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Här i Barkarby växer det nya Stockholm fram. Det är en plats 
för utveckling, innovation, talang, upplevelse och lärande. 

Hösten 2012 tog vi det första spadtaget för det allra 
första kvarteret på det då nyligen nedlagda flygfältet. Det 
är en fantastik resa vi har gjort sedan dess tillsammans med 
alla ”våra” modiga och nytänkande samhälls byggare. I dag, 
tio år senare, bor, lever och arbetar 7 000 människor här i 
en spirande ny stadsmiljö. 

I ett mycket tillgängligt läge där tunnelbana, pendel-
tåg, buss, regionaltåg, fjärrtåg, E18 och E4 Förbifart 
Stockholm inom några år korsar varandra ska vi fortsätta 
att utveckla en hållbar och livskraftig stadsmiljö. Vi skapar 
plats för 30 000 nya invånare och ett nytt kontorsläge med 
tusentals nya jobb.

Kombinationen av attraktiva bostäder, ett livskraftigt 
företagsklimat, hotell, kontorsarbetsplatser, utbildning, 
kultur- och teknikverksamheter, ett rikt föreningsliv, 
grönskande naturområden med skogar och sjöar för härliga 
joggingrundor och cykelturer, levande stads- och parkmil-
jöer, restauranger, caféer och promenadstråk gör Barkarby 
till en av Stockholms mest spännande och dynamiska 
stadsmiljöer för människor och företag. 

Förstår ni vad ni åstadkommer här?! Den frågan får jag med 
jämna mellanrum av människor jag möter i olika samman-
hang. Visst är det lätt att bli hemmablind i ett projekt av den 
här kalibern. Jag skulle vilja påstå att det inte finns något 
motsvarande stadsutvecklingsprojekt i Sverige, kanske inte i 
hela Europa. Vi känner oss väldigt stolta över den stadsmiljö 
som vi har utvecklat här fram till i dag. Vi stannar ofta upp, 
nyper oss i armen, tar in allt det som vi skapar här, reflekte-
rar och korrigerar riktning utifrån rådande världsläge. 

En sak är säker – vi har höga ambitioner. Att bygga en helt 
ny stad från grunden innebär ett stort ansvar, men också 
fantastiska möjligheter. Vi kan redan från början göra håll-
bara, smarta och innovativa val för att utveckla Barkarby 
till en klimatneutral stadsmiljö där människor, företag och 
organisationer har möjlighet att växa och må bra – både i 
dag och i framtiden. 

Jag hoppas att du ser samma potential som vi gör och 
tillsammans med oss vill utveckla framtidens hållbara 
stadsmiljö.

Välkommen till Barkarby!

Vesna Jovic, 
kommundirektör

Barkarby. 
En plats för 
utveckling.  

Tio år sedan det först spadtaget! Tänk 
att vi stod här hösten 2012, på ett stort 
tomt flygfält, och tillsammans med 
tre modiga och nydanande byggaktö-
rer – Wallenstam, Ica Fastigheter och 
ByggVesta – satte spaden i marken för  
en helt ny stadsdel. 

Det var här och då vår resa mot en 
hållbar, energifylld och livsbejakande 
stadsmiljö började. Tillsammans såg vi 
det fantastiska läget och potentialen för 
den här platsen. Med stor målmedvetenhet har vi sedan 
dess arbetat för att utveckla framtidens hållbara stad, en 
stad som blir nytt hem för flera tusentals nya Järfällabor.

Det är en historisk utveckling vi är med om här i 
Barkarby. Den ursprungliga planen 2012 - en stad med 
5 000 bostäder och spårväg - blev 14 000 bostäder, tun-
nelbana och en superhub för kollektivtrafik som knyter 
samman Stockholmsregionen och Mälardalen på ett helt 
nytt sätt. Tillsammans med våra byggaktörer, entrepre-
nörer och innovatörer utvecklar vi en stadsmiljö där vi 
ständigt utmanar oss själva och branschen. Vi testar och 
visar vägen för nya lösningar inom samhällsbyggnad. 
Ett exempel är vårt unika samarbete med Nobina och 
Region Stockholm att tillsammans utveckla världens 
modernaste kollektivtrafik med självkörande bussar, 
BRT-linje och digitala mobilitetstjänster i takt med att 
staden växer fram. 

Under de här tio åren har våra förutsättningar ändrats 
mer än en gång. Utmaningarna har varit många och av 
skiftande karaktär; vatten spelar oss ofta spratt, konjunk-
turen går upp och ner, en pandemi skakade världen och 
nu det rådande världsläget med stor osäkerhet som följd. 

Vi har en lång utbyggnadstid i Barkarby, 
det enda vi med säkerhet vet är att 
konjunkturen kommer att gå både upp 
och ner och att vi har nya utmaningar att 
möta. Vår plan är robust, vi har alltid ett 
öra mot marken, vi har bra relationer och 
samtal med våra byggaktörer, tillsam-
mans anpassar vi och justerar våra planer 
utifrån nuläget. Vi tror på platsen, på vår 
stadsbyggnadsidé och vår målmedveten-
het kommer att ta oss långt. 

Jag har världens roligaste jobb – att tillsammans med 
mina fantastiska medarbetare och Sveriges främsta 
samhällsbyggare få utveckla framtidens stadsmiljö. En 
stadsmiljö där människor får sitt första hem, där grannar 
möts, där barn leker, där modiga entreprenörer etablerar 
sin första verksamhet och där drömmar föds och blir 
till verklighet. Tio år efter det första spadtaget står 20 
kvarter klara med varierande bebyggelse i olika material.
Vi har 7 000 invånare med framtidsdrömmar som bor 
och lever sina liv här. Vi har början till ett sprudlande 
stadsliv med torg, mysiga parker, lekplatser, utegym, 
handel, restauranger, caféer, utbildning, vård, omsorg, 
kultur och idrott. Vi har kommit en bra bit på vår resa. 
Men, det här är bara början. Jag ser med glädje och 
spänning fram emot vår fortsatta utveckling och att vi 
tillsammans skapar historia i Barkarby.

 

Toni Chmielewski,  
projektchef stadsutveckling i Barkarby

Tillsammans skapar 
vi historia i Barkarby.

”Vi har 
kommit en 
bra bit på 
vår resa. 
Men, det
här är bara 
början.”
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E
melie Grind är samhälls-
byggnadsdirektör i Järfälla 
och har varit med sedan dag 
ett. Det är inte utan att hon 
själv häpnas en aning när hon 

minns till baka på de första tio åren av 
Barkarbystadens utveckling.

