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1. INLEDNING

Handlingar

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

- Denna planbeskrivning

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Övergripande miljö- och gestaltningsprogram för Barkarbystaden

Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är

 
- Naturvärdesinventering, Calluna, 2015

- Riskanalys transport av farligt gods, Norconsult, 2017

- Utrednings-PM Geoteknik - Markförhållanden och grundläggning, Structor, 2017

- Barkarby dagvattenutredning PM, Tyréns (granskningsversion), 2017

Planens syfte  och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra etablering av en fördelningsstation för eldistribution mellan regio-
nalnätet och lokalnätet samt att planlägga yttterligare kvarter söder om Norrviksvägen för bostäder, 
handel, idrott, kontor, centrumändamål samt ytterligare verksamheter. En ny fördelningsstation är en 
förutsättning för den fortsatta utbyggnaden av Barkarbystaden och tunnelbanan. Planen syftar också 
till att möjliggöra en framtida vägkoppling från Barkarbystaden i Järfälla kommun till Akallalänken i 
Stockholms kommun.

Plandata

Läge
Planområdet är beläget söder om Norrviksvägen i den sydöstra delen av Barkarbyfältet. I väst gränsar 
planområdet till naturområdet Hästa Klack. Förbifart Stockholm, med planerad öppning 2026, kommer 
gå i tunnel längs med den södra kanten av planområdet. Planområdet gränsar i söder till Stockholms 
kommun. I samband med fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden kommer Norrviksvägen byggas om 
och en nytt regionalt gång- och cykelstråk byggas ut.

Areal
Planområdets areal uppgår till ca 3,8 hektar.
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Markägoförhållanden
Järfälla kommun äger fastigheten Barkarby 2:2.

Tidigare stäl lningstaganden

Riksintressen
Planområdet angränsar till E4 Förbifart Stockholm, riksintresse för kommunikation. Planområdet lig-
ger	även	i	utkanten	av	influensområdet	för	Bromma	flygplats,	också	det	riksintresse	för	kommunika-
tion. 

Översiktplan
Översiktsplanen för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-06-02. Planområdet ge-
nomskärs av linjen möte bebyggelse/natur. Den norra delen av föreslaget planområde ligger inom det 
område som i översiktsplanen är utpekat som Urban/stadsmässig struktur. 

RUFS

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) är en viktig inriktning att 
komplettera den starka enkärnighet som Stockholms innerstad utgör. Barkarby-Jakobsberg pekas ut 
som en av åtta regionala stadskärnor med potential att bli en sådan kompletterande regional knutpunkt.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:

     
Namn Laga kraft-datum
E4 Förbifart Stockholm. Arbetsplan (numera väg-
plan), Delsträcka 4: Lunda till Hästa gård.  
(Trafikverket)

2014-05-14

Förbifart Stockholm. Arbetsplan (numera väg-
plan), Desträcka 5: Hästa gård till Hansta.  
(Trafikverket)

2014-05-14

Detaljplan för Förbifart Stockholm. Tunnel Hästa. 
Dp 2010-00804-54 
(Stockholms stad)

2015-09-16

Strandskydd
Området omfattas inte av något strand- eller vattenskyddsområde. 

Kommunala beslut i övrigt
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Detaljplaneuppdrag gavs av kommunstyrelsen 2016-04-11

Programmet för Barkarbystaden godkändes av kommunfullmäktige 2016-03-14. I programmet utpekas 
aktuellt område som lämpligt för etablering av en större elanläggning (i programmet benämnt ställ-
verk).

Järfälla kommun och E.ON tecknade i januari 2016 ett samverkansavtal om hållbar stadsbyggnad i 
Barkarbystaden.

Stockholmsöverenskommelsen
Planen	ligger	inom	influensområdet	för	kommande	tunnelbana.	Järfälla	kommun	har	genom	stock-
holmsöverenskommelsen	2013	åtagit	sig	att	uppföra	14	000	bostäder	inom	influensområdet.	För	att	
kunna tillskapa bostäder samt ytterligare verksamheter i Barkarbystaden krävs en utbyggnad av infra-
strukturen, där säkrad elförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska kunna uppfylla sin del av 
avtalet. 

Programmet för Barkarbystaden godkändes av kommunfullmäktige i mars 2016. Föreslaget planområde ligger 
i programområdets sydöstra del. Söder om planområdet anläggs E4 Förbifart Stockholm med planerad trafik-
start 2026. Förbifarten kommer gå i tunnel förbi aktuellt planområde. Strukturen för Barkarbystaden uppdateras 
löpande. I dennna illustration syns även strukturbilden för Veddesta. Bild: Tovatt Architects and planners
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Programmet för Barkarbystaden pekar ut de samhällsfunktioner som behöver inrymmas i Barkarbystaden. Inom 
föreslaget planområde beskrivs funktionen ställverk (markerat i gult). För att möjliggöra fortsatt expansion på 
Barkarbyfältet krävs en ny fördelningsstation som kan koppla om ström från det regionala elnätet till det lokala 
nätet. Bild: Tovatt Architects and planners
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2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Natur

Mark och vegetation
Planområdet består av ett ca 3,8 hektar grönområde med barr- och blandskog samt öppna odlings-
marker. Marken karakteriseras av en liten höjd i mitten av planområdet Den lätt kuperade terrängen 
varierar från 16 meter till 22 meter med sluttning på norra delen av planområdet mot Norrviksvägen. 

Naturvärden
Enligt utförd naturinventering (NVI) för delar av Barkarbystaden har delar av området ett visst natur-
värde, klass 4, i form av två åkerholmar (enligt NVI, Calluna, 2015, se bild sida 8). Den mindre av 
dessa uppfyller kriterierna för att kunna anses vara belagd med generellt biotopskydd enligt miljöbal-
ken 7 kap. 11 §. Åkerholmen påverkas emellertid i samband med anläggningen av E4 Förbifart Stock-
holm och därmed anses biotopen redan vara påverkad, vilket innebär att biotopskyddet inte gäller för 
denna.  

Inga skyddsvärda arter eller arter som omfattas av artskyddsförordningen har påträffats inom planom-
rådet	under	naturinventeringen.	I	anslutning	till	planområdets	västra	gräns	finns	det	barr-	och	bland-
skog	större	än	tre	hektar	med	naturskogskvaliteter	(Hästa	klack).	I	detta	område	finns	nyckelbiotoper	
enligt	Skogsstyrelsen	(SKS).	Inom	planens	influensområde	finns	barrskogssamband	som	löper	genom	
Hästa klack-området. Inga naturvårdsarter har hittats inom planområdet, men i de naturområden som 
angränsar	till	planområdet	har	flertalet	naturvårdsarter	hittats.	

I	planområdets	närhet	finns	ekologiska	landskapssamband	i	form	av	groddjurssamband,	ädellövssam-
band samt barrskogssamband. 
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Rekreation och friluftsliv
Inom	planens	influensområde,	ca	100	meter	från	planområdets	sydöstra	gräns,	ligger	Hästa	gård,	
vilken för närvarande arrenderas ut för lantbruksändamål. Gården ligger i Stockholms kommun och 
ingår i Igelbäckens kulturreservatsområde. Hästa gård är ett besöksmål och en viktig mötesplats samt 
Stockholms enda kvarvarande jordbruk. Hästa Klack, väster om planområdet har hög potential som 
rekreationsområde, men är i dagsläget relativt otillgängligt på grund av omkringliggande vägar.

Befintligt	cykelstråk	utmed	Akallalänken,	söder	om	planområdet,	finns	utpekat	som	ett	regionalt	cykel-
stråk samt pendlingsstråk av landstinget och Stockholms stad. Även cykelbanan utmed Norrviksvägen 
finns	utpekad	av	Järfälla	kommun	som	pendlingsstråk/regionalt	stråk	(Tilläggsavtal	Förbifart	Stock-

 
I naturvärdesinventeringen som togs fram för programmet för Barkarbystaden pekas två områden inom föresla-
get planområde ut som områden med visst naturvärde (klass 4). 
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holm,	Trafikkontoret,	Stockholm,	2015).

