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SAMMANFATTNING
För att ta fram en övergripande helhetsplan för trafiksituationen i kommunen har
bygg- och miljöförvaltningen genomfört en utredning i syfte att beskriva dagens trafiksituation, med utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet. Utredningen lyfter kända begränsningar i transportsystemet tillsammans med förslag på åtgärder, både på kort och lång sikt.
Kända begränsningar som finns i transportsystemet idag är framförallt kommunens
länkar mot regionen, exempelvis Viksjöleden vid trafikplats Barkarby. Förvaltningen
planerar i närtid att genomföra åtgärder för att minska den negativa påverkan som de
kända begräsningarna har i systemet. Några av de planerade åtgärderna är bland annat ny signalanläggning vid Elektronikhöjden, ombyggnation av signalkorsningarna
till cirkulationsplatser i korsningarna Viksjöleden/Järfällavägen samt Viksjöleden/Nettovägen/Veddestavägen.
Inom den kommande 5-årsperioden föreslås förslag på utredningar och åtgärder som
bör genomföras i syfte att minska befintlig köbildning, förbättra miljön samt öka
framkomligheten. Det bör bland annat utredas om en cirkulationsplats i korsningen
Kallhällsleden/Enköpingsvägen kan underlätta för platsens flöde samt ge positiva effekter på trafiken.
Med hänsyn till den expansion som kommunen befinner sig i och förväntas befinna
sig i under en tid framöver är det sannolikt att dagens transportnät inte kommer klara
av att hantera den ökade trafiken som expansionen medför. Det finns därför ett behov
av att ta fram en Trafikstrategi. Tillsammans med övriga styrande dokument bidrar
trafikstrategin till att utveckla kommunen i en mer hållbar riktning. Trafikstrategin
bör ses som ett övergripande styrdokument för transportsystemetet och kan visa hur
kommunen mest effektivt kan utveckla transportsystemet och markanvändning i
samband med övrig fysisk planering.
UPPDRAG
I samband med att Mål och budget 2019-2021 för Järfälla kommun1 fastställdes i
kommunfullmäktige gavs att tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i Järfälla kommun och återkomma med
förslag på åtgärder för att minska befintlig köbildning, förbättra miljön och öka framkomligheten i hela kommunen. Utredning utgår från de tre hållbarhetsaspekterna,
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Avgränsning
Utredningen avgränsas till närregionens inverkan på Järfälla kommun.
Parkering utreds inte eftersom det behandlas i ett parallellt uppdrag.

1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, Kst 2018/448 § 218

Kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i Järfälla kommun

2019-07-15 rev. 2019-09-13

4 (24)

BAKGRUND
Kommunen expanderar
Järfälla kommun är på väg att utvecklas till en regional stadskärna i norra Stockholm.
Stora bostads- och infrastrukturplaner ger Järfälla viktiga förutsättningar för att växa.
Kommunen ska växa med kvalitet och säkerställa att förutsättningarna för att växa är
långsiktigt hållbara. I takt med att kommunen förtätas ökar andelen invånare som belastar transportsystemet. Befolkningen prognostiseras öka från dagens 79 000 invånare till cirka 118 000 invånare år 2030, detta leder till ett ökat antal resor i kommunen. Mark är en värdefull resurs och det gäller att samsas om utrymmet samt nyttja
transportinfrastrukturen på ett effektivt sätt. Hur trafiken flyter påverkas av hur trafiksystemet är utformat som i sin tur styr valet av färdmedel. Det kommer därför vara
viktigt att planera på så sätt att valet av hållbara färdmedel ska vara enkelt.
Fler invånare ute i trafiken ställer högre krav på vägarnas framkomlighet där trimningsåtgärder2 i vägnätet kommer att vara aktuella till en viss gräns. När rusningstoppen är nådd är det dock inte är möjligt att bygga bort trafikproblem så som körer och
trafikstockningar. Om fler väljer bilen som färdmedel ökar belastningen på vägnätet.
Transportinfrastrukturen bör möjliggöra att fler kan välja olika färdmedel för att fördela trafiken och på så sätt skapa ett effektivare användande av infrastrukturen. Investeringar i trafikinfrastrukturen är därmed en av de åtgärder som tillsammans med
andra investeringar i gång- och cykelnätet bidrar till ett bättre trafiksystem. Det enda
som långsiktigt kan öka kapaciteten i hela transportnätet är att göra trimningsåtgärder
för fordonstrafik på väl valda platser samtidigt som infrastrukturen för gång, cykel
och kollektivtrafik byggs ut. På så sätt blir det spridning av transporterna som därmed ökar kapaciteten i hela transportsystemet. Det krävs med andra ord många olika
typer av åtgärder och en långsiktig ambition för ett hållbart transportsystem.
Sverige har som mål att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år
2030 jämfört med 2010. Utsläppen behöver minska med 8 procent per år under de
närmaste 11 åren. 2017 minskade utsläppen med 2 procent. För att nå målen räcker
det inte med en omställning av drivmedel. Folk behöver välja hållbara färdmedel i
större utsträckning än idag.
Barkarbystadens och Veddestas expansion och inverkan
Expansionen i Barkarbystaden och Veddesta tillsammans med tillägget av tunnelbaneförhandlingen, innebär inte bara en förbättrad kollektivtrafik för Barkarbystaden
utan även en kraftig, mer än en fördubbling, av antalet bostäder i området. För att få
en bild av trafiksituationen när kommunen genomfört sin del i Stockholmsöverenskommelsen har WSP3 fått i uppdrag att ta fram en trafiksimulering för år 2040. Beräkningarna bygger på när hela influensområdet är utbyggt och antas rymma cirka 39
000 boende och 4 400 arbetsplatser. Uppskattningsvis kommer det att bo cirka

