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   Dnr Sbn P17/00 Sy  
                        

      
  Detaljplan för 
 

 VIKINGAVÄGEN 
 fastigheten Skälby 46:17 m.fl., Järfälla kommun                  

 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
  
 

 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidplan Detaljplanen avses genomföras med normalt planförfarande enligt nedan  
preliminära tidplan. 
Samråd: november – december 2004 
Utställning: mars – april 2005  
Antagande: september – oktober 2005 
 

Genomförandetid 
 

Detaljplanens genomförandetid slutar 15 år efter lagakraftdatum. Efter det 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. 
 

Huvudmanna- 
skap  
 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 

Ansvarsfördelning 
 

Järfälla kommun är ansvarig för projektering, utbyggnad samt drift och 
underhåll av allmän platsmark (gator, torg, parker etc). Exploatören ansvarar för 
åtgärder på kvartersmark. 
 

Avtal Ett ramavtal har slutits mellan Järfälla kommun och PEAB Sverige AB  
avseende detaljplaneläggning av ett område omfattande bl.a. fastigheten Skälby 
46:17 m.fl. inom Ormbackaområdet, Järfälla kommun, för bostadsbebyggelse. 
 
Ett plankostnadsavtal ska upprättas mellan miljö- och stadsbyggnadskontoret 
och PEAB Sverige AB. 
 
Planens genomförande avseende ekonomiska åtaganden kommer att regleras i 
exploateringsavtal mellan kommunen och PEAB. Ett av exploatören godkänt 
avtal bör föreligga innan utställningsskedet och ett undertecknat avtal ska 
föreläggas kommunfullmäktige samtidigt som detaljplaneförslaget läggs fram 
för antagande. 
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Utbyggnadsetapper Utbyggnaden kommer att ske i fyra etapper med början närmast Danagränd i 
område D (se illustrationskarta). Utbyggnaden sker sedan under 3-4 år med totalt 
fyra etapper.  

  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Markägare 
 

Inom planområdet äger Järfälla kommun fastigheten Skälby 46:1, PEAB Sverige 
AB fastigheten Skälby 46:17 och Fromm Sverige AB fastigheten Skälby 46:33.  
 

Markförvärv 
 

PEAB Sverige AB ägare till Skälby 46:17 förvärvar mark av Järfälla kommun 
ägare till Skälby 46:1 och Fromm Sverige AB Skälby 46:33.  
 
Enligt ramavtalet ska PEAB, om denna detaljplan antas, till kommunen utan 
ersättning överlåta den mark inom planområdet vilken utläggs som allmän 
platsmark, samt förvärva den mark som enligt detaljplan utläggs som 
kvartersmark för bostadsändamål. Köpeskillingen ska enligt ramavtal vara 380 
kr per m². 
 

Fastighets- 
bildning, 
gemensamhetsan-
läggningar mm 
 

Exploatören (av planområdet) ombesörjer bildande av fastigheter för 
kvartersändamål i enlighet med planen. För att trygga befintliga kommunala 
ledningar, teleledningar och elledningars bestånd och åtkomst inom 
kvartersmark ska ledningsrätt skapas. Kommunen ansvarar för ansökan om 
ledningsrätt. 
 
Gemensamhetsanläggning Skälby ga:30 med ändamålet tillfartsväg där Skälby 
46:17 och Skälby 46:33 är delägare ska upphävas efter planområdets 
exploatering. Marken ligger idag på 46:33 men förvärvas av PEAB Sverige AB 
och förs till Skälby 46:17. 
 
I planområdet ska gemensamhetsanläggningar bildas för vägar, parkeringar, 
ledningar, lek och naturmark på kvartersmark enligt plankarta. I etappområde D 
ska en gemensamhetsanläggning för lek om minst 1800 m² bildas. 
 