– Jag minns hur högtidligt det var när vi 
stod där hösten 2012, mitt på ett tomt flyg fält 
och dåvarande kommunstyrelsens ordförande 
tog det första spad taget tillsammans med 
fastighetsbolaget Wallenstam som var först 
ut. Jag vet att jag stod där och tänkte: "Hur 
ska det här bli en stad?" 

Där och då omfattade planerna 5 000 
bostäder med spårtrafik genom den nya 
stadsdelen. Två år senare skalades planerna 
upp tack vare Stockholmsförhandlingen 
som fastställer att tunnelbanan ska byggas 
ut med två stationer till Barkarby och att 
minst 14 000 bostäder ska byggas.     

Fick gåshud

Bland allt som har hänt på tio år är det så-
klart svårt att välja ut några få höjdpunkter, 

men Emelie nämner just det där allra första 
spadtaget och en händelse 2013 när en för-
handlare för Stockholmsförhandlingen var 
på plats och förstod potentialen i en tun-
nelbanesträckning till Barkarby. Det finns 
ytterligare en höjdpunkt som sticker ut.

– När Stora torget stod klart i december 
2015 och människor hade flyttat in i kvar-
teren runt omkring ordnade vi en julmark-
nad där. Att se torget fyllas av nyinflyt-
tade människor med förväntningar och 
drömmar i den här nya staden var väldigt 
speciellt. Jag fick gåshud när jag stod där 
och såg vad det vi skapar faktiskt betyder 
för människor, säger Emelie. 

Livet mellan husen

Att bygga en helt ny stad från grunden 
innebär såklart många utmaningar.  

– Att skapa trivsel och en bra atmosfär 
för de boende mitt i allt som är nytt har 
varit en utmaning – att utveckla livet mel-
lan husen, det är en väldigt viktig del i en 
stad. Jag tycker att vi har lyckats bra med 
det tillsammans med byggaktörerna. Vi 

har försökt att lyssna på de boende och låtit 
varje byggaktör ha sin tolkning kring de 
olika uppdragen. Vi har inte detaljreglerat 
hur allt ska se ut och det har skapat något 
unikt med varje kvarter. 

En annan utmaning som Emelie nämner 
är förändringar i omvärlden och världsläget. 

– Vi bygger under väldigt många år, 
vi vet att under den här tiden så kommer 
omvärlden att förändras, konjunkturen 
kommer att gå upp och ner och våra 
förutsättningar ser olika ut från år till år. 
Det har funnits perioder som har varit mer 
utmanande både för oss på kommunen och 
för byggaktörerna. Jag tycker vi har dragit 
lärdomar som vi kan använda oss av nu när 
omvärlden igen är lite orolig. 

Att ha en förmåga att anpassa utveck-
lingen efter omvärldsläget är viktigt – och 
att fortsätta att tro på platsens potential.

– Vi har en förmåga att anpassa oss. 
Vi har en robust plan, vi bygger i mindre 
etapper, kvarter för kvarter. Vi kan göra 
omtag i våra planer och samtidigt ha vårt 
övergripande mål kvar. I lite tuffare tider 
handlar det om att fortsätta tro på platsen 
och inte dras med i oron allt för mycket. 
Här är också samarbetet mellan kommunen 
och alla byggaktörer mycket viktigt. Vi har 
en förståelse för varandras situationer och vi 
kör med öppna kort gentemot varandra och 

har gjort det genom hela den här processen, 
säger Emelie. 

En spännande framtid

Stadsutvecklingen i Barkarby har gått 
snabbt och mycket har hänt på ett decen-
nium – men mycket återstår. Emelie har 
en klar bild av vad hon hoppas på när hon 
blickar in i framtiden.

– Vi utvecklar Barkarby till framtidens 

Från flygfält till 
ny stadsmiljö.
Tio år sedan första spadtaget.

Det är Sveriges största och kanske mest intressanta 
stadsutvecklingsprojekt med två nya tunnelbanestationer 
och 14 000 bostäder för 30 000 nya invånare. I år är det tio 
år sedan spaden sattes i marken.  

En helt ny 
stad börjar byggas 

på det gamla flygfältet 
i Barkarby. Wallenstam, 

ByggVesta och Ica Fastigheter 
tar de första spadtagen för 
de allra första kvarteren i 
Barkarbystaden. Planen 

omfattar  
5 000 bostäder och 

spårväg. 

Säljstart 
för Barkarby-

stadens första 
lägenheter. Vi står 

på ett ödsligt flygfält 
och pratar om vilken 

fantastisk plats 
Barkarbystaden 
kommer att bli.  

2012

2013
2014

Första 
inflyttning. 

De första 
Barkarby-

stadenborna flyttar 
in i ByggVestas och 

Wallenstams 
kvarter. 

Sopsugen 
står klar och 

har en kapacitet 
för att klara 
avfallet från  

5 000 hushåll. 

Flottiljen 
Köpkvarter 

som Ica Fastigheter 
har byggt står klart 

med bland annat Ica 
Maxi, Systembolaget, 
Grekiska Grill & Bar 
och Café Boulevard. 

En ny stad växer fram. Följ med på vår resa. 

Beslut 
om Stockholms-

förhandlingen, ett 
avtal om utbyggnad av 

tunnelbanan och utökat 
bostadsbyggande. Järfälla 
åtar sig att bygga 14 000 
bostäder och tunnelbanan 
byggs ut med två stationer 

till Barkarbystaden och 
Barkarby station.
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Emelie Grind, 
samhällsbyggnads
direktör i Järfälla.
Foto: Rosie Alm
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Åke 
Sundvall, 

Brabo, Einar 
Mattsson och 

Peab byggstartar 
nya kvarter. 

Köpkvarteret 
Barkarby Gate 

öppnar med bland 
annat Clas Ohlson, 
Intersport, Burger 
King och många 

fler butiker.

2015

Barkarbystadens 
dag med 

kvartsmaratonloppet 
Säbysjön runt arrangeras 
för första gången. Regnet 

öser ner och paraply 
och regnkläder 
kommer väl till 

nytta.

Stora 
torget invigs 
och fylls för 

första gången med 
folk i samband med 

Barkarbystadens 
första jul-
marknad.  

Avtal 
tecknas 

för nya kvarter 
med Wallenstam 

och Ikano 
Bostad.  

Avtal 
med Atrium 

Ljungberg om 
Barkarby College, 

som sedan får 
namnet Bas 

Barkarby. 
Kyrkparken, 

Barkarby-
stadens 

stadspark, 
invigs.

livsmiljö. Det är här det nya Stockholm 
växer fram. Vi har ett intensivt arbete 
framför oss när det gäller att skapa en 
livskraftig stadsmiljö med möjlighet till 
rekreation av olika slag. Utbudet av idrott 
och kultur är viktigt för atmosfären och 
för att det faktiskt ska vara en riktig stad. 
Samtidigt måste den fysiska staden bli 
mogen nog för att få detta på plats. Det 
ser jag framför mig de kommande tio åren 

– att vi ska utveckla och skapa det som ger 
atmosfär till staden.

