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INLEDNING

”Fram	till	år	2030	beräknas	Järfälla	kommun	
växa	från	70	000	invånare	till	över	100	000.	
Enligt	kommunens	översiktsplan	ska	tillväxten	
främst	ske	i	Barkarbystaden	och	Veddesta	i	
anslutning	till	den	nya	tunnelbanan,	men	även	
i	Jakobsberg	och	i	viss	mån	i	Kallhäll.	

Jakobsberg	är	tillsammans	med	Barkarby	
utsett	att	bli	en	av	Stockholmsregionens	åtta	
regionala	stadskärnor	i	RUFS	2010	(Regio-
nal	utvecklingsplan	för	Stockholmsregionen).	
Dessa	åtta	stadskärnor	bedöms	ha	potential	att	
bli	regionala	knutpunkter	som	kan	komplet-
tera	och	avlasta	centrala	Stockholm.	Stock-
holmsregionens	monocentriska	struktur	ska	på	
sikt	bli	polycentrisk.

Detta	program	syftar	till	att	förmedla	en	bild	
av	Jakobsbergs	framväxt,	dess	nuläge	och	en	
önskad	framtida	utveckling.	Utvecklingen	ska	
ske	mot	bakgrund	av	tre	vägledande	stadsut-
vecklingsprinciper;	sammanhållning,	upplevel-
serikedom	och	promenadvänlighet.

Centrala	Jakobsbergs	struktur	är	starkt	präg-
lad	av	det	modernistiska	stadsbyggnadsidealet	
som	till	stor	del	bygger	på	funktionsuppdel-
ning,	storskalighet	och	trafikseparering.	I	den-
na	struktur	finns	mindre	nyttjade	mellanrum.	
Förutsättningen	för	en	gynnsam	förtätning	är	
därför	mycket	god.	Genom	att	komplettera	
Jakobsberg	med	nya	bostäder	och	fler	funktio-
ner	och	tydligare	koppla	samman	stadskärnan	
kan	hela	Järfällas	attraktionskraft	stärkas.	Täta	
stadskvaliteter	är	eftersträvansvärt	för	att	möta	
framtida	utmaningar	både	demografiskt,	att-
raktionsmässigt	och	hållbarhetsmässigt.

Kommunen	och	privata	aktörer	har	sedan	
början	av	2000-talet	tagit	fram	ett	flertal	ut-
redningar	och	visioner	för	Jakobsberg.	Detta	
material	ligger	till	grund	för	detta	program	och	
finns	sammanfattat	som	bilaga.”

Vision för Jakobsberg

”Jakobsberg	ska	upplevas	som	en		
sammanhållen,	upplevelserik	och	
promenadvänlig	stadsmiljö.”		
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Nästkommande sidor beskriver rådande för-
utsättningar för Jakobsberg inför kommande 
utveckling. Kartbilden visar nyckelfunktioner 
och viktiga stråk i dagens Jakobsberg.
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Målbi ld  år  2030  -  Karta från Järfäl las  översiktsplan.

Översiktsplan	-	Växa	med	kvalitet	

Järfälla	-	nu	till	2030 

I	juni	2014 antogs en ny översiktsplan för Jär-
fälla. En viktig utgångspunkt är att utveckla 
Barkarby-Jakobsberg till en regional stadskärna 
vilket innebär att kommunen behöver skapa en tät, 
sammanhängande och upplevelserik stadsmiljö 
med urbana kvaliteter, fler boendemöjligheter, 
fler arbetsplatser och en bättre kollektivtrafik. 
Dessa kvaliteter är attraktiva för såväl boende 
som kunskaps- och tjänsteintensiva företag. I en 
tät struktur begränsas behovet av transporter och 
infrastrukturen används på ett effektivt sätt.
•	 Bebyggelsen	ska	ha	en	genomsnittlig	hög	

täthet	och	ha	en	tydlig	stadskaraktär.	Vid	
spårstationer	ska	exploateringsgraden	vara	
hög.	

•	 Bebyggelsen	ska	innehålla	en	blandning	av	
funktioner	och	ge	plats	för	ett	bra	utbud	
av	urbana	verksamheter	genom	att	aktivera	
bottenvåningarna.

•	 Bebyggelsens	struktur	ska	bidra	till	att	
koppla	samman	stadsdelar,	öka	orienter-
barheten	och	överbrygga	fysiska	barriärer.

•	 Förhållandet	mellan	byggnaderna	och	de	
offentliga	rummen	ska	vara	stadsmässigt.	
Det	handlar	om	hur	den	fysiska	strukturen	
ser	ut;	rumslighet,	byggnaders	placering	i	

relation	till	gator	och	platser	samt	kvarter-	
och	gatustruktur.

•	 De	offentliga	rummen	ska	vara	varierade,	
integrerade	i	gatunätet,	tillgängliga	och	ha	
hög	kvalitet.	Det	ska	vara	tydligt	vad	som	
är	offentliga	och	privata	stadsrum.	

Konsekvensen	av	att	nå	målbilden	i	översikts-
planen	är	att	den	sociala-,	ekonomiska-	och	
ekologiska	hållbarheten	stärks	i	kommunen.	
Bland	annat	ger	den	regionala	stadskärnans	
ökade	täthet	förutsättningar	för	ett	bättre	ser-
viceutbud	och	en	ökad	attraktion	och	konkur-
renskraft	i	regionen.	

Genom	att	komplettera	och	hushålla	med	oex-
ploaterad	mark	ökar	flexibiliteten	för	framtida	
fortsatt	utbyggnad	och	stora	sammanhäng-
ande	grönområden	kan	i	hög	grad	sparas.	När	
bostäder,	handel,	service	och	arbetsplatser	
koncentreras	till	den	regionala	stadskärnan	ges	
goda	förutsättningar	för	att	skapa	en	trans-
portsnål	bebyggelsestruktur.

Målbilden	ger	även	bättre	förutsättningar	för	
jämställdhet	och	integration.	En	bebyggels-
struktur	som	är	integrerad	ökar	kontakten	
mellan	olika	områden	och	kan	ge	positiva	 	
effekter	såsom	minskad	boendesegregation.	

Planering som påverkar
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Storregional ortsstruktur i östra Mellansverige

Karta från RUFS 2010 om Storregional  ortss truktur  i  östra 
Mellansverige.

Regional	utvecklingsplan	för	Stock-
holmsregionen	-	RUFS	2010

En	viktig	inriktning	i	RUFS	2010	är	att	kom-
plettera	den	starka	enkärnighet	som	Stock-
holms	innerstad	utgör	med	fler	kärnor	som	är	
livskraftiga	och	kan	stå	för	mycket	av	befolk-
ningstillväxten	i	regionen.	Åtta	regionala	stads-
kärnor	bedöms	ha	potential	att	bli	regionala	
knutpunkter	där	intensiv	exploatering	kan	ske.	
Här	ges	Järfälla	en	betydande	roll	då	Barkar-
by-Jakobsberg	är	en	av	de	utsedda	regionala	
stadskärnorna.	Kommunfullmäktige	i	Järfälla	
beslutade	i	november	2008	att	ställa	sig	bakom	
målen	och	åtagandena	i	RUFS	2010.

Handlingsprogram	för	de	regionala	
stadskärnorna
Som	del	av	uppföljningen	till	RUFS-arbetet	
togs	ett	handlingsprogram	fram	för	de	regio-
nala	stadskärnorna	av	landstingets	tillväxt-	och	
regionplaneringsutskott	2013.	Handlings-
programmet	syftar	bland	annat	till	att	vidare-
utveckla	arbetet	med	RUFS	och	anger	gemen-
samma	frågor	och	inriktningar	som	kommer	
att	bearbetas	i	kommande	RUFS-arbete	med	
de	regionala	stadskärnorna:

•	 Vilka	funktioner	behövs	för	att	en	regional	
stadskärna	ska	uppstå?

•	 Innebörden	av	mångfunktionalitet	och	
variation?

•	 Varför	det	är	viktigt	med	hög	täthet	och	
stadskvalitet	samt	hur	förtätning	kan	möj-
liggöra	attraktiva	och	goda	livsmiljöer.

•	 Vad	behövs	för	ett	attraktivt	och	levande	
stadsliv	och	hur	kan	kultur,	service	och	
kreativa	näringar	bidra?

•	 Hur	kan	staden	gestaltas	funktionellt	och	
estetiskt	på	ett	sätt	som	ger	identitet	och	
historisk	förankring?

•	 Målet	bör	vara	täta	stadskärnor	med	god	
utemiljö	där	fotgängare	och	cyklister	prio-
riteras.	

•	 Tillgängligheten	till	kärnan	är	av	yttersta	
vikt	och	bytespunkter	mellan	olika	trafik-
slag	bör	integreras	väl	i	stadsrummet	och	
barriäreffekter	ska	minska.	

•	 Hur	stadsutveckling	och	ökad	täthet	kan	
bidra	till	social	mångfald	och	trygghet	
samt	till	ett	varierat	utbud	av	bostäder.
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Utbyggnad	av	Mälarbanan
Järnvägen	byggs	ut	till	fyra	spår	mellan	Bar-
karby	-	Kallhäll	och	längs	med	spåret	dras	en	
gång-	och	cykelväg.	Det	byggs	även	en	sekun-
där	entré	till	Jakobsbergs	pendeltågstation	och	
en	gång-	och	cykelpassage	under	järnvägen	vid	
Folkungavägen.	Vidare	har	stationshuset	flyt-
tats	och	en	del	av	Ynglingavägen	har	gjorts	om	
till	torgyta,	där	bilar	får	åka	på	gåendes	villkor	
(så	kallat	Shared	Space).	Entrén	till	pendeltå-
get	från	Ynglingavägen	byggs	om.	

Program	för	Barkarbystaden

Med	anledning	av	Stockholmsöverenskommel-
sen	har	Järfälla	kommun	utöka	sitt	bostads-
byggnadsåtagande	i	Barkarbystaden	och	en	
översyn	har	därför	gjorts	att	göras	av	den	för-
djupade	översiktsplanen	för	Barkarbystaden.	

Kommunstyrelsen	beslutade	28	maj	2014	att	
ge	kommunstyrelseförvaltningen	i	uppdrag	att	
upprätta	ett	förslag	till	planprogram	för	Bar-
karbystaden.	Programmet	visar	en	stadsstruk-
tur	för	cirka	18	000	bostäder	(inklusive	Bar-
karbystaden	1)	och	planeras	att	antas	under	
våren	2016.

Planprogram	södra	Veddesta
Ett	planprogram	för	södra	Veddesta	godkändes	
2014.	Programmet	syftar	till	att	skapa	för-
utsättningar	för	Veddesta	att	utvecklas	till	en	
blandstad	som	inrymmer	minst	4	000	bostä-
der,	kontor,	service	och	andra	verksamheter	
samt	att	utveckla	goda	kollektivtrafikmöjlighe-
ter.

Program	för	platsutveckling
Program	för	platsutveckling	syftar	till	att	hitta	
nycklar	för	ett	ökat	bostadsbyggande	genom	
att	i	aktiviteter	med	lokala	företag,	föreningar	
m.m.	bidra	till	marknadsföring	av	Järfälla.

Detaljplan	för	Jakobsbergs		 	
centrala	delar
Under	årskiftet	2015-2016	är	detaljplanen	
som	berör	centrala	delar	av	Jakobsberg	ute	på	
granskning.	I	förslaget	planeras	ca	600	nya	
bostäder,	lokaler	i	gatuplan,	seniorboende	och	
förskola	i	anslutning	till	centrum.	Marken	ägs	
av	Citycon,	JHAB	och	Skandia.
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Funktioner i 
Jakobsberg

Kartan visar den mångfald och mängd verksamheter 
som finns i området idag. De är dock förhållandevis 
glest spridda över ett ganska stort område. Genom att 
möjliggöra för ännu fler verksamheter och tydligare 
kopplingar mellan dem kan upplevelsen av  
staden stärkas.
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Jakobsberg - Söderdalen 
 

1 250 bostäder utmed Bällstaån i anslutning 
till pendeltågsstationen Jakobsberg 
 

JAKOBSBERG CENTRUM | ILLUSTRATIONER | 2015 11 11

1. KVARNVÄGEN

3. JAKOBSBERGS CENTRALA DELAR

4. STATIONSOMRÅDET

2. HÄSTSKOVÄGEN

6. SÖDERDALEN 5. NYBERGS TORG

7. TALLBOHOV

1

2

4

3

5

6
7

Aktuella 
utbyggnadsprojekt

Redan idag pågår projekt i linje med visionen om sammanhållning, upplevelseri-
kedom och promenadvänlighet. 

Kartan visar pågående större aktuella utbyggnadsprojekt i Jakobsberg år 2016. 
Projekten innehåller över 2500 bostäder och bidrar utöver det väsentliga bostads-
tillskottet till att stärka Jakobsbergs stadsmässighet.
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1. KVARNVÄGEN
detaljplan för ca 85 bostäder HSB, 
laga kraft under 2015

Det nya flerbostadshuset vid Viksjöleden kommer att bli 
drygt 60 meter långt och uppföras med varierad vånings-
höjd - sex till tio våningar. Den kommer att delas upp i tre 
volymer olika i höjd, färgsättning och fasadutformning. 
Markplanet skiljer sig från övriga våningar genom tydliga 
entrépartier. Även en uppglasad samlingslokal kommer 
att ligga i gatuplan för att ge ett välkomnande intryck och 
öppenhet mot gaturummet. Gatan kommer att planteras 
med en trädallé.

2. HÄSTSKOVÄGEN
planerat bostadskvarter om ca 100 bostäder, 
laga kraft under 2014

Den föreslagna bostadsbebyggelsen kan 
rymma upp till ca 100 bostäder inklusive ett 
gruppboende (LSS). I bottenvåningarna mot 
Hästskovägen och Nibblevägen tillåts kontor 
och lokaler för kommersiella ändamål eller
föreningsverksamhet. Ett gruppboendet är 
planerat i den södra huskroppen.
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3. JAKOBSBERGS CENTRALA DELAR
detaljplan för ca 600 bostäder JHAB, 
Skandia & Citycon, antagande 2016

Detaljplanen omfattar ca 600 nya bostäder 
på del av Tornérparkeringen mitt i centrala 
Jakobsberg. Planen är uppdelad på tre 
delområden med olika byggherrar. Utöver 
bostäder innefattar planen även förskola, 
handel & service, garage, nya gångstråk 
och infarter samt shared space-lösningar. 
Planen går i samklang med kommunens 
inriktning om att förtäta och stärka den 
regionala stadskärnan.

