	
djup	under	markytan.	Grundvattennivån	varierar	med	årstid	och	nederbörd,	men	bedöms	normalt	ligga	
ytnära	på	ca	0,5	–	1,5	meter	djup	under	markytan.

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Planområdet	användes	tidigare	som	en	militär	flygbas	och	senare	som	en	brandövningsplats.	Det	före-
ligger	därför	en	stor	risk	för	existerande	föroreningar	i	marken,	som	kan	försämra	kvalitén	på	både	yt-	
och	grundvatten.	Det	är	också	sannolikt	att	det	finns	ett	okänt	ledningsnät	under	marken,	bland	annat	
för dagvattenhantering och annan teknisk försörjning.

Planområdet	delas	av	två	avrinningsområden.	Den	norra	hör	till	Igelbäckens	avrinningsområde	och	
den södra till Bällstaån. Bällstaån är kraftigt förorenad avseende på näringsämnen, tungmetaller och 
organiska föreningar. Bällstaån pekas ut som vattenförekomst och god ekologisk och kemisk status 
ska	uppnås	till	år	2021.	Igelbäcken	har	tillrinning	från	Säbysjön/Järvafältet	och	rinner	mot	Stockholms	
stad.	Igelbäcken	är	en	av	länets	mest	skyddsvärda	vattendrag	och	är	föreslagen	av	Vattenmyndigheten	
som	en	ny	vattenförekomst	enligt	EU:s	vattendirektiv.	Idag	klassas	Igelbäcken	med	god	vattenstatus.	
Igelbäcken	visar	dock	förhöjda	halter	av	Perfluorokansulfonat	(PFOS)	(Bjerking,	2014).	Vidare	drab-
bas	Igelbäcken	tidvis	av	uttorkning	under	torra	perioder,	viket	åtgärdas	med	tillförsel	av	vatten	från	
Stockholmsvatten.

Översvämning
Planområdet	kan	drabbas	av	översvämningar	på	en	yta	i	sydvästra	delen	av	området.	Det	i	sydväst	an-
gränsande	området,	där	det	pågår	detaljplanering	för	Barkarbystaden	II,	är	särskilt	exponerat	för	regel-
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bundna	översvämningar.	Det	beror	dels	på	områdets	låga	läge	och	Bällstaåns	hydrologiska	egenskaper.	

Bebyggelse
På	området	finns	en	hangar	kallad	Hangar	4	som	är	från	flygflottiljens	tid.	Byggnaden	består	av	hanga-
ren	samt	en	expeditionsbyggnad	och	är	uppförda	cirka	1942	-	43.	Hangaren	kallades	”Helge	Röd”	och	
har	betongsockel	och	fasad	av	brun	stående	locklistpanel	och	mörkgrön	plåt.	Högt	kulturhistoriskt	
värde	enligt	underlagsrappport	Kulturmiljö,	tunnelbanan	Akalla-Barkarby	(Förvaltning	för	utbyggd	
tunnelbana,	2015).

Landskapsbild
Området	består	av	öppet	fält	med	landnings-	och	taxibanor.	Kuperade	höjder	ramar	in	landskapet	i	
norra delen av planområdet. 

Kulturhistoriskt  värdeful l  miljö

Fornlämningar	och	byggnadsminnen
En	arkeologisk	utredning	har	utförts	för	planområdet	under	2015.	Resultatet	från	utredningen	visade	
på	att	det	inte	finns	några	fornlämningar	inom	planområdet.	Däremot	påträffades	en	övrig	kulturhisto-
risk lämning i form av en färdväg. Denna har dokumenterats och kräver inga ytterligare åtgärder. Även 
ett	grav-	och	boplatsläge	påträffades	men	vid	utredningsgrävningen	konstaterades	att	det	inte	fanns	
några	bevarade	fornlämningar	på	dessa	platser.	

Fyra	fornlämningar	finns	inom	utredningsområdet;	ett	bortaget	gravfält	(Järfälla	248:1),	lämningar	
från	ett	torp	(Järfälla	240:1)	och	två	fyndplatser	(Järfälla	248:2	i	söder	och	Järfälla	426:1	i	norr).

Det	finns	även	en	plats	inom	planområdet	där	en	flygplansolycka	har	skett	i	slutet	på	1950-talet.	Områ-
det	finns	i	norra	delen	av	planområdet,	nära	beteshagen	(information	från	F8:s	kamratförening).

Kulturlandskap
Barkarbyfältet	med	omgivningar	innehåller	värdefulla	kulturmiljöer	som	speglar	kommunens	historia.	
Området	är	kommunens	viktigaste	förhistoriska	byggd	med	fynd	från	framförallt	brons-	och	järnål-
dern. 

Barkarby	flygfält,	F8,	med	tillhörande	militära	byggnader,	start-	och	landningsbana,	anslutande	taxiba-
nor och vägsystem är en komplett militärhistorisk miljö av stort kulturhistoriskt värde.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området	ansluts	till	kommunens	vatten-	och	avloppsnät.	Strax	öster	om	Enköpingsvägen
finns	ett	befintligt	stråk	med	vatten-,	spill-	och	dagvattenledningar	som	behöver	läggas	om.	Spillvattnet	
leds för närvarande till Bromma reningsverk. 

Fjärrvärme
Fjärrvärme	är	utbyggt	i	bostadsområdet	angränsande	till	planområdet.	En	huvudledning	för	fjärrvärme	
går i Flygfältsvägen och längs Enköpingsvägen. 
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El 

Befintliga	allmänna	elledningar	finns	i	området.	
Tele och data 
De	bolag	som	vill	bygga	ut	fiber	inom	området	har	möjlighet	att	projektera	nät	som	förläggs	i	samband	
med	utbyggnad	av	vägar	och	ny	bebyggelse.	När	gata	är	färdigställd	med	topp	och	finplanering	kom-
mer inga nya ledningar ges grävtillstånd i området. 

Störningar och risker

Buller,	vibrationer
Vibrationer	förekommer	tillfälligt	i	samband	med	utbyggnad	av	Barkarbystaden	I.

Bullernivåerna inom planområdet ligger under 55 dBA förutom ett mindre yta på ca 2 ha i sydväst vid 
Enköpingsvägen.	Tillfälliga	måttliga	bullernivåer	förekommer	i	samband	med	pågående	utbyggnad	av	
Barkarbystaden	I.

Farligt gods
E18	är	en	transportsled	för	farligt	gods.	Den	ligger	ca	300	meter	ifrån	planområdets	sydvästra	utkant.

Förorenad mark
Enligt	uppgifter	från	MIFO-inventering	(Länsstyrelsen	Stockholm)	har	norra	delen	av	planområdet,	
s.k.	Barkarby	Brandövningsplats,	tidigare	använts	som	deponi	för	flygflottiljens	egna	hushållsavfall.	
Omfattning	och	årtal	är	okänt	(Structor,	2011).	Därefter	har	platsen	använts	som	brandövningsplats	i	
flera	omgångar	av	Järfälla	kommun	brandförsvar	och	Brandkåren	Attunda	fram	till	1997.		Enligt	en	
miljöteknisk	undersökning	som	genomfördes	2011	(Structor,	2011)	bedöms	marken	innehålla	låga	till	
måttliga halter av föroreningar. Undersökningen redovisade förhöjda haltnivåer av koppar och vissa 
föroreningsnivåer	av	Polycykliska	aromatiska	kolväten	(PAH)	jämför	med	riktvärde	för	känslig	mark-
användning.	Marken	och	grundvattnet	visades	vara	förorenade	med	Perfluoroktansulfonat	(PFOS)	och	
Perfluorooktansyra	(PFOA),	något	som	bekräftades	av	en	fördjupad	riskbedömning	genomförd	2014	
(Bjerking,	2014).	Halterna	bedömdes	påverka	vattenorganismer	och	fåglar	i	Säbysjön.	Däremot	be-
dömdes	att	dessa	halter	inte	utgjorde	en	risk	för	människors	hälsa	med	framtida	exploatering.	Studien	
redovisar	tre	åtgärdsalternativ,	där	en	partiell	schaktsanering	kombinerad	med	pumpsanering	bedöm-
des	vara	lämpligast.	Vilken	åtgärd	som	ska	göras	måste	klaras	ut	i	fortsatt	planarbete.
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3. PLaNförSLag

Ny	bebyggelse
Strukturen	visar	en	tät	urban	stadsbebyggelse	i	hjärtat	av	centrala	Barkarbystaden,	nära	planerad	tun-
nelbana.	Stadsdelen	blir	grön,	hållbar	och	blandad	med	folkliv	och	olika	typer	av	verksamheter	med	
nya	bostäder,	arbetsplatser,	skolor	och	handel.	Stadsrum	och	bebyggelse	ger	en	variation	av	upplevel-
ser	och	erbjuder	olika	skalor	med	en	mångfald	av	verksamheter	och	aktiviteter.	
Spår	från	flygverksamheten	tas	upp	i	gatusträckningar	i	Flygfältsvägen	samt	Ålsta	allé	och	den	hangar	
som	finns	på	området	föreslås	få	ny	användning.	

Ledmotiv	för	etappen:

•	 Arkitektonisk variation 
En	mångfald	av	stadsrum	och	platser	med	olika	karaktär.		Kvartersbebyggelse	med	en	blandning	av	
typologier, skala och volym. 

•	 Gröna stadsrum och stråk 
Skapa	ett	nätverk	av	urban	grönska.	Grönska	på	kvartersmark	och	gatumark	samverkar	till	att	ge	posi-
tiva upplevelser av ekosystemtjänster.

•	 Användbart	stadsrum	
För olika verksamheter, planerat för gående och cyklister. Den yttre tillåtande miljön med gator, för-
gårdsmark,	torg,	platser	och	lekytor	är	tydligt	publik	och	social	för	spontana	händelser,	liksom	för	ett	
rikt	utbud	av	kommersiella	verksamheter	och	service.	