En viktig plats i regionen

De kommande tio åren väntar också 
tre stora händelser som kommer att 
få stor effekt för Barkarby och hela 
Stockholmsregionen.

– 2026 ser jag fram emot att tunnel-
banan öppnar och att regional- och 

fjärr tåg stationen står klar vid Barkarby 
station. 2030 öppnar E4 Förbifart 
Stockholm och då kommer det bara 
att ta en kvart att resa mellan Kungens 
Kurva och Barkarby. Det är händelser 
som starkt kommer att prägla framtiden 
för Barkarby.  

Det låter onekligen som det finns 
många nya gåshudsögonblick att se fram 
emot de kommande tio åren också. l  

”Vi har en 
förmåga att 
anpassa oss.  
Vi har en robust 
plan, vi bygger  
i mindre etapper, 
kvarter för 
kvarter.”

Redan från början fanns det de som 
vågade satsa i Barkarby. Grekiska 
Grill & Bar, med ägaren och grundaren 
Simon Yalcin i spetsen, är en av de 
entreprenörer som tidigt vågade drömma.

– Jag jobbade i Södertälje då, på helt andra 
sidan av Stockholm, när möjligheten dök upp 
att öppna en restaurang i det som skulle bli 
Barkarbystaden. Det var en chans för mig att 
öppna den första restaurangen under det nya 
uppdaterade franschise-konceptet Grekiska 
Grill & Bar. Jag åkte och tittade på området, 
det var egentligen bara ett enda stort fält. Trots 
det slog vi till. Det var mycket tillfälligheter 
som gjorde det, men vi ångrar oss verkligen inte 
i dag, säger Simon.

När restaurangen öppnade 2014 i Flottiljen 
Köpkvarter så var det fortfarande grus framför 
entrén till restaurangen. Tack vare hårt arbete 
och god mat, tillagad med mycket kärlek, blev 
Grekiska Grill & Bar kvar i Barkarbystaden. I 
dag är läget något helt annat.

– Nu är ju området nästan vuxet. Det har 
tillkommit så otroligt mycket, kontrasterna är 
enorma från när vi öppnade. Då var det öppna 
landskap runt omkring oss, medan det nu är 
byggnader var man än vänder blicken. Folk 
har sina liv här i dag och vi möter människor 
som vi kunnat skapa en relation till, vilket är 
fantastiskt kul, berättar Simon.

Simon och hans personal på restaurangen 
har förälskat sig i det nya Barkarby, och ser 
ljust på framtiden.

– Vi har blivit som en stor familj med våra gäs-
ter och allt annat än att vi skulle finnas kvar här 
känns overkligt. Kommunikationerna kommer 
att bli ännu bättre än i dag och när tunnelbanan 
blir klar kommer staden att växa med nya verk-
samheter. Det leder såklart till ökad konkurrens, 
men också nya möjligheter. Vi ska göra det vi 
är bra på för att fortsätta att utvecklas i det här 
fantastiska området, säger Simon Yalcin. l 

Pionjären som 
erbjudit god mat 
från start. 

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS
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Wallenstam och Mathias 
Aronsson, regionchef för 
Stockholm/Uppsala om…

…att investera i Barkarbystaden 2012 

– Det är en dröm för en stadsutvecklare att få 
vara med och skapa en stadsdel från grunden. Vi 
såg potentialen tidigt och delade visionen som 
kommunen hade för området. Att vi förvaltar 
fastigheterna långsiktigt gör att vi tycker om att 
kunna vara med och påverka blivande kvartersfor-
mer och stråk.

…ett härligt minne

– Vårt första kvarter, Segelflyget, var starten på 
Barkarbystaden. När vi tog det spadtaget så fanns 
ingenting annat än ett stort fält. Nu har vi en ny 
stadsdel, som snart har egen tunnelbanestation och 
direkt koppling till övriga Stockholmsområdet. Få 
områden har haft sådan utveckling på så kort tid. 

…Barkarbystaden i dag

– Det är fantastiskt roligt att se hur platsen har 
utvecklats från ett fält till en livlig och här-
lig stadsdel med boenden och verksamheter. 
Barkarbystaden är på väg att bli en riktigt attrak-
tiv stadsdel med utmärkta kommunikationer och 
kreativa stadsmiljöer.

”En dröm för en stadsutvecklare”

Wallenstam, ICA Fastigheter och ByggVesta var allra först ut i 
Barkarbystaden. Hur tänkte de tre samhällsbyggarna då 2012? 
Vad tänker de i dag om utvecklingen i Barkarby?  

Ica Fastigheter och Catrine 
Axelsson, chef projekt- och 
affärsutveckling om... 

…att se möjligheterna på ett tomt flygfält 

– För oss på ICA hade Barkarbystaden länge varit en 
intressant plats för en butiks etablering. När kom-
munen bjöd in till mark anvisnings tävling gjorde vi 
vårt yttersta för att komma med det bästa förslaget. 
Det kändes bra att kunna få erbjuda en riktigt bra 
livsmedelsbutik redan från start för alla som valde att 
flytta in i de nya bostäderna i Barkarbystaden. 

…utmaningarna

– Hela projektet var mycket utmanande för oss och 
tittar vi i backspegeln ser vi att köpkvarteret vi ska-
pade faktiskt blev banbrytande för oss som bolag. På 
den tiden byggde vi oftast bara en ICA-butik, men nu 
var det ett helt köpkvarter mer likt ett stadsdelscen-
trum. Här fick vi många fler hyresgäster än vi var 
vana vid samt en garagelösning för parkering i en 
stadsmässig arkitektur. Flottiljen Köpkvarter är ett 
projekt som vi är extra stolta över och som har blivit 
en föregångare till den typ av projekt som vi driver i 
dag. 

… Barkarbystaden i dag

– När jag besökte området häromdagen och gick runt 
bland de nya husen och de pågående projekten, slogs 
jag av hur fint det blivit. Stadslivet stämmer verkligen 
överens med den bild som kommunen målade upp 
för ett decennium sedan. Vår butik passar väl in med 
kunder som trivs, så vi är både nöjda och stolta.

Marcus Svensson, vd på ByggVesta 
Development om…

…att investera i Barkarbystaden 2012 

– När vi vunnit den första markanvisningstävlingen 2010 så hade vi 
tillsammans med de andra byggherrarna en mycket bra och kontinuer-
lig byggherredialog med Järfälla kommun. Redan på den tiden fanns 
en stor tilltro till områdets potential utan att vare sig tunnelbana eller 
regionaltågstation fanns med i planerna. I och med att vi, Wallenstam 
och ICA alla var överens om att potentialen för området var stor, 
vågade ägarna för ByggVesta satsa stort. Tack vare allas gemensamma 
engagemang har visionerna kunnat bli verklighet, steg för steg.
 