Geotekniska förhål landen

Markförhållanden
Östra och västra delen av området utgörs av trädbevuxna höjdpartier medan mitten av området utgörs 
av ängsmark med lerjordar. En geoteknisk utredning har företagits inom ramen för planarbetet. Denna 
konstaterar att marknivån i de sonderade undersökningspunkterna varierar mellan ca +17 och +18 (RH 
2000),	men	marken	stiger	flera	meter	ytterligare	upp	på	höjdpartierna	inom	detaljplanen	

Förutsättningar för ras och skred
Planområdet ligger inte inom riskområde för ras och skred enligt den kartering som genomförts av 
Järfälla kommun 2011. 

Grundvattennivå
Inom planområdet är grundvattnets sårbarhet medel, enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). 

En stor del av planområdet ligger inom E4 Förbifart Stockholms påverkans- och villkorsområde, vilket 
innebär att grundvattennivån förväntas påverkas inom området i sådan omfattning att förändringen kan 
påvisas	och	orsaka	en	påverkan	av	betydelse	på	anläggningar	och/eller	miljö.	Trafikverket	har	i	dom	
från mark- och miljödomstolen rätt att under byggskedet genom bortledning sänka grundvattnet vid 
schakt i jord och berg till 0,5 meter under schaktbotten och 10 meter ut från schaktet med grundvatten-
påverkan inom det så kallade villkorsområdet.

Påverkansområde grundvattensänkning 
E4 Förbifart Stockholm

Gräns för villkors-
område

 
Det påverkans- och villkorsområde, inom vilket Trafikverket under byggskedet av E4 Förbi-
fart Stockholm har rätt att sänka grundvattnet, berör en betydande del av föreslaget planom-
råde.
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Radon
Enligt kommunens översiktsplan innebär de geologiska förutsättningarna i kommunen generellt låga 
risker för markradon. Några markradonundersökningar har inte utförts inom ramen för uppdraget för 
den geotekniska utredningen som tagits fram för planområdet. Förhållandena bör undersökas och redo-
visas mer i detalj inför bygglovgivning för bostäder. 

Hydrologiska förhål landen

Vattendrag, sjöar

Det	finns	ingen	vattenförekomst	inom	planområdet.	Dagvatten	från	planområdet	avleds till Igelbäcken 
som är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. 

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Detaljplanområdet ligger inom Igelbäckens avrinningsområde. Igelbäcken är en vattenförekomst med 
miljökvalitetsnormer. Igelbäckens senaste klassning innebar att god ekologisk status samt god kemisk 
ytvattenstatus uppnåddes i december 2016. Igelbäcken uppnådde emellertid inte god kemisk ytvatten-
status gällande kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Idag har Igelbäcken 
en	medelvattenföring	på	ca	120	l/s.

Parallellt med det pågående planarbetet tas en övergripande dagvattenstrategi fram för Barkarbyfältet. 
Utgångspunkten är att recipienternas status inte ska försämras i och med expansionen på Barkarby-
fältet. I granskningsversionen av denna utredning föreslås de delar av Barkarbystaden som ingår i 
Igelbäckens avrinningsområde delas upp i två skilda delar, där dagvattnet i den norra delen av avrin-
ningsområdet leds till Säbysjön alternativt de norra delarna av Igelbäcken medan dagvatten i den södra 
delen (inom vilket föreslaget planområde ingår) leds till Igelbäcken. Inom båda områdena kommer det 
krävas rening av dagvattnet innan det kan ledas till recipienterna.

Översvämning
Enligt	länsstyrelsens	lågpunktskartering	finns	risk	för	översvämning	i	ett	område	norr	om	planområdet.	
Den ändrade markanvändningen förändrar förutsättningarna för dagvattenavrinning med förändrad 
översvämningsrisk inom planområdet, i dess närhet och i recipienten. En översvämningskartering för 
Barkarbystaden är under framtagande. 

Bebyggelse 
 
Det	finns	i	dagsläget	ingen	bebyggelse	inom	planområdet.	Närmaste	bebyggelse	är	Hästa	Gård,	söder	
om kommungränsen till Stockholm. Denna bebyggelse beskrivs närmare nedan under avsnittet kultur-
historiskt värdefull miljö. 

Landskapsbild/stadsbi ld
Landskapsbilden präglas av odlingslandskapet på Järvafältet och i Igelbäckens dalgång. Söder om 
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planområdet	och	gränsen	till	Stockholms	kommun	finns	Igelbäckens	kultureservat,	vilket	inrättats	av	
Stockholms stad för att skydda, bevara och utveckla odlingslandskapet.

Kulturhistoriskt  värdeful l  miljö

Fornlämningar och byggnadsminnen

En stor del av planområdet omfattas av fornlämningar i form av boplats (RAÄ Spånga 92:2). Inom 
planområdet	finns	även	två	fornlämningar	(RAÄ	Spånga	92:1	och	Spånga	92:3).	Inom	influensområdet	
finns	flera	fornlämningsområden	bland	annat	boplatser,	husgrunder,	gravfält	samt	fossil	åker.	Utbred-
ningen av dessa fornlämningar behöver utredas vidare i det fortsatta planarbetet för att få ytterligare 
klarhet	i	fornlämningarnas	värde	och	på	vilket	sätt	planförslaget	skulle	kunna	anpassas	till	befintliga	
kända fornlämningar. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar tidigare okända fornlämningar 
föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

I fortsatt arbete med detaljplanen behöver påverkan av planförslaget på fornlämningsområdet utredas 
vidare genom att en arkeologisk förundersökning utförs för de fornlämningar som berörs av planför-
slaget. Ansökan om arkeologisk förundersökning är ställd till länsstyrelsen. Denna planeras genom-
föras under hösten 2017.

Inom	detaljplanens	influensområde	finns	kulturhistoriska	byggnader	vid	Hästa	gård	i	Igelbäckens	
kulturreservat, där de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna har blå (synnerligen högt kultur-
historiskt värde) respektive grön (bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig	eller	konstnärlig	synpunkt)	klassning	enligt	Stockholms	stadsmuseeums	klassificering	
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Stockholm. Enligt underlagsrapporten Tunnelbana Akalla-
Barkarby - Kulturmiljö går själva bytomten på Hästa Gård tillbaka till järnålder. 

Kulturlandskap
 
Planområdet är en del av Järvafältets kulturlandskap och består av tidigare brukad jordbruksmark som 
i nuläget ligger i träda. Hästa Klack, vilket ligger precis väster om föreslaget planområde, är rikt på 
fornlämningar. 
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Gator och trafik
I	dagsläget	finns	inga	vägar	inom	planområdet.	Norr	om	planområdet	går	Norrviksvägen,	vilken	i	linje	
med programmet för Barkarbystaden kommer ges en ändrad sträckning i och med fortsatt utbyggnad 
av Barkarbystaden. Söder om planområdet pågår arbetet med E4 Förbifart Stockholm, vilken kommer 
gå i tunnel längs med planområdet. För att möjliggöra anläggandet av tunneln har Akallalänken under 
2017	flyttats	till	ett	nytt	läge	söder	om	det	gamla.	Öppningen	av	E4	Förbifart	Stockholm	är	planerad	
till 2026. 

Norrviksvägen	trafikeras	idag	av	busslinjerna	567,	518	och	178,	medan	Akallalänken	trafikeras	av	buss	
517. Såväl Norrviksvägen i Järfälla kommun som Akalllalänken i Stockholms kommun är utpekade 
som regionala cykelstråk. 

Teknisk försörjning
Norr om planområdet, längs med Norrviksvägen, har Vattenfall en regionnätsledning för el. En anslut-
ning från denna planeras till tillkommande fördelningsstation. Planområdet kommer att anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet samt planeras att anslutas till det kommunala sopsugssystemet i 
Barkarbystaden. Respektive ledningsägare får möjlighet att lägga ned ledningar för el, fjärrvärme, tele, 
fiber	etc.	i	samband	med	gatuutbyggnaden.	Utbyggnaden	av	det	tekniska	försörjningsystemet	i	Barkar-
bystaden kommer att ske i linje med planerad etapputbyggnad av området.