JAKOBSBERG CENTRUM | ILLUSTRATIONER | 2015 11 11

5. EXEMPEL PÅ PERSPEKTIV & REFERENSER

utopia

utopia

Kjellander+Sjöberg

Kjellander+Sjöberg

Kjellander+Sjöberg

Exempel på hur man kan uppnå 

variation i stadsrummet

FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV 

JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA

TILL SAMRÅD 2015-03-13
5

Jakobsberg 2:1930, 2:1992, 2:224 Järfälla

2015-01-21 Förslag bostäder intill Jakobsbergs centrum Jakobsberg 2:1992, 2:224 Järfälla

Förslag bostäder. Axonometri åt Syd-öst längs Folkungavägen
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5. NYBERGS TORG
detaljplan för ca 130 bostäder, Stena 
fastigheter, antagande under 2016

Den planerade bebyggelsen skapar en ny 
bebyggelsefront mot järnvägen och an-
gränsande befintliga vägar. Bebyggelsen 
varierar i utbredning och höjd, från tre till 
nio våningar. Bebyggelsen bildar, tillsam-
mans med den planerade bebyggelsen 
på andra sidan järnvägen – Söderdalen, 
en tydlig entré till centrala Jakobsberg. 

4. STATIONSOMRÅDET
I februari 2016 invigdes den nya utformningen av 
Ynglingagatan intill pendeltågsstationen. Det nya 
offentliga rummet är en shared space-yta där bilis-
ter, cyklister och gångtrafikanter samsas om ytan. 
Området innefattar även en ny torgyta och sta-
tionsuppgång samt sekundärentré till pendeltåget 
som kopplar samman Jakobsberg med en gång- & 
cykeltunnel under rälsen. 

11

Dnr Kst 2013/420 ANTAGANDEHANDLING

2016-01-25

De nya byggnaderna består av sju olika byggnader varav sex är sammanlänkande. Taklinjen kommer 
variera genom sex olika nockhöjder och takvinklar. De nya byggnaderna är en variation mot övrig 
närliggande bebyggelse och ger ett nutida intryck. Den högre delen, som vetter mot Frihetsvägen, ger  
ett	tillskott	då	det	ger	en	tydligare	stadskaraktär	och	svarar	mot	det	befintliga	höghuset.

Enligt utförd riskanalys bör 25 m närmast järnvägen lämnas byggnadsfritt därav kommer de tilltänkta 
bostäderna	ligga	relativt	nära	befintliga.	Där	det	är	som	närmast	kommer	det	att	vara	ca	10	meter	från	
befintlig	byggnad	till	ny.	För	att	påvisa	effekten	har	en	solstudie	gjorts.	Den	nya	byggnationen	bedöms	
ge	godtagbara	ljusförhållanden	för	den	befintliga	bebyggelsen.

Skuggstudie. Överst 21 juni kl. 09.00, 12.00 och 15.00 Underst: 21 mars samma tider.

Ny bebyggelse kommer att ses från pendeltågsfönstret  av tusentals personer varje 
dag.  Närhet till bebyggelse från järnvägsrummet ger intryck av tät stad detta till 
skillnad mot idag då man passerar en ganska skräpig parkeringsyta. Bild: Kontur 
arkitektkontor.
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Dnr Kst 2013/420 ANTAGANDEHANDLING

2016-01-25

Kulturmiljön	bevaras	runt	själva	torget	då	de	byggnader	som	omsluter	och	definierar	torget	inte	kom-
mer att ändras. De nya byggnaderna placeras där det idag ligger en parkeringsplats.
Offentlig och kommersiell service
Huvudsakligen	nyttjas	planområdet	idag	för	bostadsändamål,	men	även	av	flera	mindre	verksamhe-
ter	däribland	restauranger,	butiker,	frisör,	kontor	mm.	Dessa	kommer	att	få	möjlighet	att	finnas	kvar.	
Både gymnasium och grundskola ligger inom 300 meter. Närmaste förskola ligger också ca 300 m från 
platsen.	Fullt	utbyggd	service	finns	i	Jakobsbergs	centrum	ca	600	norr	om	planområdet.	Vårdcentraler	
finns	också	inom	bekvämt	avstånd.

Parker och torg

Park
Nya		innergårdar	skapas	inramade	av	de	befintliga	husen	i	öster	och	de	nya	byggnaderna	i	väster.	I	
området planeras platser för lek, rekreation och sociala möten. De privata bostadsgårdarna utformas 
tillsammans med de boende med möjlighet för lekplatser för de minsta barnen, gemensamma uteplat-
ser, planteringar och cykelparkering. Till infarten från Frihetsvägen ansluter en liten stenlagd plats, 
vilken bildar en nod för bilar, cyklister och fotgängare. Utformningen av den nya innergården sker i 
samarbete mellan fastighetsägaren och de boende.

Vy från innergård mot byggnaden vid Frihetsvägen. Innergårdens utformning kommer 
att tas fram i samarbete med de boende.  Bild: Kontur arkitektkontor
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6. SÖDERDALEN
detaljplan för ca 1250 bostäder 
som tillförs etappvis, JM, laga kraft 
2013 

Söderdalen blir en helt ny stadsdel 
i Jakobsberg där bostadskvar-
ter ersätter ett industriområde.
Området kommer att bebyggas till 
15 kvarter med 1 250 lägenheter. 
Husen placeras i parkmiljö med 
grönområden och vattenspeglar. 
Bällstaån kommer att rinna öp-
pet igenom området. Lokaler för 
närservice och olika mötesplatser 
samt två förskolor kommer också 
att finnas i området. 

7. TALLBOHOV
detaljplanearbete för ca 600 bostäder, 
samråd 2016

Detaljplanearbetet är i sin linda. Planområdet har 
ett strategiskt läge mitt i den regionala stadskär-
nan med möjligheter att koppla ihop Barkarby-
staden och Jakobsberg. Genom att förtäta områ-
det kring Tallbohov i Söderhöjden skapas en god 
boendemiljö som adderar variation till området. 
Tanken är att utbyggnaden i Tallbohov ska upp-
fattas som en del i stadskärnan, men det ska inte 
vara en kvartersstad som Barkarbystaden. Denna 
del ska få en egen karaktär med hus nära gatan, 
men samtidigt ha naturen inpå husknuten.

SID 4 / 34

övERGRIPANDE PLAN- Och
GESTALTNINGSIDé

STRÅk Och MÅLPuNkTER

Den nya utformningen av området ska knyta samman tidigare 
separerade delar av Jakobsberg. Miljön uppgraderas kring 
övergripande stråk som passerar området och nya förbindelser 
tillkommer. 
För befintliga bostadsområden på höjden i öster kring 
Vasavägen innebär den nya bebyggelsen att en tryggare miljö 
ersätter det tidigare industriområdet och underlättar deras 
kontakter med friområden, skolor mm i väster. Frihetsvägens 
järnvägspassage samt en nybyggd gång- och cykelbro över 
järnvägen blir förmedlande länkar till promenadstråk genom 
området.
Ett övergripande stråk för gång, cykel och rekreation leder från 
Barkarby i sydöst och passerar genom områdets centrala park 
mot de många målpunkterna i nordväst längs Järfällavägen. 
Planområdet kommer färdigställt att erbjuda flera alternativa 
rörelsemöjligheter: längs Mälarvägen – Järfällavägen, på 
interna bilgator med parkkontakt eller på gångvägar i parken. 
Ytterligare möjligheter för denna diagonala rörelse, kanske 
särskilt attraktivt för cyklister, är Järnvägsgatans gena samband 
mot Frihetsvägen. 
Slutligen finns, för lugna och hänsynsfulla promenader, ett 
sammanhängande nät av interna små gångvägar, närmast stigar, 
passerande på insidan av de halvprivata gårdsbildningarna 
längs Järnvägsgatan, Frihetsvägen och Järfällavägen - 
och med slutpunkt vid Torget. Meningen är att många 
promenadmöjligheter och samband för t ex barnens lek ska vara 
möjliga inom stadsdelen.

Järnväg

Bällstaån

Järfällavägen

Flygperspektiv från sydväst

Mälarvägen

Vasavägen

Cykelstråk

Parkstråk

Huvudstråk

Övergripande stråk förbi och 
 genom området.

Gång- och cykelstråk inom området.

Cykelstråk

Parkstråk

Huvudstråk
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Ortofoto år 1958

JAKOBSBERG

Följande två kartbilder visar att Jakobsberg 
har genomgått en stor förändring sedan 
mitten på 1950-talet, från att ha varit 
ett mestadels småskaligt villasamhälle till 
att vara dagens centralort i kommunen. 
Möjligheterna att skapa en tätare och mer 
sammanhängande stad är stora och till-
sammans med nya Barkarbystaden har 
Jakobsberg potential att bli en betydande 
stadskärna i Stockholmsregionen.
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Jakobsbergs moderna historia

Jakobsbergs har fått sitt namn efter Jakobsbergs 
gård (från 1600-talet), som sedan 1919 är Ja-
kobsbergs folkhögskola. Ett villasamhälle växte 
fram under 1920- och 1930-talen, när Mälarepro-
vinsernas Egnahem AB, senare AB Upplandshem, 
styckade gården i småbruk, trädgårdsbruk och 
villatomter. Jakobsberg har utvecklats till central-
ort från början av 1950-talet. ”Apotekshuset” 
stod klart 1959, kommunalhuset 1960 och 1962 
invigdes den första delen av centrum. - ur boken	
Järfällas	moderna	historia.

Det	moderna	Jakobsbergs	stadsbild	tog	fart	
på	1950-talet	för	att	därefter	få	en	explosiv	ut-
byggnadstakt	under	1960-70-talen.	1950-talets	
stadsmiljöer	tillkom	söder	om	Folkungavägen,	
öster	om	Järfällavägen,	såsom	Nybergs	torg	
och	området	Hammaren	byggt	av	kommunen	
och	HSB.	Stadsmiljöerna	i	Jakobsberg	från	
1950-talet	har	tydliga	drag	av	tidigare	epokers	
stadsmässighet	med	kvartersutfomning	och	att	
gaturummet	utgår	från	de	gåendes	perspektiv.	
Under	1960-70-talen	planerades	ett	modernt	
centrum	intill	järnvägsstationen.	1959	tillkom	
Apotekshuset,	det	nya	kommunalhuset	1960	
utbyggnad	av	bostäder	och	service	följde	i	rask	
takt	och	det	höga	Posthuset	stod	klart	1970.	

Grunden	för	utbyggnaden	skedde	i	enligt	
det	modernistiska	planeringskonceptet	med	
funktionsseparering	och	plats	för	bilen.	I	
de	modernistiska	stadsmiljöerna	dominerar	
de	enskilda	husen	jämfört	med	stenstadens	
sammanbyggda	kvarter.	Det	trafiksäkra	gång-
vägssystemet	i	natur	och	parkmiljö	som	er-
satte	stenstadens	gatusystem	ger	inte	lika	hög	
stadslivs	intensitet	och	rumslighet	som	i	den	
täta	staden.	

Från	1980-talet	och	framåt	har	Jakobergs	
stadsutveckling	skett	med	inriktning	mot	för-
tätning.	Under	1990-talet	uppgraderades	och	
glasades	centrumanläggningen	in.	Den	pris-
belönta	Riddarparken	och	kommunens	nya	
bibliotek	anlades	under	samma	årtionde	vilka	
snabbt	blev	centrala	mötesplatser	i	Jakobsberg.		
Andra	projekt	har	också	genomförts	såsom	
tvillinghöghusen	mitt	i	centrum	och	HSBs	
mer	traditionella	stadskvarter	i	anslutning	till	
Vasaplatsen.	Under	2000-talet	har	komplet-
teringar	av	stadsmiljön	genom	bebyggelse	skett	
utefter	Folkungavägen	och	genom	påbörjan-
det	av	en	helt	ny	stadsdel	i	Söderdalen	längs	
Järfällavägen.

Ett av Jakobsbergs 
landmärken var 
Jakobsbergs kvarn 
som kan dateras till 
1780-talet. På Kvarn-
backen firades valborg 
och midsommar. Kvar-
nen har brunnit tre 
gånger, 1980, 1997 och 
2005. Efter den senaste 
branden byggdes kvar-
nen inte upp och idag 
står endast grunden 
kvar.

Jakobsberg har sitt 
namn efter Jakobsbergs 
gård, en herrgård med 
anor från 1600-talet, 
som sedan 1919 är Ja-
kobsbergs folkhögskola. 
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Viksjöleden - tidigare Allévägen, 
byggdes ut under X1970-80 talen 
och skär rakt igenom Jakobsberg. 
Vägen fungerar som en pulsåder för 
trafik till och från Viksjö. Viksjöle-
dens utformning och nyttjande ger en 
påtaglig barriäreffekt i staden.

Bronsskulpturen 
"Pojken" av Lars Nils-
son, som donerats till 
Järfälla kommun av 
HSB Norra Stor-Stock-
holm 2013.

Riddarparken 
anlagd 1995 
är Jakobsbergs 
prisbelönta och 
välbesökta stads-
park.

Jakobsbergs centrum 
har ett stort utbud 
av butiker, restau-
ranger och service. 
Centrumet glasades 
in på 1990-talet. 
Under 2015 beökte 
6 milj. människor 
gallerian.

Jakobsbergs sjukhus är en 
viktigt målpunkt i Jakobsberg 
och ägs av Stockholms läns 
landsting. Sjukhuset innehål-
ler bl.a. geriatrik, vårdcentral, 
folktandvårdsmottagning och 
apotek.

Jakobsberg	1972

Jakobsberg	1954

Jakobsberg	2012



19UTVECKLINGSPROGRAM 2016-03-09

KAPITEL 3 / JAKOBSBERG

1950-tal 1960-tal 1970-tal

Exempel : 

Nybergs  torg och Margaretavägen

Exempel : 

Västerby och kommunhuset

Exempel : 

Kvar nvägen & Engelbrektsområdet

Årsringar 

Följande uppslag visar på den 
unika mångfald och variation som 
finns med avseende på Jakobsbergs 
bebyggelsestruktur. Det går att slå 
fast att man ej behöver vara rädd 
för nya tillägg till stadens årsringar 
– bebyggelsevariation är ett känne-
tecken för Jakobsberg.
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1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal

Exempel : 

Hårsta backe

Exempel : 

Tor nér platsen
Exempel :

Birg i t tavägen

Exempel :

Söderdalen



21UTVECKLINGSPROGRAM 2016-03-09

KAPITEL 4 / STADSUTVECKLINGSPRINCIPER

STADSUTVECKLINGSPRINCIPER
- stöd för framtida utveckling

För	att	möjliggöra	en	sammanhållen	utveck-
ling	av	Jakobsberg,	från	gles	förortsstruktur	
till	tät	stadskaraktär,	föreslås	användningen	av	
stadsutvecklingsprinciper	som	stöd	i	arbetet	
med	kommande	detalj-	och	bebyggelsepla-
nering.	Respektive	stadsutvecklingsprincip	är	
även	nedbruten	i	konkreta	planeringsverktyg.	
Principerna	och	verktygen	går	i	samklang	med	
översiktsplanens	planeringsprinciper	för	ur-
bana	kvaliteter	och	är	utformade	med	utgångs-
punkt	från	vägledning	för	den	regional	stads-
kärnan.	På	så	sätt	skapas	goda	förutsättningar	
för	stringens	och	synergieffekter	i	planeringen	
samtidigt	som	fragmenterad	frimärkesplane-
ring	i	Jakobsberg	undviks.	