…härliga minnen och utmaningar

– Det finns många både roliga och jobbiga minnen. Marknads möten 
med diverse galna förslag inledningsvis, vänskapliga projektmöten 
och visionära föredragshållare. Vi hade stora utmaningar med fär-
digställandet av projektet, då vår entreprenör gick i konkurs, men vi 
har alltid känt stor stöttning från kommunen. När de första kunder-
na slutligen flyttade in 2014 bjöd kommunen till och med på pizza. 
Väldigt uppskattat!
 
… Barkarby i dag

– Barkarbystaden är en egen, spännande framtidstad som målinriktat 
fortsätter att öka i attraktion. Att både kommunen och byggherrarna 
vågar tänka nytt och kreativt tror vi är en av nycklarna till fram-
gång. Ett exempel på det är utvecklingen av Barkarbystadens första 
ägar lägenheter som vi har utvecklat tillsammans med Bonnier i vårt 
gemensamma bolag Hållbos namn, där de boende just nu tillträder 
sina lägenheter. Att flytta in en stadsdel som redan är fylld med 
bra service, skolor och framtidstro och som dessutom har nära till 
naturen och inom kort kommer att få tillgång till tunnelbana tror vi 
borgar för många nöjda nya invånare framöver!

Denise Hägerstrand  
Tel: 073 231 91 02

Moa Örnberg  
Tel: 073 231 38 04

Patrik Lidholm  
Tel: 073 231 38 08

Robert Blomster  
Tel: 073 231 38 02

Johanna Blomster  
Tel: 073 231 38 07

Behöver du råd inför 
din bostadsaffär?
Välkommen till  
Mäklarhuset i Järfälla!
BAS BARKARBY, VÅN 10, VEDDESTABRON 10



NYA LIVSSTILSBOENDEN I ÖVER 70 ÅR
Det sitter mycket kreativitet i väggarna hos Selvaag Bostad. I 70 år har Selvaag 
utmanat etablerade sanningar och satt standarden för bostadsbyggande i Norge. 
Över 100 000 norrmän bor idag i en Selvaagbostad. Vi har byggt bostäder men 
också stadsmiljöer och hela stadsdelar. Och sedan några år är vi nu etablerade 
även i Sverige. Tiderna är förändrade men vårt mål har alltid varit det samma. Vi 
bygger för alla och vill skapa städer där människor trivs.
 Selvaag Bostad ligger bakom det populära servicekonceptet Pluss som är väl 
beprövat och har funnits i Norge och Sverige i flera år. Nästan 2 000 Pluss- 
lägenheter är färdigbyggda och ytterligare 3 000 planeras i Sverige och Norge.
 På Östermalm har vi skapat flera projekt med boendekonceptet Plussbostad® 
som är framtaget för att ge de boende en så bekymmersfri och upplevelserik 
tillvaro som möjligt.

 Selvaag Pluss vänder sig till alla åldrar och familjekonstellationer. Vi vill med 
vårt koncept skapa gemenskap över generationsgränserna, vi vet att det är så 
vi skapar den bästa trivseln. Boendekonceptet lyfter in servicen du är van vid 
från hotell i ditt hem, eller snarare ditt förlängda hem. De boende får tillgång 
till personlig service med bemannad reception, där loungens värd står till tjänst 
med olika personliga ärenden och göromål. Lounge med kaffebar och dagens 
tidningar, ett välutrustat gym, flera bokningsbara gästrum för övernattning, 
mötesrum och festlokal med stort kök.

 Välkommen att läsa mer om Selvaag Bostad och våra kommande 
projekt i Barkarbystaden, Nacka, Söderstaden och Årstafältet på 
selvaagbostad.se 

www.selvaagbostad.se
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2016

En ny stad växer fram. Följ med på vår resa. 

2017 Den 
franska 

sportkedjan 
Decathlon öppnar 

och flyttar samtidigt 
sitt svenska 

huvudkontor hit. 60 
nya arbetsplatser. 

Avtal 
tecknas 

för nya kvarter. 
Nya byggaktörer 
är Viktor Hanson, 
Veidekke, Skanska 

och Hemsö.   

Avtal 
med 

Serneke för 
nya kvarter där en 

multisportanläggning 
med Stockholmsområdets 
första skidspår inomhus 

sticker ut. Avtal med 
Småa och Brabo för 

nya kvarter.

Herrestaskolan 
öppnar. Sveriges 

första skola byggd 
i massivträ och 

certifierad utifrån 
Miljöbyggnad 

Guld.

B
arkarby är ett väldigt spän-
nande område. Det händer 
otroligt mycket här.  

Om vi tittar bara tio år 
framåt i tiden så kom-

mer Barkarby att vara en helt 
annan plats än vad det är i 
dag. Barkarby, och våra 
andra regionala stadskär-
nor, blir motorn i det vi 
vill utveckla i regionen, 
säger Anton Västberg. 

De stora infrastruktur-
satsningar som pågår just nu 
i regionen skapar kopplingar 
mellan norr och söder på ett 
sätt som i dag inte riktigt 
fungerar optimalt. De läker 
också ihop regionala delar. Kartan håller på 
att ritas om och mycket handlar om blicka 
framåt och förstå ett läge.

– Vi har flera storskaliga infrastruktur-
satsningar som knyter an just i Barkarby och 
kommer att göra platsen till en av de största 
knutpunkterna i länet, säger Anton Västberg.  

Satsningarna gynnar platsens 

attraktivitet

2026 ska den nya knutpunkten i Barkarby 
stå klar och länka samman Stockholm och 
Mälardalen på ett helt nytt sätt. Då kan 

man välja att resa med tunnelbana, buss, 
pendeltåg, regionaltåg eller fjärrtåg till och 
från Barkarby för att åka till jobbet eller 
hälsa på vänner och bekanta.

– Att vi kan koppla ihop flera olika 
kollektivtrafiksystem till en plats så 

att du kan åka kollektivt på ett 
bra sätt inom hela storregionen, 
det gör att vi kan skapa en ar-
betsmarknadsregion. Här har 
Barkarby som knutpunkt en 
väldigt stor potential, menar 

Anton Västberg och fortsätter: 
– Infrastruktursatsningarna 

gynnar platsen i sig; markvär-
det ökar, det byggs fler bostäder 
och näringslivet attraheras. 
Näringslivet finns ju redan här i 

dag, men det kommer att stärkas än mer och 
det i sin tur stärker platsens attraktivitet. 
Det blir en spiral av positiv utveckling. 