 
Flygbild över föreslaget planområdet från sydost. Området ramas idag in av Akallalänken samt Norrviksvägen, 
vilka båda har funktioner som regionala cykelstråk. Hästa gård med dess värdefulla kulturmiljö syns söder om 
planområdet. Flygfotot visar Akallalänkens tidigare sträckning. Under 2017 har vägen fått en ny sträckning som 
en del av arbetet med E4 Förbifart Stockholm.
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Störningar och risker

Buller, vibrationer
Planområdet	utsätts	i	dagsläget	av	trafikbuller	från	såväl	Norrviksvägen	som	Akallalänken.	Bygget	av	
E4 Förbifart Stockholm, vilken sedermera kommer gå i tunnel längs med planområdets södra del, på-
går i direkt anslutning till föreslaget planområde. Under byggtiden kommer planområdet att påverkas 
av störningar i form av buller och vibrationer. Arbetet med E4 Förbifart Stockholm planeras pågå till 
och	med	årsskiftet	2021/2022.	

Farligt gods
Enligt Länsstyrelsens riskpolicy från 2006 skall riskfrågor beaktas vid fysisk planering inom 150 m 
från en transportled för farligt gods. Beroende på markanvändning och byggnaders placering kan risk 
kopplat till farligt gods förekomma, då Akallalänken, primär transportled för farligt gods, ligger inom 
detta riskavstånd. Akallalänken har under 2017 fått ett nytt läge, vilket framtagen riskutredning utgått 
från. Riskutredningen pekar på nödvändiga åtgärder för att hantera risknivåer för de delar av planom-
rådet som ligger inom 100 meter från Akallalänken. 

Förorenad mark

I	Järfälla	kommuns	översiktsplan	finns	inga	uppgifter	om	tidigare	verksamhet	på	platsen	som	skulle	
kunna	innebära	förekomst	av	markföroreningar.		Eventuell	förekomst	av	perfluorerade	ämnen	ska	
undersökas i det vidare planarbetet för att säkerställa markens lämplighet för bostäder. 
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3. PLANFÖRSLAG

Ny bebyggelse

En fördelningsstation för eldistribution föreslås söder om Norrviksvägen. Föreslaget planområde lig-
ger inom det område som i programmet för Barkarbystaden karkatäriseras som den urbana staden (se 
bild nedan) och därför föreslås i övrigt en kvartersstruktur, där möjligheter till bostäder, kontor och 
centrumändamål koncentreras till de två ostliga kvarteren inom planområdet. I den västra delen av 
planområdets delar möjliggörs det för handel, kontor samt ytor för övrig verksamhet (Z-bestämmelse 
i plankartan). Det sydvästra hörnet av planområdet bedöms kunna prövas för bostadsändamål, centru-
mändamål, kontor samt idrott. Givet detaljplanens långa genomförandetid föreslås breda användningar 
inom	planen	för	att	göra	denna	så	flexibel	som	möjligt.	

Fördelningsstationen är i sig en förutsättning för fortsatt expansion på Barkarbyfältet. Platsen har 
pekats ut som lämplig i programmet för Barkarbystaden, då Vattenfalls regionledning mellan Akalla 
och Ormbacka löper längs norra sidan av Norrviksvägen. I tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
beskrivs de alternativa lokaliseringsalternativ för stationen som utretts under arbetet med programmet 
för Barkarbystaden. 

Karaktärsområden i Barkarbystaden enligt framtaget program. Föreslaget planområde ingår som synes i det som 
benämns som Den urbana staden. Bild: Tovatt Architects and planners
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Förslag till användningstypologier för de olika delarna av Barkarbystaden. Området längst ner i sydöst innehål-
ler i huvudsak en blandning av bostäder, kontor, handel och verksamheter. Det ljusblå avsätts för samhällsfunk-
tioner, det vill säga den föreslagna fördelningsstationen. Bild: Tovatt Architects and planners
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Bostäder
 
För de kvarter inom planområdet som inte utgörs av fördelningsstationen föreslås, som ovan nämnt, 
flexibla	användningar.	De	två	kvarter	som	är	belägna	i	den	östra	delen	av	planområdet	har	användning-
en BCK vilket medger bostäder, centrumverksamhet samt kontor. I centrumverksamhet ingår butiker, 
service, kontor, bank, bio, bibliotek, teater, kyrkor och andra typer av religiösa byggnader, samlingslo-
kaler, gym, resturanger.  Bostäder ska anpassas efter föreslagna verksamheter inom planområdet, där 
tillräckliga riskavstånd behöver säkerställas mellan fördelningsstationen och tillkommande bostäder. 
Det sydvästra kvarteret inom planområdet prövas för bostäder med något lägre exploatering än de två 
östliga kvarteren. 

Våningshöjderna för de två östligt belägna kvarteren föreslås vara maximalt sex våningar, vilket ligger 
väl i linje med den densitet (täthet) som föreslås för denna del av programområdet för Barkarbystaden. 
Det sydvästra kvarteret föreslås i sin tur ha våningsantal på maximalt fyra våningar. För detta kvarter 
skulle	även	mindre	radhus/parhusbebyggelse	kunna	prövas.

Verksamheter
Planen tas fram i detta skede för att säkerställa elförsörjningen för den fortsatta expansionen på Bar-
karbyfältet. En fördelningsstation för eldistribution, vilken kopplar om elen från det regionala nätet till 
det lokala nätet är en förutsättning för fortsatt expansion på Barkarbyfältet. Det är i planarbetet nöd-
vändigt att säkra funktionen för denna anläggning genom att erforderliga ytor både vad gäller station, 
kabelstråk och åtkomst säkerställs. Det kommer även behöva möjliggöras för en tillfällig kommunika-
tionsmast	i	anslutning	tilll	stationen	i	väntan	på	att	fibernätet	byggs	ut.

Då anläggningen kommer anläggas inom en stadsstruktur ställs krav inte bara på stationens funktion, 
utan också på det gestaltningsmässiga uttrycket av denna samt hur anläggningen kan ges ett stadsmäs-
sigt uttryck så att denna kan integreras väl i en stadsmiljö. I linje med det övergripande miljö- och 
gestaltningsprogrammet	för	Barkarbystaden	ställs	utöver	gestaltningen	i	sig	även	krav	på	tydlig	defini-
tion av gränser mellan allmän plats och kvartersmark. Stationen i sig består av såväl ställverksbygg-
nader som byggnader som inrymmer transformatorer. De något mindre ställverksbyggnaderna föreslås 
placeras närmast gatan medan de större transformatorna placeras bakom dessa. Fördelningsstationens 
byggnader föreslås få en maximal byggnadshöjd på tolv meter.

I detaljplanen föreslås en betydligt mindre yta (ca 4000 m² ) för fördelningsstationen än vad som pekas 
ut i programmet för Barkarbystaden, där en yta på ca 10 000 m² avsatts. Ett av skälen till detta är att 
det från kommunens sida har varit angeläget att få till en station som kan integreras väl i en stads-
struktur, vilket i sin tur innebär att man krävt att de tekniska anläggningarna, det vill säga ställverk och 
transformatorer, ska kunna byggas in. Då det i samråd med nätägarna E.ON och Vattenfall bedöms 
som svårgenomförbart och inte heller önskvärt att bygga in en stor utomhusanläggning förespråkas 
istället en mer komprimerad anläggning, där byggnadsvolymerna lättare bedöms kunna ges ett mer 
stadsmässigt uttryck. En inbyggd station kan även innebära mer begränsad omgivningspåverkan vad 
gäller buller och magnetfält.