2. Trimningsåtgärder - Åtgärder som bidrar till användningen av det befintliga transportsystemet blir
mer hållbar genom att förbättra effektivitet, säkerhet och miljö
3 WSP - Konsultfirma som gör en trafiksimulering över hur trafiken i Barkarbystaden och Veddesta
utvecklar sig till år 2040
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60 000 innevånare samt finnas upp emot 15 000 arbetsplatser inom tunnelbanans influensområde. Även om så många som 60 procent av invånarna använder gång, cykel
eller kollektivtrafik för majoriteten av sina resor innebär den höga befolkningskoncentrationen en kraftig ökning av bil-, buss- och transportrafiken i området.
Parallellt med Järfällas expansion pågår liknande förtätningsprojekt i samtliga grannkommuner i närregionen. Dessa förtätningar inklusive kommunens egna planer kommer att påverka trafiken i Järfälla. Tidvis kommer det att uppstå köer både på det lokala som regionala och nationella vägnätet under högtrafik. En trafiksimulering från
WSP för år 2040 redogör vilka flaskhalsar som kommer att uppstå. Kapacitetsproblemen uppstår för trafik som tar sig från E18 och ska in i trafikplats Barkarby. Här
uppstår det köer som leder ner tillbaka på motorvägen. Framkomligheten i trafikplatsen är så pass låg att trafiken sedan tar sig in i Barkarbyområdet via trafikplats Jakobsberg. Flera problem uppstår även vid trafikplats Hjulsta samt korsningen Bergslagsvägen/Ekvägen. Även där förekommer smittrafik mellan Veddesta och trafikplats
Hjulsta. Låsningar i systemet är markerade med mörkröd färg. För att lyckas generera all trafik rekommenderas åtgärder i vägnätet enligt simuleringen. Se figur 1, nedan.

Figur 1. Trafikflödesmodell i Barkarbystaden och Veddesta. Källa: WSP

Simuleringen visar att de regionala vägarna och trafikplatserna inte räcker till för att
ta hand om all trafik. Enligt de högt beräknade trafiksimuleringarna. Beräkningarna
är baserade på ett basscenario där hela influensområdet är utbyggt 2040, för efter-
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middagens maxtimme. Kapacitetsproblemen uppstår då trafik tar sig från regionalvägarna in till Veddesta och Barkarbystaden. Trafikplatserna och anslutningarna till lokalvägnätet klarar inte av den stora efterfrågan. Både Veddesta och Barkarbystaden
har sin genaste koppling till regionalvägnätet via Trafikplats Barkarby.
Konsekvenser av framtidens val av utbyggnaden – Inducerad
trafik
Ökad vägkapacitet ökar incitamenten för mer trafik. Detta fenomen kallas inducerad
trafik och är sedan tidigare känt och erkänt av internationell trafikforskning. Begreppet beskriver sambandet mellan utbud och efterfrågan som påvisas som en konsekvens och motreaktion vid trafikplanering. En väginvestering ger möjlighet till exempel ökad hastighet eller kortare avstånd till alternativa aktiviteter, detta genererar
ökad trafik utöver den redan existerande. Vägkapacitetens utbud påverkar även efterfrågan på andra transportsätt. Den ökade hastigheten samt den relativa attraktiviteten
med en ny vägkapacitet inverkar till att fler trafikanter utnyttjar möjligheten att färdas. Sträckans tidsvinst med förbättrad färdväg bidrar till fler och längre resor.
För väghållaren ökar de allra flesta kostnader i och med ökade transporter. Det är
därmed viktigt att förstå innebörden av ökade investeringar. Satsningar på minskade
köbildningar kan vara kortsiktiga lösningar som på sikt genererar ny trafik och nya
köbildningar. Inducerad trafik betyder däremot inte att det inte finns nytta med investeringar eller att nya investeringar helt ska undvikas. Om inte den inducerade efterfrågan inkluderas riskeras felaktiga prognoser och ofullständiga kalkyler över nyttor,
konsekvenser och kostnader. I förlängningen betyder det en uppenbar risk för beslut
om ineffektiva investeringar. Den viktigaste slutsatsen är att det finns ett klart samband mellan hur transportsystemet planeras och används. Genom planering och investering styrs den kvalitet och relativa attraktivitet som erbjuds för olika färdsätt.
Trender i transportsystemet
Digitala tjänsteplattformar växer fram som underlättar delande av resurser genom att
det blir enklare, billigare och snabbare att komma åt resursen. Det kan både handla
om att dela fordon, cykelpooler eller el-scootrar som under hösten 2018 kom till flera
svenska städer. Nya affärsformer för delningstjänster i transportsektorn utvecklas, till
exempel Uber och bilpooler. Attraktiva och kostnadseffektiva delningstjänster kan ge
ökad tillgänglighet till grupper som idag har begränsade möjligheter att resa.
Delningsekonomi spås bli större och är något som både den privata marknaden och
det allmänna försöker främja. Till exempel växer medlemskapet i bilpooler stadigt. I
Järfälla finns ett uppdrag om att hitta plats för ett mobilitetshus i Barkarby. I ett mobilitetshus ingår ”normalt sett” bilpool, cykelpool, lastcyklar och andra resetjänster
tillgängliga för allmänheten. Idén i sig är inte ny utan finns redan idag i ett par städer
i Sverige.
Attraktiva och kostnadseffektiva delade tjänster kan ge ökad tillgänglighet till grupper som annars har begränsade möjligheter att resa. Delningen kan leda till färre fordon, men det är inte säkert att det leder till minskat resande. Om det blir billigare att
resa, kan det istället bli fler resor än i dag med ökad trängsel som följd. I flera städer
i USA har kollektivtrafikåkandet minskat, då resandet med taxitjänster som Uber lett
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till ändrade resvanor och ökade bilresor. Ett ytterligare exempel är en satsning i Oslo
som gynnat elbilar, där användningen av elbilar har ökat kraftigt under de senaste
åren, tack vare subventioner och förmånliga insatser. Det har dock skapat ett attraktivare färdmedel och bidragit till att färre åker kollektivtrafik i Oslo och ökat bilanvändningen, vilket inte var målet med subventionerna. Det är därmed viktigt att noggrant se över hur en ny implementering inverkar.
UTVÄRDERING AV BEHOV OCH ÅTGÄRDER
Den prognostiserade befolkningsökningen beräknas öka i högre takt än vad översiktsplanen (2014) har som mål. Från dagens invånarantal som är cirka 79 000 prognostiseras invånarna i Järfälla öka uppemot 150 000 istället för 100 000 baserat på
dagens planerade detaljplaner i kommunen, vilket ytterligare ställer högre krav på att
kommunens infrastruktur är anpassat till denna stora förändring. Andra utomstående
faktorer som även bör tas i beaktande är antalet nyinflyttade i kombination med angränsande infrastrukturprojekt som påverkar kommunens strategiska läge, så som:


Förbifart Stockholm, beräknas öppen för trafik 2026, Trafikverket
E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4/E20 väster om Stockholm.
I söder ansluter Förbifarten till E4 vid Kungens kurva och i norr vid Häggvik.
Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Man kan också köra på
och av Förbifarten på Lovö, i Vinsta och i Hjulsta där den korsar E18.
Planerat skede: öppnar 2026 och är under byggnation.



