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.

Möjlig utbyggnad av dagvattendammar i Bällstaån.

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

Möjliga fortsatt utbyggnad av dagvattendammar.

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.

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.

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.

Möjlig plats för angöring, handikappparkering och cykelparkering.

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 gång
och cykelpassage. Tunnelns västra utgång ges e
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.

Etapp 1

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

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.

Möjlig plats för angöring, handikappparkering och cykelparkering.

Etapp 2