•	 Aktiva	bottenvåningar	
Mötet	mellan	det	privata	och	offentliga	rummet	bidrar	till	att	skapa	stadslivet.	Utformningen	av	
bottenvåningens	fasad	ska	vara	öppen,	möjliggöra	visuell	kontakt	mellan	insida	och	gata,	utformas	
från de gåendes perspektiv och skapa en rytm och variation som uppmuntrar att människor vill stanna 
till. Bottenvåningar kan med fördel vara öppna och aktiva där det är möjligt på hela området men 
längs	med	en	del	gator	bör	det	finnas	tvingande	bestämmelser.	Detta	diskuteras	mer	i	kvalitets-	och	
hållbarhetsprogrammet	som	ska	tas	fram	under	planarbetet.

•	 Användbara	tak
Taken	på	byggnaderna	utformas	medvetet	för	att	kunna	användas	och	tillgodose	de	boendes	och	de	
olika	kvarterens	behov.	De	kan	vara	karakteristiska	och	synliga	i	form	av	andra	taklutningar,	levande	i	
form	av	gröna	tak	eller/och	tak	som	kan	användas	som	uterum	eller	terass.
Utformingen	diskuteras	vidare	i	kvalitets-	och	hållbarhetsprogrammet.
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mötet med naturen

mötet med staden

mötet med byarna

Planområdet	kan	delas	upp	i	tre	olika	delar	och	karaktärer;	Mötet med byn, Mötet med staden och 
Mötet med naturen. 

Mötet med naturen
Denna	norra	del	gränsar	mot	naturreservatet	västra	Järvafältet	och	Ålsta	hage.	Bebyggelsen	har	en	
något lägre täthet med inslag av småhus på grund av sitt mer perifera läge. Mot den större gatan Ålsta 
allé	är	bebyggelsen	högre	och	med	öppna	bottenvåningar.	Bebyggelsen	trappar	ned	i	skala	mot	det	inre	
stråket	med	lägre	flerbostadshus	och	radhus.	Den	inre	gatan	bör	utformas	som	en	gata	som	är	en	säker	
miljö	för	barn	på	väg	till	skolan.		Här	finns	även	en	skola	(förskola	till	nionde	klass)	som	gränsar	till	
naturreservatet och till en idrottsplats. På grund av skolans naturnära läge kan det inrymmas naturskola 
eller lokal som kan användas för information om naturreservatet och dess innehåll.
På	östra	sidan	av	Ålsta	allé	finns	även	en	hangar	(Hangar	4)från	flygflottiljens	tid.	Den	skulle	kunna	
användas	till	skulptörverkstad,	idrott,	konsthall	eller	något	annat	som	staden	har	behov	av.	Byggnaden	
har	en	funktion	att	fylla	i	och	med	att	den	visar	på	platsens	historia.	Hur	den	nya	bebyggelsen	ska	möta	
Hangar 4 och hur det ska utformas är inte ännu studerat varför den delen planläggs som en helhet i 
samrådsskedet.

Mötet med staden
Kvartersstrukturen	fortsätter	med	en	tydlig	urban	prägel	och	möter	och	fortsätter	den	bebyggelse	som	
redan	är	byggd	i	Barkarbystaden	I.	Detta	område	har	en	högre	skala	och	täthet	med	sin	närhet	till	tun-
nelbanestationen	Barkarbystaden.	Ett	mindre	kvarter	närmast	tunnelbanan	planläggs	för	kontor	och	
verksamheter.

Mötet med byarna

Mötet	med	byarna	avser	den	nya	bebyggelsens	möte	med	Kyrkbyn	och	Kyrkparken.	Mot	Flygfältsvä-
gen	är	bebyggelsen	högre	och	ger	en	stadsmässig	tydlighet.	Mot	Kyrkparken	sker	en	gradvis	uppluck-
ring	och	skalan	på	bebyggelsen	är	lägre.	Kvarteren	i	söder	tar	upp	mötet	mellan	den	mer	täta	urbana	
staden	och	parkområdet	mot	Kyrkbyn.	Gräns	mot	Kyrkparken	genom	lokalgata	och	gång	och	cykel-
stråk.		Mot	den	befintliga	bebyggelsen	i	Kyrkbyn	placeras	småhus	(parhus,	radhus	eller	grändhus)	för	
att	möta	upp	den	lägre	bebyggelsen	i	byn.	
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Mötet med naturen

högre hus mot naturen 
och lägre mot lokalgatan
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Mötet	med	byarna

hus med utblick mot 
Kyrkparken
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Mötet	med	byarna
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Bebyggelse
Barkarbystaden	III	utgör	en	central	del	i	Barkarbystaden	och	gränsar	till	nya	stationen	för	tunnelbanan.	
Bebyggelsestrukturen	har	tydlig	stadskaraktär	och	likt	de	redan	byggda	delarna	av	Barkarbystaden	
ligger	bebyggelsen	med	fasad	i	gräns	mot	gatan	(alternativt	en	mindre	förgårdsmark),	området	
innehåller	torg	och	andra	platsbildningar	och	bebyggelsen	är	uppbyggd	som	halvslutna	kvarter	runt	
gröna innergårdar. 

De	flesta	bostadskvarteren	är	cirka	70	meter	i	bredd	och	70	meter	i	längd,	några	kvarter	är	större	och	
några	är	mindre	på	grund	av	anpassning	till	den	redan	bebyggda	miljön	samt	nya	planerade	stråk.	
Byggnadsvolymerna	koncentreras	mot	Barkarbyvägen	och	större	gator	och	så	att	de	bidrar	till	att	
skapa	ett	tydligt	definierat	gaturum.	Höga	byggnader	placeras	längs	stråk	mot	de	större	gatorna,	stor-
skaliga rum och i utvalda lägen och omsluter aldrig en hel gård. Varierade	höjder	på	bebyggelsen	inom	
kvarteren	är	viktigt	så	att	ljusa	innergårdar	skapas.	Inslag	av	högre	och	lägre	bebyggelse	i	kvarteren	
ger	möjlighet	att	skapa	öppningar	men	med	bibehållen	täthet.	Det	skapar	en	variationsrik	miljö	som	
ger	goda	förutsättningar	till	att	skapa	olika	byggnadstyper	inom	samma	kvarter.	

Bostadsbebyggelsen	kan	variera	mellan	fem	till	åtta	våningar	och	med	en	ytterligare	indragen	våning	
längs	de	centrala	kvarteren	utmed	Barkarbyvägen,	Flygfältsvägen	samt	Ålsta	allé	(i	likhet	med	bebyg-
gelsen	längs	Barkarbyvägen	i	Barkarbystaden	I).	Kring	entrétorget	tillåts	att	bebyggelsen	sticker	upp	
mot	åtta	våningar	för	att	markera	platsens	betydelse.	Fortsättningen	på	Flygfältsvägen	varierar	mel-
lan	fyra	till	sex	våningar.	Mot	Kyrkparken	är	våningsantalet	fyra	till	fem	och	mot	Kyrkbyn	föreslås	
småhus	upp	till	tre	våningar.	Småhusbestämmelsen	innebär	att	radhus,	parhus	och/eller	grändhus	kan	
uppföras.	Grändhus	defineras	som	enbostadshus	med	ett	inbördes	avstånd	av	endast	några	få	meter.	I	
norra	delen	mot	Ålsta	hage	föreslås	våningsantalet	vara	mellan	tre	till	sex	våningar.	Övrig	bostadsbe-
byggelse	har	en	höjd	på	fyra	till	sex våningar.	För	att	skapa	variation	i	bebyggelsen	ska	våningsantalet	
variera	inom	kvarteren.	Det	innebär	att	andra	delar	av	kvarteret	byggs	lägre	så	att	den	totala	bruttoa-
rean i kvarteret inte ökar. 

Gården är ca 65 x 70 meter 
med en exploateringsgrad 
som är lik den i Barkar-
bystaden I, Artikulerade 
volymer och olika hushöj-
der ger ett intimt intryck. 
Referensbild från Annedal i 
Sundbyberg.

Öppning mellan gård och 
gata ger en utblick men med 
bibehållen privat karaktär och 
tydligt gårdsrum.
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Principerna	för	bebyggelseutformningen	är:
-Slutna eller halvslutna kvarter med fasader i gräns mot gata eller med en mindre förgårdsmark. 
Innergårdarna	kan	göras	till	gröna	ytor	med	uteplatser,	lekanordningar	etc	för	de	boende.	De	kan	också	
innehålla	en	mindre	andel	komplementbebyggelse	till	bostäderna.

-Husen görs förhållandevis smala för att möjliggöra genomgående lägenheter. Även om 
huvudstrukturen	innebär	byggnader	med	cirka	11	-	12	meter	djup	kan	de	byggas	på	in	mot	gården	med	
mindre	utbyggnader	för	att	möjliggöra	fler	än	två	lägenheter	per	trappuppgång.

-Bebyggelsens	höjd	varierar	mellan	fyra	till	sex	våningar	till	största	del	men	längs	med	Barkarbyvägen	
tillåts	upp	till	åtta	våningar	(och	en	indragen	våning).	För	att	skapa	variation	i	bebyggelsen	ska	
våningsantalet variera inom kvarteret. Ökat våningsantal på del av kvarter kompenseras genom att 
andra	delar	av	kvarteret	byggs	lägre	så	att	den	totala	bruttoarean	i	kvarteret	inte	ökar.	Därmed	påverkas	
inte möjligheterna för sol och ljus att nå gatorna.

