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Bakgrund
Fram till år 2030 beräknas Järfälla kommun 
växa från dagens 70 000 invånare till över  
100 000. Tillväxten förväntas främst ske i 
Barkarbystaden men även i Jakobsberg och i 
viss mån i Kallhäll. Jakobsberg är kommunens 
administrativa centrum och är tillsammans med 
Barkarby utpekat som en av Stockholmsregio-
nens åtta regionala stadskärnor i RUFS 2010 
(Regional utvecklingsplan för Stockholmsregio-
nen). De åtta stadskärnorna har potential att bli 
regionala knutpunkter där intensiv exploatering 
kan ske och på så sätt både komplettera och av-
lasta centrala Stockholm. Stockholmsregionens 
monocentriska struktur ska på sikt bli polycen-
trisk. 

Centrala Jakobsbergs struktur är starkt präglad 
av det modernistiska stadsbyggnadsidealet som 
till stor del bygger på funktionsuppdelning, stor-
skalighet och trafikseparering. Förutsättningen 
för förtätning och komplettering är därmed 
mycket god. Att genom förtätning ”läka ihop” 
centrala Jakobsberg och tydligare koppla ihop 
den regionala stadskärnan skapar förutsätt-
ningar för ett attraktivare Järfälla. Nya bostäder 
och ett ökat befolkningsunderlag leder även till 
utökade möjlighetet för service i form av bland 
annat handel och kultur samtidigt som närhet 
till tåg- och kollektivtrafik möjliggör smidigare 
resande för fler Järfällabor. 

Inledning

Uppdrag
Kommunstyrelsen gav 2013-11-25 §163 föl-
jande uppdrag: Kommundirektören får i upp-
drag att återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag till avgränsning och inriktning för kom-
mande detaljplaneetapper för utvecklingen av 
Jakobsbergs centrala delar. 

Syfte och mål
Utvecklingsprogrammet ska sammanställa 
och analysera redan framtaget material, visa 
på inriktning i övergripande nyckelfrågor och 
föreslå lämplig etappindelning för kommande 
detaljplaner och fungera som stöd i kommande 
detaljplanering.

Geografisk avgränsning
Eftersom programmet inte mynnar ut i en fysisk 
strukturplan är den geografiska avgränsningen 
inte avgörande eller statisk. Programområdet 
tar istället hänsyn till var möjligheterna finns att 
utveckla Jakobsberg med förtätning och vilka 
kopplingar som kan stärkas för att skapa bäst 
förutsättningar för ett hållbart samhälle. 

Programarbetet

Arbetet med utvecklingsplanen för Jakobsbergs 
centrala delar har bedrivits i projektform.

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 referensper-
soner bestående av tjänstemän från kommunsty-
relseförvaltningen, bygg- och miljöförvaltning-
en, kultur-, demokrati och fritidsförvaltningen 
samt barn- och ungdomsförvaltningen.



6

KAPITEL 2 / FÖRUTSÄTTNINGAR

UTVECKLINGSPROGRAM 2015-06-15

Förutsättningar

ANDRA PROJEKT SOM BERÖR

Även om centrala Jakobsbergs huvudsakliga 
utveckling skedde på 1960-talet har tiden inte 
stått stilla. Centrumanläggningen uppgradera-
des på 1990-talet och den prisbelönta Riddar-
parken anlades under samma årtionde. Andra 
bostads- och infrastrukturprojekt har också 
genomförts. 

Parallellt med att den allmänna stadsbygg-
nadsdiskussionen har skiftat bort från moder-
nism och funktionsseparering till att omfamna 
ett mer traditionellt stadsideal i uppdaterad 
tappning, har även idealet för Jakobsberg 
förändrats. Den förortsmässiga strukturen 
skapar funktionsuppdelning och barriärer 
vilket ses som en belastning. Kommunen 
ser att utvecklingen av täta stadskvaliteter är 
eftersträvansvärt för att möta framtida utma-
ningar demografiskt, attraktionsmässigt och ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Grundat i detta har 
både kommunen och privata aktörer under det 
senaste decenniet tagit fram olika utredningar, 
analyser, idéer och visioner för utveckling av 
Jakobsberg. Denna extensiva samling mate-
rial ligger till grund för programarbetet med 
Jakobsberg.

Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen - RUFS 2010
En viktig inriktning i RUFS är att komplettera 
den starka enkärnighet som Stockholms inner-
stad utgör med fler kärnor som är livskraftiga 
och kan stå för mycket av befolkningstillväxten 
i regionen. Åtta regionala stadskärnor bedöms 
ha potential att bli regionala knutpunkter där 
intensiv exploatering kan ske. Här ges Järfälla 
en betydande roll i regionen i och med att 
Barkarby-Jakobsberg ses som en av de möjliga 
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 bör utredas 
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Storregional ortsstruktur i östra Mellansverige

Karta från RUFS 2010 om Storregional  ortss truktur 
i  östra Mellansverige
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vidare inom ramen för arbetet med de regio-
nala 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.

Översiktsplanen - nu till 2030
I juni 2014 antogs en ny översiktsplan för 
Järfälla. En viktig utgångspunkt är att utveckla 
Barkarby-Jakobsberg till en regional stads-
kärna vilket innebär att kommunen behöver 
skapa en tät, sammanhängande och upple-
velserik stadsmiljö med urbana kvaliteter, fler 
boendemöjligheter, fler arbetsplatser och en 
bättre kollektivtrafik. 

• Bebyggelsen ska ha en genomsnittlig hög 
täthet och ha en tydlig stadskaraktär. Vid 
spårstationer ska exploateringsgraden vara 
hög. Bebyggelsen ska innehålla en bland-
ning av funktioner och ge plats för ett bra 
utbud av urbana verksamheter genom att 
aktivera bottenvåningarna.

• 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.

 -  Se mer i översiktsplanen Järfälla - nu till 2030,   
 avsnitt vägledning.

Karta från Järfäl las  översiktsplan över  Målbi ld  år  2030
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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 ska göras om 
till torgyta, där bilar får åka på gåendes villkor 
(så kallat Shared Space). Entrén till pendel-
tåget från Ynglingavägen byggs om. Detta 
planeras att vara klart under 2016.

Program för Barkarbystaden - tillägg 
till den fördjupade översiktsplanen
Med anledning av Stockholmsöverenskom-
melsen behöver Järfälla kommun utöka sitt 
bostadsbyggnadsåtagande i Barkarbystaden. 
En översyn kommer därför att göras av den 
fördjupade översiktsplanen för Barkarbysta-
den. 

Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2014 att 
ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att upprätta ett förslag till planprogram för 
Barkarbystaden som tillägg till den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP). Programmet ska visa 

en stadsstruktur för cirka 12 000 bostäder 
(inklusive Barkarbystaden 1).

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 cirka 4 000 bostäder, 
kontor, service och andra verksamheter samt 
att utveckla goda kollektivtrafikmöjligheter.

Program för platsutveckling
Program för platsutveckling är ett projekt som 
syftar till att hitta nycklar för ett ökat bostads-
byggande i den regionala stadskärnan genom 
marknadsföring och en uppdaterad bild av 
Järfälla.

Detaljplan Jakobsberg
Under maj - juni 2015 är detaljplanen som be-
rör centrala delar av Jakobsbergs ute på sam-
råd. I förslaget planeras ca 600 nya bostäder, 
lokaler i gatuplan, seniorboende och förskola i 
anslutning till centrum. Marken ägs av City-
con, JHAB och Diligentia.

Utredning av nytt medborgarhus i 
Jakobsberg
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit 
fram ett lokal- och funktionsprogram för 
ett medborgar hus i Jakobsbergs centrum. 
Detta medborgarhus kan bli en mötesplats för 
Järfälla borna och erbjuda attraktiva och ef-
fektiva lokaler bland annat för den kommunala 
verksamheten. Det kan genom arkitektur och 
läge bidra till identitet och kultur i syfte att 
stärka Jakobsbergs centrum, såväl socialt som 
kommersiellt. 
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Jakobsberg - Söderdalen 
 

1 250 bostäder utmed Bällstaån i anslutning 
till pendeltågsstationen Jakobsberg 
 

SÖDERDALEN
1250 bostäder tillförs etappvis, JM, 
Bällstaån kommer rinna öppet igenom 
området.

