
 

 

 

Kyrkogårdsförvaltningen PM
Sida 1 (5)

2019-05-29
Staben 

Kyrkogårdsförvaltningen 
Staben 
 
Hallvägen 14 
Box 9 
121 25 Stockholm-Globen 
Telefon 08 50830121 
Växel 08 508 30100 
Fax 0850830080 
karin.soderling@stockholm.se 
stockholm.se 
 

Frågor/svar Järva begravningsplats 

Frågor:  
 
Val av plats för begravningsplatsen 
 
Varför har man valt just denna plats för begravningsplatsen? 
Diskussioner har förts alltsedan 1960-talet om en begravningsplats i 
Järva-området.  
I början av 2000-talet blev bristen på kistgravar allt mer akut. Ett 
område söder om Hästa gård diskuterades men bedömdes stå i 
alltför stor konflikt med befintligt jordbruk och 
fornlämningsområden. Även ett område vid Granby intill Husby 
diskuterades men bedömdes ha alltför dålig tillgänglighet.  
I samband med beslut om inriktning för Igelbäckens kulturreservat 
förordades 2003 ett område vid Hägerstalund vid Akalla. Detta var 
ett område som tidigare varit skjutfält och delar av området 
användes för motocrossverksamhet. Området hade dock endast 
ytavröjts avseende odetonerad ammunition och ansågs därför 
olämpligt av kyrkogårdsförvaltningen. Närheten till ett Natura 
2000-område var ytterligare en olägenhet. Dåliga 
markförutsättningar med höga grundvattennivåer var också 
bidragande till att området inte ansågs lämpligt för kistgravar. 
 
2005 fick kyrkogårdsnämnden formellt ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige att planera för en begravningsplats på 
Järvafältet. 2008 antog stadsbyggnadsnämnden en startpromemoria 
för ett område väster och söder om Granholmstoppen. Detta område 
ansågs ha god tillgänglighet för människor runt Järvafältet. Hur de 
känsliga fornlämningsmiljöerna skulle hanteras inom detta område 
var en fråga som kunde lösas via en arkitekttävling om 
utformningen av begravningsplatsen. 
2009/2010 genomfördes arkitekttävlingen. Då hade området 
utvidgats att även innefatta Granholmstoppen i förutsättningarna för 
en begravningsplats. Läs mer om valet av plats i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-
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planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2006-
16107&docview=1#stage4 
 
Det vinnande förslaget ”Öarna” av de danska arkitekterna Kristine 
Jensen och Poul Ingemann innebar att begravningsplatsen byggs 
som avgränsade öar i landskapet runt och på Granholmstoppen. 
Mellan gravöarna ska det finnas utrymme för rekreation och 
friluftsliv. 
 
Dialog 
 
Hur har samråd med boende, föreningsliv barn och unga skett? 
Redan vid processen med arkitekttävlingen anordnades utställning 
och seminarier där många synpunkter togs in. I 
detaljplaneprocessen har det genomförts samråd både kring 
programmet och själva detaljplanen. Kyrkogårdsförvaltningen har 
därutöver träffat föreningar och deltagit i olika aktiviteter för att 
samla in synpunkter. Särskilda barnaktiviteter har genomförts för att 
lyssna med barn hur de använder sin närmiljö och specifikt 
Järvafältet. En särskild referensgrupp med representation från olika 
trossamfund har följt samrådsprocessen. 
 
Vad händer med de verksamheter som finns på platsen idag? 
Järva Discgolf Park har idag en nyttjanderätt för en 18-håls 
discgolfbana i området. Avtalet är uppsagt till den 1 oktober 2019. 
Stadsbyggnadskontoret har sedan 2015 ett uppdrag från 
stadsbyggnadsnämnden att försöka att hitta en alternativ placering 
av discgolfbanan.  
 
Restaurangen berörs inte av utbyggnaden på annat sätt att under 
byggtiden kan det ske vissa inskränkningar och omdisponeringar i 
tillgången till parkeringsplatser.  
 
Fenix skärmflyg använder Granholmstoppen för skärmflyg och 
berörs inte av utbyggnaden av den nya begravningsplatsens första 
etapp. 
 
Ekonomi 
Vad kostar det? 
Begravningsplatsens första etapputbyggnad som omfattar ca 20 
hektar har kostnadsberäknats till 330 mnkr.  
I kostnaden ingår iordningställande av nya gravkvarter, både 
kistgravar, urngravar och minneslundar, vägnät och infrastruktur, en 
stor våtmark, en ceremonilokal och en servicebyggnad för driften av 
begravningsplatsen. 
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Miljöfrågor 
 
Hur kompenseras den miljöpåverkan som projektet medför? 
Miljökompensationen består bland annat i byggande av en våtmark 
som gynnar groddjur och biotoper genom framtagande av dagvatten 
som idag bortleds. Reningen av förorenade massor medverkar till 
minskad påverkan på grundvatten. Ökad biologisk mångfald 
främjas genom träd- och växtplanteringar, betesdrift samt 
uppdaterade skötselplaner. 
 