-Vid	entrétorget	medges	att	bebyggelsen	sticker	upp	till	åtta	våningar.	Detta	för	att	tydliggöra	torget	
samt	markera	entrén	till	Kyrkparken.	

-Längs	mindre	gator	bör	halvprivata	rum	(förgårdsmark)	vara	ett	tydligt	närvarande	inslag.	
Förgårdsmarken	är	i	planen	2	meter	bred	för	att	möjliggöra	yta	för	balkonger	och	uteplatser.

-På	innergården	ska	gemensamma	uteplatser,	kvarterslekplatser	och	eventuell	komplementbebyggelse	
kunna	placeras.	Hela	eller	delar	av	kvarteret	och	innergården	ska	kunna	byggas	under	med	garage	
i	källarplan	och	utrymme	för	dagvattenhantering	ska	finnas.	Frågor	om	parkering	och	dagvatten	
beskrivs	utförligare	i	respektive	avsnitt	i	planbeskrivningen.

Detaljplanen	styr	inte	storleken	på	bostäderna	men	en	fullt	utnyttjad	byggrätt	enligt	planen	medför	
cirka	4	000	-	5	000	bostäder	i	varierande	storlekar.

Inom	kvartersmark	för	bostäder	ska	även	förskola	kunna	inrymmas.	Förskola	bör	placeras	i	
bottenvåning.	Del	av	innergård	ska	kunna	avgränsas	som	uteplats	med	förrådsbyggnader	för	förskolan.

Planbestämmelser:
De	flesta	kvarter	har	användningen	BCK	vilket	medger	bostäder,	centrumverksamhet	samt	kontor.	
I	centrumverksamhet	ingår	butiker,	service,	kontor,	bank,	bio,	bibliotek,	teater,	kyrkor	och	andra	
typer	av	religiösa	byggnader,	samlingslokaler,	gym,	resturanger.	Vissa	större	kvarter	har	även	S	för	
skola	och	förskola.	Det	första	kvarteret	vid	Kyrkparken	samt	kvarteret	närmast	tunnelbanan	har	även	
beteckningen	R	vilket	medger	verksamheter	med	kulturellt	innehåll	och	även	hotell	och	museum.

Området	invid	Robothöjden	har	en	samlingsanvändning	på	grund	av	att	utformningen	av	området	med	
hangaren	inte	är	klart.	Inom	området	(hangaren)	tillåts	bostäder,	skola,	centrum,	kontor,	idrott,	kultur,	
hotell, museum och parkering.

Skoltomten	har	även	användningen	kultur	samt	bostäder	på	grund	av	att	behovet	av	yta	för	skolan	inte	
är	exakt	fastställt.

Tre	kvarter	mot	Ålsta	hage	har	inte	bestämmelse	om	en	kringbyggd	gård	utan	här	kan	en	friare	form	av	
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bebyggelse	prövas.	Dock	finns	en	bestämmelse	om	att	byggnader	ska	stå	i	kant	mot	omgivande	gator.
Regleringen	i	plankartan	är	liknande	som	i	Barkarbystaden	I.

Handel, service och verksamheter 
I	Barkarbystaden	finns	goda	förutsättningar	för	att	etablera	handel,	service,	verksamheter	och	kontor.	
Nära	tunnelbanan	finns	ett	oregelbundet	kvarter	med	beteckningen	CKB	och	möjliggör	en	användning	
av	hela	eller	delar	av	kvarteren	för	centrumverksamhet,	kontor	eller	bostäder.	

Öppna	bottenvåningar	med	verksamheter	eftersträvas	i	hela	området	men	bör	vara	ett	krav	längs	de	
större	stråken	som	Flygfältsvägen,	Barkarbyvägen	samt	Ålsta	allé.	Längs	mindre	publika	stråk	kan	
bottenvåningarna	vara	öppna	men	kan	innehålla	lokaler	för	huset	som	cykelverkstad	eller	tvättstuga.	I	
fortsatt	planarbete	ska	frågan	utredas	vidare.

Hangar	4	bör	med	sin	form	och	yta	kunna	innehålla	många	olika	aktiviteter.	Till	exempel	skulptör-
verkstad,	idrott	som	badmintonhall	eller	liknande.	Om	ingen	verksamhet	kommer	till	kan	det	också	
användas som parkeringshus. 

Hangar 4

kvarter för kontor och 
handel
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Offentlig och kommersiell service
Inom	planområdet	finns	behov	av	och	plats	för	en	grundskola.	Skolan	ska	kunna	inrymma	cirka	900	
skolbarn	från	årskurs	F	(förskoleklass)	till	9.	Utöver	skola	ska	lokalerna	kunna	användas	för	andra	
ändamål	som	till	exempel	föreningsverksamhet	och	andra	ändamål.	Skolans	läge	i	direkt	närhet	till	
västra	Järvafältets	naturreservat,	gör	det	lämpligt	för	lokal	och	möteslokal	om	naturreservatet.	Behovet	
av	yta	för	skola	och	förskola	inklusive	utevistelseyta	är	uppskattat	till	cirka	15	000	kvadratmeter.		
Storleken	på	skolbyggnaden	är	ännu	inte	klarlagt	och	därför	visar	plankartan	även	på	möjligheter	till	
bostäder.

Två	stycken	ytterligare	fristående	förskolor	föreslås	i	planområdet	och	resterande	kan	finnas	i	
bottenvåningar	på	bostadshus.	Möjlighet	till	förskola	finns	i	de	större	kvarteren.	Exakt	behov	är	
inte	klarlagt,	plankartan	medger	förskolor	i	fler	kvarter	än	vad	som	bedöms	behövas.	Samtliga	
förskolor	bör	klara	20	kvadratmeter	utemiljö	per	barn.	Då förskolegårdar utformas samordnade med 
bostadsgårdar	ska	de	vara	avskiljbara	eller	separat	utformade.	Vid	utformning	av	förskolegårdens	
utemiljö	ska,	förutom	friyta,	också	tillgänglighet	och	hög	grad	av	lekbarhet	tillgodoses.	Friytor	för	de	
boende	kan	med	fördel	placeras	på	takterasser.

Grundskola

Fristående förskola

Möjlighet till integrerad 
förskola
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Parker och torg

Parker och Torg
Planområdet	sträcker	sig	från	Kyrkparken	upp	mot	Ålsta	hage	och	Västra	Järvafältets	naturreservat.
Avstånd	till	park	och	natur	för	bebyggelse	inom	planområdet	följer	översiktsplanens	riktlinjer:
Natur,	parker	och	esplanader	är	tillgängliga	inom	300	meter,	urbana	parker	är	tillgängliga	inom	500	
meter, större friområde är tillgängligt inom 1,5 km.

Barkarbystadens	största	park,	Kyrkparken,	bildar	tillsammans	med	Järfälla	kyrkogård	en	stor	central	
park	i	Barkarbystaden.	Den	befintliga	temalekplatsen	”Flyget”	i	Flottiljområdet,	inspirerad	av	fältets	
flyghistoria,	är	tillgänglig	inom	500	meter	från	stora	delar	av	detaljplanens	bebyggelse.	Boende	från	
övriga	delar	av	planområdet	når	lek-	och	mötesmöjligheter	i	parker	på	Robothöjden	och	i	Kyrkparken,	
vilka	också	är	tillgängliga	inom	500	meter.

Möjliga framtida aktiviteter i 
Barkarbystaden
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Fyra	stycken	nya	större	parker	och	torg	finns	inom	planområdet:
•	 Vid	entrén	till	det	stora	friområdet,	västra	Järvafältets	naturreservat,	finns	en	mindre	park	som	ska	

samspela	med	det	stora	friområdet.	Där	finns	plats	för	dagvattenhantering	och	för	urbana	parkakti-
viteter som inte är möjliga inom reservatet. Platsen kan fungera som utomhusklassrum och sam-
lingsplats	före	och	efter	utflykter	i	naturreservatet.

•	 Inom	planområdet	finns	ett	stort	torg,	”Entrétorget”,	med	kvällssol	och	bra	läge	för	restauranger	
med	sitt	läge	nära	både	kontoren	och	verksamheterna	mot	E18	och	blandstaden.	Detta	torg	i	likhet	
med	Stora	torget	i	Barkarbystaden	I,	”tunnelbanetorget”	och	landningsbanans	torg	tillhör	den	över-
gripande	strukturen	och	är	starka	noder	som	nås	genom	större	allégator.

•	 Mellan	Kyrkparken	med	intilliggande	kyrkogård	och	det	folkfyllda	”tunnelbanetorget”	finns	
en	mindre	platsbildning	där	många	passerar.	Platsens	storlek	ger	en	intim	känsla	och	utformas	
med spontana sittmöjligheter i aftonsol. I ett centralt läge i planens norra del placeras ett mindre 
kvarterstorg med morgonsol. Båda torgens läge i staden och deras storlek passar för utomhusser-
veringar.

mindre park intill natureservatet

kvarterstorg

mindre platsbildning

“Entrétorget”
Nya planerade plat-
ser inom Barkarby-
staden III.

”Tunnelbanetorget”Stora torget
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Grönytefaktor som ett verktyg i planeringen
Som	ett	verktyg	i	utformningen	av	gårdsmiljöer	och	grönska	integrerat	i	bebyggelsen	har	grönytefak-
tor	utvecklats.	Faktorn	är	ett	verktyg	som	premierar	grönska	som	fyller	flera	funktioner.	Grönytefak-
torn	definierar	och	ger	konkreta	villkor	för	miljöbetingade	kvalitetsmål	så	som	att	säkra	och	förbättra	
mikroklimat	och	lufthygien,	säkra	och	utveckla	jordkvalitet	och	vattenbalans,	skapa	naturliga	miljöer/	
livsrum	för	växter	och	djur	samt	att	förbättra	bostadsområden.	En	lägsta	grönytefaktor	definieras	per	
kvarter	i	detaljplanen	(0,5	för	bostadskvarter	och	0,3	för	verksamhetskvarter)	och	anges	därmed	i	
bygglovet.	Innehåller	en	tomt	flera	ändamål	så	ska	grönytefaktorn	för	varje	del	uppfyllas	proportioner-
ligt	med	byggrätten	för	ändamålet.