Breddning av E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta
Till tre filer i vardera riktning mellan Jakobsberg och Hjulsta
Planerat skede: innan förbifarten öppnar: 2024 - 2025. Pågående utredning
från Trafikverket.



Trafikplats Barkarby
4 körfält i vardera riktning (8 totalt) mellan trafikplats Hjulsta till trafikplats
Barkarby. Trafikverket genomför kapacitetsförstärkande åtgärder till följd av
E4 Förbifart Stockholm. Området kring stadsdelarna Barkarby och Hjulsta i
nordvästra Stockholm kommer de närmaste 15 åren att genomgå en kraftig
förändring.
Planerat skede: efter att förbifarten har öppnat. Pågående utredning från
Trafikverket.



Trafikplats Hjulsta
Trafikplats Hjulsta kommer att utgöra en korsningspunkt mellan nya E4 Förbifart Stockholm och E18, vilket gör den till av Sveriges mest trafikerade år
2030.
Utformningen av trafikplatsen enligt E4 Förbifart Stockholms arbetsplan kräver kapacitetshöjande åtgärder i förhållande till de prognostiserade trafikmängderna. Genomförda trafikanalyser tyder på stora köbildningar på det
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regionala vägnätet, med köer som sträcker sig ner i E4 Förbifart Stockholms
tunnlar.
Planerat skede: efter att förbifarten har öppnat. Pågående utredning från
Trafikverket.


Regionaltåg
I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018–2029. I planen
framgår att Barkarby station ska bli en ny bytespunkt mellan järnväg och tunnelbana.
För Järfälla kommun innebär detta att kommunen får en unik möjlighet och
potential att bli en entré till Stockholm och att möjligheten för att regionspendla till och från kommunen förbättras.



Bostadsprojekt intill kommungränsen:
Stockholm stad, Sollentuna kommun, Upplands Bro kommun
o Stockholm, förtätning Husby/Akalla/Kista
I området södra Husby (på gränsen till Järvafältet) byggs 700 bostäder
och en ny väg från Akalla till Kista. I Husby kommer omfattande förtätning ske. På sikt planeras totalt 2000 bostäder byggas, i ett antal
olika etapper. Förslaget innebär också att en helt ny väg ska byggas
parallellt med Husbystigen, för att knyta samman Kista och Akalla.
Vissa oklarheter finns, projektet har inte ett helt politiskt stöd och diskuteras fortfarande i Stockholm stad.
o Finnlandsgatan, Akalla centrum
I förslaget ingår cirka 1000 nya bostäder, verksamheter, park, skola,
idrottshall och förskolor samt att omvandla Finlandsgatan till en attraktiv och levande stadsgata.
o Järva begravningsplats
Begravningsplatsen byggs norr om Tensta, i sydöstra hörnet av Järvafältet, och kan rymma totalt cirka 20 000 gravar varav cirka 9 000
kistgravar, minneslundar samt en servicebyggnad och två ceremonibyggnader. Blir en ny målpunkt intill kommungränsen.
o Hässelby villastad
I området planeras det ett stort antal bostadsprojekt med cirka 1500
nya bostäder. I Riddersvik, Hässelby Villastad, planeras för cirka 600
nya bostäder. Ytterligare 120 bostäder vid Åkermyntans centrum och
234 intill Lövstavägen. I Smedshagens bostadsområde planeras det för
cirka 700 bostäder. De kan kompletteras med cirka 400 nya bostadsrätter och eventuellt en ny eller en utbyggd förskola. Utmed Växthusvägen planeras cirka 240 hyresrätter.
o Sollentuna, förtätning
Till år 2025 finns det möjlighet att bygga 6 500 nya bostäder enligt
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kommunens olika detaljplaner, främst i form av flerbostadshus. Utöver dessa bostäder tillkommer ytterligare cirka 4 400 bostäder i den
nya stadsdelen Väsjön där infrastrukturen beräknas vara helt klar
2028. Den största tillväxten kommer främst att ske i Häggvik, Rotebro, Edsberg och Tureberg, samt Väsjön.
o Upplands Bro, förtätning
Detaljplan Tegelhagen omfattar totalt cirka 1 500 nya bostäder.
Mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro planeras ett område
med bostäder. Området omfattar cirka 800 nya bostäder, två förskolor,
en F-9 skola och en idrottshall till denna. Längs Ringvägen i Kungsängens centrum kommer cirka 450 lägenheter, en förskola samt allmänna anläggningar såsom gata, torg, parkeringar och park att bygggas.
Analys
Den nya kopplingen till Förbifarten som angör intill kommunens södra gräns kommer att generera ökad trafikmängd i vägnätet. Lika så även den eventuella breddningen av E18. På sikt kommer tillgängligheten och framkomligheten till och från
Stockholms södra delar öka för fordonstrafiken. I samband med förbifartens utbyggnation kommer restiden mellan Jakobsberg och Kungens Kurva vara endast 15 minuter, vilket ingen kollektivtrafik kan konkurrera med idag. Denna nya attraktiva förbindelse mellan söder- och norrort kan generera en bostads- samt arbetspendlingsförflyttning, eftersom den accepterade räckvidden för arbetspendling blir större. I kombination med en hög bostadsbebyggelse inte minst i Järfälla, men även i alla intilliggande kommuner som nämnts tidigare, kommer antalet resenärer att öka inom upptagningsområdet. Detta innebär att kombinationen av hög bebyggelsetakt tillsammans med flertalet omfattande infrastrukturprojekt som färdigställs inom snar framtid kommer ställa högre krav på kommunens vägnät. Dagens stadsutveckling i kommunen, men även i närregionen, kommer sätta prägeln för individens framtida färdsätt. En riskbedömning som bör beaktas lokalt i kommunen är att Förbifartens utbyggnation kommer att bidra till en ökad bilanvändning. Det spås redan idag köer på
denna nya sträcka om cirka 10 år. Platsutvecklingens utformningar och prioriteringar
av förbindelser kommer att bestämma vilket färdmedel som upplevs som mest attraktivt lokalt och regionalt. Det är därför viktigt att redan idag ta hänsyn till lokala men
även externa effekter av transportefterfrågan som ökar i samband med ett sådant stort
infrastruktur- och exploateringsprojekt. Om situationen ska bli hållbar på sikt bör
hållbara transportmedel stå i fokus för att kunna bidra till ett funktionsdugligt vägnät
i kommunen.
Avsaknad av styrande trafikdokument i Järfälla kommun
I dagsläget saknar Järfälla samlade mål för hur framtidens infrastrukturutveckling i
kommunen ska ske. När expansionen är hög och många faktorer påverkar efterfrågan
av kommunens transportsystem, bör en trafikstrategi finnas som grund och vara vägledande i inriktningen för den framtida trafikplaneringen i Järfälla kommun. Trafikstrategin kan bland annat innehålla vad som bör prioriteras i kommunen för att kunna
hantera den kommande trafiksituationen. Det saknas även en aktuell åtgärdsplan för
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infrastrukturen, som är ett underordnat dokument som behandlar aktuella flaskhalsar
och nödvändiga investeringar i vägnätet.