I gemensamhetsanläggning, för väg, parkering och lek (område på plankartan 
markerat med g1), ska samtliga fastigheter inom området avgränsat för 
bostadsändamål deltaga. I gemensamhetsanläggning för naturmark (område på 
plankartan markerat med g2), ska samtliga fastigheter inom området avgränsat 
för bostadsändamål deltaga. I gemensamhetsanläggningen för lek och grönyta 
om minst 1800 m² ska samtliga fastigheter inom det område som avgränsas med 
egenskapsbestämmelserna: småhus och p2 deltaga. Inom samma område ska det 
bildas gemensamhetsanläggning för väg och ledningar där fastigheter som har 
nytta av dessa deltar. I området markerat med egenskapsbestämmelserna 
flerbostadshus/radhus ska en gemensamhetsanläggning för väg och ledningar 
skapas där samtliga där ingående fastigheter deltar. I området markerat med 
egenskapsbestämmelserna småhus ska en gemensamhetsanläggning för väg och 
ledningar skapas där samtliga fastigheter inom detta område deltar.  
 
Sophus inom bostadsområdet ska skötas och ägas av berörda fastighetsägare. 
 
Exploatören bekostar samtliga anläggningar inom blivande kvartersmark enligt 
ramavtalet. 
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Servitut Planområdet belastas av ett antal servitut. De äldsta servituten med 

inskrivningsdatum och dagboksnr 1926-02-25 och dagboksnr 482; 1930-03-14 
och dagboksnr 789; 1931-08-17 och dagboksnr 198; 1935-03-06 och dagboksnr 
666 är villaservitut. Ledningservitut med inskrivningsdatum 1969-10-01 och 
dagboksnr 7454, nyttjanderätt område inskrivningsdatum 1976-01-21 och 
dagboksnr 539 samt vattenledningsservitut inskrivet 1981-07-08 med dagboksnr 
5099.   

 EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Planekonomi Kostnader för att bygga ut de allmänna vägarna inom planområdet uppgår till 3.3 
miljoner kronor. I det ingår en upprustning av Vikingavägen mellan 
Kämpevägen och Växthusvägen med separat cykelbana, trädplantering och 
trafiksäkra övergångar samt anläggande av cykelbana parallellt med 
Växthusvägen och en gång- cykelväg som ska förbinda Kämpevägen med 
Växthusvägen genom naturområdet sydväst om bostäderna.  
 
I förslaget föreslås att Vikingavägens användning ändras från 
industrigata/bussgata till lokalgata. Lokalgatan kompletteras med gång och 
cykelväg, separerad från Vikingavägen med trädplantering och med trottoar på 
motstående sida, enligt illustration. Gång och cykelvägen/trottoar ansluts till 
befintlig trottoar respektive gång och cykelväg vid Kämpevägen. 
 
PEAB ska i exploateringsbidrag erlägga hälften av anläggningskostnaden för 
erforderliga åtgärder för Vikingavägen, mellan Fornvägen och Vinlandsvägen. I 
och med detta anses blivande fastighetsägare inom området ha erlagt 
gatukostnadsersättningar enligt denna detaljplan. 
 
PEAB ska utföra och bekosta funktionella anslutningar till omgivande gatu - och 
gångvägssystem, upprustning av befintlig gång och cykelväg och nyanläggning 
av gång och cykelväg mellan Fornvägen och blivande Växthusvägen. 
Utformningen ska ske i samarbete med miljö- och stadsbyggnadskontoret till för 
kommunen normal standard.  
 
PEAB ska anlägga och bekosta en gång- och cykelväg genom naturområdet 
sydväst om bostadsområdet. Gång- och cykelvägen ska binda samman 
Kämpevägen och blivande Växthusvägen. 

  
Andra omkostnader  PEAB ska ersätta kommunen för de kostnader som uppkommer vid gallring av 

skogskullen sydväst om bostadsområdet.  
 

Driftkostnader 
 

Upprustningen av Vikingavägen bör inte leda till utökade driftskostnader.  