De olika gårdsrummen ges olika karaktärer och är gemensamma för hela kvarteret. De ska utformas 
så	att	de	innehåller	en	stor	andel	träd	och	grönska,	bland	annat	med	inslag	av	fasadgrönska	eller	gröna	
tak.	En	stor	del	av	gårdsytan	är	underbyggd	av	garage,	vilket	ställer	krav	på	gårdarnas	bjälklagskon-
struktioner.	På	samtliga	gårdar	ska	utrymme	för	småbarnslek	anordnas.	Även	ytor	för	utomhusvis-
telse	på	själva	byggnaden	är	av	stor	betydelse,	exempelvis	kan	gröna	takterrasser	eller	gemensamma	
balkongterrasser	anläggas.

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	
dagvattenhanteringen.	Grönska	på	marken	ger	det	högsta	värdet	(1,0)	medan	helt	täta	ytor	som	asfalt	
får	det	lägsta	värdet	(0,0).	Antalet	kvadratmeter	för	varje	delyta	multipliceras	med	sitt	grönvärde.	De	
olika delytorna inom respektive kvarter adderas därefter till varandra varpå en total grönyta för kvar-
teret erhålls. Den totala gröna ytan delas med kvarterets storlek. Respektive delytas grönvärde sätts 
enligt	följande	tabell:

1,0	Grönska	på	marken
1,0	Vattenytor	i	dammar,	bäckar,	diken	etc
0,8	Gröna	tak
0,8	Växtbädd	på	bjälklag	≥800	mm	djup
0,6	Växtbädd	på	bjälklag	<800	mm	djup
0,4	Halvöppna	till	öppna	hårdgjorda	ytor	(gräsarmerade	ytor,	grus,	singel,	sand
etc.)
0,2	Hårdgjorda	ytor	med	fogar	(sten-	och	plattytor	med	fogar)
0,0	Täta	ytor	(tak,	asfalt,	betong	etc.)

Exempel:	ett	kvarter	med	900	kvm	plåttak,	1100	kvm	gräsmatta	och	500	kvm
hårdgjorda	ytor	får	900*0,0	+	1100*1,0	+	500*0,2	=	1200	kvm	grön	yta.	Den
framräknade	gröna	ytan	delas	med	kvarterets	totala	yta:	1200/2500	=	0,48.	Ett
sådant kvarter innehåller därmed inte tillräckligt med grönska utan att åtgärder
vidtas.
För	att	höja	grönytefaktorn	kan	olika	åtgärder	vidtas,	t	ex	plantering	av	enstaka
större	träd,	solitärbuskar	eller	klätter-	och	klängväxter.	För	respektive	åtgärd
beräknas	ett	tillägg	till	grönvärdet	enligt	följande	tabell:

0,4	Träd	med	stamomfång	≥35	cm	(beräknas	för	en	yta	av	25	kvm	planteringsyta/
träd)
0,2	Solitärbuskar,	flerstammiga	träd	högre	än	3	m	(beräknas	för	en	yta	av
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5	kvm	planteringsyta/buske	eller	träd)
0,2	Kläng-	och	klätterväxter	högre	än	2	m	(beräknas	för	en	väggyta	med	2	m
bredd/planta	gånger	plantans	höjd)
0,2	Uppsamling	och	fördröjning	av	dagvatten	(tilläggsfaktor	för	täta	eller	hårdgjorda
ytor	med	fogar	som	avvattnas	till	damm/magasin	som	rymmer
≥20	l/kvm,	arealen	baseras	på	hela	den	täta	ytans	areal)
0,1	Avvattning	av	täta	ytor	(till	omgivande	grönska	på	marken,	arealen	baseras
på	hela	den	täta	ytans	areal)

Om	vi	i	vårt	exempel	lägger	till	5	björkar	(≥35	cm	stamomfång)	och	3	klängväxter
längs	en	vägg	som	är	8	meter	hög	får	vi	följande	tillägg	till	de	1100	kvm
grönyta	som	de	olika	ytskikten	ger:	5*25*0,4	+	3*2*8*0,2	=	59,6	kvm.	Total
grönyta	i	kvarteret	blir	då	1200+59,6	=	1259,6	kvm.	Grönytefaktorn	blir	då,
efter	tillägg,	1259,6/2500	=	0,504,	vilket	är	mer	än	0,5	och	därmed	godkänt.

Grönytefaktorn	kan	generellt	beskrivas:	grönytefaktor	=	(antal	kvm	vegetationstyp
A	*	faktor)+	(antal	kvm	vegetationstyp	B	*	faktor)+	(antal	kvm	vegetationstyp
C	*	faktor)…)/antal	kvm	för	kvarteret.	Det	minsta	antalet	vegetationstyper
är	i	praktiken	två,	en	för	kvarterets	byggnader	och	en	för	tomtmarken.
I	praktiken	är	antalet	vegetationstyper	ofta	långt	fler	då	delar	av	byggnaden
kan ha grönt tak och då tomtmarken är indelad i hårdgjorda vägar, gräsmatta,
växtbäddar	och	då	innergårdarna	planteras	med	större	träd,	klängväxter	större
buskar	etc.
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Barnperspektiv
Genom	den	täta	kvartersstrukturen	med	bilfria	gröna	gårdar	och	tydliga	gatumiljöer	blir	bebyggel-
sen	lättförståelig	och	barnen	ges	trygga	trafikfria	lekmiljöer	på	gårdarna.	Trottoarer	med	kantstöd	
och	tydliga	beläggningsytor	för	olika	fordon	ger	barnen	en	visuell	tydliget,	vilket	kan	minska	risken	
för	tillbud.	Utanför	skolor	och	förskolor	kommer	hastigheten	att	regleras	till	30	km/tim	vilket	också	
minskar	tillbudsrisken.	Minst	en	lek-	och	aktivitetsplats	nås	genom	att	gå	utmed	små	gator	med	låg	
hastighet	och	trafik.	

Detaljplanen	ger	förutsättningar	till	tre	(inklusive	förskolan	på	grundskoletomten)	friliggande	för-
skolor	med	egna	gårdar	på	mellan	2000-2500	kvm.	Dessa	är	planerade	att	ingå	i	Barkarbystadens	
grundutbud	av	förskolor.	Övriga	förskolor	placeras	i	de	största	kvarteren	för	att	ge	barnen	så	stora	
gårdar	som	möjligt.	Prioritet	har	varit	att	så	många	barn	som	möjligt	ska	få	förskoleplatser	i	sitt	när-
område,	vilket	ger	möjlighet	att	bygga	upp	en	social	gemenskap	i	grannskapet.	Med	tiden	då	behovet	
av förskoleklasser minskar är planen att de friliggande förskolorna ska ha fortsatt verksamhet medan 
förskolelokaler	i	bostadshus	kan	övergå	till	annan	verksamhet.
Skoltomten	som	är	placerad	upp	mot	Västra	Järvafältet	ska	fungera	likt	Herrestaskolans	skolgård	som	
ett	komplement	till	de	lek-	och	aktivitetsplatser	som	alla	barn	når	inom	500	meter.	
Det	stora	friområdet	Västra	Järvafältet	med	betesdjur,	fågelsjö	och	olika	naturtyper	ger	möjlighet	till	
utflykter,	skidåkning	och	cykelturer	både	med	vuxna	och	som	tonåring	att	ensam	få	upptäcka	naturen.	
Lek och upptäcksfärder i natur och i närheten av odling ger möjlighet att lära sig förstå tecken i natu-
ren och ger ekologisk läskunnighet. Utanför planområdet vid Hästa Klack planeras en idrottsanlägg-
ning	som	försörjer	hela	Barkarbystaden.	

Ekosystemtjänster
Inom	planområdet	finns	idag	gräsmarker,	buskage	och	ett	dåligt	fungerande	dike.	Det	utjämnar	vat-
tenflöden,	binder	koldioxid,	producerar	syre	och	renar	luften.	Vid	kraftiga	regn	buffrar	gräsmarker	
flödet	av	vatten.	Inom	fältet	finns	fågelarter	som	är	knutna	till	jordbruksmarker.
Nya	ekosystemtjänster		genom	detaljplanen:	
Detaljplanekrav på grönytefaktor skapar grönskande gårdar och nya ekosystemtjänster. Dessa gröna 
gårdar	kan	tillsammans	med	sedumtak,	utjämna	vattenflöden,	producera	syre	och	rena	luften.	I	
gaturummen	finns	plats	för	träd,	mindre	kanaler	och	växtbäddar	(raingardens).	Dessa	gatuelement	
utjämnar	också	vattenflöden,	producerar	syre,	renar	luften	och	sänker	temperaturen.	Torgytorna	kan	
förutom grönska gestaltas med skulpturala former som fördröjer dagvatten. Grönska i tät stad reglerar 
temperatur	och	föroreningar	och	har	en	bullerdämpande	funktion.	Sedumtak	och	grönskande	gårdar	
har	förutsättningar	att	bidra	till	biologisk	mångfald.
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gator och trafik 

Gatunät
Gatunätet	får	en	rutnätsstruktur	likt	den	i	Barkarbystaden	I.	Barkarbyvägen	och	”Ålsta	allé”	utgör	
större	stadsgator	i	hierarkin	och	utformas	så	att	de	inte	upplevs	som	barriärer.	Mot	dessa	gator	och	del-
vis	även	Flygfältsvägen	görs	bottenvåningarna	aktiva	och	levande	genom	att	innehålla	verksamheter	
istället	för	bostäder.	De	större	gatorna	får	också	en	synlig	dagvattenhantering	som	både	bidrar	till	en	
större och luftigare gatusektion samt ger gatorna en varierande gestaltning. På de mindre och lugnare 
lokalgatorna	finns	möjlighet	till	förgårdsmark.