NYBERGSTORG
detaljplan för ca 135 bostäder, 
Stena fastigheter, samråd under 
våren 2015

JAKOBSBERG CENTRUM
detaljplan för ca 600 bostäder 
JHAB, Dilligentia & Citycon,
samråd under våren 2015

JAKOBSBERG CENTRUM
Ny torgyta och stationsuppgång samt 
sekundärentré till pendeltåget som
kopplar samman Jakobsberg med en 
gång- & cykeltunnel under rälsen. 

KVARNVÄGEN
detaljplan för ca 85 bostäder 
HSB, samråd under våren 
2015

HÄSTSKOVÄGEN
planerat bostadskvarter 
om ca 90 bostäder

AKTUELLA UTBYGGNADSPROJEKT I JAKOBSBERG
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Vision - det levande Jakobsberg, 2009

År 2009 togs en vision fram för Jakobsbergs 
centrala delar. Angreppssättet var att utgå 
från hur en attraktiv förstad kan se ut 2025. 
Visionen har tre faser; nulägesanalys, framtids-
analys och visionsfas. Analyserna i visionen är 
fortfarande aktuella med vissa undantag som 
att befolkningsprognosen nu ser annorlunda 
ut och beslut om att tunnelbanan ska dras till 
Barkarby är fattat. 

Detaljplanearbete Jakobsbergs C 2004

2004 togs ett förslag till detaljplan fram för de-
lar av centrum. Förslaget innehöll bland annat 
att Viksjöleden smalas av och ges en mer stads-
mässig utformning, ny cirkulationsplats från 
Viksjöleden, inglasning av gågatan i centrum 
samt utökad parkering genom avstängning av 
Adilsvägens koppling till Ynglingavägen.

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.
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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.  

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 Idéskiss
Utopia Arkitekter, 2011

Genomförd analys av bland annat Jakobsbergs 
centrum med fokus på kopplingar och stads-
struktur. Analysen och riktlinjerna är framtag-
na ur ett övergripande perspektiv och är i stort 
aktuella även idag. 

Idéer att bygga vidare på

• Analysens tankar kring förtätning, silning 
och kvartersstruktur.

• Riktlinjerna ger utvecklingsprogrammet en 
bredare grund att stå på.
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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.

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
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• 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.

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.

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.

I l lustrat ion över  scenario 3,  Förvandla ur  rapporten 
tätare regionala s tadskärnor. 
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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 bebyggelsen 
är övervägande medelhög öppen och att det 
i dagsläget knappt finns någon sluten bebyg-
gelse. Den slutna bebyggelsekatergorin är bäst 
lämpad att skapa förutsättningar för stadsmäs-
sighet. Analysen visar även att det finns åtta 
parametrar som kan förklara prisvariationen 
på bostäder, varav sju är stadskvaliteter (se 
illustration högst upp till höger på sidan). Vi-
dare har öppna bebyggelseformer som lamell- 
och punkthus lägre attraktivitet.  

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.

  Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen 57

0 400 800 Meter

Bebyggelsetyper

Hög sluten bebyggelse

Låg sluten bebyggelse

Medelhög sluten bebygg

Hög öppen bebygg

Medelhög öppen bebygg

Tät småhusbebyggelse

Gles småhusbebyggelse

Mkt gles småhusbebyggelse

Figur 20. Bebyggelseområden (källa:TMR:s bebyggelsetypologi).
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Figur 21. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Figur 21. Yta (ha) bebyggelsetyper.

Sju s tadskval i te ter  som förklarar prisvariat ionen på bostäder

Bebyggelsetoppologier  i  Jakobsberg och var de är  lokal iserade.
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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.