Hur tas föroreningar i marken om hand? 
I alla de planerade gravkvarteren sker en genomharpning, det vill 
säga genomgrävning och sållning, där olämpligt material sorteras 
bort. Förorenade massor körs till deponi. Användbara massor 
jordförbättras och återfylls i gravkvarteren.  
 
Hur många träd kommer att tas ned?  
I etapp ett räknar vi med att ta ned 250 träd, i huvudsak i den del 
som görs om till våtmark. Nyplantering sker med 378 träd. 
 
Finns det inte risk för påverkan av vattenkvaliteten i Igelbäcken? 
Det dagvatten som idag dräneras bort från området till en 
dagvattentunnel kan återföras till Igelbäcken via den nyanlagda 
våtmarken. På det sättet ökar flödet i bäcken vilket är positivt. 
Kontrollpunkter för att mäta vattenkvalitén i tillflödena har 
upprättats. Som extra säkerhet för att inte något fosforläckage ska 
ske till Igelbäcken byggs fosforfällor i anslutning till gravområdena. 
 
Sättningar – geologi.  
 
Finns det inte risk för sättningar med så stora urgrävningar och 
genom tung trafik av arbetsfordon.  
Det kommer inte att ske uppbyggnader av gravområden genom 
påfyllnader som ökar marktrycket jämfört idag. Arbetsvägar/vägar 
anläggs först för att förenkla trafikrörelserna vid anläggning av 
gravområdena. 
 
Är det inte problem med den vattensjuka marken? 
Noggranna grundvattenmätningar under 10 års tid har gett god 
kunskap om grundvattenförhållanden. Gravområden anläggs inte 
där det finns risk för grundvatteninträngning. Eventuellt artesiskt 
vatten, det vill säga grundvatten som kommer upp till ytan, leds av 
till våtmarken. 
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Hänsyn till friluftslivet, tillgänglighet, fornlämningar. 

Hur tar man hänsyn till hur barnen använder platsen? 
Kyrkogårdsförvaltningen har träffat och samtalat med mer än 200 
barn genom att anordna aktiviteter på bland annat Tensta marknad. 
Samtalen har gett en god bild av hur området används av barn som 
bor framför allt i närområdet. Hänsyn till dessa iakttagelser har 
gjorts vid utformningen av begravningsplatsen. Bland annat finns 
pulkabackar, möjligheter till skidåkning, grillplatser och 
skolexkursioner kvar i området. 

Kan jag fortsätta att rasta hunden, jogga, åka skidor och använda 
grillplatserna i området när begravningsplatsen är byggd? 
Gravområdena kommer att vara stängslade eller avgränsade med 
diken men mellan gravområdena blir det fritt fram att promenera 
med hunden, åka skidor, jogga mm. Anordnade grillplatser kommer 
att finnas kvar. 

Fårskötsel kommer att bedrivas med herde eller med flyttbara 
stängsel. Inga större områden kommer att stängslas in. 

Hur blir det med tillgängligheten till området? 
Tillgängligheten kommer att öka genom att vägnätets lutningar 
anpassas efter de krav som finns idag. Offentliga toaletter kommer 
att finnas i byggnaderna vilket ökar tillgängligheten. Alla 
gravkvarter är dessutom allmän plats och är tillgängliga för alla. 

Hur påverkas fornlämningar i området? 
Länsstyrelsen har ställt krav på hänsynsavstånd till fornlämningar i 
anläggningen av begravningsplatsen. Genom utökad skyltning 
förlängs ”Tidens väg” för att öka förståelsen för kulturlandskapet. 

Trafik/Parkeringar 

Angöring kommer att ske via Akallavägen. Här planerar också SL 
att anlägga en busshållplats i samband med att en bro byggs över 
E18 som binder samman Akallavägen med Tensta. 

Parkeringsplatser? 
En större parkering behålls i anslutning till servicebyggnaden och 
restaurangen. Parkeringar anordnas dessutom som gräsbevuxna 
parkeringsfickor längs med huvudvägen i anslutning till 
gravkvarteren och ceremonilokalen. 
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Trygghetsfrågor. 

Hur är det planerat för trafiken och tryggheten? 
Vägnätet utgörs av grusvägar inte bredare än att möten måste ske i 
särskilda mötespunkter. Vägnätet ansluter inte heller till befintliga 
vägar på Järvafältet vilket minskar attraktionen att använda vägarna 
i annat syfte än att besöka begravningsplatsen.  
Genom etableringen av en begravningsplats kommer det att finnas 
åretruntverksamhet på platsen. Vissa delar av området, exempelvis 
huvudvägnätet, kommer även att förses med belysning.  

Tidplan 
Schaktningsarbeten och röjningar av området påbörjas 2020. 
Byggnation av vägnät och våtmark görs våren 2020. Under 
2021-2022 färdigställs i huvudsak gravkvarter och byggnader. 
Projektet beräknas helt färdigställt tidigast 2023. Första 
gravsättning kan ske tidigast hösten 2022.  