Gångtrafik 
Genom att utforma gatunätet som ett rutnät och hålla kvartersstorlekarna på en lämplig skala skapas 
ett	attraktivt	nät	för	gångtrafikanter.	Fotgängaren	kan	välja	att	promenera	längs	befolkade	gator	med	
hög	urbanitet	eller	lugnare	gator	där	tempot	är	lägre.	Möjligheten	att	variera	sig	och	finna	nya	sträckor	
att	gå	ger	goda	förutsättningar	för	att	Barkarbystaden	blir	en	attraktiv	och	levande	stadsdel	där	nya	
oväntade möten kan ske på torg eller runt ett hushörn.

Cykeltrafik
Planområdet	genomkorsas	av	det	regionala	cykelstråket	mellan	Jakobsberg	och	Kista.	Detta	stråk	ska	
kännetecknas av hög standard och prioritet i gatunätet och medger attraktiva cykelpendlingsmöjlig-
heter	till	ett	regionalt	omland.	Längs	Barkarbyvägen,	”Ålsta	allé”	och	Flygfältsvägen	går	kommunala	
huvudcykelstråk	som	förbinder	kommundelar	med	varandra.	

Kollektivtrafik
Inom	gångavstånd	från	planområdet	kommer	den	framtida	tunnelbanestationen	Barkarbystaden	att	
ligga.	Området	kommer	också	att	behöva	försörjas	av	lokalbussar	som	matar	mot	spårbunden	kollek-
tivtrafik	samt	till	andra	målpunkter	och	kommundelar.	Järfälla	kommun	beslutar	dock	inte	i	linjedrag-
ningsfrågor	utan	ansvarar	endast	för	infrastrukturen	för	vägtrafiken.	I	Barkarbystadens	strukturplan	
redogörs	för	vilka	vägar	som	ska	dimensioneras	och	förberedas	för	busstrafik.	För	planområdet	gäller	
det	Majorsvägen,	Barkarbyvägen,	Herculesvägen,	Flygfältsvägen	och	”Ålsta	allé”.

Biltrafik
Huvudväg	genom	planområdet	är	Barkarbyvägen	som	också	förbinder	till	andra	kommundelar	i	
Järfälla	och	mot	Akalla	i	Stockholm.	”Ålsta	allé”	får	en	betydande	roll	som	uppsamlingsgata	för	de	
nordliga	delarna	av	planområdet	och	Barkarbystaden.	”Ålsta	allé”	följer	taxibanans	sträckning	från	
flygflottiljens	tid.	Anslutande	gator	får	väjningsplikt	gentemot	dessa	två	gator.

Flygfältsvägen,	som	förbinder	Barkarbyvägen	med	Enköpingsvägen	via	Herrestaskolan,	får	också	en	
viktig funktion i vägnätet.

Parkeringar, varumottag, utfarter
Det	parkeringsutbud	som	minst	ska	följas	för	planområdet	bestäms	genom	kommunens	parkerings-
norm. Denna är för närvarande under revidering. Parkeringstalen kan hållas relativt låga tack vare 
närheten	till	spårbunden	kollektivtrafik	och	utbudet	av	service	i	närområdet.	Ett	parkerings-pm	biläggs	
detaljplanen.	För	att	säkerställa	en	hög	kapacitet	på	Barkarbyvägen	får	utfarter	ej	anläggas	mot	denna.	
Angöring	till	kvarter	sker	via	lokalgatorna.	Eftersom	Barkarbyvägen	och	”Ålsta	allé”	kommer	att	få	
bottenvåningar	med	verksamhetslokaler	utformas	dessa	med	något	bredare	parkeringsfickor	för	att	
möjliggöra	lastning	och	lossning	med	lastbil.



Dnr Kst 2014/273
SAMRÅDSHANDLING

2016-08-18

27

”Å
ls

ta
 a

llé
”

Barkarbyvägen

Flygfältsvägen

Majorsvägen

H
erculesgatan



28

Dnr Kst 2014/273
SAMRÅDSHANDLING
2016-08-18

Bilder från programmet för Barrkarbystaden
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Barkarbyvägen. Sektionen är sedd söderifrån. Barkarbyvägen behåller sitt mått på 33,5 meter 
men omdisponeras vilket medför plats för ytor för hantering av dagvatten samt breda, separerade 
cykelbanor och breda trottoarer för gående. Assymetrisk allé. Kan upplevas som en långsmal 
park.

”Ålsta allé”. Sektionen är sedd norrifrån. En assymetrisk allé med stor yta för dagvatten, cyklister 
och gående. 28 meter.

Gatusektioner
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Den befintliga delen av Flygfältsvägen. Sett från öster. Den bebyggda delen ligger kvar som den 
är men breddas söderut för att få plats med mer yta för dagvattenhantering. 26 meter.

Den nya delen av Flygfältsvägen, som tar vid efter Herrestaskolan. Sett från öster. Gatan om-
disponeras så att gående, cyklar och möjlighet till uteservering finns på sidan med solläge. 26 
meter.
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Primära lokalgator. Finns på tre ställen i planområdet; Herculesgatan som gränsar till Barkarby-
staden I, Majorsvägen samt gatan mot Ålsta hage. Gatan ska vara dimensionerad för möjlighet 
till busstrafik samt kanstensparkering.18 meter.

Lokalgata. Är den smalaste sektionen men kan se olika ut på olika ställen inom planområdet. 
Träd eller/och kantstensparkering och ofta med förgårdsmark. 12,5 meter.   
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Störningar och risker

Buller
Inför	upprättande	av	planförslaget	har	en	bullerutredning	gjorts	som	beaktar	buller	från	omkringlig-
gande	trafikstråk	och	den	prognostiserade	trafiken	inom	området	och	dess	närhet.
Bullerutredningen	har	gjorts	utifrån	uppskattade	trafikmängder	år	2030.	

Utredningen	visar	att	med	föreslagen	bebyggelse	finns	goda	möjligheter	att	bygga	bostäder	med	god	
ljudmiljö.	Föreslagen	utformning	av	husen	ger	goda	möjligheter	till	en	sida	med	ljudnivåer	betydligt	
lägre	än	55	dBA	ekvivalentnivå	utanför	minst	hälften	av	boningsrummen.	
Bostäderna	kommer	i	huvudsak	byggas	runt	innergårdar	vilket	gör	att	samtliga	lägenheter	kommer	att	
ha	tillgång		till	balkong	eller	uteplats	under	50	dBA	ekvivalent	och	70	dBA	maximal	ljudnivå.	De	för-
skolor	som	planeras	kommer	att	få	lägre	än	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	och	70	dBA	maximal	ljudnivå	
på gårdarna.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har gjorts för planområdet. Undersökningen visade överlag på låga 
föroreningsnivåer	i	marken.	I	grundvatten	hittades	arsenik	och	PFOSn.	Området	ska	inrymma	både	
bostäder	och	skola/förskola,	vilket	är	typ	av	användning	klassad	som	känslig	markanvändning.	Rikt-
värden	finns	för	högsta	acceptabla	halt	av	olika	föroreningar	vid	känslig	markanvändning.	Halterna	av	
föroreningar i mark föranleder inte direkta saneringsåtgärder. Strategin för hantering av förorening-
arna	är	att	mer	detaljerade	prover	tas	innan	de	enskilda	kvarteren	byggs.	Påträffas	föroreningar	tas	en	
åtgärdsplan	fram	för	hur	saneringen	ska	genomföras.	Saneringen	utförs	antingen	av	den	som	bebygger	
kvarteren	eller	av	kommunen	innan	byggnation	startar.	I fallet att kommunen sanerar så schaktas och 
saneras	marken	ned	till	tänkt	grundläggningsnivå	för	kommande	bebyggelse.	

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området ansluts till kommunens vatten och avloppsnät. Ledningsnätet håller på att förprojekteras för 
att	säkerställa	hur	området	kan	byggas	ut.	Spillvatten	leds	till	befintlig	ledning.	Spillvattnet	leds	till	
Bromma	reningsverk	men	kommer	att	ledas	om	till	Henriksdal	när	Bromma	tas	ur	bruk.	Båda	har	ledig	
kapacitet för att omhänderta spillvattnet. 

Fjärrvärme
I	samband	med	utbyggnad	av	området	finns	möjligheter	att	bygga	ut	fjärrvärmenätet	för	att	ansluta	den	
nya	bebyggelsen.

Avfallshantering
En sopsugsanläggning planeras i området för restavfall, tidningar och plast samt möjligtvis även från 
papperskorgar	på	allmän	plats.	En	befintlig	terminal	finns	intill	Enköpingsvägen.	Anläggningen	bidrar	
till	att	minska	trafiken	med	sophämtningsfordon	på	lokalgator	inom	Barkarbystaden.	Fraktioner	som	
inte	hanteras	av	sopsugsystemet,	t	ex	glas	och	miljöfarligt	avfall	samlas	in	vid	avfallsutrymmen	i	fast-
igheterna,	alternativt	genom	fastighetsnära	underjordsbehållare.

I	den	nya	bostadsbebyggelsen	planeras	för	avfallskvarnar	för	matavfallet	som
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då	kan	ledas	ut	i	spillvattennätet,	vilket	är	positivt	då	organiskt	material	i	spillvattnet	bidrar	till	ökad	
biogasproduktion	och	i	förlängningen	är	målet	att	kunna	producera	gödsel	som	kan	användas	till	åker-
mark.