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.
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INTROVERT

STORSKALIGA PARKERINGSLANDSKAP ENSIDIG ANVÄNDNING MONOTONT

IMPEDIMENTSYTOR

BARRIÄREFFEKTER

MÅNGA BAKSIDOR

TRAFIKSEPARERING OTRYGGA MILJÖER

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
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STYRKOR

ETABLERAT OMRÅDE

EN AV REGIONENS STÖRSTA KOLLEKTIVTRAFIKHUBBAR

SOCIALT KAPITAL

LEVANDE CENTRUM

VERKSAMHETER

ROBUST



18

KAPITEL 3 / PLANPRINCIPER 

UTVECKLINGSPROGRAM 2015-06-15

Planprinciper

För att möjliggöra en sammanhållen utveck-
ling av Jakobsberg från gles förortsstruktur 
till tät stadskaraktär föreslås användningen 
av olika planprinciper som stöd i arbetet med 
kommande detalj- och bebyggelseplanering. 
På så sätt skapas förutsättning för stringens 
och synergieffekter i planeringen samtidigt 
som fragmenterad frimärkesplanering i Jakobs-
berg undviks. 

Planprinciperna samlas under fyra övergri-
pande rubriker (se bild) vilka grundar sig på 
tidigare framtaget material, SWOT-analys 
samt aktuell forskning. Styrande funktioner i 
planprinciperna är;

• KOPPLING - STRÅK
• PLATSBILDNING - MELLANRUM
• FÖRTÄTA - RAMA IN GATA
• ARKITEKTUR - BEBYGGELSE
• TRAFIK - PARKERING

Kreativt 
stadsrum

Varierad
bebyggelse-
struktur

”Ur tid 
är leden”

Planerad 
parkering
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B C

Jakobsberg har många styrkor, bland 
annat ett väletablerat centrum med 
handel, skolor, idrott, vård och annan 
service samt pendeltågsstationen och 
bussar som ger en god tillgänglighet 
med kollektivtrafik. Utmaningar som 
måste hanteras för att skapa stads-
mässighet i Jakobsberg är bland annat 
järnvägens barriäreffekt, centrums 
kopplingar till omgivningen och förhål-
landet till befintlig bebyggelsestruktur, 
verksamheter och boende. 

Leder, vägar & gator 

Gågata & Shared space

J

Möjliga nya urbana kopplingar 
vid utveckling av Jakobsberg

B

J

C

PENDELTÅGSTATION

BUSSTATION

CENTRUMANLÄGGNING
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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 inom handel, kultur och integra-
tion 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 förtätning av bebyggelse, 
välutformade torg och enhetlig markbelägg-
ning. 

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. Ett sådant vacuum gör att staden dör 
ut långt innan den möter barriären eftersom 
få aktörer har ärenden till det barriärutsatta 
området.

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. En tydlig koppling mellan hus 
och gata tillsammans med ett aktiverat gatu-
rum som är tillgängligt och intressant bidrar 
till en tryggare och mer attraktiv miljö.

I en stadsmiljö är ofta korta kvarter att föredra. 
De motverkar monotoni och gör att flera olika 
gator leder till samma mål, vilket skapar dyna-
mik i staden. Korta kvarter ger förutsättningar 
till ett kreativt flöde för alla trafikanter och 
skapar möjligheter för levande gatuplan även i 
b- och c-lägen då dessa kan kapitalisera på an-
dra former av flöden än vad a-lägen generellt 
sett kan. Här får verksamheter plats som inte 
alltid kan betala den högsta hyran men istället 
erbjuder det lilla extra till staden. 

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 multifunktionella 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 kreativa möten och gör att människor 
vistas en längre tid i ett område vilket leder till 
att verksamheter i gatuplan har bättre möjlig-
heter att nå potentiella kunder.

Kreativt 
stadsrum
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Mötesplatser fungerar som medborgarens var-
dagsrum i staden. En offentlig mötesplats ska 
vara inbjudande, tillgänglig för alla och med 
fördel vara förankrad, ombonad och omsorgs-
fullt utsmyckad. Låt konst och kultur ta plats. 
Platsstärkande aktiviteter bör uppmuntras, 
exempelvis kan tillfälliga serveringar och ”food 
trucks” bidra till att liv och rörelse skapas på 
vanligtvis avslagna platser i staden.       
 