Det större sammanhängande kvarter inom planområdet som angränsar till fördelningsstationen avsätts 
i första hand för handel, men bör också kunna prövas för kontor samt övriga verksamheter (HKZ-
bestämmelse i plankartan). Övriga verksamheter skulle exempelvis kunna innebära att ytor för kom-
munaltekniska ändamål kan lokaliseras till detta område. Det utreds under det vidare planarbetet också 
om en sopsugsterminal skulle kunna inrymmas inom detta kvarter. Om byggnader för handel och 
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kontor uppförs inom detta kvarter föreslås dessa placeras mot gata för att i sådant fall möjlliggöra ett 
tydligt	definierat	gaturum.	För	byggrätter	i	detta	kvarter	ges	en	höjdbestämmelse	som	innebär	att	dessa	
byggnader i skala ska kunna harmoniera väl med intilliggande kvarter.  

Utformning och omfattning

Hörnavskärning tillämpas för att skapa goda siktförhållanden. Om byggnaden är högre än tre våningar 
ska bottenvåningen ha en markerad sockel som utförs i annat material än ovanförliggande fasad, alter-
nativt med en annan struktur än ovanförliggande

Entréer ska orienteras mot gata och markeras i fasad, trapphusen i bostadshus ska vara genomgående 
och tillgängliga från både gård och gata. Detta är viktigt ur ett tillgänglighets- och barnperspektiv
då boende inte ska behöva gå ut på gatan för att nå gården. Entréer mot gata ska anordnas så att dessa 
inte öppnas över allmän plats. På innergården ska gemensamma uteplatser och kvarterslekplatser pla-
ceras.	Utrymme	för	dagvattenhantering	ska	också	finnas.	Grönytefaktor	ska	användas	på	kvartersmark	
och	regleras	i	avtal.	Faktorn	är	ett	verktyg	som	premierar	grönska	och	fyller	flera	funktioner.	Byggrät-
terna inom kvarteren regleras genom en maximal bruttoarea ovan mark.

Föreslagen densitet för de olika delarna av Barkarbystaden. För de västliga delarna av planområdet föreslås som 
synes en lägre densitet med möjlighet till fristående volymer. Bild: Tovatt Architects and planners.
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Enklare volymstudie av planområdet där byggnader i huvudsak placeras mot gata. Bild: Tovatt Architects and 
planners. 
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Illustrationsplan av planförslaget. Detaljplanen föreslås följa Barkarbystadens kvartersstruktur. I illustratio-
nen syns även föreslagen vägkoppling till Akallalänken i Stockholms kommun. Bild: Tovatt Architects and 
planners. 
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Fördelningsstationen kommer ingå i en tät kvarterstrsuktur, vilket ställer betydande krav på 
att byggnadsvolymerna kan göras stadsmässiga. Bilden ovan visar ett skissat exempel på 
hur stationen rumsligt skulle kunna anpassas till bebyggelsestrukturen i övrigt. Förslaget är 
att ställverksbyggnaderna placeras närmast gatan medan de något högre transformatorbygg-
naderna placeras bakom dessa. De röda fälten i bilden visar vilka ytor som behövs för de 
kabelstråk	som	ska	in	respektive	ut	ur	stationen.	Bild:	Wsp/Vattenfall/E.ON.	

 
Fördelningsstationen måste uppföras i material som uppfyller de krav på säkerhet som är 
nödvändiga för att säkra anläggningens funktion. Då stationen kommer ingå i en övrigt tät 
stadsmiljö kommer det likväl ställas höga krav på gestaltning vad gäller fasaduttryck för att 
stationen ska kunna samspela väl med sin närmaste omgivning. Referensexemplen ovan visar 
på möjligheten att arbeta med cembrit, ett fibercementmaterial som kan användas för att skapa 
textur och genom detta mjuka upp det hårdare uttryck som en betongfasad kan ge intryck av. 
Bild:	Wsp/Vattenfall/E.ON
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Offentlig och kommersiell service

I programmet för Barkarbystaden planeras en skola på norra sidan om dagens Norrviksvägen. Denna 
kommer vara belägen cirka 500 meter från planområdet. Givet fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden 
antas	såväl	offentlig	som	kommersiell	service	finnas	tillgänglig	på	näravstånd	när	de	kvarter	som	inte	
utgörs av fördelningsstationen byggs ut.

Parker,  torg och vattenområden

Inom planområdet föreslås ett mindre område längs Hästa Klack. avsättas som naturmark. Detta görs 
för att hantera vattenavrinning från Hästa Klack. Öster om föreslaget planområdet pågår arbete med 
naturreservatsbildning längs Igelbäcken.

I programmet för Barkarbystaden pekas ett område nordväst om aktuellt planområde ut som urban 
park.

Lek, rekreation och möteplatser

I planförslaget möjliggörs det för etablering av ytor för idrott och rekreation genom att en R-bestäm-
melse	finns	med	för	det	sydvästra	kvarteret.	Planområdet	är	en	del	av	Järvakilen	,	vilken	är	särskilt	
utpekad i RUFS, den regionala utvecklingsplanen, som en av tio gröna kilar i stockholmsområdet. 
Järvafältet är idag ett populärt område för rekreation, vilket kan ytterligare tillgängliggöras i och med 
utbyggnaden av Barkarbystaden. I samverkan med Stockholms kommun diskuteras den fortsatta an-
vändningen av denna del av Järvakilen. 

Närlek	för	barn	i	åldern	0-5	år	ska	finnas	inom	de	föreslagna	bostadskvarteren.

 
Gator och trafik

Gatunät
En gata kommer gå igenom planområdet från norr till söder för att på detta sättt möjliggöra en fram-
tida koppling över kommande E4 Förbifart Stockholm (vilken kommer gå i tunnel söder om planom-
rådet)	till	Akallalänken	i	Stockholms	kommun.	Detta	för	att	öka	resiliensen	i	trafiksystemet,	då	det	
bedöms behövas ytterligare en koppling från denna del av Barkarbystaden till Stockholm, utöver den 
som	planeras	vid	trafikplats	Akalla.	

I övrigt följer föreslaget gatunät till stora delar den struktur som pekats ut i programmet för Barkar-
bystaden, där allmänna gator i huvudsak förelås anläggas runt de föreslagna kvarteren. Undantaget 
från detta är kvarteret längst ner i sydväst för vilket angöring bedöms kunna ske från lokalgatan norr 
om kvarteret. För fördelningsstationen i den nordvästra delen av planområdet ska tillräckliga ytor för 
angöring till anläggningen säkerställas. 

Gång- och cykeltrafik 
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I linje med principerna i programmet för Barkarbystaden prioriteras hållbara transportslag som gång 
och	cykel	framför	biltrafik	inom	planområdet.	Det	ska	finnas	tillräckliga	ytor	för	gång	och	cykel	längs	
planområdets	nord-sydliga	huvudstråk.	Därutöver	finns	i	systemhandlingen	för	hela	Barkarbystaden	en	
nord-sydlig gång- och cykelkoppling öster om den föreslagna bebyggelsen, vars hela sträckning före-
slås detaljplaneläggas i ett senare skede. De nord-sydliga cykelkopplingarna genom planområdet bidrar 
även till att förbinda de regionala cykelstråken längs Akallalänken och Norrviksvägen. De regionala  
cykelstråken ska kännetecknas av hög standard och prioritet i gatunätet och medge attraktiva cykel-
pendlingsmöjligheter till ett regionalt omland.

Kollektivtrafik
Föreslaget planområdet försörjs i dagsläget av buss 178, vilken går mellan Mörby Station och Jakobs-
berg,	vilken	i	dagsläget	går	med	kvartstrafik	mellan	5.30-20.00	på	vardagar	och	mellan	10.30-20.00	på	

Utpekade cykelstråk inom och i anslutning till Barkarbystaden. Planområdet ramas in 
av de regionala cykelstråken längs Akallalänken och Norrviksvägen (sedermera Tal-
lebovägen). Bild: Tovatt Architects and planners
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helger. Även buss 567 och buss 518 går längs Norrviksvägen. Hästa Gård, söder om planområdet, be-
tjänas av buss 517. Avstånd till kommande tunnelbanestation i Barkarbystaden blir ungefär en kilometer 
medan avståndet till pendeltågsstationen i Barkarby kommer vara ungefär 1,5 kilometer. 