Som	komplettering	till	principerna	finns	en	
karta	framtagen	som	visar	var	framtida	kopp-
ling-	och	stråkutveckling	i	Jakobsberg	bör	ske.	
Även	en	illustrationssida	är	framtagen	som	
visar	på	hur	man	i	olika	bebyggelsetypologier	
kan	aktivera	stadsrummet	med	urbana	verk-
samheter.

De	tre	övergripande	stadsutvecklingsprinci-
perna	är	Sammanhållning, Upplevelserike-
dom och Promenadvänlighet.	Dessa	grun-
dar	sig	i	översiktsplanen,	tidigare	framtaget	
material,	nulägesanalys	samt	aktuell	forskning.	

•	 Koppling	-	stråk
•	 Platsbildning	-	mellanrum
•	 Komplettera	-	rama	in	gata
•	 Arkitektur	-	bebyggelsevariation
•	 Trafik	&	parkering	-	på	gåendes	villkor

Sammanhållning Upplevelserikedom Promenadvänlighet

Viktiga	grundläggande	funktioner	som	be-
handlas	i	principerna	är	bland	annat.
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Stråk,	noder,	kopplingar	och	mellanrum	utgör	
stadens	grundläggande	nät	–	blodomlopp	-		
och	ger	förutsättningar	för	ett	levande	gatuliv.	
Att	staden	är	tillgänglig	för	alla	är	av	största	
vikt	då	det	är	ett	demokratiskt	fundament	
som	ger	social	hållbarhet	och	integration.	
Den	övergripande	stadsstrukturen	påverkar	
hur	människor	agerar	i	stadsrummet,	var	man	
vistas	och	var	man	rör	sig.	Tydliga	siktlinjer	
bidrar	till	överblick	och	gör	stadsrummet	lät-
torienterat.	Integrerade	stadsrum	med	ge-
nomströmning	gynnar	även	de	flesta	urbana	
verksamheter	såsom	handel,	kultur	och	service	
m.m.

Jakobsberg	kan	liknas	vid	en	skärgård	full	av	
öar	och	kobbar	med	många	barriärer	som	
bidrar	till	ett	ofullständigt	flödesnät.	För	att	nå	
sin	fulla	potential	måste	staden	”läkas	ihop”	
och	kopplas	samman	med	intilliggande	stads-
bebyggelse	på	ett	tydligare	sätt.	Det	kan	till	
exempel	röra	sig	om	komplettering	av	bebyg-
gelse,	välutformade	torg	och	enhetlig	markbe-
läggning.	

Att	överbrygga	gränser	och	barriärer	i	stads-
rummet	är	ett	viktigt	led	i	att	skapa	kontinuitet	
i	staden.	Det	leder	till	att	människor	alltid	är	

på	väg	någonstans	vilket	bidrar	till	att	staden	
upplevs	som	levande.	Barriärer	skapar	även	
sekundäreffekter	i	rummet	i	form	av	gränsva-
cuum	kring	barriären	där	marken	inte	utnytt-
jas.

Diffusa	hinder	och	mellanrum	måste	få	en	
tydligt	angiven	rumslig	struktur	och	ett	sam-
manhang.	Exempelvis	ska	målpunkter	skapas	
och	stråk	definieras	och	stärkas.	Kontinuerliga	
stråk	utan	glapp	som	leder	mellan	olika	mål-
punkter	är	eftertraktade,	se	exempelvis	Drott-
ninggatan	i	centrala	Stockholm	som	är	det	
enda	nord-sydliga	gångstråket	som	knyter	ihop	
Norrmalm	med	Gamla	Stan.	

Att	skapa	en	välkomnande	gatuplansmiljö	där	
baksidor,	som	i	dagsläget	karakteriserar	Ja-
kobsberg,	byggs	bort	och	i	stället	kompletteras	
med	lokaler	i	gatuplan	hjälper	till	att	aktivera	
gaturummet.	Att	addera	sockelpartier	med	
utåtriktad	aktivitet	på	äldre	lamell	och	skivhus	
kan	stödja	gatulivet.	En	tydlig	koppling	mellan	
hus	och	gata	tillsammans	med	ett	aktiverat	ga-
turum	som	är	tillgängligt	och	intressant	bidrar	
till	en	tryggare	och	mer	attraktiv	miljö.

I	en	stadsmiljö	är	ofta	korta	kvarter	med	ver-
tikalt	betonad	fasad	att	föredra.	De	motverkar	
monotoni	och	gör	att	flera	olika	gator	leder	till	
samma	mål,	vilket	skapar	dynamik	i	staden.	
Korta	kvarter	ger	gynnsamma	förutsättningar	
för	flöde	för	alla	trafikanter	och	skapar	möjlig-
heter	för	levande	gatuplan	på	fler	platser.	Ett	
bättre	utbud	på	lokaler	i	gatuplan	leder	till	en	
mer	flexibel	gatumiljö	och	matchar	efterfrågan	
bättre.

Målpunkter	och	platser	utgör	noderna	i	ga-
tustrukturen.	Att	utgå	från	områdets	historia	
vid	platsbyggnad	är	både	identitetsbyggande	
och	en	bra	grund	för	vidare	”Storytelling”	till	
interna	och	externa	mottagare.	Platser	bör	i	
största	möjliga	mån	vara	mångfunktionella	för	
att	på	bästa	sätt	aktivera	rummet,	maximera	
nyttjandet	och	för	att	hushålla	med	resurser.	
Platser,	målpunkter	och	mikroklimat	ger	möj-
ligheter	till	paus	och	bidrar	till	ett	mer	omväx-
lande	tempo	i	stadsrummet.	De	ökar	chan-
serna	till	möten	och	gör	att	människor	vistas	
en	längre	tid	i	ett	område	vilket	leder	till	att	
verksamheter	i	gatuplan	har	bättre	möjligheter	
att	nå	potentiella	kunder.	Mötesplatser	fung-
erar	som	medborgarens	vardagsrum	i	staden.	

Sammanhållning
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VERKTYG
En	offentlig	mötesplats	ska	vara	inbjudande,	
tillgänglig	för	alla,	ombonad	och	omsorgs-
fullt	utformad.	Låt	konst	och	kultur	ta	plats.	
Platsstärkande	aktiviteter	bör	uppmuntras,	
exempelvis	kan	tillfälliga	serveringar	och	”food	
trucks”	bidra	till	liv	och	rörelse.		
	
Trygghetsaspekten	är	viktig	att	beakta.	Genom	
att	bygga	”rätt”,	exempelvis	undvika	trafik-
separering	med	tunnlar,	öde	parkeringsplat-
ser	och	långa	transportsträckor	samt	stärka	
förvaltningen	av	det	offentliga	rummet	(an-
sade	häckar,	bra	belysning,	bänkar	och	tydlig	
enhetlig	skyltning)	skapas	bra	förutsättningar	
för	en	trygg	och	inbjudande	miljö.	

För	att	stadsmiljön	ska	uppfattas	som	till-
gänglig	för	alla	bör	den	inte	heller	vara	över-
planerad	och	likformad.	Att	förhålla	sig	till	
Jakobsbergs	historia	i	planeringen	bidrar	till	att	
staden	utvecklas	organiskt	med	tydliga	års-
ringar	vilket	ger	en	historisk	förankring	och	en	
kreativ	utgångspunkt.	

•	 Skapa	rumslig	kontinuitet

•	 Överbygg	barriärer

•	 Skapa	sammanhängande	stråk

•	 Korta	kvarter	möjligör	mer	levande	
bottenvåningar

•	 Skapa	målpunkter	&	mötesplatser	

•	 Offentliga	platser	bör	vara	mångfunk-
tionella	och	inkluderande

•	 Tillgängliggör	&	aktivera	gaturummet

•	 Extrovert	istället	för	introvert	–		 	
förvandla	baksidor	till	framsidor

•	 Lokaler	i	gatuplan

•	 Addera	aktiva	sockelvåningar	för	att	
stödja	gatulivet

•	 Stråk	ska	ha	olika	karaktärer	som			
tilltalar	olika	målgrupper

•	 Skapa	destinationer	och	mikroklimat

•	 Konst,	kultur	och	fritidsverksamheter	
bidrar	till	ett	levande	stadsrum Visionsbild	från	framtida	Barkarbystaden	över	en	

mångfunktionell	offentlig	plats	integrerat	med	parkmiljö	
och	dagvattenhantering.

Strukturplanen	för	Barkarbystaden	visar	på	ett	syste-
matiskt	rutät	i	modern	tappning	med	hög	täthet	som	
ger	goda	förutsättningar	för	ett	myllrande	stadsliv.
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En	upplevelserik	och	sammanhållen	bebyggel-
sestruktur	är	fundamentet	för	en	välfungeran-
de	stadsmiljö.	Genom	att	nyttja	kvartersmar-
ken	effektivare	istället	för	att	sprida	ut	staden	
uppnås	en	högre	täthet,	vilket	ger	staden	dess	
karaktär,	kvaliteter	och	nyttor.	En	hög	koncen-
tration	av	människor	är	inte	bara	en	förutsätt-
ning	utan	är	direkt	avgörande	för	en	attraktiv	
stadsmiljö.	

Korrelationen	mellan	täthet	och	utbud	av	
verksamheter	som	service,	kultur	och	handel	
är	mycket	stark.	Genom	att	förtäta	befintliga	
bebyggelseområden	inom	Jakobsberg	skapas	
en	högre	befolkningstäthet	som	ger	möjlighe-
ter	till	ett	större	utbud	av	kommersiella	och	
offentliga	verksamheter	samt	ökad	tillgänglig-
het.	Komplettering	som	görs	med	eftertanke	
kan	ofta	både	definiera	och	”läka	ihop”	stads-
rummet,	vilket	bidrar	till	att	skapa	den	viktiga	
kontinuiteten	i	staden.	Förutom	att	åtgärda	ett	
bristande	serviceunderlag	och	att	främja	rums-
lig-	och	social	integration	bidrar	förtätning	i	
kollektivtrafiknära	lägen	till	att	minska	bilbero-
endet	och	förbättrar	hållbarheten	i	samhällhet.	
Resursutnyttjandet	av	marken	blir	effektivare	
eftersom	befintlig	infrastruktur	kan	användas	i	
större	omfattning	och	mindre	yta	tas	i	anspråk.

Det	är	viktigt	att	skapa	ett	förhållande	mel-
lan	byggnader	och	det	övriga	rummet	som	
ger	en	tydlighet,	till	exempel	genom	att	bygga	
bort	impedimentsytor	eller	att	komplettera	
med	bebyggelse	mot	gatan.	En	välutformad	
bebyggelse	är	både	väldefinierad	och	särskiljer	
tydligt	mellan	offentligt	och	privat	i	stadsrum-
met.	Därmed	finns	ramar	och	förhållningssätt	
i	stadsstrukturen	som	skapar	en	tydlighet	för	
dess	brukare	och	gör	staden	lättorienterad.	
Ett	annat	sätt	att	öka	samspelet	mellan	bebyg-
gelse	och	gatan	är	att	aktivera	bottenvåning-
arna.	Dessa	ska	vara	utåtvända,	aktiverade	och	
transparenta	med	ett	förhöjt	bjälklag	i	gatu-
plan	för	att	ge	ökad	flexibilitet	och	underlätta	
för	kommersiella	verksamheter.	

Att	gynna	blandning	och	mångfunktion	bör	
eftersträvas.	Jakobsberg	ska	vara	en	funktions-
blandad	stad	-	fastigheter	och	bebyggelse	ska	
innehålla	flera	funktioner,	inte	bara	kontor	
eller	bara	bostäder	etc.

Genom	att	tillföra	sluten	bebyggelse	undviks	
skapandet	av	baksidor,	något	som	i	hög	ut-
sträckning	förekommer	i	mer	förortsmässiga	
bebyggelsetyper	som	lamell-	eller	skivhus.	
I	det	slutna	kvarteret	framgår	tydligt	vad	som	

är	offentligt	(till	exempel	trottoar)	och	vad	
som	är	privat	(till	exempel	innergård).	Det	
tillför	även	goda	möjligheter	att	husera	olika	
typer	av	verksamheter	i	gatuplan,	genom	att	
vara	kopplat	till	gatustrukturen	med	flera	
sidor.	Ett	slutet	kvarter	med	möjlighet	för	
lokaler	i	gatuplan	har	bättre	förutsättningar	att	
möta	framtida	efterfrågan	i	takt	med	att	staden	
och	marknadsunderlaget	växer.		

För	att	stärka	Jakobsbergs	identitet	samt	mot-
verka	monotona	bebyggelseområden	kan	olika	
åtgärder	genomföras.	Exempelvis	kan	stadens	
arkitektoniska	årsringar	lyftas	fram	och	utveck-
las.	Bebyggelsen	bör	även	individualiseras	så	
att	nyare	byggnader	bryter	av	mot	äldre.	Arki-
tektoniskt	uttryck,	konstnärlig	utsmyckning,	
kontraster	och	dynamik	är	eftersträvansvärt.	
Taklandskapet	ska	med	fördel	vara	varierat	
både	i	höjd	och	utformning.	Märkesbyggna-
der	kan	komplettera	bebyggelsen	för	tydligare	
identitetsskapande.	Vid	uppförandet	av	nya	
kvarter	bör	flera	byggherrar	vara	inblandande	
för	att	öka	variationen.	

Genom	att	blanda	upplåtelseform	och	stor-
lek	på	lägenheterna	i	ett	kvarter	eller	område	
skapas	ett	bredare	bostadsutbud	som	medför	

Upplevelserikedom



25UTVECKLINGSPROGRAM 2016-03-09

KAPITEL 4 / STADSUTVECKLINGSPRINCIPER

VERKTYG
att	invånare	kan	bo	kvar	i	området	även	om	
behoven	och	boendeformen	ändras.	Blandad	
upplåtelseform	har	även	en	dämpande	effekt	
på	segregation	i	ett	bostadsområde.