ÖVERSIKTSPLAN

TRAFIKSTRATEGI

GÅNGPLAN

CYKELPLAN

TRAFIKNÄTSANALYS

Illustration 1. Hierarki för dagens styrande dokument som är gällande (grönt och ljusblått). En eftersträvad trafikstrategi är illustrerad i rött som bör ha överordnade mål för Järfälla kommuns framtida trafikutveckling.

Dagens trafikreglerande planer som finns för Järfälla kommun är: Översiktsplanen
(2014), Trafiknätsanalysen (2003), Gångplanen (2018) samt Cykelplanen (2018).
Planerna täcker dock inte en utredning av dagens trafikförutsättningar i kommunen
för alla trafikslag och ger ingen helhetsplan för trafiksituationen i kommunen.
En trafikstrategi bör styra huvuduppdraget som ska vara överordnat för kommunens
trafikplanering. Dagens redan gällande gångplan samt cykelplan skulle därmed bli
underordnade dokument som styr mot målen i den framtida trafikstrategin.
På sikt finns det därför ett behov av att ta fram en trafikstrategi som tillsammans med
övriga inriktningsdokument bidrar till att utveckla kommunen i mer hållbar riktning.
Trafikstrategin bör visa hur kommunen kan utveckla trafiksystemet och i samverkan
med markanvändning och övrig fysik planering. Trafikstrategin ger kommunen en
långsiktig, gemensam målbild för trafiksystemet. Ett stort antal av landets kommuner
har tagit fram trafikstrategier, de upplever strategin som ett viktigt och vägledande
verktyg för kommunens arbete med trafiksituationen.
BEHOV AV KOMMANDE ÅTGÄRDER
I detta kapitel redogörs kända infrastruktursatsningar som inom närtid och framtid
bör åtgärdas, vidare krävs även ytterligare utredningar för att kunna redogöra en helhetsplan för trafikplaneringen i Järfälla kommun.
Trafikstrategi
För ett grundligt arbete rekommenderas att en framtida trafikstrategi ska ligga till
grund för en sammanhållen och målstyrd trafikutveckling. Normalt sett används en
trafikstrategi som grund till all trafikplanering och ska ge underlag i den långsiktiga
planeringen för en hållbar utveckling.
Det behövs en gemensam behovsbild utifrån kommunens olika förutsättningar och
önskemål, samt ge en gemensam syn på hur åtgärder ska prioriteras. Åtgärderna bör
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analyseras för att se hur dessa påverkar kommunens vägnät samt om dessa genererar
vidare effekter på intilliggande väglänkar.
Planernas aktualitet
Kommunens bilvägnät inventerades 2003 i samband med trafiknätsanalysens framtagande som redogör för en dåvarande trafiksituation och framtida behov enligt förutsättningarna från 2003. En åtgärdsplan har legat till grund för investeringsprojekt och
majoriteten av projekten är genomförda.
En analys av en nuvarande behovsbild och åtgärdsplan för vägnätet är nödvändig för
att kunna presentera en helhetsplan för kommunen med ändrade förutsättningar.
Gång- och cykelvägnätet inventerades 2018 och har två aktuella uppdaterade planer,
Gångplanen (2018) samt Cykelplanen (2018).
Åtgärder för bättre framkomlighet i närtid och framtid
Nedan spaltas nödvändiga åtgärder under respektive rubrik som planeras inom närtid
med ett separat avsnitt med förslag på kommande utredningar för framtida satsningar.
Ökad framkomlighet/minska flaskhalsar i bilvägnätet
Pågående
Herrestavägen

I dagsläget är Herrestavägen en högt belastad vägsträcka med fordonstrafik som färdas till och från Barkarby handelsplats samt Barkarbystaden. Herrestavägen har en
uppsamlande funktion till många målpunkter och är en huvudgata för platsens flöde.
För att underlätta för samtliga trafikslag planeras flera cirkulationsplatser, en förbättrad gång- och cykelbana utmed Herrestavägen och Flygfältsvägen samt en gång- och
cykeltunnel vid Herrestarondellen. Cirkulationsplatserna kommer att öka kapaciteten
på vägen då vänstersväng från fastigheterna underlättas samt att trafiken är konstant
rullande.
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Bild 1. Herrestavägen – se röd sträcka, rondellernas placering – se röda cirklar.

Restiden för buss samt framförallt pålitligheten i hur lång tid det tar för bussen att
färdas utmed Herrestavägen kommer att påverkas positivt. Gång- och cykelbanans
standard ökar och bildar till en säker och snabb koppling mellan Barkarbystaden,
handelsplatsen samt Jakobsberg.
Budget och tidsplan: Avsatta investeringsmedel finns tilldelade för projektet, byggnation pågår 2019 – 2021.
Viksjöleden Elektronikhöjden

Elektronikhöjden får en ny signalanläggning eftersom dagens signalsystem inte är
optimalt trimmat och skapar köer som effekt. Viksjöleden i västgående riktning från
korsningen med Järfällavägen fram till Elektronikhöjden, upp för backen, får dubbla
körfält. Veddestakorset byggs om till två cirkulationsplatser men dagens signalreglerade övergångsställen behålls. Dels för att underlätta för oskyddade trafikanter, dels
för att portionera trafiken.
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Trafikplats Barkarby

Cirkulationsplatsen vid trafikplats Barkarby västra får ett nytt fjärde ben norrut mot
Söderhöjden för byggtrafiken till och från Veddestabron, tunnelbanan samt Barkarby
station. Den nuvarande bygginfarten tas bort och en fri högersväng byggs från Viksjöleden till påfartsrampen på E18. Den nya byggvägen utformas så att det är möjligt
att fortsätta vägen upp till Elektronikhöjden.