Inom	ramen	för	fortsatt	planarbete	bör	det	studeras	om	busstrafik	skulle	kunna	gå	igenom	området.	

Biltrafik
Planområdet kommer, som nämnt ovan, genomskäras av nord-sydlig primär lokalgata, vilken i sam-
band med utbyggnad av Barkarbystaden ska göra det möjligt att ta sig från Tallebovägen i Barkarby-
staden till Akallalänken i Stockholms kommun. Denna koppling förutsätts alltså gå över E4 förbifart 
Stockholm som anläggs i tunnel precis söder om planområdet. En sådan koppling förutsätter en 
detaljplaneändring i Stockholms kommun. Därutöver anläggs mindre lokalgator i planområdet, vilka 
dimensioneras	för	trafik	med	lokala	målpunkter.

Övergripande gatunät med hierarkier inom Barkarbystaden samt med externa kopplingar. Bild: Tovatt Architects 
and planners 
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Parkeringar, varumottag, utfarter
Parkering för bil och cykel sker enligt kommunens parkeringsnorm inom kvartersmark. Därtill anläggs 
kantstensparkering längs med gata. Tillräckling åtkomst skall säkerställas för verksamheter inom plan-
området (inklusive varutransporter mm). 

Längs det som med vidare utbyggnad av Barkarbystaden kommer bli Tallebovägen (vilken längs pla-
nområdets norra gräns kommer ersätta det som idag är Norrviksvägen) föreslås ett utfartsförbud från 
kvartersmark, då denna väsgträckning antas kräva hög kapacitet när området är fullt utbyggt. Utfarts-
förud	gäller	inte	från	E-området,	vilket	antas	ha	mycket	begränsad	trafik.

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning, spillvatten
Området är i dagsläget inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp, utan detta byggs ut i samband 
med utbyggnad av bostäder. Fördelningsstationen, vilken föreslås byggas ut först (se genomförandebe-
skrivning nedan) behöver inte tillgång till kommunalt VA. 
 
Dagvattenhantering
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eftersträvas inom planområdet i enlighet med Järfälla 
kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. Föroreningar i dagvattnet ska om möjligt tas omhand vid 
källan.	Dagvatten	från	p-däck	och	större	parkerings-	och	trafikytor	ska	förses	med	anordning	för	olje-
avskiljning. 

Planförslaget innebär att dagvattensituationen ändras betydligt i området. En större del av marken 
hårdgörs	med	minskad	infiltration	och	ökad	avrinning	som	konsekvens.	Även	föroreningsbelastningen	
inom planområdet kommer förändras. En övergripande dagvattenutredning för Barkarbyfältet tas för 
närvarande fram av Tyrén. Denna utgår från att recipientens status inte får försämras och att möjlighe-
ten att nå gällande miljökvalitetsnormer inte ska påverkas.Till nästa planskede tas en fördjupad dag-
vattenutredning fram med utgångspunkt från i den i samrådet föreslagna markanvändingen. Resultatet 
av utredningen kan innebära att planbestämmelserna för dagvattenhantering kan komma att preciseras.

Det är viktigt att poängtera att de centrala dagvattenlösningarna som tagits fram är dimensionerade för 
att omhänderta hela områdets dagvatten från de olika delavrinningsnivåerna. Genom att komplettera 
kvartersmark och gatuutrymmen med LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) kommer detta i 
kombination med föreslagna dagavttenanläggningar ge ett mer robust system för omhändertagande av 
dagvatten. Dessutom är Barkarbystadens två recipienter, Bällstaån och Igelbäcken, mycket känsliga 
vattendrag så det är viktigt att möjliggöra ett robust system för dagvattenhantering. I den översiktliga 
dagvattenutredningen har Tyréns modellerat den södra delen av Igelbäckens avrinningsområde med 
dagvattendammar	och	filter	och		systemet	är	dimensionerat	för	att	möta	haltkraven	för	föroreningar	
samt för att ingen ökning av föroreningsmängder ska ske efter exploatering för dimensionerande föro-
reningar.	Det	kan	noteras	att	Igelbäcken	idag	har	ett	lågt	vattenflöde	och	är	är	i	behov	av	påfyllning	av	
rent vatten.

Följande målsättning gäller generellt enligt kommunens dagvattenpolicy:
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- 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
E.ON äger fjärrvärmenätet i Järfälla kommun. I	samband	med	utbyggnad	av	området	finns	möjligheter	
att bygga ut fjärrvärmenätet för att ansluta den nya bebyggelsen. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser för t.ex. 
utformning	och	dimensionering	finns	i	avfallsföreskrifterna	med	tillhörande	tillämpningsanvisningar.	
Görvälns	återvinningscentral	finns	på	ca	9	km	avstånd.	Under	byggtiden	ska	restprodukter	sorteras.

Närmaste	återvinningsstation	finns	vid	Attackvägen	i	Barkarby.	Det	bör	inom	ramen	för	fortsatt	plan-
arbete utredas om det är lämpligt att möjliggöra en återvinningsstation inom planområdet.

Avfallshantering i Barkarbystaden avses ske med hjälp av ett sopsugsystem. Detta ska hantera  rest-
avfall, tidningar och plast samt möjligtvis även från avfall från papperskorgar på allmän plats. En be-
fintlig	terminal	i	Barkarbystaden	finns	idag	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 fastigheterna, 
alternativt genom fastighetsnära underjordsbehållare. Det bör studeras hur föreslaget planområde mest 
lämpligt kan anslutas till sopsugsystemet. Det utreds under det vidare planarbetet  om det kan vara ett 
möjligt alternativ att placera en sopsugsterminal inom planområdet. I sådant fall skulle denna lokali-
seras till verksamhetskvarteret som angränsar E-området, inom vilket fördelningsstationen kommer 
uppföras. 

El
Den planerade fördelningsstationen kommer möjliigöra omkoppling av el från det regionala nätet till 
det lokala. Det lokala elnätet byggs sedermera ut i samband med utbyggnad av gator och ny bebyggel-
se.	Det	kommer	finnas	behov	för	ett	par	mindre	nätstationer	inom	planområdet.	Nätstationerna	föreslås	
placeras inom de kvarter som inte möjliggörs för bostäder.

Bredband
Planerad	bebyggelse	kommer	i	samband	med	utbyggnad	av	bostäder	att	anslutas	till	befintligt	tele-	och	
fibernät.

Störningar och risker
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Buller
Bullerbestämmelserna	i	plankartan	utgår	från	de	nya	trafikbullerriktvärden	för	bostadsbebyggelse	som	
trädde i kraft den 1 juli 2017. Dessa innebär att 60 dBA ekvivalent ljudnivå medges vid bostadsbygg-
nads fasad. För bostäder mindre än 35 m kvadratmeter medges 65 dBA vid bostadsbyggnads fasad. En 
trafikbullerutredning	kommer	tas	fram	inom	ramen	för	fortsatt	planarbete.	För	uteplatser	ska	50	dBA	
ekvivalent ljudnivå klaras. För fördelningsstationen kan det komma att ställas krav på verksamhetsutö-
varen vad gäller bullerreducerande åtgärder för anläggningen.

 
Magnetfält
En fördelningsstation kan innebära förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning. Det planeras inga 
byggnader för stadigvarande vistelse (bostäder, skola, förskola) närmare än 20 meter från stationen. 
Detta innebär att förhöjda gränsvärden för tätort sannolikt inte uppträder på detta avstånd.

Farligt gods
Akallalänken, vilken går söder om planområdet är primärled för treanspåorter av farligt gods. Av detta 
skäl ha en riskutredning tagits fram i samband med planarbetet. Denna ger förslag på försiktighets-
åtgärder för de byggnader som kommer anläggas inom riskavståndet. Med utgångspunkt från utred-
ningen ställs det i planbestämmelserna krav på de byggnader som kan komma att anläggas inom detta 
område. 
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4. KONSEKVENSER

Behovsbedömning 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en kommun 
som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan medföra bety-
dande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning. Detaljplanens genomförande 
antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som beskrivs i PBL 4 kap 34 § eller MB 6 kap 11§. 

