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Synpunkter på förslag till detaljplan för BARKARBYSTADEN 1 

Naturskyddsföreningen i Järfälla lämnar följande synpunkter på ovanstående detaljplan. 

Cykelvägar 
Det är glädjande att separata cykelvägar anläggs inom Barkarbystaden. Vi saknar dock en 

belysning av konsekvenserna av en ökad cykelpendling inom kommunen. Kista är en stor 

arbetsplats dit många från kommunen kan cykelpendla om förutsättningarna förbättras och 

cykling uppmuntras. Det krävs då att gena och säkra separata cykelväger mellan 

kommundelscentra, Barkarby/Skälby, Viksjö Jakobsberg och Kallhäll/Stäket och Kista 

etableras. Skolor och större arbetsplatser bör inkluderas i detta nät. Det innebär att gena 

och säkra cykelvägar passerar Barkarbystaden vid t ex cykelpendling till Kista. 

Konsekvenser av detta bör belysas i planen. Vilka anslutningspunkter och ”genomfarter” 

kommer att beröras. Samråd bör ske med Stockholms kommun var Norrviksvägen 

lämpligen passeras för att ansluta till cykelvägnätet som enklast och säkrast leder till 

arbetsplatserna i Kista. 

Kommer Flygfältsvägen att vara en länk i ett nät som anknyter till Kista? Flygfältsvägen 

saknar separata cykelbanor. 

Det är bra att standard för parkeringsställ har angetts för bostäder. Samma sak bör gälla 

för arbets- och handelsplatser. Antalet ställ bör beräknas både för anställda och kunder. 

För skola, förskola och kultur bör också skyddade cykelparkeringsplatser beräknas och 

anordnas. 

Avfall 
Matavfall bör hanteras så att utsorterat matavfall vidarebehandlas separat från annat avfall. 

På detta sätt blir den i Järfälla för närvarande tillåtna avfallskvarnen med utsläpp av 

matavfall till avloppssystemet ej aktuell. Härigenom undviks att värdefulla näringsämnen 

och mullämnen blir oanvändbara för användning vid odling. Vilka konsekvenser får den 

föreslagna lösningen med sopsug för att effektivt hantera matavfallet som uppgår till 50 % 

av soporna?  

Även urinseparering bör övervägas. Därigenom kan en stor del av näringen återföras till 

jordbruksmark och vi får ett kretslopp som inte i onödan negativt påverkar Mälaren och 

Östersjön. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/jarfalla
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Växt- och djurliv 
I detaljplanen konstateras att de svaga gröna samband som finns till Görvälns reservat 

ytterligare försvagas. I stället för att enbart konstatera kan åtgärder vidtas för att förstärka 

dessa samband t ex genom att de små naturliga öarna bevaras t ex Kalvshällsbacke. 

Luftföroreningar 
Det är bra att bebyggelse sker nära bra kommunikationer och att cykelvägar anläggs för att 

minska biltrafiken. Att upplåta mark för ytterligare handel ifrågasätts starkt av 

Naturskyddsföreningen eftersom kommunen redan idag har ett försäljningsindex på 100 

för dagligvaror och 240 för sällanköpsvaror. Det innebär att vi redan idag har ett 

upptagsområde för sällanköpsvaror som är 2,4 gånger kommunens behov. Att ytterligare 

bereda plats för mera handel leder till ökad trafik och därmed ytterligare luftföroreningar. 

I Miljökonsekvensbeskrivningen görs en bedömning att både negativa och positiva 

effekter kan förekomma men att nettoeffekten blir positiv. Eftersom planen inte bara 

innehåller bostäder där åtgärder vidtas för att minska de negativ effekterna utan även 

innehåller ett stort handelsområde bör de negativa och positiva effekterna särredovisas. Är 

inte detta ett krav enligt MKB förordningen? 

Med vänlig hälsning 

Naturskyddsföreningen i Järfälla 

 

Kennet Andersson 

Ordförande 

http://www.naturskyddsforeningen.se/jarfalla
mailto:styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se