Bild 2. Åtgärd planeras på rödmarkerad plats, Trafikplats Bakraby, Viksjöleden/E18.

Arbetet sker i samråd med Trafikverket.
Budget och tidsplan: Avsatta investeringsmedel finns tilldelade för projektet, byggnation pågår 2019 – 2021.
Barkarbystaden vägförbindelse, flygfältet:

En ny vägförbindelse i Barkarbystaden ska bidra till en bättre trafiksituation i området, och skapa möjlighet för en så kallad BRT-linje (Bus Rapid Transit) som ska
stärka kollektivtrafiken i södra Järfälla.
För att möjliggöra den föreslagna BRT-linje mellan Barkarbystaden och Akalla behöver vägnätet förstärkas. Kommunstyrelseförvaltningen har i samverkan med byggoch miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till ny vägdragning som skapar möjlighet för aktuell BRT-trafik. Samtidigt bidrar vägen till att underlätta för de boende i
Barkarbystaden och övrig trafik att ta sig till och från målpunkter utanför Barkarbystaden och handelsplatsen.
Utbyggnad av BRT-linjen omfattar avsiktsförklaringen i den pågående samverkan
inom bland annat autonom kollektivtrafik genom de minibussar som trafikerar
Barkarbystaden sedan oktober 2018, utveckling av mobilitetslösningar för sparkcyklar och laddstolpar samt elektrifiering av busstrafiken för en tyst och emissionsfri
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kollektivtrafik i hela Järfälla. Utöver utbyggnaden av busstrafiken genom Barkarbystaden fortsätter utvecklingen av busslinjenätet för att förbättra och förenkla reserelationer inom hela kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de åtgärder som följer av avsiktsförklaringen kommer att förbättra mobiliteten och förutsättningar för hållbart resande i hela
Järfälla genom att det stärker hela transportsystemet. Nobina och Trafikförvaltningen
inom Region Stockholm utreder förstärkning och utveckling av busslinjenätet både
till Viksjö och Kallhäll, som ett led i denna samverkan.
Ny väg byggs över flygfältet från Barkarbystaden till Norrviksvägen – Akalla. Den
föreslagna vägen, mellan Barkarbystadens utbyggda delar och Norrviksvägen, skapar
en förstärkt koppling till det omgivande vägnätet genom åtkomst till Hjulsta trafikplats, Kista och E4:an. Vägutbyggnaden bedöms avlasta och minska den köbildning
som förekommer i rusningstid från Barkarby trafikplats mot Barkarbystaden och
handelsplatsen.
Budget och tidsplan: Avsatta investeringsmedel finns tilldelade för projektet, byggnation pågår 2019 – 2020.
Barkarbystaden logistikcenter

Järfälla kommun har sedan 2017 genomfört utredningar angående de logistiska utmaningar som uppkommer i samband med exploateringen i Barkarbystaden. Resultatet
av utredningarna är ett logistikcenter som placeras söder om rullbanan, strax norr om
krossanläggningen i Barkarbystaden. Centret ska vara i drift kvartal 1 2021 samt vara
i drift till 2030, därefter kan anläggningen fortsätta att vara i drift om behovet kvarstår. Logistikcentret kommer att bidra till att säkerställa en god arbetsmiljö, säkerhet
för tredje man och undvika onödiga produktionsstopp. Utredningen föreslår att kommunen genomför en funktionsupphandling. Det innebär att kommunen ställer krav på
funktionen som logistiklösningen ska ha men lämnar till anbudslämnaren att fritt lösa
uppgiften.
Planerade utredningar inom 5-års period
Nedan föreslås de utredningar och förslag på åtgärder som bör genomföras inom den
kommande 5-årsperioden för att minska befintlig köbildning, förbättra miljön och
öka framkomligheten. Utredningarna sorteras in under ansvarig aktör: bygg- och miljöförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen samt Trafikverket.
Utredningar bygg- och miljöförvaltningen
Kallhällskorset cirkulationsplats, utredning

Kommande utredning om cirkulationsplats i korsningen Kallhällsleden/Enköpingsvägen för att underlätta platsens flöde.
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Bild 3. Röd markerad plats, Kallhällsleden/Enköpingsvägen.
Viksjöleden norra, utredning

I takt med att Järfälla kommun förtätar kommer behovet av att omvandla Viksjöleden
till en stadsgata att öka. Tidigare har utredningarna skett parallellt med utbyggnationen men för kommunens trafikleder är det viktigt att kommunen tar ett tidigt grepp
och utreder hur omvandlingen kan se ut och hur det påverkar hela trafiknätet i kommunen. Det är av intresse att se över hur trafiken skulle se ut med 1 + 1 respektive 2
+ 2 körfält, där ett körfält i vardera riktning är kollektivkörfält.
Ekvägen/Skälbyvägen

Förbättringsåtgärd på sträckan är efterfrågad för alla trafikslag. I dagsläget är det en
framkomlighetsbegränsning på grund av den högt belastade korsningen med Bergslagsvägen och Avestagatan i Stockholms kommun.

Bild 4. Röd sträcka Ekvägen.
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Utredningar kommunstyrelseförvaltningen
Norrviksvägen utredning

Norrviksvägen är en av de primära in- och utfarterna ur Järfälla kommun, dagligen
passerar runt 13 000 fordon över kommungränsen via Norrviksvägen. Strukturplanen
för Barkarbystaden föreslår en ny sträckning som syftar till att reducera framkomligheten längs med Norrviksvägen. Det bör vara av intresse att se över konsekvenserna
med en sådan förändring för Barkarbystaden, en stor osäkerhet förekommer då det
samtidigt sker stora infrastrukturförändringar i närområdet (Förbifart Stockholm, trafikplats Hjulsta etc.).

Bild 5. Röd sträcka Norrviksvägen.
Barkarbybron utredning

Barkarbybron är idag en viktig förbindelse mellan västra och östra Barkarby. Det är
en flaskhals i trafiksystemet, speciellt under eftermiddagarna då bron endast har ett
körfält och signalreglering som resulterar i långa köer på Norrviksvägen. I översiktsplanen och rådande detaljplaner är det tänkt att Veddestabron ska ersätta Barkarbybron och att den senare ska regleras om till en gång- och cykelbro.
Koppla samman Söderhöjden med Veddesta (bilväg) och Barkarby Handelsplats (GC-bro) utredning

I samband med nybyggnation i Söderhöjden planeras en ny vägkoppling mellan Söderhöjden och Barkarby Handelsplats.
Utredning Ormbacka B, Växthusvägen/Viksjöleden – nytt ben

Långbackavägen koppling mellan Växthusvägen och Viksjöleden
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Bild 6. Blå sträcka representerar långbackavägen. En ny möjlig väg inom Ormbacka B och C.
Vägbro över Mälarbanan mellan Passadvägen och Järfällavägen, utredning

Utredning om en länk mellan Järfällavägen och Passadvägen skulle underlätta det lokala fordonsflödet mellan Jakobsberg västra och Kallhäll.
Koppling mellan Bergslagsvägen (väg 275) och Veddestavägen

Ny väg som förbinder Veddesta och Barkarby med Bergslagsvägen. Vägen skapar
fler kopplingar mellan kommunen och övriga regionen samt fungerar som en viktig
koppling för den kommande regionala stombusstrafiken mellan Skärholmen och Tyresö via Vällingby-Barkarby-Sollentuna.
Utredning för att se vägens avlastning på Ekvägen och Skälbyvägen, ge förslag på
utformning samt möjliggöra för stombusstrafik.
Ansvar: detaljplan
Utredningar och åtgärder Trafikverket
Trafikplats Barkarby, utredning Trafikverket

Platsens ombyggnation är under utredning av Trafikverket. 4 körfält i vardera riktning mellan trafikplats Hjulsta till trafikplats Barkarby för att kunna hantera den trafik som förväntas. Trafikverkets del finansieras av nationella planen för transportsystemet. De åtgärder som är på kommunens mark kommer behöva bekostas av Järfälla
kommun.
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Trafikplats Jakobsberg, utredning Trafikverket

Kapacitetshöjande åtgärder kommer att behövas i trafikplats Jakobsberg med anslutande vägar för att kunna hantera den trafik som förväntas. Trafikverket kommer att
inleda utredning om platsens ombyggnation och utformning efter att beslut tagits om
trafikplats Barkarbys utformning. Trafikverkets del finansieras av nationella planen
för transportsystemet. De åtgärder som är på kommunens mark kommer behöva bekostas av Järfälla kommun.
Trimningsåtgärd Barkarby trafikplats, droppe

Utfart från Södergående ramp från E18 mot Viksjöleden i Barkarby trafikplats är en
konfliktpunkt som tros bero på korsningens utformning. En utredning och trafiksimulering har påvisat att en dropplösning kan minska köer på avfartsrampen som växer
ut på E18. De åtgärder som är på kommunens mark kommer behöva bekostas av Järfälla kommun.

Bild 7. Röd punkt redogör åtgärdens placering, Viksjöleden/E18 avfartsramp, Barkarbyhandelsplats.
ITS (intelligent transportsystem) utredning

Ett alternativ till kostsamma trimningsåtgärder är att kommunen tillsammans med
Trafikverket och Stockholms stad ser över intelligent transportsystem (ITS). Ett sådant system skulle kunna användas för att få bilförare att välja alternativa vägar istället för den gamla vanliga vägen. Exempelvis skiljer det endast 500 meter från trafikplats Hjulsta till Viksjö centrum ifall bilförarna skulle välja trafikplats Jakobsberg
istället. I minuter skiljer det ännu mer då trafikplats Jakobsberg samt norra delen av
Viksjöleden har ledig kapacitet men trafikplats Barkarby och södra Viksjöleden har
nått sitt kapacitetstak. Ett ITS-system skulle kunna tala om för fordonsförarna vilken
vinst det blir i minuter att välja trafikplats Jakobsberg istället för trafikplats
Barkarby.
Gynna hållbara resemönster
Gånginfrastruktur, uppnå gångplanen enligt prioriteringslista

Kommunens gångnät har inventerats 2017 i samband med gångplanens framtagande
som redogör nuvarande situation och framtida behov.
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Budget: Avsatta investeringsmedel finns tilldelade för återkommande investeringsbudget.
Cykelinfrastruktur, uppnå cykelplanens mål enligt prioriteringslista

Bättre kopplingar till grannkommuner och mellan kommundelar. Förbättra vägstandard med separata cykelvägar eller separering från gångtrafikanter med skiljelinje.
Specifika åtgärder som bör ses över:
Regionala cykelstråk: Rotebrostråket, Kungsängenstråket samt Skälbystråket.
Budget: Avsatta investeringsmedel finns tilldelade för återkommande investeringsbudget.
Kollektivtrafik

Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken. Stationer, busshållplatser samt större knutpunkter bör prioriteras. Trafikförvaltningens stomnätsplan beskriver behovet av
framtida kollektivkörfält och prioritering för kollektivtrafik.
Specifika åtgärder:
 Öka tillgängligheten till och från kommunens busshållplatser
 Ett sammanhängande stråk för kapacitetsstark kollektivtrafik i Järfälla kommun
 Se över kollektivkörfält där det är lämpligt
Gator för kapacitetsstark kollektivtrafik

För att uppfylla framtidsbilden i översiktsplanen Växa med kvalitét i Järfälla, Regional utvecklings plan för Stockholms län samt intentionerna med stomnätsplanen
och medföljande två stombusslinjer i Järfälla, bör de gator som är utpekade som gator med kapacitetsstark kollektivtrafik planeras samt utformas så att de bildar ett
sammanhängande stråk. Ett starkt kollektivtrafikstråk som binder samman kommundelarna samt knyter kommunen närmare övriga regionen.
För att en gata ska anses utformad som en gata med kapacitetsstark kollektivtrafik är
det viktigt att bussens framkomlighet inte påverkas negativt av övrig trafik. Korsningar bör utformas så att bussens framkomlighet prioriteras.
Vid eventuella kollektivtrafikkörfält bör hållplatser vara placerade i gatans mitt och
övriga fordon får köra utanför hållplatsen. Mittförlagda hållplatser medför att bussen
angör rakt på hållplatsen vilket ökar framkomligheten, komforten för passagerarna
samt att det blir en snabbare angöring vilket sparar tid vid hållplatsen.
De utpekade gatorna i översiktsplanen: Barkarbyvägen, Veddestavägen, Ekonomivägen, Österdalsvägen, Järfällavägen, Viksjöleden, Kallhällsleden
Stombuss – Sträckningsstudier/Stombussplanen

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tagit fram en Stomnätsplan vilken inkluderar spårtrafik samt stombussnätet. Stomnätsplanen antogs av Trafiknämnden i februari 2014 och syftar till att fastställa principer för stomtrafik i hela Stockholms län
och att identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik.

Kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i Järfälla kommun

2019-07-15 rev. 2019-09-13

20 (24)

Genom Järfälla kommun kommer två stomnätslinjer att gå; linje H och linje J. Linje
H planeras trafikera Barkarby station, Jakobsbergs station, Kallhälls station och sedan vidare mot Täby. Linje J är planerad att trafikera mellan trafikplats Vinsta och
trafikplats Tureberg, via Barkarby station och Barkarbystaden. Framkomligheten för
framtida stomlinjenät bör prioriteras i projektering av den fysiska miljön och likställas med spårtrafik.
Mobility management

Mobility management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Det är
även ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och ett komplement
till mera traditionell trafikplanering.
Genom att uppmuntra till andra transportsätt än traditionell biltrafik bidrar Järfälla
inte bara till en bättre kommun ur hälso- och miljösynpunkt, efterfrågan av parkering
minskar också om färre väljer att resa med bil.
Järfälla kommun arbetar aktivt med Mobility management i flera former, de som
listas nedan är projektet MMiB, antagen parkeringsnorm, gångplan och cykelplan.
Dessa projekt och styrdokument används genomgående i verksamheten och bidrar
inom sitt område till att uppmuntra och förändra medborgarnas resande.
MMiB - Modern mobilitet i Barkarbystaden

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i norra Europa just nu. Här byggs
en levande stad med cirka 14 000 nya bostäder, 140 kvarter och 10 000 nya arbetsplatser. I Barkarbystaden kommer det att finnas bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur
och service. Barkarbystaden blir en stad med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling. Samtidigt innebär utvecklingen en unik möjlighet att integrera gång- cykel -, och kollektivtrafiken i stadsutvecklingen. En möjlighet att göra rätt från början, där infrastrukturen kopplar samman bostäder med kollektivtrafiken, arbetsplatser och behovet av god och fungerande tillgänglighet.
För att ta vara på den möjligheten har projektet MMiB (Modern Mobilitet i Barkarbystaden) skapats. Projektet är delvis finansierat av Vinnova som innebär ett samarbete med KTH. De tre parterna i avsiktsförklaringen är Järfälla kommun, Nobina och
Trafikförvaltningen. Det övergripande målet för projektet är att etablera hållbara mobilitetslösningar i samverkan. Lösningarna ska vara hållbara ur flera aspekter – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Med autonoma minibussar som integreras i den allmänna kollektivtrafiken och kompletterande mobilitetstjänster som tillgängliggörs genom en MaaS-tjänst (Mobility as
a service), samtidigt som kommunen gör en insats för att påverka medborgarnas
resvanor, förväntas projektet bidra till att öka det hållbara resandet i Barkarbystaden.”Mobility as a Service” är ett begrepp som beskriver hur vi med hjälp av teknik
kan effektivisera nyttjandet av offentliga och privata transportmedel och i förlängningen komma ifrån det privata ägandet av till exempel bil.
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Eftersom projektet arbetar för att integrera flera olika mobilitetslösningar med syfte
att påverka det hållbara resandet, är måltalen därför satta för att mäta sammanlagd effekt av åtgärderna som ingår i projektet;
 Ökad andel hållbara resor inom Barkarbystaden
 Ökat resande med SL-trafiken inom Barkarbystaden
 Ökad kund- och medborgarnöjdhet med mobiliteten inom Barkarbystaden
Fortsatt arbete med Mobility management

Att arbeta med mobility management vid nyexploatering i projekt Barkarbystaden är
viktigt för att trafiksituationen i kommunen ska hållas på en rimlig nivå. Dock finns
det ett behov av att se över vilka åtgärder som kan användas kommunövergripande
för att uppmuntra samtliga trafikanter att resa mer hållbart. En stor del av kommunens invånare bor inom två km från pendeltågsstationerna. Autonoma fordon, appar
och en utbyggnation av gång- och cykelinfrastrukturen ses som lämpliga åtgärder för
att underlätta en förflyttning från biltrafik till övriga trafikslag.
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BILAGA 1, STYRDOKUMENT
Nedan redovisas antagna styrande dokument för kommunens trafikplanering som ger
riktlinjer för hur Järfälla kommun ska utvecklas i framtiden:
RUFS 2010
I den regionala utvecklingsplanen (RUFS) 2010 är en viktig inriktning att komplettera den starka enkärnighet som Stockholms innerstad utgör med flera kärnor som är
livskraftiga och kan stå för mycket av befolkningstillväxten i regionen. Åtta regionala stadskärnor pekas ut som har potential att bli regionala knutpunkter och här kan
en intensiv exploatering ske. Här ges Järfälla en betydande roll i regionen i och med
att Barkarby/Jakobsberg pekas ut som en av de regionala stadskärnorna. En för regionen viktig knutpunkt föreslås etableras här i form av en ny regionaltågsstation i
Barkarby – ”Stockholm Väst” – samt en ny spårförbindelse till Akalla/Kista.
Programmet innehåller fyra prioriterade handlingsområden som regionen ska arbeta
vidare med i de regionala stadskärnorna:
 Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt
 Synergier mellan investeringar
 Stadsutveckling
 Utveckla det kunskapsintensiva och tjänsteintensiva näringslivet
RUFS 2050
Utgångspunkten för RUFS 2050 är den starka befolkningstillväxten. År 2050 beräknas Stockholmregionens invånarantal vara 3,4 miljoner, en ökning på nära 50 procent
i jämförelse med dagens 2,3 miljoner. Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv av alla invånare som bor, arbetar och vistas här. Attraktivitet handlar om regionens livsmiljö och dragningskraft, men också om relationen till omvärlden och hur
Stockholmsregionen kan bidra till goda förutsättningar även utanför regionens gränser. Visionen har fyra mål:
 En tillgänglig region med god livsmiljö
 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
 En ledande tillväxt- och kunskapsregion
 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
UTBYGGNAD AV TUNNELBANA SAMT ÖKAD BOSTADSBEBYGGELSE
Regeringen utsåg 2013 en förhandlingsperson som gavs i uppdrag att förhandla fram
en överenskommelse om utbyggnad av Stockholms tunnelbana och ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Järfälla kommun har tillsammans med Stockholms
läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och staten träffat en
överenskommelse om fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder –
2013 års Stockholmsöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att tunnelbanan
byggs ut till Barkarby, Nacka och Arenastaden samt att Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Grön linje för ökad kapacitet genom centrala
Stockholm. Utbyggnaden till Barkarby innebär en förlängning av dagens Blå linje
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från Akalla till Barkarby, med stationer i Barkarbystaden och Barkarby station/
Stockholm Väst.
REGIONAL CYKELPLAN
Cykelplanen har ingen formell status utan är framtagen i det huvudsakliga syftet att
utgöra underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling under
åren 2014 till 2030. Stråken skapar ett framkomligt, gent, trafiksäkert och tryggt sätt
att cykla till arbetet i Stockholms län, men gynnar också ett kombinerat resande med
cykel och kollektivtrafik genom kopplingar till stora kollektivtrafikknutpunkter.
ÖVERSIKTSPLAN JÄRFÄLLA KOMMUN – VÄXA MED KVALITET
Utdrag ur trafikrelaterade avsnitt

Gångtrafik/Gångplan
Kommunen har ett heltäckande gångnät, skrivs det i Översiktsplanen (2014).
Gångnätet inventerades 2018 i samband med att gångplanen genomfördes och har
konstaterat brister och förbättringspotential. Våren 2018 antogs Järfällas Gångplan i
kommunfullmäktige. Gångplanen har som mål att Järfälla ska vara en av Stockholmsregionens gångvänligaste kommuner år 2030. Det ska uppnås genom att ett antal indikatorer uppfylls. Bland annat ska andelen huvudresor som dagligen genomförs öka från 2015 års nivå 16 procent till 34 procent år 2030. För att nå dit ska en
mängd olika åtgärder genomföras så som nya gånglänkar i befintlig miljö, breddad
gångbanor samt hastighetssäkra korsningspunkter för att öka tillgängligheten för
gångtrafikanten. Vidare pekas ett par så kallade stadslivsstråk ut som är extra viktiga
att lägga hög vikt för vistelsekvalitéer vid stadsutveckling.

Cykeltrafik
Cykelnätet är väl utbyggt men kopplingarna bör bli fler till och från grannkommunerna. Vägstandarden varierar, separata cykelvägar finns inte, utan cykling sker antingen på kombinerade gång- och cykelbanor eller i blandtrafik på bilvägar. Liksom
för gående är Mälarbanan och E18 de största barriärerna. Järfälla berörs av tre regionala cykelstråk: Rotebrostråket, Kungsängenstråket samt Skälbystråket.
2018 reviderades kommunens tidigare cykelplan från 2014. Cykelplanen som antogs
2018 har som mål att år 2030 ska 20 procent av alla huvudresor genomföras med cykel. 2015 var nivån på 6 procent. Den regionala cykelplanen har också som mål att
20 procent av huvudresorna i Stockholms län ska göras med cykel år 2030.

Kollektivtrafik
Jakobsbergs station, med cirka 10 000 påstigande per vardag, är en av de största tågstationerna i Stockholmsregionen. Med tre pendeltågsstationer i kommunen ges bra
förbindelser radiellt utmed spårsträckningen. För tvärförbindelser är det svårare att
konkurrera med bilen på grund av långa restider. Från stationerna utgår omfattande
busstrafik till kommundelarna. En stombuss förbinder Jakobsberg med Kista och
Danderyd. Stäket, Kallhälls villastad, delar av västra Jakobsberg och norra Skälby
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som har låg kollektivtrafikförsörjning. Lund och Ängsjö saknar kollektivtrafik under
vardagar.
Biltrafik, urklipp från ÖP
Det nationella och regionala vägnätet består av E18 och Rotebroleden. Rotebroleden
och Trafikplats Stäket har kapacitetsbrister. Trafikplats Barkarby har genom åren
byggts ut men lider fortfarande tillsammans med intilliggande vägnät av otillräcklig
kapacitet.
Vägnätet i Järfälla delas in i huvudvägar och lokalvägar. Huvudvägnätets funktion är
att leda biltrafiken genom eller till kommunen samt mellan kommundelarna. Lokalvägnätet är dels de lågtrafikerade vägarna inom en kommundel och dels de mer trafikerade uppsamlingsvägar som leder områdets trafik ut till huvudgatorna.
Huvudnätet förbinder kommundelarna med varandra. Mellan västra Jakobsberg och
Kallhäll saknas dock koppling. Genom Skälby och Barkarby sträcker sig Skälbyvägen och Ekvägen som självklara huvudstråk, men utformningen som huvudvägar är
otydlig. Växthusvägens utbyggnation har inverkat till att trafiken på Skälbyvägen har
minskat. Till Barkarby handelsplats sker merparten av resorna med bil. Under helger
är belastningen högre. Enköpingsvägen och Norrviksvägen är viktiga länkar i kommunen. Strukturen i centrala Jakobsberg och Söderhöjden består till stor del av uppsamlingsvägar och återvändsgator.
Viksjös biltrafik ansluts till södra Viksjöleden mellan Elektronikhöjden och Herrestarondellen, som närmast anslutningen mot E18 är den högst belastade kommunala
vägen. Viksjöledens korsningar med Veddestavägen och Järfällavägen är belastade
vid rusningstrafik. Kallhäll har goda förbindelser till det regionala vägnätet med
kopplingar till E18 vid trafikplatserna Kallhäll och Stäket. Det kommunala vägnätet i
Kallhäll består av ett fåtal vägar med tydligt uppsamlande funktion. Kallhällsleden,
söder om Kallhälls station, mellan Källtorpsvägen och Kallhällskorset, har kapacitet
för betydligt mer trafik.

Bilparkering
Omfattande infartsparkering finns vid samtliga pendeltågsstationer. På grund av de
centrala lägena används de även som boende- och besöksparkering.
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