Detaljplan  
 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen regleras i plankostnadsavtal mellan 
miljö- och stadsbyggnadskontoret och exploatören, PEAB Sverige AB. 
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 TEKNISKA FRÅGOR 

 
Vatten/avlopp 
 
 
 
 
 
 
 

Dagvatten 
 
 
 
 
 
El 
 
 
 
 
Miljöundersökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geoteknik 
 
 
 
 
Radon 
 
 
 
 
Vegetation 
 
 
 
 
 
Gång- och 
cykelvägar 
 
 
 
 
 
 
 
Vägar 

Allmänna vatten-, spillvatten-, och dagvattenledningar, dit den föreslagna 
bebyggelsen kan anslutas, finns utbyggda i Vikingavägen. Vid anslutande va-
ledningar från området måste åtgärder vidtagas för att förhindra 
grundvattensänkningar, som kan medföra sättningar. U-områden för allmänna 
ledningar på kvartersmark redovisas på plankartan. 
 
Dagvattensystemet inom planområdet ska kunna magasinera dagvatten vid 
kraftig nederbörd alternativt kan en dagvattendamm uppföras. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten (s.k. LOD) ska eftersträvas. Större 
parkeringsytor på kvartersmark ska förses med oljeavskiljare.  
 
Elförsörjning till området sker via befintlig nätstation, placerad vid infarten till 
området. Eventuell omläggning av elledningar inom detaljplaneområdet, pga. 
uppförande av bostäder, bekostas av exploatören.  
 
Miljöundersökning av marken visade på små mängder av bekämpningsmedel. 
Rester från den tid då marken användes för växthus. Nivåerna av mineraler låg 
inom rekommenderade gränsvärden. Nivåerna av PAH (polyaromatiska 
kolväten) låg inom de gränsvärden som finns för känslig markanvändning, 
förutom i ett område där det tidigare lagrats el-stolpar. El-stolparna lagrades på 
en barkbädd vilka tagit upp PAH. Innan byggnation får påbörjas skall sanering 
av barkblandad jord genomföras och en okulärbesiktning genomföras.   
 
Marken har ett lerdjup på upp till 10 meter i den flacka delen av planområdet 
Vid projektering av bostadsområdet ska undersökas om bebyggelsen kommer att 
påverkas av vibrationer från den planerade Växthusvägen.  
 
Området ligger inom lågriskområde för markradon, men lermäktigheten ska 
kontrolleras efter schaktning för grundläggning. Är lerdjupet mindre än 1.5 m, 
bör markradonhalten mätas för eventuella åtgärder. 
 
Inmätta träd som ska sparas och skyddas under byggtiden har markerats på 
plankartan. Övrig vegetation ska behandlas enligt den vegetationsanalys som 
utarbetats. I samband med byggnation av första etappen ska gallring av skogen 
ske.  
 
Ny gång- och cykelväg byggs längs Vikingavägen och ansluter till befintlig 
gång- och cykelväg. Den separeras från Vikingavägen med ny trädplantering. På 
motstående sida Vikingavägen byggs trottoar som ansluter till befintlig trottoar 
vid Kämpevägen. Längs Växthusvägen förbereds för anslutning till gång- och 
cykelvägen, som byggs samtidigt med Växthusvägen. Ett nytt gång- och 
cykelstråk skapas genom naturområdet sydväst om bostadsområdet, när  
Kämpevägen och blivande Växthusvägen binds ihop med en ny gång-cykelväg. 
  
Vikingavägen rustas upp. Vägen blir smalare och förses med 
hastighetsdämpande åtgärder vid övergångsställen. I höjd med befintlig industri 
har den kvar nuvarande bredd. 
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Medverkande 
tjänstemän 

Planförslaget har framtagits i samverkan mellan: 
- Bruno Jervfors genomförandefrågor 
- Erik Nord lantmäterifrågor 
- Kjell Wikström/Jan Bark mark- och exploatering 
 
 

  
  

 
 
 
Bruno Jervfors 
Bitr. förvaltningschef 

                                                       Oskar Pihl 
                                                      Planarkitekt 

 
 
 
 
 