Var med på den här resan

I Järfälla märker man att många investerare 
och utvecklare vill vara med och utveckla 
den nya stadsmiljön som växer fram runt 
den kommande knutpunkten. Bostäder, 
kontor, hotell, vård och omsorg, handel, 
kultur- och rekreationsmöjligheter har 
givna platser. 

– Det gäller att få privata och offentliga 

aktörer att se och förstå att det är här det 
händer. Och det går snabbt. Vill man vara 
med på den här resan så gäller det att vara 
med nu, säger Anton Västberg.

Att främja arbetsplatser 

Vi frågar Anton Västberg vad han skulle 
vilja se mer av i Barkarby och svaret kom-
mer snabbt: 

– Bostäder och arbetsplatser. Bostads-
byggandet är igång och det är bra. 
Generellt ligger vi efter i bostadsbyggan-
det. Om vi ska vara Europas mest attrak-
tiva storstadsregion då behöver bostäder 
finnas på plats. Vad gäller arbetsplatser 
och arbetstillfällen så finns det ganska få 
i Barkarby jämfört med andra regionala 
stadskärnor. Men det håller redan nu på 
att förändras, menar Anton Västberg och 
fortsätter: 

– Att främja just arbetsplatser tror jag är 
en viktig faktor. Järfälla är helt rätt ute när 
man bygger blandstad. Det gäller också att 
se till att det finns mark för företagsetable-
ringar. Jag tror att det blir allt mer viktigt. 
Pandemin har medfört mer distansarbete 
och ett minskat behov av att pendla in till 
Stockholms innerstad. I det sammanhang-
et blir platser som Barkarby helt centrala 
och det blir viktigt att värna den typen av 
karaktär i området.  

Lyft blicken och fortsätt tro på platsen

Den nuvarande regionala utvecklingspla-
nen, RUFS 2050, är giltig till år 2026. 
Under hösten har Anton Västberg och hans 
kollegor påbörjat arbetet med en ny plan. 
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion. 

– Det är ett väldigt spännande arbete 
att se hur Stockholm ska utvecklas. Just nu 
har vi dialoger med alla aktörer. Det här 
arbetet är inget som vi i regionen kan göra 
själva. Det händer bara i relation med an-
dra. Vi ska tillsammans hitta det viktigaste 
frågorna och hur vi ska prioritera, berättar 
Anton Västberg.  

I Barkarby växer 
en del av det nya 
Stockholm fram. 

ANNONS

Anton Västberg, 
utvecklingsdirektör 
Region Stockholm.

Anton Västberg är utvecklingsdirektör i Region 
Stockholm och ansvarig för det regionala utvecklings-
uppdraget. Hur ska Stockholmsregionen utvecklas 
långsiktigt för att vara en attraktiv storstadsregion? Här 
spelar utvecklingen i Barkarby och de andra regionala 
stadskärnorna en viktig roll. 

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun
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2018

Världspremiär 
för själv körande 

bussar i linjetrafik. Ett 
samarbete mellan Region 

Stockholm, Järfälla kommun 
och bussoperatören Nobina 

med målet att utveckla 
världens modernaste 

stadstrafik i takt med att 
staden växer fram. 

Utegymmet 
vid Ålsta hage 

står klart. Pressbyrån 
öppnar vid Stora torget 

och ett nytt naturreservat 
inrättas öster om 
Barkarbystaden 

– Igelbäckens 
naturreservat.

Avtal 
med Skanska 

för utbyggnad av 
ny infrastruktur i 

den andra, tredje och 
fjärde etappen av 
Barkarbystaden.

Det 
första 

spadtaget tas 
för utbyggnaden 
av tunnelbanan.

Avtal 
för tre 

nya kvarter. 
Nya byggaktörer 

är: Botrygg, 
Kilenkrysset, K2A 

och Credentia.

Detaljplanen 
för den 

andra etappen av 
Barkarbystaden vinner 

laga kraft. Sju kvarter, 900 
bostäder, kommersiella 

lokaler, torg, Bas 
Barkarby, förskolor 
och parkområde. 

Premiär 
för 

sommartorg, 
sommargågata 
och stadsodling 

på Stora 
torget. 

Visionsbild över knutpunkten för kollektivtrafik i 
Barkarby och den framväxande stadsmiljön. Närmast 
i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. 
Över E18 sträcker sig Veddestabron som öppnade för 
trafik sommaren 2022. Från Veddestabron kommer du 
2026 att kunna kliva rakt in i den nya stationsbyggnaden 
och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget 
eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner 
och bekanta. I bakgrunden syns den nya stadsmiljön 
som växer fram i Barkarby med kontor, hotell, bostäder, 
handel, service och lokaler för kultur, idrott och hälsa, 
med bland annat Stockholmsområdets första skidslinga 
för längdskidåkning inomhus. Visionsbild: White Arkitekter

Hur tänker han då att Stockholms-

regionen ser ut 2050? 

– Stockholmsregionen växer fortfaran-
de rejält som helhet och det tror jag att 
vi kommer fortsätta att göra. Det är en 
attraktiv region att bo, leva och verka i. Vi 
har en stark position när det gäller klimat-
omställningsfrågan. Vi har starka kluster 

inom flera viktiga näringslivs områden, 
bland annat inom life science och tech. 
Inom tillväxtfrågan är vi starka. Vi måste 
fortsätta att driva och främja de här om-
rådena, för det kommer inte automatiskt, 
säger Anton Västberg. 

Och visst finns det en hel del hinder 
på vägen, inte minst ett ovisst läge i 

omvärlden som påverka oss alla. 
– Vi är troligen på väg in i en låg-

konjunktur och vi har flera kriser runt 
omkring i världen. Det enda vi kan veta 
säkert är att det aldrig blir exakt som 
vi trodde att det skulle bli - och att det 
kommer att inträffa både högkonjunkturer 
och lågkonjunkturer fram till 2050, säger 

Anton Västberg och avslutar: 
– Det gäller att lyfta blicken och fort-

sätta att tro på platsen. Och jag tror på 
samarbete, då kommer det här att bli rik-
tigt bra. Vi har en god framtid att se fram 
emot. Jag tror att Stockholmsregionen 
kommer att få en ännu starkare betydelse 
i Europa. l

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS



Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun

10

ANNONSANNONS

Avtal 
för två 

nya kvarter. 
Nya byggaktörer 

är Sveaviken 
Bostad och 

JM.

En ny stad växer fram. Följ med på vår resa. 

2019

Första 
spadtaget för 

Veddestabron – en 
viktig pusselbit och 

en viktig del i den stora 
regionala infrastruktur-
satsningen som görs i 

Barkarby.  