Det	är	viktigt	med	åldersblandad	bebyggelse	i	
ett	kvarter	och	ett	område.	Det	ger	en	varierad	
byggstandard,	en	levande	arkitektur	och	blan-
dade	hyresnivåer	i	varje	kvarter	och	i	ett	om-
råde.	Organiskt	framväxt-	och	åldersblandad	
bebyggelse	är	flexibel	och	ökar	möjligheten	att	
sammanföra	olika	socioekonomiska	grupper	
på	kvartersnivå.	Ett	åldersblandat	kvarter	ger	
förutsättningar	för	olika	typer	av	verksamheter	
i	gatuplan	eftersom	varierade	hyresnivåer	blir	
möjliga.	Något	som	exepelvis	kan	stärka	Ja-
kobsbergs	konkurrenskraft	gentemot	nybyggda	
områden.

Stadsparker	och	gröna	samband	ger	möjlighet	
till	paus	och	rekreation	och	har	stor	betydelse	
för	urban	attraktivitet	och	för	mänskligt	välbe-
finnande.	Stadsparker	ska	ha	hög	förvaltnings-
nivå,	vara	tydligt	definierade,	erbjuda	plats	för	
lugn	och	rekreation	samt	vara	mångfunktionel-
la.	En	destination	i	parken	bidrar	till	att	stärka	
platsens	identitet	och	attraktionskraft.

•	 Hög	täthet	i	kollektivtrafiknära	lägen

•	 Förtäta	inom	kvartersmark

•	 Individualisera	befintlig	bebyggelse

•	 Sträva	mot	blandade	upplåtelseformer

•	 Skapa	tydlig	avgränsning	i	rummet	
mellan	privat	och	offentligt

•	 Mjuka	upp	bebyggelsens	uttryck		
genom	att	tillämpa	s.k.	grönytefaktor

•	 Kvarter	ska	vara	funktionsblandade	

•	 Sträva	efter	kvarter	med	sluten		 	
bebyggelse	som	komplement

•	 Sträva	efter	ett	varierat	taklandskap

•	 Skapa	stadsparker	med	plats	för	aktivi-
tet	och	rekreation

•	 Eftersträva	fler	byggherrar	per		 	
kvarter	för	variation

Tornparken	i	Sundbyberg	är	en	populär	stadspark.	
Parken	är	välintegrerad	i	staden	och	innehåller	lekplats,	
plaskdamm,	hundgård,	bollplan,	scen,	grönytor,	plante-
ring	och	restaurang	i	det	gamla	Vattentornet..

Fransborg	i	Barkarby	-	Individuali-
serad	färgsättning	på	bebyggelse	
tillför	variation		i	stadsrummet.
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Möjligheten	att	ta	sig	fram	är	grundläggande	
för	en	fungerande	stad.	En	jämlik	stad	har	ett	
transportsystem	där	alla	människor	har	samma	
möjlighet	att	ta	sig	fram	oavsett	ålder,	kön,	
etnicitet,	funktionshinder	eller	ekonomi.

Jakobsbergs	moderna	historia	bygger	till	stor	
del	på	modernistiska	ideal.	Den	storskaliga	
strukturen	är	dock	sämre	anpassad	till	att	
möta	dagens	behov	av	flexibilitet,	hållbarhet	
och	valfrihet.	För	att	utveckla	Jakobsberg	till	
en	mer	stadsmässig	och	tätare	stad	måste	den	
nuvarande	flödesstrukturen	förändras,	bland	
annat	genom	att	minska	trafiksepareringen,	
överbygga	barriärer,	skapa	tvärkopplingar	och	
sammankoppla	trafiknätet.	Ett	exempel	kan	
vara	att	tydligare	knyta	ihop	den	Jakobsberg	
med	Barkarby	via	Söderhöjden,	ett	annat	ex-
empel	är	att	skapa	ett	gångfartsområde	mellan	
Magnusvägen	och	Engelbrektsvägen.

Kombinationen	av	god	tillgänglighet	till	väl	
utbyggd	kollektivtrafik,	ett	finmaskigt	gångnät	
samt	ett	prioriterat	cykelnät	ger	förutsättning-
ar	för	ett	lågt	bilberoende.

Inte	bara	flödesstrukturen	i	trafiknätet	är	
storskalig.	Även	parkeringsplatser	är	planerade	
enligt	modernismens	ideal.	Centrala	Jakobs-
bergs	storskaliga	parkeringsplatser	dominerar	
stora	delar	av	stadsrummet.	Dessa	parkerings-
landskap	sätter	bilen	högt	i	hierarkin	och	ger	
få	förutsättningar	för	liv	och	rörelse.	Marken	
är	både	ineffektivt	nyttjad	över	dygnet	och	
svagt	integrerad	med	omgivningen.	Denna	
planering	ger	dock	goda	förutsättningar	för	
förändring,	exempelvis	genom	komplettering	
med	bebyggelse.	

Med	ny	bebyggelse	behövs	samtidigt	fler	
parkeringsplatser.	Ett	bra	alternativ	till	stora	
parkeringslandskap	är	kantstensparkering	och	
parkeringshus.	Parkeringshus	kan	med	fördel	
lokaliseras	och	integreras	i	ytterkanterna	av	
stadsmiljön	samt	innehålla	flera	olika	aktivi-
teter	och	verksamheter	utöver	parkering	för	
ökad	trygghet.
	

Givet	parkeringshusen	och	garagens	ensidiga	
natur	måste	höga	krav	ställas	på	arkitektonisk	
utformning,	kvalitet	och	multifunktionalitet.	
Att	utveckla	ett	strategiskt	parkeringskoncept	
för	Jakobsberg	vore	önskvärt	-	ett	koncept	där	
markparkering	samlas	till	multifunktionella	
parkeringshus.	

Om	ett	underjordiskt	garage	ska	tillföras	bör	
det	främst	ske	under,	eller	i	direkt	anslutning	
till,	gallerian	eller	i	nya	detaljplaner	för	bostä-
der.	Genom	att	arbeta	med	gemensamma	lös-
ningar	såsom	bilpool	går	det	att	åstadkomma	
ett	lägre	parkeringstal.

Promenadvänlighet
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Sollentuna	C	före	och	efter	utveckling,	notera	Sollentunavägen	transfomering	
från	trafiked	med	påtaglig	barriäreffekt	till	stadsgata	kantad	med	hus	och	liv.	

Mångfunktionellt	
parkeringshus	i	
Farsta	centrum.

•	 Vänd	på	hierarkin	i	gaturummet	-	de	
gående	sätts	överst

•	 Gatunätet	ska	vara	lättorienterat,		
integrerat,	gent	och	sammanhäng-
ande

•	 Minska	trafikseparering	-	silning	
med	stadsgator	istället	för	trafikleder

•	 Minska	barriäreffekter	genom	
många	passager

•	 Förstärk	stråkbildningar	och	tvär-
kopplingar		

•	 Bryt	ner	storskaliga	parkeringar	och	
möjliggör	för	komplettering

•	 Parkeringsgarage	och	kantstenspark-
ering	föredras

•	 Utveckla	kommunens	parkerings-
norm

•	 Höga	krav	på	yteffektivitet	vid	ny-
etablering	av	parkering

•	 Genomgående	avgiftsbelagd		
parkering	bör	eftersträvas
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B

E18

J C

Kartbilden synliggör möjliga 
kopplingar som kan bidra till 
att skapa ett mer tillgängligt 
stadsrum i Jakobsberg och även 
tydligare knyta ihop den  
regionala stadskärnan.

Kopplingskarta
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urbana verksamheter i olika bebyggelsetypologier

NY BEBYGGELSE 
Under byggnation längs Järfällavägen

HÖGRE BYGGNASDELAR

LINDHAGENSKRAPAN

HÖGA HUS
NRA Amsterdam

SOKELVÅNING MED BIO 
Riddarplatsen

SOKELVÅNING MED AFFÄR 
Allmogeplatsen

SOKELVÅNING MED BANK 
Vasaplatsen

ENGELBREKTSVÄGEN 

VIKSJÖLEDEN
9 vån med parkering i markplan som skapar en 
tydlig baksida

ENGELBREKTSVÄGEN, 
Förskjutna byggnadskroppar och grönska, 
bebyggelsens entrésida

NIBBLEVÄGEN
Lameller med gröna gårdsrumÄPPELTRÄDGÅRDEN

Stadsradhus som kan komplettera befintlig bebyggelse

NY ÅRSRING
Referens Nacka

KVARTER, VARIERANDE HÖJDER
Referens Nacka

KVARTER, GRÖNA GÅRDSRUM
Urban villor i Malmö

STADSBYGGNADSGRUPPEN

PLANIA A
NYA VÄRMDÖVÄGEN
MIKAEL STENQVIST & REBECCA RUBIN

HÖGAHUS
De höga byggnaderna 
kopplas till kvartersbe-
byggelsen.

LÄGRE SOCKELVÅNING
Lägre sockelpartier med utåtriktad 
aktivitet som stödjer gatulivet.

LAMELLHUS
Befintliga flerbostadshus,
möligt att addera även radhus.

SLUTNA KVARTER
Mot gatan stödjer kvarteret gatu-
livet, mot gårdssidan skapas en mer 
intim skala med goda förhållanden för 
bostäder.

SKIVHUS
Karraktäritisk befintlig bebyggelse.
Viktigt att skapa kvalitativ mark kring 
dessa byggnader.

SOCKELVÅNING MED BIO

SOCKELVÅNING MED AFFÄR

SOCKELVÅNING MED BANK
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Programmet	har	på	ett	berättande-	och	il-
lustrativt	sätt	visat	på	hur	Jakobsbergs	urbana	
struktur	förhåller	sig	till	regionens	och	kom-
munens	mål	och	riktlinjer	för	stadsutveckling,	
samt	belyst	stadens	historia	och	nuläge.	Detta	
i	syfte	att	skapa	en	sammanhållen	bild	av	
Jakobsbergs	karaktär	och	stadskvaliteter,	dess	
styrkor	och	svagheter,	för	att	på	så	sätt	kunna	
ringa	in	potentiella	utvecklingsmöjligheter.	

Som	hjälp	för	att	stärka	de	urbana	kvaliteterna	
i	Jakobsberg	har	det	i	programmet	även	tagits	
fram	stadsutvecklingsprinciper	som	är	väg-
ledande	i	arbetet	med	utvecklingsområdena.	
Exempelvis	principen	om	stråkutveckling	och	
urbana	kopplingar	för	att	läka	ihop	Jakobsberg	
till	att	få	en	mer	sammanhängande	stadsstruk-
tur	och	principen	om	mångfunktionalitet	där	
lokaler	och	andra	verksamheter	utöver	bostä-
der	i	olika	grad	ska	finnas	i	varje	kvarter	och	
område.	

Med	avstamp	i	Jakobsbergs	historia,	nuläge	
och	stadsutvecklingsprinciper	föreslås	att	fyra	
utvecklingsområden	bör	prioriteras	givet	de	
förutsättningar	som	råder	år	2016.Varje	om-
råde	har	egen	unik	karaktär	med	möjligheter	
och	begränsningar	att	förhålla	sig	till	i	plane-
ringen	och	utvecklingen.	Genom	områdena	
passerar	stråk	som	har	förutsättningar	till	att	
bli	möjliga	stadsgator.	De	på	kartan	markerade	
utvecklingsområdena,	dess	avgränsningar	med	
tillkommande	bebyggelse	och	stadsgator	är	
ungefärliga.	Utvecklingsområdena	kan	delas	
upp	i	olika	etapper	vid	framtida	detaljplane-
ring.

1. Kvarnbacken
Planering	vid	parkmiljö
En tät & tillgänglig stadspark som knyter ihop idrotts-
området, och parken med Järfälla vägen som urban 
stadsgata kantad av mångfunktionell bebyggelse.

2. Allégatan
Planering	vid	trafikmiljö
fd. Viksjöleden - från trafikled till att bli Jakobsbergs 
nya boulevard kantad av mångfunktionell bebyggelse 

3. Engelbrektsområdet
Planering	vid	bostadsmiljö
Engelbrektsvägen, Magnusvägen, Birgittavägen 
Kompletteringsmöjligheter för mångfunktionell be-
byggelse och sammanhängande gatunät i befintlig 
bostadsmiljö. 

4. Parkeringshuset vid centrum
Planering	vid	parkeringsmiljö
Möjlighet att skapa ett modernt mångfunktionellt par-
keringshus med kompletterande bostadsbebyggelse 
som är mer integrerad i stadsrummet. 
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1

2

3

UTVECKLI NGSOM RÅDE 
kompletter ing av bebyggelse 
och sammanhängande   
stadsrum

4

STADSGATOR   
st råk med akt iv t  gaturum där 
bebyggelse kantar  gata med 
ins lag av urbana verksamheter 
i  gatuplan
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Kvarnbacken
Planering	vid	parkmiljö
En tät & tillgänglig stadspark som knyter ihop idrottsom-
rådet, och parken med Järfälla vägen som urban stadsgata 
kantad av mångfunktionell bebyggelse.

Det	första	delområdet	är	Kvarnbacken	med	
omnejd,	beläget	i	västra	Jakobsberg.	Största	
delen	av	området	utgörs	idag	av	en	relativt	
oordnad	parkstruktur	med	kulturhistoriska	
inslag.	Området	är	strategiskt	viktigt	ur	flera	
perspektiv	såväl	kompletteringsmässigt	som	ur	
ett	identitets-	och	rekreationsperspektiv.	

Att	exploatera	och	binda	samman	Kvarnback-
enområdet	med	Söderdalen,	idrottsområdet	
och	den	nya	södra	stationsuppgången	samt	
förtäta	på	båda	sidor	av	Järfällavägen	läker	
stadsrummet	och	knyter	ihop	området	tydli-
gare	med	andra	delar	Jakobsberg.	

Viktigt	är	även	att	se	över	möjligheten	att	
skapa	en	mångfunktionell	destination	som	
bygger	vidare	på	den	gamla	Kvarnens	iden-
titetsbärande	funktion	för	Jakoberg	i	modern	
tappning	och	därmed	tillgängliggöra	området	
för	boende	i	såväl	Jakobsberg	och	Järfälla	som	
regionen	i	stort.	En	attraktiv	stadspark	med	
tydlig	avgränsning	och	användning	kan	här	
skapas.	