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 känsla av inkluderande och 
autencitet som bidrar till kreativitet. 

• Skapa rumslig kontinuitet

• Överbygg barriärer & gränsvacuum

• Skapa sammanhängande stråk

• Korta kvarter som möjligör fler   
upplevelser

• Skapa målpunkter & mötesplatser 

• Offentliga platser bör vara multifunk-
tionella och inkluderande

• Tillgängliggör & aktivera gaturummet

• Extrovert istället för introvert –   
förvandla baksidor till framsidor

• Lokaler i gatuplan

• Stråk ska ha olika karaktärer som   
tilltalar alla

• Skapa destinationer och mikroklimat

• Konst, kultur och fritidsverksamheter 
bidrar till ett levande stadsrum Multifunktionell offentlig plats med integrerat  

dagvatten

Eixample i Barcelona är ett strålande exempel på 
välfungerande systematiskt rutät med hög täthet 
med myllrande stadsliv.
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En sammanhållen bebyggelsestruktur är 
fundamentet för en välfungerande stadsmiljö. 
Genom att nyttja kvartersmarken effektivare 
istället för att sprida ut staden uppnås en 
högre täthet, vilket ger staden dess karaktär, 
kvaliteter och nyttor. En hög koncentration av 
människor är inte bara en förutsättning 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. En förtätning som görs med eftertanke 
kan ofta både definiera och ”läka ihop” ett 
stadsrum, 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 
är stadsmässigt, 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 
transperanta med ett förhöjt bjälklag i gatu-
plan för att ge ökad flexibilitet och underlätta 
för kommersiella verksamheter.

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

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 kan innehålla a, b och c-lägen ur 
verksamhetssynpunkt, något som skapar förut-
sättningar för variation i gatuplanet.  

För att stärka Jakobsbergs identitet samt mot-
verka monoton bebyggelse kan olika åtgärder 
genomföras. Exempelvis kan stadens arkitek-
toniska årsringar lyftas fram och utvecklas. 
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 ska flera byggherrar vara inblandande 
för att öka variationen. 

Genom att blanda upplåtelseform i ett kvarter 
eller område skapas ett bredare bostadsutbud 

Varierad
bebyggelse-
struktur
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som medför att invånare kan bo kvar i området 
även om behoven och boendeformen ändras. 
Blandad upplåtelseform har även en dämpan-
de effekt på segregation i ett bostadsområde.

Det är viktigt med åldersblandad bebyggelse i 
ett kvarter och ett område. Det ger en varierad 
byggstandard, ett levande uttryck med olika 
arkitektur och blandade hyresnivåer i varje 
kvarter och i ett område. Organisk framväxt 
och ålderblandad bebyggelse är både flexibel 
och varsam samt ökar möjligheten att sam-
manföra olika socioekonomiska grupper även 
på kvartersnivå. Ett åldersblandat kvarter ger 
förutsättningar för flera olika typer av verk-
samheter i gatuplan eftersom olika typer av 
hyresnivåer blir möjliga. 

Stadsparker och gröna samband ger möjlig-
het till paus och rekreation och har därmed 
stor betydelse för urban attraktivitet och för 
mänskligt välbefinnande. Stadsparker ska ha 
hög förvaltningsnivå, vara tydligt rumsligt 
definierade, erbjuda plats för både lugn och 
rekreation samt vara multifunktionella. En 
destination i parken bidrar även till att stärka 
platsens identitet och attraktionskraft.

• Hög täthet i kollektivtrafiknära lägen

• Förtäta inom kvartersmark

• Individualisera befintlig bebyggelse

• Sträva mot blandad upplåtelseform

• Skapa tydlig avgränsning i rummet 
mellan privat/offentligt

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

• Kvarter ska vara funktionsblandade 

• Sträva efter kvarter med sluten   
bebyggelse

• Sträva efter ett varierat taklandskap

• Skapa stadsparker med tillräcklig plats 
för aktivitet 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.