Dagvatten
De geologiska förhållandena medger i större delen av området inte att vatten från gårdar eller gator 
kan	infiltreras	till	grundvattnet	i	området.	Där	marken	är	av	sådan	beskaffenhet	att	infiltrering	till	
grundvatten är möjligt kommer detta att ske. Dagvatten ska så långt som möjligt fördröjas och renas på 
gårdar	och	gator.	Principer	för	gator	är	att	dagvattnet	leds	till	ytliga	växtbäddar,	magasin	och	trädal-
léer	med	skelettjordar.	Därefter	kommer	dagvatten	att	fördröjas	och	renas	i	anlagda	dagvattendammar	
innan	överskottet	avleds	till	Igelbäcken	och	Bällstaån.	Dagvatten	ska	följa	de	övergripande	ideér	som	
finns	i	program	för	Barkarbystaden.	En	dagvattenutredning	håller	på	att	tas	fram	och	dagvattenled-
ningarna ingår också i den förprojektering som håller på att tas fram för vatten och avlopp för att 
säkerställa	hur	de	kan	byggas	ut.
Följande	målsättning	gäller	generellt	enligt	dagvattenpolicyn:

- Lokalt omhändertagande av dagvatten ska öka.
- Föroreningar ska i första hand motverkas vid källan.
-	Vid	nybebyggelse	ska	dagvattnet	så	långt	som	möjligt	infiltreras	och	i
andra hand fördröjas innan det når vattendragen.
-	Förorenat	dagvatten	ska	renas	före	infiltration	eller	utsläpp	i	vattendrag.
-	I	samband	med	förändringar	i	befintlig	bebyggelse	ska	möjligheter	till
förbättring	av	dagvattenhanteringen	studeras.

Energiförsörjning
En	huvudledning	för	fjärrvärme	går	längs	Enköpingsvägen.	I	samband	med	utbyggnad	av	området	
finns	möjligheter	att	bygga	ut	fjärrvärmenätet	för	att	ansluta	den	nya	bebyggelsen.	Anläggningen	bi-
drar	till	att	minska	trafiken	med	sophämtningsfordon	på	lokalgator	inom	Barkarbystaden.
Bredband
Planerad	bebyggelse	kommer	att	anslutas	till	befintligt	tele-	och	fibernät.

El 
Befintliga	allmänna	elledningar	finns	i	området.	Elnätet	byggs	ut	i	samband	med	utbyggnad	av	vägar	
och	ny	bebyggelse.	I	bostadsbebyggelsen	är	det	mindre	lämpligt	att	placera	elnätstationer	inom	kvar-
teren.	Lämpliga	placeringar	av	elnätstationer	får	istället	sökas	inom	gatumarken,	till	exempel	längs	de	
bredare	gaturummen.	För	att	ha	kapacitet	för	att	försörja	hela	området	med	el	behöver	en	ny	fördel-
ningsstation	byggas.	Den	planeras	i	ett	område	sydöst	om	området	söder	om	Norrviksvägen.	Fördel-
ningsstationen ingår i en separat detaljplan.

Tele och data 
De	bolag	som	vill	bygga	ut	fiber	inom	området	har	möjlighet	att	projektera	nät	som	förläggs	i	samband	
med	utbyggnad	av	vägar	och	ny	bebyggelse.	När	gata	är	färdigställd	med	topp	och	finplanering	kom-
mer inga ny ledningar ges grävtillstånd i området. 
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4. KoNSEKvENSEr

Behovsbedömning 

Detaljplanens genomförande kan antas	medföra	sådan	betydande	miljöpåverkan	som	beskrivs	i	PBL	4	
kap	34	§	eller	MB	6	kap	11§.	Därmed	kommer	en	miljökonsekvensbeskrivning	att	göras.

Samlad	bedömning
Planförslaget	bedöms	medföra	en	betydande	miljöpåverkan.	De	aspekter	som	behandlats	i	miljökon-
sekvensbeskrivning	är	buller,	trafik,	och	förekomst	av	föroreningar	i	marken	och	grundvattnet.	Pla-
nområdet	hyser	flera	kulturhistoriska	värden	som	riskerar	påverkas,	framförallt	landskapsbilden	och	
eventuella okända fornlämningar.

Den	stora	befolkningen	bedöms	skapa	stora	trafikflöden	och	ändringar	i	transportmönstren	vilket	kan	
leda	till	betydande	ökningar	av	bullernivåer,	både	inom	stadsmiljön	och	skyddade	naturområden.	Na-
tur-	och	rekreationsvärden	kan	påverkas	av	ett	högre	besökstryck	vid	anslutning	till	planområdet.	

Utsläppet	av	dagvattnet	till	Igelbäcken	och	infiltration	av	befintliga	mark-	och	grundvattenföroreningar	
kan	skada	djurlivet	i	Järvafältets	naturreservat	och	Igelbäckens	kulturreservat.		Ökat	utsläpp	av	dag-
vatten	i	Bällstaån,	bidrar	till	översvämningsproblemen	sydväst	om	planområdet.		Dagvattnet	kan	även	
ha	en	betydande	miljöpåverkan	på	Bällstaåns	och	Igelbäckens	vattenkvalitet.

Sammanfattning av konsekvenser
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande. 

Landskapsbild	och	kulturmiljö
Planen	innebär	att	ett	idag	öppet	landskapsrum	omvandlas	till	en	stadsmiljö,	vilket	medför	att	dagens	
landskapsbild	med	utblickar	över	fältet,	och	visuella	samband	bort	mot	Järfälla	kyrka,	till	största	delen	
försvinner. Planens utformning tar dock tillvara delar av strukturer från tidigare markanvändning och 
befintliga	siktlinjer	ut	mot	omgivande	naturmark,	och	även	mot	Järfälla	kyrka.
För	kulturmiljö	bedöms	planen	medföra	märkbara	negativa	konsekvenser	för	det	kulturhistoriska	
landskapet	då	detta	byggs	igen.	För	kulturhistoriska	objekt	bedöms	planen	medföra	märkbara	positiva	
konsekvenser	då	en	befintlig	flyghangar	sparas	och	tas	till	vara	i	planen.	Inga	fornlämningar	finns	
inom	området.	En	övrig	kulturhistorisk	lämning	i	form	av	en	äldre	vägbank	från	Ålsta	byväg,	bedöms	
inte påverkas.

Rekreation och friluftsliv
För	rekreation	och	friluftsliv	bedöms	planen	medföra	såväl	märkbara	till	stora	positiva	konsekvenser,	
som	märkbara	negativa,	beroende	på	vilken	aspekt	som	avses.	Det	är	positivt	att	planen	ger	möjlig-
het	att	koppla	samman	och	förtydliga	entréer	och	stråk	till	Västra	Järvafältets	naturreservat	norr	om	
området. Likaså är det positivt att planen ger möjlighet till nya och utvecklade upplevelsevärden i 
området, som idag är förhållandevis outvecklat i det avseendet. Vad gäller upplevelsevärden kopplade 
till	landskapets	öppenhet	och	utblickar	medför	befintlig	plan	dock	märkbara	negativa	konsekvenser	då	
ett	öppet	landskapsrum	ersätts	av	stad.	Vidare	bedöms	planen	medföra	små	negativa	konsekvenser	för	
barns	tillgång	på	friytor,	vilken	visserligen	är	i	linje	med	kommunens	riktlinjer,	men	ändå	något	lägre	
än vad Boverket rekommenderar.
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Naturmiljö
Planområdets	naturmiljö	hyser	idag	begränsade	naturvärden.	Planens	enda	direkta	påverkan	är	att	en	
mindre	naturmiljö	med	visst	naturvärde,	klass	4,	tas	i	anspråk,	vilket	bedöms	medföra	små	negativa	
konsekvenser.	Inga	kända	skyddsvärda	arter	finns	registrerade	från	planområdet.	I	det	lilla	naturobjek-
tet	finns	ett	igenvuxet	dike	som	potentiellt	skulle	kunna	vara	av	lokal	betydelse	som	livsmiljö	för	grod-
djur. De öppna markerna har även ett visst värde för fågelarter som lever på öppen gräsmark. Genom 
de norra och centrala delarna av området går ett av kommunens modellerade ekologiska landskaps-
samband	för	ädellövskog,	samt	för	barrskog,	vilka	bedöms	försvagas	något	när	ny	bebyggelse	upp-
förs.	Föreslagen	plan	bedöms	dock	även	ge	förutsättningar	att	skapa	nya	naturmiljöer	och	ekologiska	
landskapssamband	inom	delar	av	området,	t.ex.	genom	en	ny	dagvattendamm,	ny	park,	trädrader	och	
planteringsytor utmed vägar, torg och på innegårdar. Vidare ger användandet av grönytefaktor möjlig-
het att förstärka och utveckla grönytor på tak, väggar och gårdar.

Vattenmiljö
För	vattenmiljö	bedöms	planen	kunna	medföra	stora	positiva	konsekvenser	då	markföroreningar	
av	främst	PFOS	från	den	tidigare	brandövningsplatsen	åtgärdas,	och	därmed	att	vidare	påverkan	på	
grundvatten	och	ytvatten	i	Säbysjön	och	Igelbäcken	på	sikt	kan	upphöra.	Inom	området	finns	idag	inga	
vattenmiljöer,	undantaget	det	lilla	igenväxande	diket	i	nordväst.	Vad	gäller	dagvattenhantering	inom	
planområdet	finns	ingen	färdig	dagvattenutredning	framtagen,	vilket	gör	det	svårt	att	konsekvensbe-
döma dessa delar i detalj. Förutsatt att områdets dagvatten tas om hand enligt kommunens policy och 
kommande	dagvattenutredning	väntas	dock	ingen	påverkan	eller	konsekvenser	för	biotoper	eller	arter	i	
Igelbäcken	eller	Bällstaån.