Miljökonsekvensbeskrivning
När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Planen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser eftersom platsen är väl 
lämpad för fördelningsstationen, samt att en tät stadsbygd uppförs med god tillgång till gång-, cykel 
och	kollektivtrafik	utan	att	stora	befintliga	värden	påverkas	negativt

Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för Igelbäckens vattenförekomst på ett ne-
gativt sätt förutsatt att Järfälla kommuns principer kring dagvattenhantering följs. För närvarande på-
går en övergripande dagvattenutredning för Barkarbystaden för att ta ett samlat grepp kring dagvatten-
hanteringen i området, vilket ger goda förutsättningar för att uppfylla principerna. För Igelbäcken, som 
tidvis drabbas av uttorkning, kan planen medföra att mer rent vatten tillförs vilket skulle vara positivt. 

Naturmiljön påverkas direkt genom att två områden med visst naturvärde klass 4 tas i anspråk samt 
att jordbruksmarken försvinner då området hårdgörs. Därutöver påverkas också närliggande områden 
med höga naturvärden genom buller, ljus och annan aktivitet från detaljplaneområdet. I och med att 
närområdet till stor del också kommer att exploateras medverkar detaljplanen till kumulativa effekter 
för	naturmiljön	då	ett	flertal	naturvärdesområden	försvinner.	Planprogrammet	för	Barkarbystaden	har	
dock tagit hänsyn till det genom att undvika exploatering av de naturvärdesobjekt som bedömts ha de 
högsta värdena. 

Kulturmiljövärden påverkas genom att ett antal fornlämningar behöver undersökas och tas bort för att 
möjliggöra exploatering. För detta har en ansökan lämnats in till Länsstyrelsen och alla arbeten som 
kan påverka fornlämningar kommer ske utifrån Länsstyrelsens beslut. En arkeologisk förundersökning 
kommer inom företas inom ramen för fortsatt planarbete för att vidare studera fornlämningarnas värde. 

Planen innebär att ett idag öppet landskapsrum omvandlas till en tät stadsmiljö. Detta innebär att läs-
barheten av det historiska kulturlandskapet på Järvafältet till viss del påverkas. 

Vidare kan exploateringen påverka Igelbäckens kulturreservat som angränsar till planområdet (på an-
dra sidan Akallalänken - Stockholms kommun), främst genom bullerstörning. En bullerutredning ska 
tas fram i det fortsatta arbetet för att utreda bland annat denna påverkan. 

Sammanfattning av konsekvenser
Nedan sammanfattas konsekvenserna av planförslagets genomförande. 

Klimatpåverkan och hushållning med naturresurser

Exploatering av naturmark innebär att resurser tas i anspråk. Det bör dock betonas att utvecklingen av 
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Barkarbystaden syftar till att skapa en tät, sammanhållen bebyggelse där hållbarhet är ett ledord. En tät 
stadsbebyggelse kan ta markresurser i anspråk på en given plats, men kan genom en tät, sammanhållen 
struktur tillse att större sammanhängande naturområden istället kan bevaras på andra platser.

Fördelningsstationen föreslås byggas in för att denna ska kunna anpassas till den planerat täta stads-
miljön i Barkarbysatden. Detta förutsätter emellertid en teknisk lösning för stationen, där man istället 
för ett luftisolerat utomhusställverk anlägger ett gasisolerat inomhusställverk. Som isolationsmedium 
i	ställverket	används	då	så	kallad	SF6-gas	(SF6=svavelhexafluorid),	vilken	har	unika	egenskaper	för	
just elektrisk tillämpning. Dessa egenskaper innebär bland annat en ökad driftsäkerhet av anlägg-
ningen. Gasen är inte giftig och inte heller skadlig för människor under normala förhållanden. SF6-gas 
är emellertid starkt växthusdrivande, vilket ställer betydande krav på verksamhetsutövaren vad gäller 
korrekt hantering så att utsläpp kan minimeras. 

Användande av SF6-gas har analyserats i samband med planarbetet, där de kända riskerna med att 
använda SF6-gas noga övervägts. Emellertid har en helhetsbedömning gjorts där man viktat riskerna 
med att anlägga ett gasisolerat ställverk mot den inverkan en stor utomhusanläggning skulle ha på 
omgivande stadskvarter och naturområden. Det bör även betonas att anläggningens fotavtryck (det vill 
säga den markyta som behöver avsättas för stationen) minskar påtagligt, vilket innebär att värdefull 
markyta kan frigöras till andra ändamål med denna lösning. En inomhuslösning innebär även att det 
sannolikt är lättare att avskärma buller från anläggningen. 

Naturmiljö

Programmet för Barkarbystaden har tagit hänsyn till de högsta naturvärdena inom programområdet så 
att desssa kan bevaras. På detta sätt bedöms konsekvenserna för naturmiljöerna kunna begränsas. 

Planförslaget innebär emellertid att markområden med naturvärden kommer påverkas. De områden 
inom föreslaget planområde som pekas ut i Callunas naturvärdesinventering bedöms tillhöra naturvär-
des klass 4, vilket i sig är den lägsta klassningen. Naturområden i planområdets direkta närhet bedöms 
emellertid ha högsta värde (naturvärdesklass 1).

De mindre av dessa naturområden utgörs av en åkerholme, vilken sträcker sig över kommungränsen 
mellan Järfälla och Stockholm. Denna åkerholme påverkas emellertid av etableringen av E4 Förbifart 
Stockholm, vilket innebär att det generella biotopskyddet för åkerholmar enligt 7 kap. 11 § miljöbal-
ken inte gäller i detta fall. 

Planförslaget innebär att åkermarken och åkerholmen försvinner då området i huvudsak hårdgörs. 
Ingen direkt påverkan på ekologiska landskapssamband bedöms emellertid uppstå. Att åkerholmen 
försvinner innebär att förekomsten av kommunala skogar med höga naturvärden minskar något. Hästa 
Klack bedöms kunna utgöra en övervintringsplats för groddjur som vandrar från Igelbäcken, men 
något groddjurssamband har inte kunnat klarläggas inom planområdet. 

För kvartersmarken inom planområdet kommer grönytefaktor att tillämpas för att säkerställa en till-
räcklig mängd ekologiskt effektiva ytor inom kvartersmark. Grönytefaktorn räknas fram genom att 
gårdens ekoeffektiva yta multipliceras med den totala tomststorleken. Till detta läggs möjliga hållbar-
hetspoäng	som	kan	erhållas	genom	att	specifika	åtgärder	tillämpas	inom	kvartersmarken,	så	som	gröna	
tak. Kommunens grönytefaktor uppdateras under 2017 som en del av arbetet med den kommunöver-
gripande grönstrukturplanen.
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Vattenmiljö
Planen medför en betydlig ökning av andelen hårdgjord mark. Mark som tas i anspråk utgörs främst av 
sandig morän och glacial lera. Vegetationen fungerar för fördröjning och rening varför hårdgjord mark 
kan förväntas ge större avrinning och föroreningsmängder än nuläget.

Planområdet ingår i Igelbäckens avrinningsområde. Igelbäcken är ett vattendrag med miljökvalitets-
normer. Vattendraget har ett högt bevarandevärde och ska skyddas från all typ av negativ påverkan.  
Igelbäckens senaste klassning innebar att god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus uppnåd-
des i december 2016. Igelbäcken uppnådde emellertid inte god kemisk ytvattenstatus gällande kvick-
silver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Idag har Igelbäcken en medelvattenföring 
på	ca	120	l/s. Närheten till Igelbäcken och påverkan på miljökvalitetsnormer för detta vattendrag är 
viktig att beakta i fortsatt planarbete.