Första 
spadtaget 

för Bas Barkarby – 
ett multifunktionellt 

kvarter och mötesplats 
för näringsliv, utbildning, 

kultur, idrott och hälsa. 
Utvecklar gör Atrium 

Ljungberg.    

Detaljplanerna 
för den tredje 

och fjärde etappen av 
Barkarbystaden vinner laga 

kraft. 45 kvarter med  
6 800 bostäder, en grundskola, 
förskolor, äldreboende, service, 

kontor, handel, torg, parker, 
en idrottsplats med bollplan 

och tunnelbanestation 
med två uppgångar. 

Historisk 
första 

sprängning för 
utbyggnaden av 
tunnelbanan – 

Barkarby är först 
ut. 

Barkarby. Stockholms 
nya knutpunkt 2026.

L
yftkranarna syns på långt 
håll när man närmar sig 
Barkarby. Utbyggnaden av 
den nya knutpunkten för 
kollektivtrafik pågår för fullt – 

både över och under jord. Trafik verket och 
Region Stockholm bygger och utvecklar 
tillsammans med Järfälla kommun och 
det är ett komplicerat pussel av storskaliga 
infra struktur satsningar och ny stadsmiljö 
som ska läggas fram till 2026. 

Barkarby får ett nytt läge i regionen

I juni 2022 invigdes Veddestabron, som 
är den första delen i knutpunkten. 2026 
kommer du direkt från Veddestabron 
att kunna kliva rakt in i den nya 

stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, 
bussen, pendeltåget, regionaltåget eller 
fjärrtåget till och från Barkarby för att 
åka till jobbet eller hälsa på släkt och 
vänner. 

– Den regionala utvecklingsplanen 
pekar på vikten av en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik för att minska miljöbelast-
ningen från transportsektorn. Tack vare 
de unika satsningar som Trafikverket i 
samverkan med Region Stockholm gör i 
det här området med att bygga ut kollek-
tivtrafiken möjliggör vi att Barkarby blir 
en viktig knutpunkt i regionen som länkar 
samman Stockholm med Mälardalen på 
ett helt nytt sätt, berättar Ulf Öhman 
Projektenhetschef på Trafikverket.  

Nya möjligheter

Granne med den nya knutpunkten växer 
den nya stadsmiljön i Barkarby fram.

– Satsningarna på ny infrastruktur gör 
att avstånden minskar och Barkarby får 
ett helt nytt läge i regionen. Det öppnar 
möjligheter för nya kontorsetableringar, 
bostäder och ett upplevelserikt kul-
tur-, idrotts- och friluftsliv, säger Toni 
Chmielewski, projektchef för stadsutveck-
lingen i Barkarby. 

Nytt stopp för regional– och fjärrtåg

Att Trafikverket bygger ut Mälarbanan 
från två till fyra spår, där knutpunkten 
i Barkarby ingår, gör att fler tåg kan gå 
tätare och punktligare och att tågförbin-
delserna i Stockholmsregionen, Mälardalen 
och hela Sverige förbättras. 

– Fler spår ger dig större möjlighet 
att bo, arbeta och studera där du vill. Vi 
möjliggör en turtäthet med 5-minuters-
intervall för pendeltåg till/från Stockholm. 

Restiden för regionaltåg och fjärrtåg på 
sträckan Stockholm-Västerås ska inte bli 
längre än 50 minuter med tre stopp längs 
vägen, varav ett stopp i Barkarby, berättar 
Ulf Öhman.

Nästa station – Barkarby!

2026 har utbyggnaden av blå linje till 
Barkarby planerad trafikstart. Det blir 
två nya tunnelbanestationer, en mitt i 
Barkarbystaden och en vid knutpunkten 
vid Barkarby station. 

– Vi är i ett intensivt skede nu och 
bygger både tunnlarna och stationerna i 
Barkarby och Barkarbystaden parallellt, 
säger Anna Nylén som är projektchef för 
utbyggnaden av tunnelbana till Barkarby 
på Region Stockholm och tillägger:

– Med en utbyggd tunnelbana där 
station Barkarby blir ett nav för kollektiv-
trafik skapas nya resmöjligheter, inte 
minst till och från arbetet för många 
människor. l

PENDELTÅG
Odenplan 15 min. Stockholm City 18 min.
6-7 minuters turtäthet i högtrafik.

REGIONAL OCH FJÄRRTÅG
Mälarbanan med fyrspårstrafik. Barkarby 
regional- och fjärrtågstation 2026.

TUNNELBANA
Öppnar 2026. Restid till Kista 8 min. 
Förbinder Barkarby med Nacka.

BUSSAR
Ny bussterminal öppnar 2026. 

Den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby ska stå 
klar 2026. Det blir en av de största i Stockholmsregionen 
och öppnar nya möjligheter för tusentals människor att bo, 
leva, arbeta, resa, mötas och utvecklas.

”Fler spår ger dig 
större möjlighet
att bo, arbeta och 
studera där du vill.”

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS

Vem vet, kanske är din lunch på Majorstorgets restaurang odlad i något av kvarterets 
alla växthus.

Projektet är under utveckling och  
vissa förändringar kan komma att ske.

Bonum  
55+ boende med 

bostadsrätt

Riksbyggen  
Lägenheter med 

bostadsrätt

Stadsradhus  
med bostadsrätt

Orangeri

Växthus

 Pergola

Solceller  
och sedum

Takterrass

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och 
förbättrar rummen du bor och arbetar i, 
med fokus på en hållbar framtid.

När du en solig vårdag om några år tar din premiär
promenad i den nya etappen av Barkarbystaden, då är 
det här du ska börja: på Majorstorget med en god lunch. 
Just det här kvarteret kommer nämligen att sätta tonen 
för hela stadsdelen. Här har Riksbyggen storsatsat på en 
vision om naturnära, vitalt och klimatsmart stadsliv. 

Högt ovan torget finns ett vidsträckt taklandskap av terrasser, odlingar och 
växthus där de boende umgås – liksom ett stort, glasat orangeri. Här uppe 
finns också mängder av solceller som genererar el till kvarterets drygt 
150 lägenheter. 
 På andra sidan fasaden hittar du gården, med barn som leker vid 
dagvattendammen, seniorer som spelar boule under träden, studenter 
som kör rundpingis, familjer som grillar och gröna fingrar som pysslar 
i växthus och komposter. En storfamiljsidé som är möjlig tack vare att 
kvarteret innehåller såväl stadsradhus och stora familjelägenheter som 
ettor och seniorlägenheter. Och om du kisar uppåt ser du hur husens 
höjder klättrar upp och ner i olika väderstreck. Tanken är att släppa in 
maximalt med ljus och luft, från tidig morgon till sen kväll.
 Sist men inte minst är kvarteret planerat för att klara certifieringen 
”NollCO2”. Därför finns här en grön tanke i allt – från byggmaterial 
och källsortering till delningstjänster och transporter.
 Om du en kulen vinterdag 2022 lockas av tanken på ett framtida liv 
i  det här kvarteret, börja med ett besök på riksbyggen.se/barkarbystaden. 
Där kommer du snart att kunna bli med köplats till din framtida bostadsrätt. 
Mitt i stan, mitt i naturen. 