PROCESS
•	 Eftersom	Kvarnbacken	är	särkilt	intres-

sent	för	många	olika	aktörer	ser	vi	här	
möjligheter	att	arbeta	extra	tydligt	kring	
processfrågor.	Att	använda	olika	verktyg	
inriktade	på	medborgardialog	för	att	på	
bästa	möjliga	sätt	ta	tillvara	på	förslag	
och	även	skapa	en	demokratisk	förank-
ring	i	processen	och	området.

KOMPLETTERING	&	STADSRUM
•	 Här	finns	det	goda	möjligheter	att	kom-

plettera	och	exploatera	i	ett	synnerligen	
kollektivtrafiknära	läge	som	läker	ihop	
Jakobsberg.

DESTINATION
•	 Förutsättning	att	skapa	en	målpunkt	och	

unik	destination	i	kommunen.

1
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OMRÅDET KRING KVARNPARKEN  

N
Kvarnparken 
utvecklas till 

en aktiv stadspark 
med tydligare entréer 
och fler funktioner i ett 
urbant sammanhang. 

Utbyggnad 
av 

blandstadskvarter 
med urbana versamheter 
i bottenplan. Bostäder kan 

finnas i slutna kvarter minst 
30m från järnvägen med hänsyn 

till buller och risker från järnvägen. 
Delar av utbyggnaden bör utgöras 
av andra verksamheter, tex kontor 
eller utbildning. Allra helst i direkt 

anslutning till stationen och 
järnvägen för att få bra tillgång 

till kollektivtrafik

Järfällavägen 
blir en stadsgata 

med aktiva 
bottenvåningar

Viss 
bebyggelse 

inom området är 
olämplig för bostäder, 
i de byggnaderna ryms 

kontor, handel och 
parkering. 

Ev. 
möjlighet 
att få in 

mer urbana 
verksamheter i 
anslutning till 

stationen.

Omdisponering 
av skolans lokaler 
för att skapa ett 
samband mellan 
Kvarnparken och 
idrottsområdet

BOSTÄDER MED KONTOR 
MOT SPÅREN
Bebyggelsen mot spåren 
innehåller kontor i 7 vån. 
Övrig bebyggelse är i 
genomsnitt 6 vån. hög. I 
bostadslägen förväntas 5 
våningar innehålla bostäder. 
Sockelvåningen antas 
innehålla verksamhet som 
stödjer gatulivet.

BOSTÄDER
Bebyggelsen är i 
genomsnitt 6 vån. 
hög. I bostadslägen 
förväntas 5 våningar 
innehålla bostäder. 
Sockelvåningen antas 
innehålla verksamhet 
som stödjer gatulivet.

50-70% BOSTÄDER

YTA:  60 000 - 80 000 KVM *

ANTAL:  600 - 800 LGH 
 

Säby gård

Söderhöjden

sjukhuset

Kvarnparken

centrum

Västra Jakobsberg

stationen

IKEA

Barkarbystaden

600m från stationen

bl i r  stadsgata

Hus på parks idan 
av Jär fä l lavägen är 
önskvärt 

Exempel  på kompletter ing av bebyggelse

1
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Allégatan
Planering	vid	trafikmiljö
fd. Viksjöleden - från trafikled till att bli Jakobsbergs 
nya boulevard kantad av mångfunktionell bebyggelse

STADSLIV
•	 Genom	att	använda	befintlig	mark	och	

infrastruktur	kan	många	nya	bostäder	
skapas.	Att	boulevardisera	Viksjöleden	
frigör	mark	och	ger	möjligheter	att	ad-
dera	bostäder	i	ett	centralt	läge.	Otrygg	
trafikseparering	och	barriäreffekter	för-
svinner	och	centrum	får	bättre	förutsätt-
ningar	att	leva	och	utvecklas	då	konsum-
tionsunderlaget	stärks.

SAMMANKOPPLA
•	 Den	nya	stadsgatan	har	potential	att	bli	

ett	viktigt	urbant	stråk	genom	centrum	
från	Västra	Jakobsberg	till	Säby	Gård,	
handelsplatsen	och	Barkarbystaden.

IDENTITET
•	 Den	möjliga	omdaningen	knyter	an	till	

Jakobsbergs	historia	då	Viksjöleden	blir	
Allégatan.

Delområde	två	utgör	en	del	av	nuvarande	
Viksjöleden	och	är	Jakobsbergs	kanske	enskilt	
största	möjliga	kompletteringsområde	för	
bostadsbebyggelse	på	redan	hårdgjord	mark.	
Att	minska	ledens	bredd	och	bryta	trafiksepa-
reringen	frigör	stora	ytor	byggbar	mark.	Ge-
nom	att	nyttja	kvartersmarken	bättre	minskar	
impedimentsytorna	vilket	ger	en	effektivare	
markanvändning.	I	området	närmast	stationen	
kan	tätheten	vara	högre	med	en	större	andel	
verksamheter	än	i	andra	delar	längs	gatan.	Här	
kan	även	finnas	plats	för	högre	huskroppar.	

Att	förvandla	Viksjöleden	och	anspela	på	dess	
tidigare	namn	Allévägen	(här	Allégatan	för	att	
visa	på	att	det	är	en	stadsgata)	skulle	vara	en	
indikation	på	att	Jakobsberg	varsamt	rör	sig	
från	modernistiskt	planerad	förort	till	att	med	
utökade	stadskvaliteter	bli	en	del	av	den	nya	
regionala	stadskärnan.Viksjöleden	har	poten-
tial	att	gå	från	snabbtrafikerad	trafikled	till	
att	bli	en	riktig	stadsgata,	en	boulevard	med	
aktiverat	gatuplan.		

2
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50-80% BOSTÄDER

YTA: 200 000-270 000 KVM* 
ANTAL: 2000-2700 LGH

LÄNGS ALLÉGATAN

N

Allégatan 
har potential 

att bli det viktigaste 
urbana stråket genom 
centrum från Västra 

Jakobsberg till Säby Gård, 
handelsplatsen och 
Barkarbystaden.

I 
området 

närmast stationen 
föreslås en högre 

täthet och en högre 
andel verksamheter än  i 
andra delar längs gatan. 

Här kan även finnas 
plats för höga hus.

Viksjöleden 
blir åter 

Allégatan - 
en stadsgata 

som kantas av 
bebyggelse på 

båda sidor

Parken 
finns kvar, 

men i ett nytt 
mer urbant 

sammanhang.

Säby gård

IKEA

Barkarbystaden

Söderhöjden

sjukhuset

Kvarnparken

centrum

Västra Jakobsberg

HÖGRE EXPLOATERING
Bebyggelsen närmst 
stationen är i genomsnitt 
7 vån. Övrig bebyggelse är 
6 våningar. I bostadslägen 
förväntas alla utom 
sockelvåningen innehålla 
bostäder. Sockelvåningen 
antas innehålla verksamhet 
som stödjer gatulivet.

LÄGRE EXPLOATERING
Bebyggelsen är i 
genomsnitt 6 vån. 
hög. I bostadslägen 
förväntas 5 våningar 
innehålla bostäder. 
Sockelvåningen antas 
innehålla verksamhet 
som stödjer gatulivet.

stationen

600m från stationen

Exempel  på kompletter ing av bebyggelse

2
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Engelbrektsområdet
Planering	vid	bostadsmiljö
Engelbrektsvägen, Magnusvägen, Birgittavägen
Kompletteringsmöjligheter för mångfunktionell bebyggelse 
och sammnahängande gatunät i befintlig bostadsmiljö. 

KOMPLETTERANDE	ÅRSRING
•	 Potential	finns	att	med	kompletterande	

bebyggelsetypologi	utveckla	attraktiva	
stråk,	tätare	bebyggelse	och	tryggare	miljö.	
En	varierad	bebyggelsestruktur	och	ge-
staltning	ger	mervärde	och	ytterligare	en	
årsring	till	Jakobsberg	som	därmed	bred-
dar	Jakobsbergs	erbjudande	och	utbud.	

FUNKTIONSBLANDNING
•	 Eftersträva	att	bryta	upp	funktionssepare-

ring.	Bebyggelse	kan	innehålla	bostäder,	
kontor,	service	och	ett	aktivt	gatuplan.	Ge-
nomsilande	stadsgator	bör	skapas	i	stället		
för	trafikseparering.

Området	utgör	en	av	entréerna	och	kärnmiljö-
erna	i	Jakobsberg	och	har	stått	relativt	oför-
ändrat	sen	det	byggdes	under	1970-talet.	
	
Här	finns	möjlighet	att	komplettera	med	be-
byggelse	och	gator	för	att	utveckla	ett	befintligt	
område	i	modernistisk	stil	till	bli	extrovert	
med	plats	för	urbana	verksamheter	utan	
baksideskaraktär.	Genom	att	skapa	tydliga	
och	väldefinierade	gaturum	med	förstärkt	
stråkbildning	samt	främja	gatulivet	genom	att	
tillföra	lokaler	i	gatuplan	för	utåtriktad	verk-
samhet,	kan	stadsgator	med	en	stimulerande	
miljö	skapas.

Möjligheten	att	förutom	bostäder	kunna	upp-
föra	exempelvis	kontor,	förskola	eller	annan	
verksamhet	kan	ytterligare	förstärka	platsens	
livfullhet	och	få	fler	människor	att	röra	sig	i	
området	under	olika	tider	på	dygnet.	

3
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3

Exempel  på kompletter ing av o l ika bebyggelsetypologier
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Parkeringshuset vid centrum
Planering	vid	parkeringsmiljö
Möjlighet att skapa ett modernt mångfunktionellt parkerings-
hus med kompletterande bostadsbebyggelse som är mer 
integrerad i stadsrummet. 

HÖGRE	EXPLOATERING
•	 Parkeringshusets	placering	i	nära	anslut-

ning	till	Jakobsbergs	station,	medför	goda	
möjligheter	för	en	högre	exploateringsgrad	
med	avseende	på	bostäder.	Framförallt	för	
mindre	lägenheter	och	studentbostäder.					

MULTIFUKTION
•	 Att	addera	fler	bostäder	centralt	och	att	

tydliggöra	stadsrummet	med	multifunk-
tionell	extrovert	förtätning	med	ökat	antal	
urbana	verksamheter	gör	platsen	till	en	
större	tillgång	för	Jakobsberg	än	idag.	

ARKITEKTONISKA	KVALITÉER
•	 Givet	husets	centrala	placering	finns	vid	

omdaning	av	det	idag	ganska	sterila	huset	
möjligheter	att	höja	den	gestaltningsmäss-
siga-	och	arkitektoniska	kvaliteten	på	
platsen	och	i	Jakobsbergs	byggda	miljö.

4
På	parkeringshuset	i	korsningen	Viksjöle-
den	Adilsvägen	i	anslutning	till	Jakobsbergs	
centrum	finns	möjlighet	att	skapa	ett	modernt	
mångfunktionellt	kvarter	med	parkering,	bo-
städer,	kontor	och	service.	Komplettering	bör	
eftersträvas	i	befintliga	miljöer	där	kollektiv-
trafik,	service	och	tekniska	anläggningar	redan	
finns	etablerade.	

Givet	parkeringshus	ofta	ensidiga	natur	måste	
höga	krav	ställas	på	arkitektonisk	utformning,	
kvalitet	och	multifunktionalitet.	Parkerings-
huset	är	lämplig	för	kompletterande	bostads-
bebyggelse	på	grund	av	det	goda	läget	nära	
kommunikationer	och	centrumfunktioner.	Det	
skapar	förutsättningar	för	ett	effektivare	utnytt-
jande	av	centrummiljön	under	hela	dygnet.	
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4 Exempel  på mult i funkt ionel l t  P-hus med 
kompletter ing av bostäder och plats för 
urbana verksamheter
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Arbetet	med	utvecklingsprogrammet	för	Ja-
kobsbergs	centrala	delar	har	bedrivits	i	pro-
jektform.

Projektgruppen	har	bestått	av	Peter	Andersson	
och	Elenor	Lennartsson	från	Samhällsbygg-
nadskontoret	samt	Kerstin	Sköld	och	David	
Nordin	från	Bygg-	och	miljöförvaltningen.

Projektets	styrgrupp	har	bestått	av	Emelie	
Grind	(samhällsbyggnadsdirektör),	Anders	
C	Eriksson	(stadsarkitekt)	och	Hans	Enelius	
(park-	&	gatuchef).

Projektet	har	även	haft	tillgång	till	refe-
renspersoner	bestående	av	tjänstemän	från	
kommunstyrelseförvaltningen,	bygg-	och	
miljöförvaltningen,	kultur-,	demokrati	och	
fritidsförvaltningen	samt	barn-	och	ungdoms-
förvaltningen.

PROGRAMARBETET
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s.	13

s.	13

s.	19

Söderdalen
Källa:	JM
https://www.jm.se/globalassets/jmse/bostader/stockholm/jarfalla/
soderdalen/kvarnbacken/bilder/kvarnbacken-vaderkvarnen-
exterior-gata-02-1960x1140.jpg?preset=project-all-images

Grönsaksodling
Källa:	Greenspire
http://greenspire.se/gronsaksodling-for-eget-bruk-hogprio-
bland-tradgardstrenderna-2012/trendiggronsak/

Söderdalen
Källa:	Stockholm	&	projekt
http://stockholmprojekt.blogspot.se/2014/08/kvarnbacken.html
söderdalen	

s.	39

s.	41

s.	41

s.	43

Tornparken	och	det	gamla	vattentornet
Källa:	Jan	Ainali	
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tornparken_1.JPG
via	Wikimedia	commons		

Sollentunavägen	och	centrum	före	och	efter	utveckling
Källa:	referensbild	från	Sollentuna	kommun

Parkeringshus	i	Farsta	centrum
Källa:	referensbild	från	Wester+Elsner	Arkitekter	AB,	hämtad	
från	deras	hemsida

Bildkollage	på	olika	bebyggelsetypologier
Källa:	referenskollage	från	White	Arkitekter

BILDKÄLLOR

Bildkällor	som	inte	kommer	från	kommunen	redovisas	nedan
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Tidigare framtaget material

Idéer att bygga vidare på

•	 Bredda gångtunneln under Mälarbanan 
samt göra den mer tilltalande.

•	 Koppla ihop Jakobsberg och Barkarby på 
ett tydligare sätt.

•	 Utveckla Kvarnbacken till en stadspark 
med destination och ny bebyggelse på 
Kvarnhusets parkering.

•	 Magnusvägen och Engelbrektsvägen kopp-
las ihop med trafik på gåendes villkor. 

•	 Låt 1% regeln för konstnärlig utsmyckning 
gälla i alla kommande projekt i Jakosberg.

Idéer att bygga vidare på

•	 Göra om Viksjöleden till en gata kantad 
med hus.

•	 Avveckla den modernistiska trafikstruktu-
ren med en led med stora av- och påfarter.

•	 Skapa ny entré till centrum.

Detaljplanearbete	Jakobsbergs	C	2004

2004	togs	ett	förslag	till	detaljplan	fram	för	
delar	av	centrum.	Förslaget	innehöll	bland	
annat	att	Viksjöleden	smalas	av	och	ges	en	
mer	stadsmässig	utformning,	ny	cirkulations-
plats	från	Viksjöleden,	inglasning	av	gågatan	
i	centrum	samt	utökad	parkering	genom	
avstängning	av	Adilsvägens	koppling	till	Yng-
lingavägen.

Vision	-	det	levande	Jakobsberg,	2009

2009	togs	en	vision	fram	för	Jakobsbergs	centra-
la	delar.	Angreppssättet	var	att	utgå	från	hur	en	
attraktiv	förstad	kan	se	ut	2025.	Visionen	har	tre	
faser;	nulägesanalys,	framtidsanalys	och	visions-
fas.	Analyserna	i	visionen	är	fortfarande	aktuella	
med	vissa	undantag	som	att	befolkningsprog-
nosen	nu	ser	annorlunda	ut	och	beslut	om	att	
tunnelbanan	ska	dras	till	Barkarby	är	fattat.	

Idéer att bygga vidare på

•	 Skapa en mer inbjudande atmosfär genom 
att göra entréen från pendeltågsstationen 
mer öppen och ljus. 

•	 Se över möjligheter att bygga ett ”ungdo-
mens hus”.

•	 Sammanlänka gallerian och kommunalhu-
set med ett nytt medborgarhus.

•	 Bebygga del av Vasaplatsen med bostäder. 

Analys	och	förslag
BAU	på	uppdrag	av	Citycon,	2010

I	egenskap	av	både	centrum-	och	markägare	
gjorde	Citycon	med	hjälp	av	BAU	en	presen-
tation	av	idéer	för	utveckling	av	Jakobsbergs	
centrum.		

BILAGA
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Idéer att bygga vidare på

•	 Analysens tankar kring förtätning, silning 
och kvartersstruktur.

•	 Riktlinjerna ger utvecklingsprogrammet en 
bredare grund att stå på.

Analys	och	Idéskiss
Utopia	Arkitekter,	2011

Genomförd	analys	av	bland	annat	Jakobs-
bergs	centrum	med	fokus	på	kopplingar	och	
stadsstruktur.	Analysen	och	riktlinjerna	är	
framtagna	ur	ett	övergripande	perspektiv	
och	är	i	stort	aktuella	även	idag.	

Idéer att bygga vidare på

•	 Förändringar och förbättringar av hur 
Jakobsberg uppfattas kan åstadskommas 
genom att individualisera befintligt   
bebyggelsebestånd.

•	 Tydliga förtätningsmöjligheter på redan 
hårdgjord mark.

I l lustrat ion av Arken Arki tekter

Kompletterande	bebyggelse	befintliga	

kvarter,	Arken	Arkitekter,	2011

Arken	Arkitekter	har	genomfört	volymstudier	
och	skissat	på	hur	Jakobsberg	skulle	se	ut	om	
den	befintliga	bebyggelsen	förtätades,	byggdes	
om/på	samt	fick	en	annan	färgsättning.
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Idéer att bygga vidare på

•	 Ett högintressant perspektiv på täthet och 
utveckling som visar att Jakobsberg har 
stor potential.

•	 Det går att hållbart få in många bostäder 
på samma yta som idag.

•	 Kvartersform bekräftas som ett bättre verk-
tyg än andra typologier när stadsmässighet 
ska skapas.

Tätare	regionala	stadskärnor,		 	

Stockholms	läns	landsting,	2011

I	rapporten	har	tre	olika	bebyggelsescenarier	
testats	på	Jakobsberg;	komplettera,	exploatera	
och	förvandla.	Skillnaden	i	de	olika	scenari-
erna	är	exploateringsgraden	och	med	vilken	
huvudsaklig	bebyggelsetopologi	förtätning	ska	
ske.	Slutsatsen	är	att	tätheten	ökar	mest	i	sce-
nario	”förvandla”	som	skapar	ett	befolknings-
underlag	för	service,	handel	och	kultur	som	
skulle	göra	Jakobsberg	till	en	stadskärna	i	pa-
ritet	med	städer	som	Karlstad	och	Sundsvall.	I	
”förvandla”	byggs	ny	bebyggelse	i	kvartersform	
och	Jakobsberg	kompletteras	med	nya	gatu-
stråk	vilket	ökar	tillgängligheten	och	skapar	
förutsättningar	för	en	levande	stadskärna.

Landstinget,	genom	TRF,	har	med	analyserna	
som	grund	pekat	ut	nyckelfrågor	för	stadsut-
veckling	i	de	regionala	stadskärnorna;

•	 Kollektivtrafiken	är	en	grundläggande	fak-
tor	kring	vilken	frågan	om	utvecklingen	av	
de	regionala	stadskärnorna	bör	kretsa.

•	 De	regionala	stadskärnorna	innehåller	
verksamhetsområden	som	utgör	en	viktig	
förtätningsresurs.

•	 Grönområden	hamnar	ofta	i	fokus	vid	
förtätning	och	när	stadsdelar	med	få	grön-
områden	förtätas	kan	en	ny	park	behöva	
anläggas.

•	 Modernismens	öppna	bebyggelsetyp	har	
ett	stort	förtätningsutrymme	och	kan	i	
vissa	fall	omvandlas	till	en	mer	sluten	be-
byggelsetyp.

•	 Ett	integrerat	stadsrum	är	en	grundförut-
sättning	för	stadsliv	i	de	regionala	kärnor-
na.	Gatunätet	ska	betraktas	som	ett	stads-
rum	för	fotgängare	istället	för	en	barriär	
och	störningskälla.

Idéer att bygga vidare på

•	 Fokus bör ligga på att addera sluten   
bebyggelse i Jakobsberg.

•	 Tillgängligör stationen tydligare och öka 
dess upptagningsområde genom att   
exempelvis skapa möjligheter till   
genvägar i rummet.

Stockholmsregionens		 	 	
regionala	stadskärnor,		 	 	
Stockholms	län	landsting,	2013

Studien	är	gjord	för	att	utveckla	kunskapen	
om	vilka	stadskvaliteter	som	efterfrågas	av	de	
boende.	Den	visar	även	vilken	typ	av	be-
byggelse	som	finns	i	Jakobsberg.	I	och	med	
Jakobsbergs	modernistiska	arv	är	det	föga	
förvånande	att	studien	visar	på	att	bebyg-
gelsen	är	övervägande	medelhög	öppen	och	
att	det	i	dagsläget	knappt	finns	någon	sluten	
bebyggelse.	Den	slutna	bebyggelsekategorin	
är	bäst	lämpad	att	skapa	förutsättningar	för	
stadsmässighet.	Analysen	visar	även	att	det	
finns	åtta	parametrar	som	kan	förklara	prisva-
riationen	på	bostäder,	varav	sju	är	stadskva-
liteter	(se	illustration	högst	upp	till	höger	på	
sidan).	Vidare	har	öppna	bebyggelseformer	
som	lamell-	och	punkthus	lägre	attraktivitet.		
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Idéer att bygga vidare på

•	 Ny bebyggelse ska försköna stadskärnan.

•	 Mer urban miljö var önskvärt där leder 
görs om till gator.

•	 Baksidor kan kompletteras och byggas bort.

•	 Gör Riddarparken större.

•	 Komplettera med bebyggelse i de storskaliga 
sextiotalsmiljöerna.

Genomförd	medborgardialog

Hösten	2013	hölls	två	workshops	om	utveck-
lingen	av	Jakobsbergs	centrum,	baserade	på	
STEP-metoden.	Vid	dessa	tillfällen	fick	bo-
ende,	tjänstemän	och	byggherrar	möjlighet	att	
tänka	fritt	kring	ny	bebyggelse.	Deltagarna	fick	
utifrån	framtagna	typologier	välja	vilken	stads-
typ	de	vill	att	Jakobsberg	ska	utvecklas	med.	
Majoriteten	av	deltagarna	ville	se	mer	av	träd-
gårds-,	villa-,	små-	och	stenstad	och	mindre	
av	funktionalistisk	stad,	profileringsarkitektur,	
småhus-	och	radhusområden.	Det	framgick	
även	att	gemensamma	gårdar,	gröna	ytor	och	
levande	miljö	för	barn,	mycket	träd	och	”nära	
till	allt”	är	viktiga	i	den	framtida	planeringen.	
Sundbyberg	nämndes	som	exempel	på	en	bra	
mix	och	önskemål	framfördes	om	att	”blanda	
stenstad	och	småstad”.

Så	kallade	Värderosor	sammanställdes	utifrån	
deltagarnas	svar.	Värderosen	är	ett	verktyg	för	
att	utvärdera	hur	bra	olika	stadstyper,	städer	
eller	stadsdelar	fungerar.
	
- Se mer i Utveckling av Jakobsbergs centrum,   
  delrapport från två workshops år 2013.



KAPITEL 6 / BILAGA

46 UTVECKLINGSPROGRAM 2016-03-09

På promenad genom Jakobsberg
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Följande sidor tar oss med på en promenad i Jakobs-
berg från väst till öst. Promenaden syftar till att på ett 
tillgängligt och beskrivande sätt synliggöra Jakobsbergs 
stadsmiljö, dess unikitet, styrkor respektive svagheter 
och utvecklingsmöjligheter.
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Promenaden	startar	vid	det	gamla	kommunal-
huset	med	posthuset	och	Jakobsbergs	parke-
ringshus	intill	Viksjöleden	i	fonden.		Redan	de	
första	bilderna	speglar	Jakobsbergs	karaktär	
med	tydliga	årsringar,	bebyggelsevariation,	
kommunikationsintensivitet,	barriäreffekter	
och	otydlig	rumsbildning.	Kontrasten	mel-
lan	det	gamla	kommunalhusets	låga	volym	i	
bränt	tegel	och	sadeltak,	Posthusets	dominanta	
siluett	och	glashusets	postmoderna	anslag	är	
slående.	Viksjöleden	avgränsar	i	norr	som	en	
öst	–	västlig	barriär.	Området	kring	tunnelba-
neuppgången,	som	nylegen	utformats	som	en	
shared	space,	skulle	med	fördel	kunna	kantas	
av	byggnader	med	funktioner	för	allmänheten	i	
bottenvåningarna.	

Promenaden	leder	västerut	via	den	nya	entrén	
till	järnvägsstationen.	Järnvägen	och	stationen	
ger	en	tydlig	dualitet	i	rummet.	Stationen	med	
pendeltåg	och	bussterminal	är	Jakobsbergs	
kommunikationsnod	för	kollektivt	resande.	
Det	är	den	7.e	största	pendeltågsstationen	i	
Stockholmsregionen	och	totalt	har	pendeltåg-
stationen	och	bussterminalen	drygt	18	000	
påstigande	per	dag.	

Detta	ger	mycket	goda	förutsättningar	för	
rörelse,	exploatering	och	framtida	utveck-
ling	av	Jakobsberg.	Stationen	och	framförallt	

banområdet	är	samtidigt	en	tydlig	delare	av	
rummet	som	ger	upphov	till	barriäreffekt	och	
gränsvacuum.	För	att	minska	barriäreffektens	
verkan	måste	fler	flödespunkter	och	passager	
tillskapas.	

Under	2016	pågår	arbete	med	att	färdigställa	
den	södra	uppgången.	Väl	färdigställd	medför	
den	att	den	funktionella	barriäreffekten	mins-
kar.	

En av Stockholmsreg ionens 
s tör s ta kol lekt ivtraf ikstat ioner.

En var ierad bebygge l sekaraktär 
med tydl iga årsr ingar känne-
tecknar Jakobsberg.

2
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Kvar nplan är e t t  väl fungerande s tadsr um.

Tydl igt  gångstråk som har moniserar med den 
småskal iga bebygge l sen.

och	bilar	separerade	enligt	det	funktionsupp-
delade	idealet.	Traditionella	stadsgator	-	med	
målpunkter	och	siktlinjer	-	saknas.	Gaturum-
met	och	strukturen	är	uppbruten	och	osam-
manhängande.	Staden	är	planerad	som	se-
parata	delar	med	få	kopplingar	för	naturliga	
flöden.	Gående	är	allt	som	oftast	hänvisade	till	
park-	och	gångstråk	eller	upptrampade	stigar.	
För	gående	utan	lokalkännedom	kan	sådana	
miljöer	uppfattas	som	svårorienterade.

Parkstråket	som	leder	väster	mot	Västerby	
och	Veckovägen	är	estetiskt	tilltalande	och	
prydligt.	Kvarnvägens	brunbrända	tegelhus	
i	olika	skalor	följer	terrängen	på	ett	naturligt	
sätt.	Stadsrummet	kan	upplevas	både	intimt	
och	luftigt,	i	en	mänsklig	skala.		I	andan	av	en	
funktionsuppdelad	stadsstruktur,	där	var	sak	
har	sin	plats	med	ett	centrum	för	kommersi-
ella	och	offentliga	verksamheter,	saknas	ofta	
målpunkter	utöver	bostäder	om	man	prome-
nerar	i	valfri	riktning	från	centrumbildningen.	
Vi	kommer	fram	till	Veckovägen,	promenad-
turens	västliga	ände.	Efter	storgårdskvarteret	
på	Veckovägen	tar	Viksjöleden	vid.	Området	är	
en	tydlig	unik	årsring	i	Jakobsberg.	Vissa	delar	
har	en	town	house-känsla	möjligen	inspirerat	

av	planlösningar	mer	vanliga	på	andra	ställen	i	
Europa.	Bostäder	med	inbyggda	garageportar,	
kantstensparkering	och	öppna	parkeringsplat-
ser	är	tydliga	element	i	stadsrummet,	lokaler	i	
gatuplan	saknas,	så	när	som	på	en	dagligvaru-
butik	och	pizzeria.	Storgårdskvarteret	ger	dock	
en	tydligare	känsla	av	vad	som	är	offentligt	och	
vad	som	är	privat	i	gaturummen.	Något	som	
kontrasterar	mot	Jakobsbergs	mer	lösa	stads-

Promenaden	för	oss	under	järnvägen,	genom	
arkaden	i	kv.	Fågelsången	från	1960-talet.	
Här	möts	vi	av	Kvarnplan,	ett	relativt	välfung-
erande	torg.	Det	finns	en	påtaglig	småskalig	
rumsbildning	med	verksamhetslokaler	i	gatu-
plan	i	norr	och	Jakobsbergs	kyrka	i	väster.	Här	
råder	inte	samma	funktionsuppdelning	som	i	
stora	delar	av	övriga	Jakobsberg.	Fastigheten	
är	mångfunktionell	och	rymmer	både	boende	
och	verksamheter	i	gatuplan	vilket	ökar	möj-
ligheten	till	ett	mer	livfullt	gaturum.	Utöver	
kommers,	service	och	arbetstillfällen	bidrar	
verksamheter	i	gatuplan,	med	sitt	öppna	anslag	
mot	torgrummet,	till	att	öka	den	upplevda	
känslan	av	trygghet.	

En	portal	med	gångstråk	genom	kyrkan	leder	
oss	vidare	västerut.	Här	är	fotgängare,	cyklister	

4
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Town house- inspirerad fasad på s torgårds-
kvar tere t  -  Veckovägen.

rumsbildningar.	Avsaknad	av	målpunkter	för	
allmänheten	gör	västra	Jakobsberg	främst	till	
en	plats	för	de	som	bor	där.

Promenaden	för	oss	vidare	till	Vibblaby	ängar.	
En	sammanhängande	grön	oas	i	sydvästra	
delen	av	Jakobsberg.	Här	finns	plats	för	åter-
hämtning,	rekreation	och	lek.	Parken	är	på	
sina	ställen	vackert	utformad	med	välvuxna	
träd	som	ger	svalka	och	skydd,	olika	gångstråk	
korsar	stora	fria	gräsytor	och	området	upplevs	
dagtid	som	ljust	och	luftigt.	

Parken	angränsar	till	sport-	och	fritidskluster	i	
syd	och	väst	och	Kvarnbacken	i	öst.	Vibblaby	
ängar	och	Kvarnbacken	separeras	dock	av	en	
handfull	enplansbyggnader	för	skoländamål	
som	bryter	upp	grönytorna.		

Entrén	till	Kvarnbacken	är	otydlig	från	Vibb-
laby	ängar.	Den	vildvuxna	karaktären	av	natur	
kan	upplevas	som	svårgenomtränglig.	Väl	på	
väg	upp	för	backen	möts	gående	(vintertid)
av	isiga	stigar	och	slitna	papperskorgar.	När	vi	

Sambandet  mel lan Vibblaby ängars  pr ydl iga 
parkstr uktur och Kvar nbacken br yts  av på 
et t  o förde lakt igt  sät t .

Möj l igheter  f inns at t  utveckla br i s ten på 
tydl iga entréer  t i l l  Kvar nbacken.

nått	toppen	på	Kvarnbacken,	på	fundamentet	
där	Kvarnen	en	gång	stod,	framstår	parkens	
centrala	läge,	den	natursköna	miljön	och	
vidsträckta	utsikten	som	topografin	medger.	
Kvarnbacken	kan	också	ses	som	en	isolerad	ö	
från	resten	av	Jakobsberg	utan	tydliga	entréer,	
kopplingar	och	målpunkter.	

8
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Kvarnbackens	ställning	i	Jakobsberg	med	
kulturhistoriska	förtecken	gör	platsen	unik.	
Utvecklingspotentialen	är	stor,	både	som	
stadspark	med	koppling	till	bostadsbebyg-
gelse,	sambandet	med	Vibblaby	ängar	och	
som	destination.	Åtgärder,	stora	som	små,	
kan	göra	Kvarnbacken	till	en	plats	och	desti-
nation	som	har	en	dragningskraft	såväl	lokalt	
som	i	ett	regionalt	sammanhang.	

Nästa	sträcka	av	promenaden	sträcker	sig	
från	Kvarnbacken	ner	mot	sydväst	till	Jakobs-
bergs	huvudsakliga	idrotts-	och	skolområde.	
I	den	funktionsseparerade	anda	som	präglar	
Jakobsberg	finns	ett	speciellt	idrottsområde.	
Idrottsområdet	drar	nytta	av	klustrets	inne-
boende	styrka	i	att	det	är	här	som	invånarnas	
mesta	idrottsutövning	sker.	Många	männ-
iskor	rör	sig	här	under	flertalet	timmar	på	
dygnet.	Miljön	kan	med	fördel	utvecklas	för	
att	bli	mer	mångfunktionell.		

Med	en	tätare	struktur	med	fler	funktioner	
samlade	på	samma	ställe,	såsom	bostäder	av	
olika	slag	och	andra	publika	verksamheter	kan	
området	ytterligare	öka	sin	attraktionskraft	och	
ge	Jakobsberg	en	tydligare	målpunkt.

Vidsträckt  uts ikt  f rån Kvar nbacken.

Fundament t i l l  gamla kvar nen och igenvuxen 
s ikt l in je  mot Folkhögskolan.

Idrot t sområdet  är  en des t inat ion som har 
s tor  möj l ighet  at t  utvecklas  och knytas tyd-
l igare t i l l  övr iga de lar  av Jakobsberg.
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Promenaden	vänder	nu	österut	på	Mjölnar-
vägen	mot	Järfällavägen.	Precis	några	meter	
intill	Järfällavägen	slutar	Mjölnarvägen	tvärt	
i	en	vändplats,	en	säckgata	karakteristisk	för	
modernistisk	stadsplanering.	VIlket	förhindrar	
naturliga	flöden	i	stadsrummet.	Idrottsområ-
det	blir	därmed	i	mindre	grad	tillgängligt	från	
övriga	Jakobsberg.	

Från	platsen	där	vi	står	ser	vi	Nybergs	torg	och	
dess	1950-talsmiljö	rakt	öster	om	Mälarbanan,	
utmed	Frihetsvägen.	Järfällavägens	östra	sida	
kantas	på	respektive	sida	av	Frihetsvägen	med	
olika	epoker	av	stadsbyggnad.	I	det	nordöstra	
hörnet	står	en	stor	byggnad,	en	postmodernis-
tisk	monolit,	som	bland	annat	inrymmer	kom-
munala	verksamheter,	kontor	och	gym	med	
förgårdsmark	indraget	från	Järfällavägen.	

Mittemot	står	etapp	1	av	det	nya	stadsutveck-
lingsområdet	Söderdalen.	Kvarteret	är	utfor-
mat	med	tydlig	inspiration	från	förmoder-
nistisk	traditionell	stadsplanering.	Kvarteret	
markerar	tydligt	vad	som	är	offentligt	kontra	
privat	stadsrum	och	har	en	vertikal	fasad-
uppdelning	med	puts	i	olika	färger	som	ger	
byggnaderna	både	individualitet	och	variation.		
Kvarteret	kantar	direkt	till	trottoar	utmed	
Järfällavägen	och	har	lokaler	i	gatuplan.	Ett	
långsammare	flödestempo	i	stadsrummet	ökar	
möjligheterna	för	lokalerna	att	locka	förbipas-
serande.	

Br is ten på natur l ig  koppl ing f rån Mjölnar-
vägen t i l l  Järfäl lavägen/Fr ihetsvägen hin-
drar s tadsr ummets  natur l iga f löde . 

13
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Järfäl lavägen nor r  om Mälar vägen har s tor 
potent ia l  at t  b l i  en r ikt ig  s tadsgata.

Det	första	kvarteret	i	Söderdalen	är	ett	möjligt	
startskott	på	att	omvandla	Järfällavägen	från	
att	vara	barriärskapande	till	att	bli	en	stadsgata	
och	därmed	ett	viktigt	steg	i	utveckling	av	Ja-
kobsberg	till	bli	en	mer	tät	och	sammanhäng-
ande	stad.	

Promenaden	fortsätter	norrut	längs	med	
Järfällavägen.	Gatumiljön	är	brokig	och	snabb.	
Stora	obyggda	ytor	kantar	vägen.	Omvand-
lingspotentialen	från	väg	till	betydelsefull	
stadsgata	är	stor.	Åt	väster	syns	Kvarnbacken,	
åt	norr	bussterminalen	och	stationen.	Vi	pas-
serar	bygget	av	den	nya	södra	uppgången	för	
stationen	och	får	för	stunden	nöja	oss	med	att	
använda	samma	uppgång	som	tidigare	för	att	
åter	ankomma	till	centrumområdet.	

14
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Nu	står	vi	på	Riddarplatsen,	det	huvudsak-
liga	stråket	i	centrala	delarna	av	Jakobsberg.	
Vi	möts	av	den	offentliga	konsten	i	form	av	
skulpturen	”Pojken”	en	relativt	ny	och	om-
tyckt	identitetsbärare	för	Jakobsberg.

Centrumområdet	utanför	gallerian	upplevs	i	
stora	drag	i	samma	anda	som	promenaden	hit-
tills	har	bjudit	på.	Arkitekturen	och	stadsrum-
met	är	varierat	där	olika	årsringar	samspelar	
och	både	trafikseparering	och	funktionsupp-
delning	är	märkbara	inslag	i	stadsrummet.	

Tiden	har	satt	sina	spår	på	Riddarplatsen.		
Platsen	är	inarbetad	i	Jakobsberg,	en	natur-
lig	mötesplats	som	sjuder	av	liv	dagtid	men	
upplevs	också	som	ganska	rörig,	med	olika	
varianter	av	belysning,	trafikhinder,	fontäner,	
tält	för	torghandel,	bänkar,	trädplantering	
och	en	något	skymd	galleriaentré.	Den	största	
skillnaden	mot	Jakobsbergs	övriga	stadsrum	är	

Kommunhuset  och Riddar platsen 
med ”Pojken i  förg r unden”.

folklivet.	Koncentration	av	handel,	service	och	
arbetsplatser	till	centrum	medför	att	det	här	
finns	ett	livfullt	stadsrum.	

Bostadshusen	och	dess	bottenvåningar	är	
främst	riktade	mot	platsen	i	syfte	att	rama	in	
och	stärka	Riddarplatsen.	Detta	tillsammans	
med	inomhusgallerians	funktion	som	introvert	
väderskyddad	anläggning	gör	att	stora	delar	
av	miljön	som	är	utanför	blir	mer	eller	mindre	
baksidor,	utan	folkliv.	Den	luftiga	stadsstruk-
turen	gör	även	att	markanvändningen	på	bak-
sidorna	blir	mindre	effektiv.	Det	finns	platser	
som	inte	används	optimalt.	

Riddar platsen har p lats  för  urbana verksam-
heter  i  bot tenplan som främjar gatul ivet .

Den introver ta s t r ukturen skapar många 
baksidor och platser  utan fo lk l iv.
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Promenaden	fortsätter	söderut	från	Rid-
darplatsen,	längs	med	det	svagt	bågformade	
kommunhuset	och	Vasaplatsen	till	Allmoge-
platsen.	Det	centrala	stråket	upplevs	som	ett	
intimt	stadsrum,	mycket	tack	vare	dess	cen-
trala	placering	intill	tät	bebyggelse	med	lokaler	
i	gatuplan.	HSBs	förtätning	med	bebyggelse	i	
sluten	kvartersform	från	90-talet	har	bidragit	
till	att	tydliggöra	stråket.	En	fördel	med	att	
komplettera	och	förtäta	med	bebyggelse	på	
tomma	platser	och	impediment	i	en	befintlig	
stad	eller	stadsdel	är	att	marknadsunderlaget	
för	service,	handel	och	kultur	ökar.	En	tätare	

stadsdel	med	sammanhängande	gaturum	på	
gåendes	villkor	ger	en	starkare	ekonomisk	
grund	för	serviceenheter	i	gatuplan	att	nära	av.	
Kvarter	som	innehåller	en	blandning	av	bostä-
der,	arbetsplatser	och	lokaler	för	handel	och	
service	skapar	förutsättningar	för	ett	område	
att	leva	under	fler	timmar	på	dygnet.		

Vasaplatsen	ansluter	i	Allmogeplatsen,	även	
det	en	tydlig	och	intim	torgbildning	tillika	bra	
stråk.	Blickar	vi	österut	ser	vi	att	det	återfinns	
handel	och	restaurangverksamhet	i	bottenplan	
medan	den	västra	sidan	utgörs	av	kommunhu-
sets	gavel	och	centrumanläggningen.	Den	låga	
skalan	med	inslag	av	gröna	ytor	och	välpla-
cerade	sittmiljöer	gör	att	torget	och	stråket	
upplevs	som	ombonat	och	tydligt.	Blickar	vi	
västerut	blir	däremot	kontrasten	stor.	Strå-
ket	slutar	tvärt.	Få	människor	rör	sig	där,	på	
grund	av	barriäreffekten	från	järnvägen.	Den	
nya	södra	stationsuppgången	kommer	troligen	
att	ha	en	positiv	effekt.	

Vasaplatsen som binder  samman Riddar plat-
sen med Al lmogeplatsen är väldef inierat  och 
tydl igt .

Bar r iärer  har negat iv påverkan på s tadens 
fo lk l iv och f löden.

Al lmogeplatsens int ima skala ber ikar  
uppleve l sen av centrala Jakobseberg.
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Promenaden	fortsätter	västerut	mot	Tornér-
platsen	och	Tornérparkeringen.	Tornérplatsen	
har	en	speciell	karaktär	med	utvecklingspo-
tential.	Platsen	påverkas	idag	av	den	påtaglia	
siluetten	från	de	två	tvillinghöghusen,	blandat	
med	en	stadsmiljö	som	har	mer	av	baksideska-
raktär.	Platsen	kan	vinna	på	att	organiseras	
tydligare.	Området	upplevs	som	urbant	men	
också	som	något	av	en	antites	till	ett	ordnat	
stadsrum.	Exepel	på	invånarens	viljeyttring	
till	att	ta	plats	i	det	offentliga	rummet	kan	här	
ses.	Vid	Tornérplatsen	har	invånarna	nämligen	
ordnat	med	en	egen	urban	tillsammmansod-
ling	och	insektshotell.	Små	inslag	som	bryter	
av	det	storskaliga	och	tydligör	att	staden	är	till	
för	människorna.

Efter	Tornérplatsen	tar	en	för	många	bilplane-
radeområden	karakteristisk	syn	vid,	de	öppna	
stora	parkeringsytorna.	Riddarparkeringen	
och	Tornérparkeringen	tar	plats	i	stadsrum-
met.	Hur	marken	används	växlar	över	dygnet.	
Dagtid	är	parkeringarna	välanvända,	de	fyller	
en	funktion	för	människor	som	väljer	att	ta	
bilen	till	Jakobsberg,	kanske	främst	för	att	
nyttja	centrumanläggningens	utbud.	Under	
kvälls-	och	nattetid	är	platserna	dock	relativt	
ödsliga	vilket	bidrar	till	otrygghet	och	sämre	
ekonomisk	användning.	Platsernas	storlek	gör	
att	potentialen	för	komplettering	med	bebyg-
gelse	eller	park	på	ytorna	är	god.	Parkeringsy-
tor	i	markplan	kan	vara	bra	för	centrumhandel	

men	är	inte	avgörande,	centrumets	helhet	
med	utbud	och	efterfrågan	styr.	Goda	parke-
ringsmiljöer	i	garage	som	är	fräscha,	logiska,	
multifunktionella	och	ligger	med	god	koppling	
till	handelsplatsen	bidrar	inte	bara	med	flöden	
till	centrumet	utan	möjliggör	för	ett	tätare	och	
mer	levande	stadsrum.

Parker ingsplatser  i  markplan tar  upp 
mycket  yta för  ens idig användning.

Ti l l sammansodl ing och insektshote l l  är  e t t  spännande 
boendeini t iat iv i  den urbana mil jön.
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Kontrasten	mellan	parkeringsmiljöerna	och	
Riddarparken,	centrala	Jakosbergs	park,	är	
slående.	Den	gröna	lungan	är	välanvänd	och	
bidrar	även	till	en	bättre	närmiljö	genom	eko-
systemtjänster	i	form	av	svalka	och	bättre	luft.	
Parken	är	en	tydlig	målpunkt	och	destination	i	
stadsrummet.		

Med	Riddarparken	bakom	oss,	promenarar	
vi	vidare	mot	öster	in	i	det	som	benämns	som	
Engelbrektsområdet.	Området	är	ett	av	Ja-
kobsbergs	kärnområden	sprungen	ur	moder-
nismens	idéer	och	realiserat	under	miljonpro-
grammets	dagar.	

Karaktären	i	stadsrummet	är	slåend.	Gröna	le-
diga	parkstråk	leder	människan	separerat	från	
annan	trafik.	Stadsrummet	är	luftig	och	glest	
med	uppväxt	grönska	mellan	husen.	Husen	
består	nästan	uteslutande	av	bostäder	i	sju	-	
åtta	våningars	parallellt	ställda	lamellhus,	för	
att	maximera	ljusinsläpp	och	känsla	av	rymd	
och	luft	i	lägenheterna.	Arkitekturen	är	enhet-
lig	och	stramt	återhållsam	i	gråvit	puts.		

Bristen	på	individualitet,	tydlighet	i	vad	som	är	
offentligt	och	privat	rum	samt	osammanhäng-
ande	gaturum	gör	att	området	kan	upplevas	
som	storskaligt,	monotont	och	svårorienter-
bart.	Grönskan,	luftigheten	och	trafiksepara-
tionen	har	sina	kvaliteter.	

Modernismens	idé	om	bostadshus	i	parknatur	
har	ofta	istället	resulterat	i	miljöer	med	många	
hårdgjorda	parkeringsytor.	

Människans	inneboende	mobilitet,	nyfiken-
het	och	behov	av	möten,	att	sammanlänkas	
med	andra	människor	på	andra	platser	har	
underskattats.	Potential	att	skapa	ett	tätare	
och	mer	livfullt,	sammanhängande	stadsrum	
finns.	Försök	har	gjorts	med	att	individualisera	
befintliga	fasader	för	att	skapa	mer	variation	i	
rummet.	Resultatet	är	förhållandevis	gott	och	
något	annat	än	ursprunget	har	adderats.	

Utöver	att	koppla	samman	Engelsbrektsom-
rådet	med	andra	stadsdelar	genom	ett	kon-
tinuerligt	vägnät	behövs	även	ny	bebyggelse	
inne	i	området	för	att	bryta	av	och	skapa	en	
förändring	i	stadsbilden.	Olika	boendeformer	
och	fler	funktioner	som	skapar	liv	och	bidrar	
till	variation	i	stadsstrukturen	behövs.

Riddar parken är en omtyckt  park och mötes-
plats  i  centrala Jakobsberg som länkar ihop 
centr um med Engelbrektsområdet.
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1960-talets	planering	utgick	från	att	ett	om-
råde	var	mer	eller	mindre	klart	när	de	var	
färdigbyggt.	Behov	av	ytterligare	komplette-
ringar	inom	området	räknade	man	inte	med.	
Potential	finns	dock	för	komplettering,	men	
det	måste	utformas	nogsamt	i	samråd	med	de	
boende	i	området.		

Vi	rör	oss	via	parkstråket	söderut	mot	Engel-
brektsvägen,	den	rejält	uppväxta	naturen	i	
form	av	höga	träd	är	påtaglig.	Parkstråket	
övergår	i	en	säckgata/återvändsgränd	för	bilar.	

Väl	framme	vid	Folkungavägen	möts	vi	av	
en	prydlig	stadsled	med	alléstruktur	mellan	
körbanorna.	Att	vägen	främst	är	avsedd	för	
biltrafik	är	tydlig.	Trottoarer	utan	varken	kopp-
ling	till	bebyggelse	eller	välplanerad	förgårds-
mark	gör	att	hastigheten	för	gående	blir	hög,	
eftersom	det	inte	finns	platser	och	målpunkter	
på	vägen	för	paus	och	annan	aktivtet	än	att	
gå.	Ytan	används	därmed	som	ett	flödesrum	
istället	för	stadsrum.	Bostadsbebyggelsen	har	
allt	som	oftast	slutna	gavlar	mot	vägen,	utan	
lokaler	i	bottenplan.	Möjlighet	för	annan	akti-

vitet	än	att	gå	är	därmed	begränsad.	Potential	
finns	att	förtäta	med	bebyggelse	mot	gatan	
med	möjlighet	för	lokaler	i	bottenplan	på	väl	
avvägda	platser	som	skulle	bättre	skapa	en	gata	
på	gåendes	villkor	och	ge	en	tydligare	entré	till	
Jakobsberg.	

Moder nis t i ska områden har of ta s tora 
kval i te ter  i  samspele t  mel lan natur och 
bebygge l se .

Möj l ighet  f inns at t  skapa en mer sam-
mankopplad gatustr uktur och et t  int i-
mare gatur um.

Att  individual i sera 
bebygge l sen ger  var ia-
t ion och ökar or ienter-
barheten. 

Potent ia l  f inns at t  skapa et t 
sammanhängande s tadsr um-
genom komplet ter ng mel lan 
gavlar na. 
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Promenaden	fortsätter	söderut	över	Folkunga-
vägen	och	anländer	till	ytterligare	en	tydlig	
årsring	i	Jakobsbergs	stadsbild.	1950-talsom-
rådet	kring	Margaretavägen	/	Hammarvä-
gen	bjuder	på	en	småskalig	struktur	med	ett	
relativt	tydligt	definierat	stadsrum.	Husen	är	i	
låg	skala,	3-4	våningar,	med	varierad	form	och	
färgsättning.	Likt	det	tidigare	Engelbrektsom-
rådet	består	området	nästan	uteslutande	av	
bostäder.	På	sina	håll	finns	små	hörnlokaler.	
Området	är	lugnt.	Här	finns	större	halvslutna	
privata	innergårdar	som	är	definierade	gröna	
oaser	i	rummet.	Området	saknar	i	mångt	och	
mycket	målpunkter	och	är	mest	en	angelä-
genhet	för	de	boende.	Den	varierande	färg-
sättningen	och	i	viss	mån	utformningen	av	
bebyggelsen	gör	området	relativt	lättorienterat.	

Utvecklingspotentialen	i	området	rör	i	för-
sta	hand	att	tydligöra	kopplingar	med	övriga	
Jakobsberg.	De	gröna	gårdarna	har	även	här	i	
viss	mån	funktion	som	parkeringsplats.	Bättre	
kopplingar	mot	övriga	Jakobsberg	och	kol-
lektivtrafik	skulle	kunna	minska	bilberoendet	
i	området	vilket	kan	ge	möjlighet	att	gårdarna	
återfår	ursprunglig	funktion	som	plats	för	
rekreation	och	paus.					

Promenaden	närmar	sig	sitt	slut	och	vi	rör	
oss	mot	nordost.	Bristande	genhet	och	kopp-
lingar	i	stadsmiljön	är	här	tydliga.	Vi	rör	oss	
upp	i	terrängen,	över	stock	och	sten,	på	en	hal	
upptrampad	stig	genom	snårig	sly	som	skiljer	
bostadsområdet	vid	Hammarvägen	från	Dack-
evägen.	

Att ta reda på hur människor går i  r um-
met skapar ins ikt  om br i s ter  och möj l igheter 
t i l l  f löden och var insatser  kan göras för  at t 
under lät ta f ramkomligheten.

Genom att  koppla ihop Engelbrektsvägen 
med Magnusvägen skapas e t t  mer t i l l -
gängl igt  s tadsr um.
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Blickar	vi	söderut	ser	vi	hur	Dackevägen	för-
svinner	upp	mot	Söderhöjden,	ett	område	som	
ligger	geografiskt	avskilt	från	övriga	Jakobs-
berg.	Dackevägen	liknar	en	landsväg,mindre	
intressent	som	promenadväg.	Hög	hastighet	
råder	för	bilar	som	passerar,	trots	att	vägen	
leder	till	den	geografiskt	mest	centrala	delen	i	
den	regionala	stadskärnan.	

Utvecklingspotentialen	på	lång	sikt	är	enorm.	
Idag	är	Söderhöjden	Jakobsbergs	södra	ände.	
Men	bara	några	hundratal	meter	bort	ligger	
Barkarby	handelsområde	och	den	första	etap-

pen	av	Barkarbystaden,	ett	av	Europas	största	
stadsutvecklingområden.	Genom	att	koppla	
samman	Söderhöjden	med	Barkarby	skapas	
förutsättningar	för	tillväxt	av	nya	bostäder	och	
arbetsplatser	och	plats	för	fler	människor.	

Blickar	vi	österut	mot	E18	och	handelsområ-
det	ser	vi	det	som	utgör	en	entré	till	Jakobs-
berg,	nämligen	Hårsta	backe	och	intilliggande	
bensinstation.	Här	finns	goda	möjligheter	att	
genom	komplettering	av	bebyggelse	med	plats-
byggande	aktiviteter	och	omdaning	av	landska-

Dest inat ioner  och målpunkter  har s tor  påver-
kan på f löden i  s tadsr ummet.

Möj l ighet  at t  skapa en välkommnande en-
tréplats  vid bör jan på Folkungavägen från 
E18.

Det f inns s tor  utveckl ingspotent ia l  i  at t 
tydl igare binda ihop Söderhöjden med 
övr iga Jakobsberg.  

pet	skapa	en	tydligare	och	mer	välkomnande	
entré	in	till	Jakobsberg.	Läget	och	terrängen	
möjliggör	plats	för	andra	bebyggelsetyper	som	
breddar	Jakobsbergs	erbjudande	och	utbud.

Vi	passerar	norrut	över	Folkungavägen	in	på	
Birgittavägen,	promenaden	har	nått	sitt	slut,	vi	
står	vid	en	tydlig	målpunkt	i	östra	Jakobsberg,	
Jakobsbergs	sjukhus.	En	välbesökt	destination	
som	har	möjlighet	att	utvecklas	till	att	bli	mer	
mångfunktionell	och	integrerad	i	Jakobsbergs	
stadsmiljö.
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Nulägesanalys 

Jakobsberg	har	i	grunden	många	fina	värden	
att	slå	vakt	om	och	vidareutveckla	för	att	nå	
sin	fulla	potential.	Stadsbilden	är	något	som	
berör	människor	både	estetiskt	och	praktiskt.	
En	attraktiv	stadsmiljö	skapar	samhörighet	och	
stolthet	för	staden.	En	tillgänglig	stadsstruktur	
med	tydliga	mångfunktionella	stadsrum,	väl-
utvecklad	kollektivtrafik	och	hög	täthet	ger	fler	
möjligheter	till	möten,	ökad	kreativitet,	trygg-
het	-	förutsättningar	för	ett	mer	inkluderande	
och	hållbart	samhälle.	

Som	bilaga	till	detta	utvecklingsprogram	har	
en	nulägesanalys	utifrån	ett	gångtrafikantper-
spektiv	gjorts	-	På	promenad	genom	Jakobs-
berg.	Nulägesanalysen	belyser	unikiteten	och	
den	stora	variationen	i	Jakobsbergs	bebyg-
gelsestruktur.	De	flesta	bebyggelsetypologier	
finns	representerade,	främsta	undantaget	är	
större	områden	som	innehåller	den	klassiska	
kvarterstadens	struktur	med	slutna	kvarter	i	
tydligt	definierade	gaturum.	Detta	beror	till	

stor	del	på	att	Jakobsberg	har	planerats	efter	
modernismens	genombrott,	själva	antitesen	till	
den	traditionella	staden.	

Ett	slående	inslag	i	stadsmiljön	är	bristen	på	
kopplingar	och	återkommande	funktions-
uppdelning.	Mälarbanan,	Järfällavägen	och	
Viksjöleden	bildar	tunga	barriärer	som	avdelar	
Jakobsberg.	Exempelvis	är	kontakterna	mel-
lan	öst	och	väst	begränsade	till	några	enstaka	
punkter.	Brister	finns	i	koppling	mellan	olika	
centrala	funktioner,	mellan	skol-	&	idrottk-
lustret,	Kvarnbacken	i	väst	och	centrum	med	
bostadsområden	i	öst.	De	många	olika	stads-
delarna	ligger	dikt	an	varandra	men	är	intro-
verta	och	har	få	målpunkter	och	få	eller	inga	
naturliga	blandstråk	med	kopplingar	sinsemel-
lan.	Stadsrummet	blir	otydligt	och	svårori-
enterbart.	Funktionsuppdelning	och	bristen	
på	lokaler	med	plats	för	urbana	verksamheter	
i	gatuplan	gör	att	Jakobsbergs	stadsliv	blir	
lidande.	

Med	detta	som	utgångspunkt	går	det	dock	
tydligt	att	se	en	stor	utvecklingspotential	i	
Jakobsberg.	Det	är	redan	ett	etablerat	område	
med	många	boende	och	goda	kommunikatio-
ner	tillika	utpekat	som	en	regional	stadskärna	
där	förutsättningarna	är	bäst	för	att	skapa	en	
tätare	stadsstruktur.	Markanvändningen	kan	
nyttjas	effektivare,	de	många	impedimenten	
och	svagt	utnyttjade	markområdena	ger	bra	
förutsättningar	för	komplettering	av	bebyggel-
se.	Befintliga	vägar	kan	göras	om	till	stadsgator	
och	ett	mer	definierat	stadsrum	med	ökad	
genhet	kan	skapas	med	den	gående	människan	
som	utgångspunkt.
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