Veddesta
Attraktiva kontorslägen och
bostäder mitt i Stockholms
framtida kollektivtrafiknav

Pendeltåg mot Jakobsberg och
regionaltåg mot Västerås

Veddesta – mitt i

E18 mot Oslo

Stockholms framtida
kollektivtrafiknav

På industriområdet i Veddesta mitt emot Barkarbystaden planerar Järfälla för attraktiva kontorslägen, nya
bostäder och tunnelbana. Veddesta blir en upplevelserik, tät och sammanhängande stadsmiljö med urbana
kvaliteter, flera olika boendemiljöer, handel, arbetsplatser och service mitt i norra Stockholms nya kollektivtrafiknav med tunnelbana, buss, pendeltåg och närhet
till Förbifart Stockholm.
Första etappen av Veddesta innehåller 14 kvarter
med 2 000 bostäder, kontorslokaler, handel, hotell,
fyra förskolor och buss- och tunnelbanestation.

Tunnelbana, kollektivtrafik, E18 och E4
2018 börjar tunnelbanan att byggas till Järfälla. Det
blir två stationer; Barkarbystaden och Barkarby station
där uppgången blir mot nya Veddesta torg. Busstrafik
finns, en ny busstation planeras i anslutning till tunnelbanestationen, pendeltåget går från Barkarby station
och snart stannar också regionaltåg här. E18 passerar
strax utanför och snart också E4 Förbifart Stockholm.

Attraktiva kontorslägen
Mitt i norra Stockholms nya kollektivtrafiknav, med
hotell- och konferensmöjligheter och en stadsmiljö
med urbana kvaliteter är Veddesta ett attraktivt läge
för att etablera verksamhet. I första etappen byggs tre
kvarter helt och hållet för kontorslokaler.

Bostäder
I första etappen planeras för 2 000 bostäder, både
hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus och
radhus. Det blir en varierad höjd på bebyggelsen i
Veddesta, från tre till 32 våningar.
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Veddestabron mot
Barkarbystaden

Handel och service
Handel och service, som butiker, restauranger,
caféer, service, vårdcental, gym och bibliotek,
ska finnas i gatuplan vid platser och
stråk där många människor rör sig.
Det ger området liv över en stor
del av dygnet.

Utbildning
Det planeras för fyra förskolor i
området. Förskolorna byggs både i
bottenplan av bostadskvarter och som
fristående förskolor mot Veddestaparken
och Veddesta parkstråk där de är skyddade
från trafiken.

Veddesta torg
En central knutpunkt med
tunnelbana och bussar. Intensivt
stadsliv med handel och kommer
siella lokaler i bottenplan. På torget
finns plats för uteserveringar och
torghandel. Attraktiva kontors
lägen runt torget.

Veddestavägen
Stadsdelens huvud
gata med intensiv stads
miljö. Mycket liv och rörelse.

Bostadshus, kontor och
kommersiella verksam
heter i bottenplan.
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Veddestavägen
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Torg och parker
Vid Veddestas nya torg byggs tunnelbaneuppgång och ett hus på 32 våningar som blir ett landmärke i området. Här finns det möjlighet för hotell,
kontor och bostäder. Från tunnelbaneuppgången
och torget tar man sig enkelt vidare till Veddesta park
och Veddesta parkstråk som är gröna oaser i stadsdelen.
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Veddesta
parkstråk

Gå, cykla och åka bil

Parkstråket ligger längs med
Veddestabäcken. Stråket utformas för aktiviteter och blir
ett område som bjuder in
till lek och rekreation.

Det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla i Veddesta. Alla gator i staden får gångbanor på båda sidor
och cykelbanor planeras längs med Veddestavägen,
längs Mälarbanans västra sida och längs med Veddestabäcken. Buss trafikerar området främst utmed
Veddestavägen. De flesta gator utformas för dubbelriktad trafik.
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Veddesta park
Veddesta park s luttar
ner mot det lummiga
parkstråket som ligger
längs med Veddestabäcken.
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Veidekke
Järfälla kommun
Sagax
Kontor
Förskola
Framtida
bebyggelse i
programområdet för
södra Veddesta
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JÄR FÄLLA

Attraktiva kontorslägen
och bostäder
– mitt i Stockholms
framtida kollektivtrafiknav
www.jarfalla.se/byggabomiljo

177 80 Järfälla
08-580 285 00, www.jarfalla.se
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