Ljuset och grönskan 
flyttar in. Gör du?

På gården flödar solljuset hela dagen och på taket genererar det fastighetsel till kvarteret. 
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Barkarby är inom några år regionens nya knutpunkt där 
tusentals människor bor, arbetar, möts och utvecklas.

Planerna för detta expansiva område är spektakulära och 
under 2022 finns möjlighet till nya markanvisningar.

I Barkarby skapar vi tillsammans med nytänkande 
byggaktörer och fastighetsutvecklare en upplevelserik och 
hållbar stadsmiljö där ett nytt attraktivt kontorsläge och nya 
bostäder tar plats – mitt i Stockholms framtida trafiknav med 
tunnelbana, regional- och fjärrtåg, pendeltåg, bussar, E18 och 
E4 Förbifart Stockholm. Läget kan knappast bli bättre med 
utmärkta förbindelser till Stockholm och hela Mälardalen och 
bara 20 minuter från Arlanda, Bromma och resten av världen.

Väx med oss. 

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS

Stockholm  
Quality Outlet

IKEA

Arlanda  
25 min

Bromma  
15 min

Säbysjön
10 min

Stockholm 
city

Västerås

Jakobsberg

Ålsta-  
skolan

Barkarby- 
bron

Veddesta- 
bron

Lidl

ICA
Maxi

Stora  
torget

Svea- 
torget

Väx med oss. 
2026 är Barkarby regionens nya knutpunkt där 
tusentals människor bor, lever, arbetar, möts och 
utvecklas. Planerna för detta expansiva område 
är spektakulära. Tillsammans med nytänkande 
byggaktörer och fastighetsutvecklare skapar vi 
en livskraftig, upplevelserik och hållbar stad mitt 
i Stockholms framtida trafiknav med tunnelbana, 
regional- och fjärrtåg, pendeltåg, bussar, E18 och 
E4 Förbifart Stockholm. 

Läget kan knappast bli bättre med utmärkta 
förbindelser till Stockholm och hela Mälardalen 
och bara 20 minuter från Arlanda, Bromma och 
resten av världen. Vi ser potentialen. Vi hoppas 
att du gör detsamma och vill vara med på den här 
resan tillsammans med oss.
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Veddesta torg
En mötesplats med 

livfullt stadsliv. Kontor, 
handel, restauranger och

 kaféer. På torget finns 
plats för uteserveringar 
och folkliv. Ett attraktivt 

kontorsläge.

Regionens nya 
nod för kollektivtrafik

Barkarby blir en av Sveriges
 mest tillgängliga platser. 

Barkarby station blir en stor 
knutpunkt för kollektivtrafik för 
Stockholm och hela Mälardalen 

med tunnelbana, buss, pendeltåg, 
regional- och fjärrtåg i direkt 

anslutning till varandra. 
Trafikstart 2026.

Bas Barkarby
En kreativ mötes-

plats för näringsliv, 
kultur, idrott och lärande. 

Kontor, konferens, utbildning, 
sporthall, gym, kulturskola, 
bibliotek, konsthall, scen, 

restaurang och kafé. 
Öppet sedan 
våren 2022.

M 2023
Kvarter för 
fristående 

förskola och 
park.

M 2023
Kvarter för kultur, 
publika event och 

kommersiella lokaler. 
Toppläge vid livfulla 

Sveatorget och 
tunnelbanan.

Stockholms 
första skidslinga 

inomhus
Sju kvarter med stort fokus 
på idrott, hälsa och kultur. 
Det blir en stor anläggning 

med skidspår inomhus i kom-
bination med kontor, hotell, 

handel, upplevelser och 
bostäder.

Barkarby sjukhus
Modern vård tillgänglig 

för boende i hela nordvästra 
Stockholm. Närakut, röntgen och 
laboratoriemedicin, vårdcentral, 

specialistmottagningar, geriatrik, 
familjecentral, äldreboende 

och trygghetsboende. 
Inflyttning från 2025.

Veddestavägen
Stadsdelens huvudgata
med intensiv stadsmiljö. 
Mycket liv och rörelse. 
Bostads hus, kontor och 

kommersiella verksamheter. 
Ett attraktivt kontorsläge 
nära den nya noden för 

kollektivtrafik.

Lidl 
Lidl Sveriges 

nya huvudkontor med 
600 arbetsplatser sedan 

2021. Stark miljö- och 
hållbarhetsprägel. 

Konceptbutik. 

Sveatorget
Ett attraktivt läge 

vid Barkarbystadens 
tunnelbanestation. Här blir 
stadslivet som mest livfullt. 

Bostäder, kontor, handel, 
service, restauranger och 

kaféer. På torget finns plats 
för uteserveringar 

och folkliv.

Modern  
mobilitet 

Tillsammans med Nobina 
och SL utvecklar Järfälla kom-
mun en smartare, grönare och 
mer tillgänglig kollektivtrafik i 
takt med att staden växer fram. 
Självkörande bussar, Sveriges 
första elektriska BRT-linje och 
bilpool gör att du kan bo, ar-

beta och leva här utan att 
äga en egen bil.

Ålstaskolan
Förskola, 

grundskola F-6 och 
grundsärskola i ett 

barnvänligt läge nära 
naturreservatet. 

Inflyttning under 
2023. 

Flygfältsplatsen
En central mötesplats 
med folkliv och härligt 

stadsliv. Kontor, vård och 
hälsa, handel, restaurang- 

stråk och kaféer. Ett att-
raktivt kontorsläge vid 

tunnelbanan.  
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Quality Outlet

IKEA
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25 min
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15 min
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Stockholm 
city

Västerås

Jakobsberg

Ålsta-  
skolan

Barkarby- 
bron

Veddesta- 
bron

Lidl

ICA
Maxi

Stora  
torget

Svea- 
torget

Väx med oss. 
2026 är Barkarby regionens nya knutpunkt där 
tusentals människor bor, lever, arbetar, möts och 
utvecklas. Planerna för detta expansiva område 
är spektakulära. Tillsammans med nytänkande 
byggaktörer och fastighetsutvecklare skapar vi 
en livskraftig, upplevelserik och hållbar stad mitt 
i Stockholms framtida trafiknav med tunnelbana, 
regional- och fjärrtåg, pendeltåg, bussar, E18 och 
E4 Förbifart Stockholm. 