Individualiserad bebyggelse ger liv i stadsrummet -  
Dancing House i Prag av Erskine 
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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, funk-
tionshinder eller ekonomi och där människors 
livsmiljö är lika viktigt som hög framkomlighet. 

Jakobsbergs sentida historia bygger på tek-
nokrati och modernistiska ideal, en spirande 
optimism med bilen som frälsare. Den stor-
skaliga robusta strukturen är dock sämre 
anpassad till att möta dagens behov av flexibi-
litet, hållbarhet och valfrihet. För att utveckla 
Jakobsberg från förort till stad måste den 
nuvarande flödesstrukturen förändras, bland 
annat genom att bygga bort trafikseparering, 
överbygga barriärer, skapa tvärkopplingar och 
integrera trafiknätet. Ett exempel kan vara att 
tydligare koppla ihop den regionala stadskär-
nan via Söderhöjden, ett annat exempel är att 
skapa ett gångfartsområde mellan Magnusvä-
gen - Engelbrektsvägen.

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

• Vänd på hierarkin i gaturummet - 
sätt människan överst

• Gatunätet ska vara lättorienterat, 
integrerat och sammanhängande

• Ta bort trafikseparering i största 
möjliga mån

• Silning med gator kantade av  
bebyggelse istället för trafikleder

• Minska barriäreffekter genom 
många passager

• Förstärk stråkbildningar 

• Tvärkopplingar bör tillföras  
genom Jakobsbergs centrala delar

PRINCIPER

High Line Park i New York - tidigare barriär i form av 
spårområde har förvandlats till en av stadens mest 
attraktiva parker och gångstråk med plats för plante-
ring, sittytor, servering och aktivitet.

Sollentuna C före och efter utveckling samt   
Sollentunavägen till stadsgata kantad med hus 

”Ur tid 
är leden”
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I Jakobsberg dominerar storskaliga parkerings-
platser stora delar av stadsrummet. Dessa par-
keringslandskap sätter bilen överst i hierarkin 
och ger få förutsättningar för liv och rörelse. 
Marken är ineffektivt utnyttjad och svagt inte-
grerad med omgivningen men det finns goda 
förutsättningar för förändring genom att till-
föra lösningar som tillexempel att använda den 
flexibla parkeringsnormen. Genom att arbeta 
med gemensamma lösningar såsom bilpool går 
det åstadkomma ett lägre parkeringstal.

Bra alternativ till stora parkeringslandskap 
är kantstensparkering och parkeringshus.
Parkeringshus kan med fördel lokaliseras 
och integreras i ytterkanterna av stadsmil-
jön samt innehålla flera olika aktiviteter och 
verksamheter utöver parkering. En fördel med 
parkeringshus kontra underjordiskt garage 
är kostnaden, som i många fall kan halveras. 
Om ett underjordiskt garage ska tillföras bör 
det främst ske under, eller i direkt anslutning 
till, Gallerian. Givet parkeringshusen och 
garagens ensidiga natur måste höga krav stäl-
las på arkitektonisk utformning, kvalitet och 
multifunktionalitet. Att utveckla ett strategiskt 
parkeringskoncept för Jakobsberg vore önsk-
värt - ett koncept där markparkering samlas 
till parkeringshus.

• Skala ner storskaliga parkeringsland-
skap

• Parkeringshus och kantstenspark ering 
föredras

• Flexibel parkeringsnorm

• Höga krav på yteffektivitet vid ny-
etablering av parkering

• Genomgående avgiftsbelagd  
parkering bör eftersträvas

Multifunktionellt parkeringshus i Farsta centrum, 
ritat av Wester + Elsner.

Design och grönytefaktor lyfter parkeringshuset och 
bidrar till Malmös funktion och stadsbild.

Planerad 
parkering
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Utvecklingsområden

Med planprinciperna som grund kopplat till 
målet om att skapa mer stadskaraktär i Jakobs-
berg genom komplettering och förtätning, 
föreslås att följande utvecklingsområden prio-
riteras. Uvecklingsområdena kan delas upp i 
flera detaljplaneetapper.

Översiktligt har möjligheter att förtäta med 
bostäder och verksamheter i respektiv delom-
råde studerats. Fokus har varit på att utreda 
möjlig exploatering för att stötta Jakobsbergs 
urbana utveckling samt hur många nya bostä-
der som kan skapas genom den nya bebyggel-
sen. Eftersom ett mål är att stärka de urbana 
kvaliteterna i Jakobsberg är principen om 
multifunktionalitet i fokus - att andra verksam-
heter utöver bostäder i olika grad ska finnas i 
varje kvarter. Även tanken om sluten bebyg-
gelse har varit vägledande samt ett exploate-
ringstal i paritet med den klassiska stenstaden 
innanför Stockholms tullar. Eftersom studien 
genomförs i ett mycket tidigt skede är det möj-
liga tillkommande antalet bostäder redovisat i 
spann. 

1. Kvarnbacken
En tät & tillgänglig stadspark med Järfälla-
vägen som stadsgata kantad av bebyggelse.

2. Allégatan
fd. Viksjöleden - Jakobsbergs nya boulevard 
kantad av bebyggelse med koppling till  
området vid Magnusvägen

3. Entré Jakobsberg
Sjukhusområdet & Dackevägen
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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.

!
Illustrationerna visar 
olika bebyggelsety-
pologier som finns 
i Jakobsberg och 
ger förslag på hur 
dessa kan utvecklas 
och individualiseras. 
Rosa skraffering 
visar exempel på ak-
tivering. Sidan visar 
även referensbilder 
& exempel.
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Kvarnbacken
En tät & tillgänglig stadspark med Järfälla vägen 
som stadsgata kantad av bebyggelse.

Det första delområdet är Kvarnbacken med 
omnejd vilket är Jakobsbergs gröna lunga och 
kulturhistoriska vagga. Området är strategiskt 
viktigt ur flera perspektiv såväl förtätnings-
mässigt som ur ett identitets- och rekreations-
perspektiv. 

Att exploatera och binda samman Kvarnback-
enområdet med Söderdalen och den nya södra 
stationsuppgången samt förtäta på båda sidor 
av Järfällavägen läker ihop stadsrummet och 
knyter området tydligare till Jakobsberg.

Viktigt är även att se över möjligheten att 
återskapa en multifunktionell destination som 
bygger vidare på den gamla Kvarnens identi-
tetsskapande funktion för Jakoberg i modern 
tappning och därmed tillgängliggöra området 
för boende i såväl Jakobsberg och Järfälla som 
Stockholmsområdet i stort. En attraktiv stads-
park med tydlig avgränsning och användning 
kan skapas. 

PROCESS
• Eftersom Kvarnbacken är särkilt in-

tressent 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 demokra-
tisk förankring i processen och områ-
det.

FÖRTÄTNING
• Här finns det goda möjligheter att 

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

DESTINATION
• Möjligheter att skapa en destination 

som saknar motsvarighet 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

KVARNBACKENOMRÅDET
blir  stadsgata

Hus på parks idan 
av Jär fä l lavägen är 
önskvärt 

b l i r  stadsgata

Hus på parks idan 
av Jär fä l lavägen är 
önskvärt 

Bostadsbebyggelse
genom förtätn ing

Stadspark

Ti l lbyggd sockelvåning 
för  verksamheter
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Allégatan
Jakobsbergs nya boulevard kantad av bebyggelse 
med koppling till området vid Magnusvägen

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

STADSLIV
• Genom att använda befintlig mark och 

infrastruktur kan många nya bostäder 
skapas. Att boulevardisera Viksjöleden 
frigör mark och ger möjligheter att ad-
dera en stor mängd bostäder i ett cen-
tralt läge. Otrygg trafikseparering och 
barriäreffekter försvinner och centrum 
får bättre förutsättningar att leva och 
utvecklas då konsumtionsunderlaget 
stärks.

SAMMANKOPPLA
• Den nya stadsgatan har potential att 

bli det viktigaste urbana stråket genom 
centrum från Västra Jakobsberg till 
Säby Gård, handelsplatsen och Bar-
karbystaden.

