Barkarbystaden
Vi bygger en attraktiv stad
18 000 bostäder, 140 kvarter,
10 000 arbetsplatser

Tunnelbanetorget, visionsbild.

Barkarbystaden växer
- Vi bygger en attraktiv stad
På det gamla flygfältet i Barkarby planerar Järfälla för
18 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser i 140
kvarter. Barkarbystaden blir en levande, attraktiv och
karaktärsfull stadsdel mitt i ett av Stockholms nya
kollektivtrafiknav.
De historiska platser som finns på flygfältet –
flygledartornet, hangaren, bergrummet och landningsbanan – tas tillvara och lyfts fram i den nya staden.

Tunnelbana, kollektivtrafik, E18 och E4
2018 börjar tunnelbanan att byggas till Järfälla. Det
blir två stationer; Barkarbystaden och Barkarby station/Stockholm Väst. Busstrafik finns, pendeltåget går
från Barkarby station och snart stannar också regionaltåg här. E18 passerar strax utanför och snart också
E4 Förbifart Stockholm.

Attraktiva kontorslägen
Bra kommunikationer, en kunskapsintensiv miljö, konferensmöjligheter och ett levande stadsliv ger attraktiva
kontorslägen. Vi bygger för minst 10 000 nya arbetsplatser.

Handel och service
Verksamheter, handel och service placeras vid platser
och stråk där många människor rör sig. Botten
våningarna i husen ska vara möjliga lokaler för serviceoch affärsverksamhet.

Utbildning och fritid
Det ska byggas 20–25 nya förskolor, fem-sex grundskolor, äldreboende, idrottsplatser, sporthallar och
lokaler för bibliotek, kultur och mässor. Förskolor och
äldreboende kan dra nytta av att dela byggnad och
gård. Skolor placeras i närheten av större stråk, parker
och idrottsanläggningar så att de kan bidra med liv
och rörelse.

Torg och parker
Det ska finnas gott om mötesplatser i Barkarbystaden.
Vid torg och parker samlas det mest intensiva stadslivet
med handel, service, r estauranger och caféer. Alla torg
och parker får en egen identitet, utformning och funktion
i förhållande till sin plats i staden.

Naturreservat in på knuten
I Barkarbystaden har du naturreservatet in på knuten. De
stora gröna ytorna runt Barkarbystaden binds samman
och blir lättillgängliga tack vare grönska och natur längs
med gator och torg i stadsdelen. Grönskan skapar en bra
miljö för människor och djur.

Gå, cykla och åka bil
Välplanerade gång- och cykelvägar gör att boende i
Barkarbystaden i första hand kan välja att promenera
eller cykla för att göra vardagsärenden. Bilberoendet
ska vara lågt.

IKEA

Flygledartornet

Tunnelbanetorget

Torget vid landningsbanan

Flygledartornet från flygplatstiden står ovanpå bergrummet
bredvid tunnelbanetorget.
Tornet bevaras och blir ett
inslag i en park med naturlek.

En central knutpunkt med
tunnelbana och bussar. Entré till
bergrummet som kan bli en plats
för större publika evenemang.
Handel och andra verksamheter
runt torget.

Landningsbanan blir kvar och leder ut i det öppna
landskapet. Torget utformas för kultur och sport,
för organiserade och spontana aktiviteter som
basket, skate och konserter. I södra delen av torget
blir det en skola och i norra delen restauranger
och kaféer med uteserveringar. Centralt på torget
byggs kulturcenter eller multifunktionshall
med publik verksamhet.

Säbypark

Entré till naturreservatet

Herrestaskolan
Sveriges första
skola byggd i
massivträ och
utifrån Miljöbyggnad Guld. Förskola,
förskoleklass och
årskurs 1–5.

Stockholm
Quality
Outlet

Kaj mot det gröna och
landningsbanan
Här möter staden det öppna
gröna landskapet längs Igelbäcken. Kajen möter naturen
istället för vatten som är det
vanliga. Kajen skapar tillsammans med landningsbanan ett
stort härligt uterum med plats
för rekreation, fritids- och
kulturaktiviteter.
Det blir en plats för bara-vara,
med mycket folkliv, restauranger
och kaféer.

Robotparken

Ålstapark

Entrétorget
Mötesplats och
entré till Barkarbystaden och Kyrkparken.
Restaurang och kafé
med uteservering mot
parken.

ICA
Stora
torget

Akalla och
Kista

Hangarparken
Jakobsberg

Hästapark
Kyrkbyn

Kyrkparken

Hangartorget

BAS
Barkarby
Lärande, kultur och näringsliv.
Gymnasium, högre utbildning,
kontor, kultur- och multihall för
idrott och mässor, bibliotek,
restaurang, café, gym.

Veddesta

Idrottsparken
Tingsbyn

En central plats med lokal
service för de som bor i den här
delen av staden. Här finns en
hangar från flygplatstiden som
kan användas som saluhall eller
för evenemang.

Idrottsområde
Stor idrottsplats med
fotbollsplaner, friidrott
och idrottshall.

Regionens nya trafikknutpunkt
Barkarby station/Stockholm Väst
Järfälla blir en av Sveriges mest
tillgängliga platser.
Barkarby station/Stockholm Väst blir en
stor trafikknutpunkt med tunnelbana, regionaltåg, pendeltåg, buss, E18
och närhet till E4 Förbifart Stockholm.

Stockholm
city

Befintliga byggnader
Under byggnation
Planerade byggnader
Namnen är arbetsnamn och kan komma att ändras.

Vi bygger en attraktiv stad!
18 000 bostäder, 140 kvarter och 10 000 nya arbetsplatser
i Barkarbystaden - en del i den nya regionala stadskärnan

www.jarfalla.se/byggabomiljo - Program för Barkarbystaden
www.jarfalla.se/invest - Investera i Barkarbystaden
www.barkarbystaden.se- Bo i Barkarbystaden

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