Planen	medför	en	betydlig	ökning	av	hårdgjord	mark	och	skulle	därför	kunna	påverka	utflöde	av	
dagvatten, vilket i sin tur eventuellt skulle kunna påverka översvämningsrisker i närområdet. Planom-
rådets och planförslagets eventuella bidrag till ökad risk för översvämning i Igelbäckens dalgång, eller 
på andra platser inom planområdet, bör säkerställas i fördjupad dagvattenutredning i fortsatt planarbete 
samt under bygglovskedet.

Luft

Luftsituationen i Järfälla är generellt god och miljökvalitetsnormer för luft riskerar inte att överskridas 
i dagsläget. Emellertid är det viktigt att beakta att planförslaget samt fortsatt utbyggnad av Barkarby-
staden kan komma att ha inverkan på luftsituationen i kommunen. 
 
Kulturmiljö och landskapsbild
Inom	föreslaget	planområde	finns	fasta	fornlämningar	och	en	betydande	grad	av	påverkan	bedöms	
ske då fornlämningsområdet Spånga 92:2 omfattar en stor del av planområdet. Vidare kan ytterligare 
fornlämningar	finnas	inom	området	som	inte	tidigare	identifierats.	En	arkeologisk	förundersökning	
ska företas för att ytterligare öka kunskapen om fornlämningarnas värde samt för att klarlägga vilka 
åtgärder som behöver vidtas inom fortsatt planarbete.

Planförslaget	bedöms	även	kunna	påverka	befintligt	kulturlandskap	samt	kulturhistoriska	byggnader	
genom en brytning av kontinuitet mellan olika områden, vilket kan medföra svagare läsbarhet av kul-
turhistoriska lämningar.

Planen kan påverka odling samt aktiviteter vid Hästa Gård negativt genom utsläpp från verksamheter 
samt genom ökad bullernivå.

I	samband	med	byggnationen	av	E4	Förbifart	Stockholm	flyttas	Akallalänken	från	sitt	nuvarande	läge.	
Potentiellt	minskade	trafikflöden	på	Akallalänken	kan	möjliggöra	ett	mer	sammanhållet	kulturland-
skap, där ökade möjligheter att binda samman Hästa Gård med Hästa Klack ökar. Möjligheten att 
minska Akallalänkens barriärverkan kan uppstå som en konsekvens av anläggandet av E4 Förbifart 
Stockholm. Hästa Klack, belägen väster om tänkt planområdet fungerade tidigare som utmark (betes-
mark) för Hästa gård.
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Buller

I	och	med	genomförandet	av	planen	kommer	ett	ökat	buller	från	trafik	och	verksamheter	att	uppstå.	
Fördelningsstationen kommer i sig att bullra vilket kan kräva bullerreducerande åtgärder. Den ökade 
trafiken	inom	området	och	på	angränsande	vägar	medför	också	ett	ökat	buller	som	behöver	tas	hän-
syn	till	då	byggnader	anläggs.	Redan	idag	är	området	utsatt	för	relativt	höga	trafikbullernivåer.	En	
trafikbullerutredning	kommer	att	tas	fram	i	fortsatt	planarbete	där	bullersituationen	vid	en	realiserad	
detaljplan beskrivs och eventuella förslag på åtgärder diskuteras. Bullerutredningen kommer utgå från 
prognosticerade	trafikmängder	år	2040.

Angående ljudnivåer från den nya fördelningsstationen är det krafttransformatorerna som är den domi-
nerande källan. I den nya stationen så skall det för E.ON:s del installeras två stycken 40 MVA1 trans-
formatorer,	dessa	har	i	standardutförande	en	specificerad	ljudnivå	på	maximalt	78	dB(A)	två	meter	
från	apparaten.	För	Vattenfalls	del	installeras	en	transformator	som	har	en	specificerad	ljudnivå	på	max	
87dB(A). E.ON:s två transformatorer är normalt aldrig i drift samtidigt men i de fall båda körs är det 
inte med full belastning och då är ljudnivån betydligt lägre än 78 dBA.

Magnetfält

Anläggandet av fördelningsstationen medför att magnetfältsnivån blir något förhöjd i dess närområde. 
Forskningsstudier har visat ett möjligt samband mellan exponering för 50 Hz magnetfält och vissa för-
höjda hälsorisker. Styrkan av magnetfältsbidraget från fördelningsstationen avtar snabbt med ett ökat 
avstånd och på 20 meters avstånd från fastighetsgränsen för fördelningsstationen förväntas normala 
bakgrundvärden för tätort. Det planeras inga byggnader för stadigvarande vistelse (bostäder, skola, 
förskola) inom 20 meter från fördelningsstationen. Sammantaget innebär det att den förhöjda magnet-
fältsnivån i fördelningsstationens närområde anses acceptabel. Risker för exponering av magnetfält 
behöver dock utredas vidare inom ramen för fortsatt planarbete. 

Förorenad mark
 
Varken i Järfälla kommuns översiktsplan eller i den översiktliga miljöinventeringen för Barkarbysta-
den	finns	uppgifter	om	tidigare	verksamhet	på	platsen	som	skulle	kunna	innebära	förekomst	av	mark-
föroreningar., men detta behöver utredas vidare i nästa planskede för att säkerställa markens lämplig-
het.	Exemeplvis	har	förekomst	av	perfluorerade	ämnen	upptäckts	på	olika	delar	av	Barkarbyfältet.	
En markprovtagning ska genomföras för att säkerställa att marken i området är lämplig för bostäder. 
För att detta ska kunna säkerställas behöver naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning 
underskridas. 

Farligt gods
 
Planområdet ligger inom riskavstånd för farligt gods-transporter från Akallalänken, vilken är primärled 

1 MVA=Mega-Volt-Ampere



Dnr Kst 2016/104
SAMRÅDSHANDLING

2017-08-17

31

för farligt gods. Av denna anledning har en riskutredning tagits fram. Riskutredningen visar att risker-
na vid genomförandet av detaljplanen är tolerabla. Ett antal riskreducerande åtgärder för att ytterligare 
sänka risknivån föreslås i utredningen och detta beaktas i detaljplanen genom skyddsbestämmelser i 
plankartan. I plankartans bestämmelser regleras det att bebyggelse som uppförs inom detta område 
uppförs med brandklassade fasader enligt lägst brandklass EI 30. Vid markanvändning centrum och 
kontor inom 75 meter från Akallalänken skall fönster och dörrar vara utförda i brandklass EI 30 på 
fasader som är riktade mot vägen. 

Vibrationer

Vibrationer kan förekomma under byggfasen av E4 Förbifart Stockholm. Fördelningsstationen, vilken 
antas byggas parallellt med E4 Förbifart Stockholm, har placerats utanför Förbifartens besiktningszon.

E4 Förbifart Stockholms påverkans- och villkorsområde innebär vissa förutsättningar för både plan-
område	och	influensområdet.	Risker	som	kan	uppstå	om	fördelningsstationen	uppförs	samtidigt	som	
E4 Förbifart Stockholm byggs måste utredas, främst med avseende på vibrationer och sättningar. 
Vilket säkerhetsavstånd som krävs mellan anläggningarna i driftskedet behöver också klargöras. För 
de delar av detaljplanen som berörs av E4 Förbifart Stockholms påverkansområde har detaljplanen 
en förskjuten genomförandetid, vilket innebär att dessa delar kommer anläggas först när tunnelarbetet 
med Förbifarten är avslutat.

Ras och skred
Risken för skred och sättningar inom området behöver hanteras då det närliggande projektet med För-
bifartens tunnel mellan Kista och Akalla påverkar lokala grundvattennivåer och kräver en skyddszon 
med särskilda bestämmelser vad gäller sprängning, schaktning och grundläggning. 

Byggnader och anläggningar inom lerområden förutsätts behöva grundläggas på stödpålar. Detta in-
kluderar den planerade fördelningsstationen. 

Bergschakt kommer med största sannolikhet att erfordras inom delar av detaljplaneområdet där höjd-
partier	passeras.	Dessa	sprängningsarbeten	måste	utföras	med	hänsyn	tagen	till	Trafikverkets	anlägg-
ning och pågående arbeten. det behöver även utredas om särskilda åtgärder kring detta krävs med 
hänsyn till den nya fördelningsstationen.