IDENTITET
• Den möjliga omdaningen knyter an 

till Jakobsbergs historia då Viksjöleden 
åter blir Allégatan.

Delområde två utgör en del av nuvarande 
Viksjöleden och är Jakobsbergs kanske enskilt 
största möjliga förtätningsområde på redan 
hårdgjord mark. Att minska ledens bredd och 
bryta trafiksepareringen frigör stora ytor bygg-
bar mark. Genom att utnyttja 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 
trycka på att det är en stadsgata) skulle vara 
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

Bostadsbebyggelse
genom förtätn ing

Stadspark

Ti l lbyggd sockelvåning 
för  verksamheter

LÄNGS ALLÉGATAN 
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Entré Jakobsberg
Sjukhusområdet & Dackevägen

ENTRÉPLATS
• Genom att tydliggöra stadsrummet 

med multifunktionell extrovert förtät-
ning och platsbyggande aktiviteter kan 
området bli en välkomnande entré till 
Jakobsberg.  

INKLUDERANDE
• Att tydligare koppla ihop Söderhöj-

den med övriga Jakobsberg skapar 
förutsättningar för en inkluderande 
stadsmiljö som bidrar till att motverka 
segregation. 

ANNAN BEBYGGELSETYPOLOGI
• Läget och terrängen möjliggör plats 

för andra bebyggelsetyper som stads-
radhus och terrashus, vilket breddar 
Jakobsbergs erbjudande och utbud.

Delområde tre avser området kring sjukhuset, 
Birgittavägen och Dackevägen i förlängningen 
mot Söderhöjden. På medellång och lång sikt 
är det en nyckelplats i sammanlänkningen av 
den regionala kärnan. Här finns möjlighet att 
skapa en tydlig entré till Jakobsberg samt en 
sammanlänkning till Söderhöjden och Barkar-
by. Beroende på vad som händer i framtiden 
med sjukhuset går det att antingen anlägga ett 
visionärt perspektiv på platsen med helt ny be-
byggelse eller att med bevarande utgångspunkt 
skapa en multifunktionell plats som förhåller 
sig till sjukhuset.

Platsen är en dörröppnare till Söderhöjden.
Viktigt är att titta på alternativa små och stora 
insatser för att bättre koppla samman Söder-
höjden med övriga Jakobsberg. Att förtäta 
längsmed Dackevägen mot Söderhöjden har 
stor inverkan på känslan av att binda ihop 
Jakobsberg och ökar den upplevda tillgänglig-
heten.

3
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30-90% BOSTÄDER

YTA:  45 000-95 000 KVM *
ANTAL:  450-950 LGH

KRING SJUKHUSOMRÅDET

N

På 
bensinmacks- 

tomten ryms ett 
kvarter som möter 

både Folkungavägen 
och backen upp mot 

Söderhöjden.

Beroende 
på hur man 

väljer att förhålla sig 
till sjukhurbyggnaden 

ser vi olika alternativ till 
hur området kan utvecklas. 
Viktigt i båda alternativen 

blir att orientera 
bebyggelsen så att den 

stärker gatulivet.

MED SJUKHUSET KVAR 
Sjukhusbyggnaden bevaras, men 
omvandlas till annan verksam-
het. Där utrymme finns adderas 
bebyggelse, den är i genomsnitt 6 
vån. hög. Där underlag finns antas 
sokelvåningen innehålla verksam-
het som stödjer gatulivet. Övriga 
våningsplan innehåller bostäder. 

UTAN SJUKHUSET
Bebyggelsen är i 
genomsnitt 5- 6 vån. 
hög. Där underlag finns 
antas sokelvåningen 
innehålla verksamhet 
som stödjer gatulivet. 
Övriga våningsplan 
innehåller bostäder. 

Säby gård

Söderhöjden

sjukhuset

Kvarnparken

centrum

Västra Jakobsberg

stationen

IKEA

Barkarbystaden

600m från stationen

Bostadsbebyggelse
genom förtätn ing

Stadspark

Ti l lbyggd sockelvåning 
för  verksamheter

KRING SJUKHUSOMRÅDET
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