Hälsa och säkerhet
Planen	bedöms	kunna	medföra	stora	positiva	konsekvenserna	för	hälsa	och	säkerhet	vad	gäller	mark-
föroreningar.	Enligt	sammanvägd	riskbedömning	finns	behov	av	riskreduktion	för	planerad	mark-
användning,	och	det	förorenade	området	kring	den	före	detta	brandövningsplatsen	kommer	åtgärdas	
genom	sanering,	inkapsling	eller	på	annat	sätt.	Metod	är	ännu	inte	beslutad.	Även	övriga	påträffade	
fåtal	”hotspots”	med	förhöjda	halter	kommer	åtgärdas	innan	byggskedet	påbörjas.	Förutsatt	att	om-
rådet	saneras	enligt	framtagna	platsspecifika	riktvärden	och	kommande	mätbara	åtgärdsmål	bedöms	
risken	för	markföroreningar	därmed	vara	acceptabel.
För	buller	medför	föreslagen	detaljplan	ökade	trafikmängder	i	området	och	därmed	ökade	bullernivåer	
generellt.	Med	föreslagen	planutformning	finns	det	enligt	utförd	bullerutredning	dock	goda	förutsätt-
ningar	att	uppföra	bostäder,	innegårdar	och	förskolor	med	god	ljudmiljö,	varför	de	negativa	konse-
kvenserna	bara	bedöms	som	små.	Västra	Järvafältets	naturreservat	kommer	inte	påverkas	av	ljudnivåer	
över 45 dBA.
Vad	gäller	risk	för	översvämning	bedöms	planen	kunna	medföra	små	negativa	konsekvenser	då	det	i	
större	delen	av	planområdet	finns	liten	risk	för	översvämningar,	undantaget	en	mindre	del	i	sydväst.	
Förutsatt att dagvatten fördröjs enligt kommunrens riktlinjer och kommande dagvattenutredning, 
bedöms	risken	för	översvämningar	att	vara	acceptabel.	Förprojektering,	samt	uppdaterad	översväm-
ningskartering	skall	tas	fram	under	hösten	som	kommer	visa	på	om	höjdsättning	behöver	säkerställas	i	
plankartan.

Klimatanpassning och ekosystemtjänster
För	klimatanpassning	och	ekosystemtjänster	bedöms	planen	kunna	medföra	små	till	märkbara	positiva	
konsekvenser då planens utformning och tillhörande styrdokument i form av grönytefaktor, övergri-
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pande	miljö	och	gestaltningsprogram,	samt	Citylabs	hållbarhetsprogram,	bedöms	ge	goda	förutsätt-
ningar att uppnå ett stadslandskap med klimatanpassning.

5. gENomföraNdE 

organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning
Kommunen	genom	sammällsbyggnadsavdelningen	ansvarar	för	upprättanade	av	detaljplan	med	tillhö-
rande handlingar. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid granskning av 
lov	och	anmälan.		Avtal	och	överenskommelser	upprättas	mellan	kommunen,	byggherrar,	markägare	
och	ledningsägare	m.fl.		Lantmäterimyndigheten	ansvarar	för	erforderliga	fastighetsbildningsåtgärder	
på	fastighetsägarens	initiativ	och	bekostnad.	Kommunen	ansvarar	för	anläggande,	drift,	och	skötsel	av	
allmän	platsmark	och	sopsug	inom	kvartersmark.	Respektive	ledningsägare	bygger	om	de	ledningar	
som	behöver	flyttas	på	grund	av	utbyggnad	av	Barkarbystaden.	Ledningsägarna	ansvarar	dessutom	
själva	för	utbyggnad	av	respektive	nät	för	fjärrvärme,	el,	tele	etc.	Nedläggning	av	nya	ledningar	i	all-
männa	gator	ska	dock	samordnas	med	kommunens	utbyggnad	av	dessa.		Anläggningar	för	tunnelbana	
kommer	att	byggas	inom	området	och	de	byggs	av	Landstinget	genom	Förvaltning	för	utbyggd	tunnel-
bana	(FUT).	Anläggningarna	delfinansieras	av	kommunen.	För	anläggningarna	kommer	servitutsavtal	
träffas	med	byggherrar,	kommunen	och	Förvaltning	för	utbyggd	tunnelbana.	De	olika	kvarteren	för	
bostäder,	service,	skola	och	annan	verksamhet	bebyggs	av	olika	byggherrar.	Byggherren	ansvarar	för	
bebyggelse	och	anläggningar,	drift	och	skötsel	av	dessa	på	kvartersmark.	

Huvudmannaskap
Huvudman	för	allmän	plats	är	kommunen.	Det	betyder	att	det	är	kommunen	som	under	genomförande-
tiden	ansvarar	för	att	bygga	ut	gator,	parker	och	torg	som	redovisas	i	detaljplanen	som	allmänna.	
För	vatten-,	dagvatten-	och	spillvattenledningar	är	kommunen	huvudman.	Inom	området	finns	även	
vattenledningar som tillhör Norrvatten.  E.ON Elnät är huvudman för elnätet inom planområdet. Inom 
planområdet äger E.ON Värme ledningar  för fjärrvärmenätet. Fortum äger ledningar för fjärrvärme-
nätet	i	planområdets	närhet.	Skanova	har	telenät	och	optofiber	inom	planområdet.	Utöver	telnätet	har	
Stokab,	Svensk	infrastruktur	och	Telenor	m.fl.	optofibernät	för	informationsöverföring	av	data,	tele	
och	tv.	Ovanstående	huvudmän	svarar	för	nybyggnad	och	eventuella	ombyggnader	av	dessa	allmänna	
anläggningar. Det är även dessa huvudmän som har det löpande ansvaret för drift och skötsel efter 
utbyggnad.

Ett	ledningsnät	för	sopsug	planeras	i	området.	Nätet	ska	anslutas	till	befintligt	nät	och	terminal.	Norra	
delen	av	detaljplaneområdet	kommer	att	anslutas	till	en	ny	terminal	som	avses	byggas	utanför	planom-
rådet.	Soporna	från	norra	delen	av	området	kommer	till	dess	terminalen	är	byggd	att	tömmas	med	en	
mobil	sopsug.	Kommunen	kommer	vara	huvudman	för	både	terminal	och	ledningsnät.
Innan	kvarteren	i	detaljplanens	norra	del	bebyggs	måste	metod	fastställas	för	att	ta	hand	om	de	giftiga	
PFOS	från	brandövningsområdet	där	släckskum	använts.	Undersökning	och	avgränsning	av	PFOS	
samt hur föroreningarna ska hanteras färdigställs innan granskning. 
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Avtal
Avtal	för	överlåtelse	av	Barkarby	4:1	till	kommunen	ska	tecknas	mellan	kommunen	och	Fortifikations-
verket.
Köpeavtal	ska	tecknas	när	kommunen	säljer	mark.	Avtalen	kommer	att	reglera	bland	annat	pris,	tillträ-
de, avfallslösningar som anslutning till kommunal sopsug, matavfallskvarnar, dagvattenhantering inom 
fastigheten,	tomtens	och	byggnadernas	utformning	att	en	viss	andel	av	fastigheten	ska	bestå	av	växtlig-
het	och	vegetation.	Vidare	kommer	avtal	om	drift	och	placering	av	linspänd	belysning	på	byggnader.
Avtal	kommer	att	tecknas	med	Norrvatten	och	Eon	för	omläggning	av	ledningar.	Kommunen	bekostar	
omläggning	och	bolagen	bidrar	med	kostnader	för	standardhöjningen	av	nätet.
De	som	bebygger	kvartersmarken	behöver	teckna	avtal	för	el,	fjärrvärme,	vatten	och	avlopp,	fiber	om	
de vill ansluta fastigheterna till den typen av teknisk försörjning.

Hållbarhetsprogram
Ett	hållbarhetsprogram,	som	bland	annat	fastställer	ambitioner	och	avsikter	när	det	gäller	gestaltning	
av	bebyggelse	och	yttre	miljö,	kommer	att	utarbetas	under	planarbetets	gång.	Programmet	ska	ingå	
som	en	del	i	avtalen	som	kommunen	träffar	med	byggherrarna	och	ska	vara	ett	stöd	i	projektering,	
bygglovhantering	och	genomförande.	Programmet	är	nödvändigt	för	samordning	av	olika	frågor	mel-
lan	byggherrarna	samt	mellan	dessa	och	kommunen.
Allmänhetens	faktiska	tillträde	till	området	kommer	att	öka	allt	eftersom	gator,	torg	och	parker	byggs	
inom	området.	Gårdarna	på	bostadskvarter	kommer	att	vara	privata.	Området	har	tidigare	varit	stängt	
för	allmänheten	p.g.a.	av	flygverksamhet	och	militär	verksamhet.	Inom	både	Barkarby	2:2	och	Bar-
karby	4:1	kommer	flera	fastigheter	att	bildas	med	exempelvis	bostadsändamål,	service,	skola	och	gata	
m.m.	Del	av	Barkarby	4:1	kommer	att	bebyggas	med	gator	och	byggnader	men	befintliga	byggnader	
på fastigheten kommer att sparas. 

fastighetsrätts l iga frågor

Markägare 
Planområdet	berör	fastigheterna	Barkarby	2:2,	ca	32	ha	och	Barkarby	4:1,	4	ha	inom	planområdet.	
Kommunen	äger	Barkarby	2:2	och	Fortifikationsverket	äger	Barkarby	4:1.