Läget kan knappast bli bättre med utmärkta 
förbindelser till Stockholm och hela Mälardalen 
och bara 20 minuter från Arlanda, Bromma och 
resten av världen. Vi ser potentialen. Vi hoppas 
att du gör detsamma och vill vara med på den här 
resan tillsammans med oss.

Bäckpark
en

Fruns-
backe

Stins- 
torget

Stins- 
parken

Veddesta 
torg

Tingsbyn

Idrottsområde 
Planering pågår

Herresta- 
skolan

Welcome 
hotel

Kyrkparken

Kyrkbyn

Igelbäckens  
naturreservat

Järvafältets  
naturreservat

Akalla  
och Kista

Barkarby 
centrum

Veddesta torg
En mötesplats med 

livfullt stadsliv. Kontor, 
handel, restauranger och

 kaféer. På torget finns 
plats för uteserveringar 
och folkliv. Ett attraktivt 

kontorsläge.

Regionens nya 
nod för kollektivtrafik

Barkarby blir en av Sveriges
 mest tillgängliga platser. 

Barkarby station blir en stor 
knutpunkt för kollektivtrafik för 
Stockholm och hela Mälardalen 

med tunnelbana, buss, pendeltåg, 
regional- och fjärrtåg i direkt 

anslutning till varandra. 
Trafikstart 2026.

Bas Barkarby
En kreativ mötes-

plats för näringsliv, 
kultur, idrott och lärande. 

Kontor, konferens, utbildning, 
sporthall, gym, kulturskola, 
bibliotek, konsthall, scen, 

restaurang och kafé. 
Öppet sedan 
våren 2022.

M 2023
Kvarter för 
fristående 

förskola och 
park.

M 2023
Kvarter för kultur, 
publika event och 

kommersiella lokaler. 
Toppläge vid livfulla 

Sveatorget och 
tunnelbanan.

Stockholms 
första skidslinga 

inomhus
Sju kvarter med stort fokus 
på idrott, hälsa och kultur. 
Det blir en stor anläggning 

med skidspår inomhus i kom-
bination med kontor, hotell, 

handel, upplevelser och 
bostäder.

Barkarby sjukhus
Modern vård tillgänglig 

för boende i hela nordvästra 
Stockholm. Närakut, röntgen och 
laboratoriemedicin, vårdcentral, 

specialistmottagningar, geriatrik, 
familjecentral, äldreboende 

och trygghetsboende. 
Inflyttning från 2025.

Veddestavägen
Stadsdelens huvudgata
med intensiv stadsmiljö. 
Mycket liv och rörelse. 
Bostads hus, kontor och 

kommersiella verksamheter. 
Ett attraktivt kontorsläge 
nära den nya noden för 

kollektivtrafik.

Lidl 
Lidl Sveriges 

nya huvudkontor med 
600 arbetsplatser sedan 

2021. Stark miljö- och 
hållbarhetsprägel. 

Konceptbutik. 

Sveatorget
Ett attraktivt läge 

vid Barkarbystadens 
tunnelbanestation. Här blir 
stadslivet som mest livfullt. 

Bostäder, kontor, handel, 
service, restauranger och 

kaféer. På torget finns plats 
för uteserveringar 

och folkliv.

Modern  
mobilitet 

Tillsammans med Nobina 
och SL utvecklar Järfälla kom-
mun en smartare, grönare och 
mer tillgänglig kollektivtrafik i 
takt med att staden växer fram. 
Självkörande bussar, Sveriges 
första elektriska BRT-linje och 
bilpool gör att du kan bo, ar-

beta och leva här utan att 
äga en egen bil.

Ålstaskolan
Förskola, 

grundskola F-6 och 
grundsärskola i ett 

barnvänligt läge nära 
naturreservatet. 

Inflyttning under 
2023. 

Flygfältsplatsen
En central mötesplats 
med folkliv och härligt 

stadsliv. Kontor, vård och 
hälsa, handel, restaurang- 

stråk och kaféer. Ett att-
raktivt kontorsläge vid 

tunnelbanan.  
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V
i har från början haft höga 
ambitioner att bygga en 
hållbar stadsmiljö och nu 
har vi ett mycket klart och 
tydligt mål: Barkarbystaden 

ska vara en klimatneutral stadsdel senast 
år 2030, berättar Megha Huber, som är 
miljöstrategisk chef i Järfälla. 

Livskraftig, klimatsmart och innovativ

Målet om en klimatneutral stadsdel 2030 
innebär att Barkarbystaden ska ha noll 
netto utsläpp av växthusgaser från energian-
vändning, byggnation, transporter och avfall. 

– Att vi bygger en helt ny stadsmiljö från 
grunden ger oss stora möjligheter att redan 

från början säkerställa att utvecklingen sker 
på ett sätt som främjar klimatneutralitet. 
Ambitionen om en livskraftig, klimatsmart 
och innovativ stadsmiljö ska genomsyra 
all planering och framtida utveckling av 
Barkarby, säger Megha.

Men, det händer såklart inte av sig själv. 
– Det krävs ett mycket målmedvetet 

arbete. Nära samverkan med våra samhälls-
byggnadsaktörer, kontinuerlig uppföljning 
och en tydlig politisk vilja är nyckelfaktorer 
för att vi ska lyckas, konstaterar Megha. 

Vi ska vara en föregångare

För att snabba på arbetet om en klimat-
neutral stadsdel deltar Järfälla i Viable 

Cities, ett strategiskt innovationsprogram 
med syfte att snabba på klimatomställ-
ningen. Man har också skrivit under ett 
klimatkontrakt tillsammans med 23 andra 
städer och ett antal myndigheter i Sverige. 
Dessutom har man tagit fram en hand-
lingsplan med 42 konkreta åtgärder inom 
fem nyckelområden.

– Många av de här 42 konkreta åtgärder-
na pågår och vi har kommit en bra bit på 
vägen för att uppnå vårt mål om en klimat-
neutral stadsdel 2030, menar Megha.  

Stort engagemang 

Utvecklingen inom klimatområdet går snabbt 
och nya tekniska lösningar, forsknings resultat 
och strategier utvecklas löpande. 

– Det ställer höga krav på oss och på en 
iterativ handlingsplan där vi kontinuerligt 
följer upp och utvärderar åtgärderna och 
samtidigt formulerar nya i enlighet med ny 

forskning och innovation, konstaterar 
Megha. 

Hon tycker att det finns ett stort engage-
mang och hög kompetens hos de samhälls-
byggnadsaktörer som utvecklar den nya 
stadsmiljön i Barkarby. 

– