Ny bro för dubbelriktad biltrafik ersätter den gamla bilbron i Skälbyvägens
förlängning.

Möjlig utbyggnad av dagvattendammar i Bällstaån.
Barkarby station flyttas ca 250 meter norrut längs spåren. I
en första etapp byggs pendeltågsplattformar.

Gång- och cykelvägen förskjuts österut och
anpassas till nya dagvattendammar.

Befintlig bro rivs och en ny byggs för gång- och
cykeltrafik. Bron kommer samtidigt att utgöra
entré till Barkarby station. Biltrafik leds om till en ny
bro norr om stationen. Cykelparkering på bron.
Bilhandeln (Kindwalls) kan
ligga kvar till 2017-01-01.

Trädgården till gamla Barkarby stations banvaktarstuga
kan återskapas i delar. Uppvuxna träd sparas om det är
möjligt.

Möjliga fortsatt utbyggnad av dagvattendammar.
Nya Barkarbybron ansluter till Veddesta i en ny trafikplats, runt vilken
ny och omvandlad bebyggelse kan utvecklas. Ett reservat för möjlig
framtida utbyggnad av spårväg markeras söderut från trafikplatsen.
Huvudbyggnaden på fastigheten söder om trafikplatsen rivs.

Befintlig stationsentré görs om till enbart gångoch cykelpassage. Tunnelns västra utgång ges en
mer välkomnande utformning mot Barkarby
centrum. Förlängningen under bussterminal
stängs igen.

Helikoptervägen flyttas västerut p g a spårutbyggnaden och för att
rymma en bussterminal.

Separat kollektivtrafikstråk, eventuellt med spårväg, i
mitten. Ny stationsentré mitt på bron. När Barkarbystaden byggs ut blir bron en förlängning av stadsdelens
huvudstråk med bebygglese längs gatan. En rät siktlinje
eftersträvas för att förstärka det rumsliga sambandet
mellen Barkarby station och den nya stadsdelen.

Befintlig gång- och cykelväg
leds om förbi nya teknikbodar.

Angöring till nya bron med
cykelparkering och taxificka.
Röda stugan ligger kvar.

Bussterminalen förskjuts norrut längs Helikoptervägen
när pendeltågsstationen flyttas. Lösningen är tillfällig.

Plats för motorvägshållplatser.

Delar av fornlämningen i Äggelunda forslas bort.
Runstenen i området kan eventuellt få en ny placering i
områdets norra del. Hur kvarvarande del av fornlämningen med dess tallbevuxna kulle ska hanteras bör
utredas i kommande utvecklingsplaner för Veddesta.

Platsen vid befintlig stationsentré byggs om. Delar av området
utnyttjas till boendeparkering respektive allmänna parkeringsplatser för centrumet.

Etapp 1

Skärm alternativt palissadstaket
1,5 m över omgivande mark.

Teckenförklaring
Cykelparkering.

Plangräns
Grov generalisering av dimensionerande
buller. Maxnivå 70 dB.
Skärmar för buller och/eller säkerhet, trygghet
och rumsavgränsning.
De olika färgerna inne bär byte av skärmtyp.
Texterna beskriver typ av skärm.

Bussterminalen flyttas.
Bussterminalen kan flyttas till nya Barkarbybrons
västra landfäste när regionaltågsstationen byggs ut.
Skärm i perrongkant.

ANTAGANDE
Möjlig plats för angöring, handikappparkering och cykelparkering.

2010-10-27

Etapp 2

Teckenförklaring
Plangräns
Grov generalisering av dimensionerande
buller. Maxnivå 70 dB.
Skärmar för buller och/eller säkerhet, trygghet
och rumsavgränsning.
De olika färgerna inne bär byte av skärmtyp.
Texterna beskriver typ av skärm.

Befintlig passage under järnvägen förlängs i västlig
riktning. Detaljutformningen studeras vidare.

Den del av Elverksvägen som går parallellt med
järnvägen försvinner genom spårutbyggnaden. Vägoch ledningsanslutning för berörda fastigheter löses
tills vidare genom avtal.

Bullerskärm 2 m över räls.

Gång- och cykelväg byggs längs
Vasavägen.

Genom utbyggnad av nya spår på västra sidan befintligt spår
rivs gamla gång- och cykelbron (ca 70 meter söderut) och
ersätts med en ny. Befintlig ås väster om spåren höjs för att
skapa en jämn lutning på gång- och cykelvägen söderut. Vallen
bidrar till bullerreducering i Jakobsbergs södra industriområde
som på sikt omvandlas med annan markanvändning.

Plats för återvinningsstation utökas och
förbättras.Parkeringar på Vasavägens västra sida
tas bort och området mellan Vasavägen och
järnvägen återställs som park- och naturlandskap.

Bällstaåns kulvert under järnvägen förnyas och flyttas för
att klara högre flöden vilket minskar översvämningsrisken.
Fiskvandring och passager för smådjur förbättras.
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Damm innan Bällstaåns
fortsättning söderut.
Möjlig utbyggnad av dagvattendammar i Bällstaån.

Trummor för grodor och
småvilt.

ANTAGANDE
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Teckenförklaring
Plangräns
Grov generalisering av dimensionerande
buller. Maxnivå 70 dB.
Gräns för naturreservat.
Skärmar för buller och/eller säkerhet, trygghet
och rumsavgränsning.
De olika färgerna inne bär byte av skärmtyp.
Texterna beskriver typ av skärm.

Bullerskärm 2,0 meter över räls. Skärmen
förlängs norrut jämfört med befintlig
skärm.
Skärm 2,0 m över räls.

Nya järnvägsspår i sin helthet på västra sidan befintliga
spår. Fastigheterna på västra sidan av Slöjdvägen får
ändrad användning till enbart handel och småindustri
p g a problem med vibrationer.

Byggbart område påverkas av ny ledningsdragning.
Ingreppet kompenseras genom en mer flexibel byggrätt. Möjligheten att bygga förskola tas bort.
Bullerskärm 2,0 m över räls.

Befintlig infartsparkering påverkas av intrång från
järnvägen och byggs om. Södergående körbana för
Ynglingavägen tas i anspråk för parkering och gångoch cykelväg.

Järfällavägen med gång- och cykelbana
förskjuts västerut.

Skärm alternativt pallisadstaket

Skärm 1.5 m över omgivande mark.
Pallisadstaket norr om entrén till stationen

Befintlig uppgång breddas. I samband med flytt av stationshus
och ombyggnad av vägen finns möjlighet att göra andra
förändringar av miljön runt stationshuset för att stärka platsens
identitet och skapa en mer tilltalande entré till pendeltågsstationen. Arbetet med platsens utformning kan drivas vidare
inom ramen för arbetet med Jakobsbergs utvecklingsplan.

Pallisadstaket 1.5 m över omgivande mark.

Jakobsbergs stationshus flyttas till Vasaplatsens mittaxel. Ynglingavägen byggs om p g a stationshusets flytt och det tillkommande järnvägsspåret.

Bussterminalen är under ombyggnad.

Ny gång- och cykelförbindelse mellan Folkungavägen och
Järfällavägen med förutsättningar för ny entré till stationen. Möjlighet att på sikt bygga om passagen för biltrafik.

Bullerskärm 1.5 m över räls.

ANTAGANDE
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Bullerskärm 2 m över räls.

Teckenförklaring

Möjlig dagvattendamm alternativt
dagvattenmagasin.

Plangräns
Grov generalisering av dimensionerande
buller. Maxnivå 70 dB.

Byggnader i skjutbanans västra del rivs.

Gräns för naturreservat.
Skärmar för buller och/eller säkerhet, trygghet
och rumsavgränsning.
De olika färgerna inne bär byte av skärmtyp.
Texterna beskriver typ av skärm.

Ny snävare spårsträckning.
Gammal järnvägsbank övergår till att bli naturmark.

Ny gång- och cykelbro över järnvägen. Reservat för vägpassage
över spåren ligger kvar men körväg byggs inte ut nu.
Bullerskärm 3,0 meter över räls.

Bullerskärm 3,0 meter över räls.
Skärmen förlängs jämfört med befintlig
skärm.

Skärm 2,0 meter över räls.

Nya järnvägsspår i sin helthet på västra sidan befintliga spår.
Nya bullerskärmar längs spåren, på östra sidan i befintlig fastighetsgräns. På västra sidan byggs en del industribyggnader om
och rivs p g a intrång på fastigheterna.

ANTAGANDE

2010-10-27

Hela Jakobsbergs industriområde som omfattas av
detaljplanen kompletteras med användningen kontor.

Teckenförklaring
Plangräns
Bullerskärm 3,0 m över räls.

Grov generalisering av dimensionerande
buller. Maxnivå 70 dB.
Bullerskärm 1,5 m över räls.

Gräns för naturreservat.

Ny gång- och cykelbro ersätter befintlig
bro. Läget för det östra brofästet anpassas
till eventuell ny bebyggelse runt Kalhälls
torg. Cykelparkering på bron.

Skärmar för buller och/eller säkerhet, trygghet
och rumsavgränsning.
De olika färgerna inne bär byte av skärmtyp.
Texterna beskriver typ av skärm.

Ny anslutning med slänt och trappa mot
Handformarvägen och naturreservatet.

Cykelparkering.
Ny station med dubbla perronger för att
förenkla vändning av pendeltåg.

Stationsskärm 1,5 m över räls.

Dagvattenmagasin alternativt
dagvattendamm om möjligt.

Befintlig parkering förskjuts mot Kallhällsleden som
smalnas av och får ny trädplantering.
Separerad gång- och cykelväg byggs längs Kallhällsleden mellan Kallhälls centrum och Fabelvägen.

Återvinningsstation och möjlig cykelparkering.

Slyrensning och utglesning av vegetation.
Lindallén och fuktängen görs mer framträdande i
landskapet.

Ny gång- och cykelbro med förutsättningar för
ny stationsentré.

Ny serviceväg till teknikbod.

Bullerskärm 1,5 m över räls.

Återupprättande och breddning av park- och naturlandskap närmast Kallhällsleden. Återställning av
terrängens nivåer i det gamla järnvägsdiket.

Ny uträtad spårdragning med kraftig berggskärning.
Ny friluftspassage över spåren där skärningen
är som djupast. Friluftspassagen ska utgöra en naturlig del
av det återupprättade natur- och parklandskapet mellan
Kallhällsleden och Slammertorpsvägen.

Ny serviceväg till teknikbod.

Möjlig utökning av koloniområdet.
Omledning av Slammertorpsvägen på befintlig
industrimark. Arlas parkering byggs om.

Fornlämningen är slutundersökt och
dokumenterad. Informationsskylt sätts upp
och skålgropar flyttas till naturreservatet.

Ny tillfartsväg till Arla.

ANTAGANDE
Möjlig dagvattendamm alternativt
dagvattenmagasin.

Intrång på naturreservatet på grund av den
uträtade spårsträckningen.

2010-10-27
Byggnader i skjutbanans
västra del rivs.

Trummor för grodor och
småvilt.