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	parke-
ring, dagvattenanläggningar och andra gemensamma ytor. Då planen inte förutsätter att kvarteren delas 
in	i	flera	fastigheter	anges	inga	områden	för	gemensamhetsanläggningar	specifikt	i	plankartan.

Egna fastigheter ska ha plats för anläggningar som dränering, ledningar, grundläggning, spont med 
mera,	vilket	kommer	att	påverka	gränsen	för	kvartersmark	och	gata.	Avgränsningen	blir	cirka	20	cm	
horisontellt	och	40	cm	vertikalt	under	marknivå.	Detta	kommer	att	redovisas	i	plankartan	i	nästa	skede.	

Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal
Ledningsrätter	för	befintliga	allmänna	ledningar	behöver	omprövas	i	samband	med	att	ledningarna	
läggs	om.	Det	gäller	bl.a.	ledningar	som	går	i	Flygfältsvägen	där	ledningarna	flyttas.	För	nya	allmänna	
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ledningar som förläggs inom området kommer avtal att upprättas. 
Rätt till angöring och nyttjande av område avsett för ev. återvinningsstation kommer att säkras med ett 
avtalsservitut.
Rätt	att	anlägga	och	bibehålla	fiberledningar	med	tillhörande	anläggningar	säkras	med	avtal.
Rör,	anläggningar	och	teknik	för	sopsug	säkras	med	avtal.	För	anläggningarna	bildas	i	första	hand	
ledningsrätt och i andra hand servitut.
Placering av elnätsstationer ska presenteras vid granskningsskedet. Utöver stationer inom kvarter kan 
kompletterande	stationer	behöva	anläggas	inom	gatumark	vilket	kommer	att	regleras	i	markavtal	som	
avses upprättas mellan EON Elnät och kommunen.

Ekonomiska frågor 
Kommunens	utgifter	utgörs	av	kostnader	för	ombyggnad	av	anläggning	av	gator,	torg,	park,	mark-
reningskostnader	samt	kostnader	för	ombyggnad	av	ledningar	samt	utredningsarbeten.	Samtliga	dessa	
utgifter	finansieras	genom	kommunstyrelsens	budget.	

Kommunens	intäkter	kommer	från	försäljning	av	fastigheter	med	byggrätt	för	bostäder	och	service	
m.m.

Ett	avtal	mellan	Staten,	Landstinget	och	Kommunen	har	tidigare	träffats	för	att	bygga	ut	tunnelbana	
till	området.	Kommunens	del	av	den	kostnaden	ska	delvis	belasta	detta	planområde.	Avtalet	möjliggör	
att	delar	av	området	som	idag	används	som	lager	tillgängliggörs	för	bostadsbyggnation.

Detaljplanen	utgör	etapp	3	av	utbyggnaden	i	Barkarbystaden.	Planförslaget	medger	en	utbyggnad	om	
ca	4	000	-5000	bostäder.	Projektet	bedöms	kunna	bidra	med	ett	överskott	som	kan	finansiera	kommu-
nens	del	av	kostnader	för	utbyggnad	av	tunnelbana.

Byggherren ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats.

Driftbudgeten	för	park	och	gata	samt	barn	och	utbildningsnämnden	kommer	att	påverkas	i	och	med	ett	
utökat skötselansvar. Kommunala medel ska avsättas för ökade drift- och underhållskostnader.

Tekniska frågor
Planbeskrivningen	redovisar	vilka	utredningar	som	genomförts	inom	ramen	för	planarbetet.	Byggher-
rar	ansvarar	för	framtagande	av	de	kompletterande	tekniska	utredningar	som	krävs	för	bebyggelse	
inom kvartsmark.
Detaljplaneområdet	förväntas	få	en	befolkning	på	ca	8	600	personer.	Skola,	service,	handel,	verksam-
heter	och	kontor	medför	också	en	belastning	på	de	tekniska	försörjningssystemen.	Allmänna	ledningar	
läggs	på	allmän	plats/gatumark.

Utförande
Utbyggnadsordning
Utbyggnaden	kräver	samordning	med	övriga	bygg-	och	anläggningsarbeten	i	området.	Särskild	vikt	
kommer	därför	att	läggas	vid	samordning	av	tidplaner,	transporter	och	etableringar	mm.	Tidiga	arbeten	
(bl.a.	omläggning	av	ledningar)	kommer	att	utföras	innan	detaljplanen	fastställs.	
Vid	planeringen	av	utbyggnadsordning	av	området	är	bl.a.	följande.	faktorer	viktiga	att	ta	hänsyn	till.	
Inflyttade	kvarter	bör	under	så	kort	tid	som	möjligt	ha	byggarbetsplats	som	närmaste	grankvarter.	
Byggtransporter	bör	i	möjligaste	mån	inte	trafikera	bostadsområdena.	Lämplig	plats	för	uppställning	
av	etablering	bör	finnas	i	respektive	byggprojektets	närhet.	En	utgångspunkt	för	att	i	möjligaste	mån	
lösa	detta	kan	vara	att	området	bebyggs	från	den	västra	till	den	östra	delen.		Området	kan	då	succesivt	



Dnr Kst 2014/273
SAMRÅDSHANDLING

2016-08-18

39

färdigställs	mot	befintligt	bostadsområde.	Den	utbyggnadsordningen	ger	även	plats	för	etableringar	i	
de	obebyggda	delarna	av	fältet.	Byggtransporter	kan	planeras	från	Norrviksvägen	för	att	nå	området	
utan	att	i	onödan	köra	genom	de	bebyggda	delarna.	

Inom	området	finns	två	delar	vars	innehåll	är	extra	viktiga	att	bebygga	tidigt	vilket	också	bör	beaktas	
vid	utbyggnadsordningen.	I	norr	är	det	viktigt	med	en	säker	skolväg.	Där	bör	bostadskvarter	och	gator	
fram	till	den	planerade	skolan	vara	uppförda	innan	skolan	öppnas.	Detta	för	att	minimera	antalet	bygg-
arbetsplatser	efter	skolvägen	och	i	skolans	absoluta	närhet.	Områdets	södra	del	är	viktigt	att	färdigstäl-
la,	för	att	bygga	ihop	Barkarbystaden	I	med	Kyrkparken,	Barkarbystaden	II	och	Barkarbystation.	
Det	krävs	en	samordning	vid	anläggandet	av	vägar,	ledningar	och	byggnation	av	bebyggelsen	på	
kvarteren.	Flera	av	byggnaderna	är	planerade	att	byggas	i	fastighetsgräns.	Utbyggnaden	sker	genom	
följande	turordning	kommunen	bygger	arbetsgator,	därefter	bebyggs	kvarteren	med	stödmurar	eller	att	
byggherren	bygger	grund	samt	garage	och	lämnar	därefter	kvarteret	till	dess	att	gatorna	är	färdigställda	
varvid	byggnation	av	byggnader	och	gård	återupptas.	Alternativ	färdigställs	kompletta	gator	men	en	
yta	på	ca	5	m	närmast	byggnaden	lämnas	utförd	endast	med	bärlager	och	ledningar.	Ytan	färdigställs	
när	byggherren	avetablerat	och	innan	inflyttning	i	kvarteret.	

Infrastruktur
Det	är	av	stor	vikt	för	att	området	ska	fungera	att	vägkopplingar	byggs	tidigt.	En	förlängning	av	Bar-
karbyvägen	till	Norrviksvägen	bör	anläggas	tidigt	för	att	avlasta	vägarna	Norrviksvägen	och	Enkö-
pingsvägen.	Dessa	vägar	trafikeras	i	idag	av	stora	mängder	fordon.	Ålsta	Allé	eller	dess	parallell	gata	
ska färdigställas fram till den planerade skolkvarteret. 

Byggetablering
Området	med	befintlig	hangar	i	planområdets	östra	del	kan	komma	att	användas	som	etableringsyta.	
Det	ger	möjligheter	att	hantera	leveranser	och	till	lagring	av	byggmaterial	samt	byggavfall.	Hantering	
och	mellanlagring	av	massor	bedöms	kunna	ske	inom	ett	område	öster	om	planområdet.	

Kommunen	arbetar	med	att	skapa	en	etableringsplan	för	byggnationen	samt	att	utreda	ett	bygglogistik-
center	med	lotsfunktion.	Syftet	är	att	minska	byggtransporterna	och	effektivisera	arbetet	inom	planom-
rådet.

Störningar
I	samband	med	grundläggning	och	andra	arbeten	inom	kvartersmark	och	gatumark	skall	störningar	på	
omgivningen	minimeras	med	hänsyn	till	arbetande	och	boende	i	närområdet.

genomförandetid
Planens	genomförandetid	är	10	år	från	den	dagen	detaljplanen	vinner	laga	kraft.	Efter	att	genomför-
andetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att ändra eller 
upphäva	planen,	utan	att	ej	utnyttjade	rättigheter	behöver	beaktas.



40

Dnr Kst 2014/273
SAMRÅDSHANDLING
2016-08-18

6. mEdvErKaNdE

medverkande tjänstemän
Erik Nord, projektledare
Elenor Lennartsson, planarkitekt
Niklas Rousta, projektledare infrastruktur
Ulrika	Hamrén,	vik.	miljöplanerare	
Jenny	Ångman,	miljöstrategisk	chef	
Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare
David	Nordin,	trafikplanerare

övriga medverkande
Kjellander	&	Sjöberg	Arkitektkontor	(illustrationer	kvarter)
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telefon växel: 08-580 285 00

epost: jarfalla.kommun@jarfalla.se 

webbplats: www.jarfalla.se

 
INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD

Detajplanen upprättas med normalt planförande enligt följande tidplan:

Samråd   september - oktober

Granskning  datum

Beslut om antagande datum

Samråd pågår under tiden 12 september – 17 oktober 2016. 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 17 oktober 2016 till Kommunsty-
relseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.