Inom	skyddszonen	för	Trafikverkets	nya	tunnelanläggning	får	inga	byggnader	uppföras.	En	gata	med	
ett begränsat schaktdjup kan dock byggas inom detta område, förutsatt att den kan anläggas utan att 
tunnelanläggningen kommer till skada. Inom E4 Förbifart Stockholms skyddszon föreslås i detaljpla-
nen en allmän gata och kvartersmark (prickad) med schaktdjupsbegränsningar. Liknande begränsning-
ar	finns	i	Stockholms	stads	detaljplan	Tunnel	Hästa.	
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5. GENOMFÖRANDE 

Planområdet planeras att byggas ut i två etapper. Fördelningsstationen (E-området) kommer att byggas 
ut så snart detaljplanen har vunnit laga kraft och erforderliga tillstånd inhämtats, preliminärt 2019-
2020. Övriga delar av planområdet kommer att byggas ut efter att arbetena med E4 Förbifart Stock-
holm etapp Hjulsta är klara och samordnas med utbyggnaden av kvarteren norr om Norrviksvägen, 
preliminärt 2025-2030. 

För genomförande av gatuanslutning mellan planområdet och Akallalänken krävs planändring inom 
Stockholms kommun samt eventuella dispenser då området ingår i Igelbäckens kulturreservat. 

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning
Kommunstyrelseförvaltningen genom samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för upprättande av 
detaljplan med tillhörande handlingar. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning 
vid granskning av lov och bygganmälan. Avtal och överenskommelser upprättas mellan kommunen, 
byggherrar,	ledningsägare	m.fl.	Lantmäteriet	ansvarar	för	erforderliga	fastighetsbildningsåtgärer	på	
fastighetsägarens initiativ och bekostnad. Byggherrar ansvarar för genomförande och skötsel av bygg-
nader och anläggningar inom kvartersmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det betyder att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
skötsel av de gator och parker som i detaljplanen redovisas som allmänna. Kommunen är även hu-
vudman för allmänna vatten-, dagvatten-, spillvattenledningar samt planerade sopsugsledningar. För 
övriga	allmänna	ledningar	så	som	el-,	fjärrvärme-,	tele-	och	fiberledningar	är	respektive	ledningsdra-
gande bolag huvudman. 

Avtal
Markanvisningsavtal har tecknats med E.ON och Vattenfall för fördelningsstationen (E-område). Mar-
köverlåtelseavtal kommer att tecknas med E.ON och Vattenfall samt med framtida exploatörer inom 
övrig kvartersmark. Avtalen kommer bland annat att reglera pris, tillträde och genomförandefrågor.

Ett	plankostnadsavtal	har	upprättas	mellan	kommunen	och	E.ON/Vattenfall.	

De som bebygger kvartersmarken behöver teckna erforderliga avtal för teknisk försörjning så som el, 
fjärrvärme,	vatten	och	avlopp,	fiber	och	sopsug.	

Fastighetsrätts l iga frågor

Markägare

Kommunen äger all mark inom detaljplaneområdet, vilket omfattar del av fastigheten Barkarby 2:2. 



Dnr Kst 2016/104
SAMRÅDSHANDLING

2017-08-17

33

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar m.m.

Genomförande av detalplanen kräver fastighetsbildning. Kvartersmark kommer att styckas av 
och	försäljas.	Om	ett	kvarter	delas	i	flera	fastigheter	kan	gemensamhetsanläggningar	behöva	
bildas för exempelvis parkering eller dagvattenhantering. Kommunen ansöker om och bekos-
tar bildande av nya fastigheter enligt detaljplanen samt bildande av ledningsrätt eller servitut 
för sopsugsanläggning inom kvartersmark. de blivande fastighetsägarna ansöker om och 
bekostar bildande av övriga erforderliga servitut och gemensamhetsanläggningar. 

Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal

Det	finns	inga	befintliga	servitut	eller	ledningsrätter	inom	planområdet.	Längs	Norrviksvägen,	
vilken	angränsar	till	planområdet	i	norr,	har	Vattenfall	ledningsrätt	för	befintlig	regionnätsled-
ning	för	el.	För	att	möjliggöra	anslutning	av	fördelningsstationen	till	den	befintliga	regionnäts-
ledningen kommer Vattenfall att ansöka om omprövning av ledningsrätten alternativt bildande 
av ny ledningsrätt. Ledningar i mark till stationen säkerställs genom u-områden i detaljplanen 
i de fall dessa inte kan förläggas i allmän gata.

Två nya elnätstationer planeras inom planområdet. Upplåtelsen regleras i avtal mellan E.ON 
och fastighetsägaren.
 
Trafikverket	har	nyttjanderätt	för	byggetablering	inom	planområdets	södra	fram	till	årsskiftet	
2021/2022	då	Förbifart	Stockholm	etapp	Hjusta	planeras	vara	färdigställd.		

Området planeras att försörjas med kommunal sopsug. Rätt att anlägga, bibehålla och under-
hålla sopsugsledningar och teknik inom kvartersmark säkras med ledningsrätt eller servitut. 
Övriga nya allmänna ledningar förläggs i allmän gata och regleras i markavtal mellan kom-
munen och ledningsägaren. 

Ekonomiska frågor 
Kommunens utgifter utgörs av kostnader för utbyggnad av allmäna anläggningar, eventuell marksane-
ring samt utredningar. 

Kommunens intäkter kommer från försäljning av fastigheter för bostäder, handel, tekniska anläggning-
ar mm. Detaljplanen ingår i projekt Barkarbystaden som bedöms kunna bidra till ett överskott som kan 
finansiera	kommunens	kostnader	för	utbyggnaden	av	tunnelbanan	till	Barkarby.

Exploatörerna ansvarar för samtliga kostnader för utbyggnad av kvartersmarken samt anslutningar till 
allmän plats. 

Driftbudgeten för park och gata kommer att påverkas i och med ett utökat skötselansvar. Kommunala 
medel ska avsättas för ökade drift-och underhållskostnader. 
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Tekniska frågor
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförs inom ramen för planarbetet. Exploatö-
rerna ansvarar för de kompletterande undersökningar som krävs för bebyggelse inom kvartersmark. 

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 15 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. För de delar av 
planområdet som inte utgörs av fördelningsstationen börjar genomförandetiden gälla 2022-01-01 då 
arbetena med Förbifart Stockholm etapp Hjulsta planeras vara klara. Efter att genomförandetiden gått 
ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att ändra eller upphäva planen, 
utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas. 

Medverkande tjänstemän
Ruben Wennerberg, samhällsplanerare 
Tove Willart, exploateringsingenjör 
Maria Jörle, projektledare infrastruktur 
Patrick Galera Lindblom, miljöplanerare 
David	Nordin,	trafikplanerare 
Emma Gradin, bygglovarkitekt 
Kjersti Wik, miljöinspektör 
Ingrid Kennerstedt-Bornhall, kultursekreterare 
Katarina Ekestubbe, kommunekolog 
Babette Marklund, vattenstrateg

Övriga medverkande
E.ON elnät
Vattenfall AB 
Tovatt Architects and planners
 

  

Malin Danielsson                                            Ruben Wennerberg 
  Planchef       Samhällsplanerare
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telefon växel: 08-580 285 00
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webbplats: www.jarfalla.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadssavdelningen

Ruben Wennerberg

telefon: 08 580 282 85

epost: ruben.wennerberg@jarfalla.se

 
INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅD

Detajplanen upprättas med utökat planförande enligt följande tidplan:

Samråd   September-oktober 2017

Granskning  datum

Beslut om antagande datum

Samråd pågår under tiden 11 september 2017 – 20 oktober 2017. Planhandlingarna finns tillgäng-
liga på kommunens webbplats www.jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa hos kommu-
nens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum samt i kommunalhusets entré, Vasaplat-
sen 11 i Jakobsbergs centrum. 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 20 oktober 2017 till Kommunsty-
relseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla.


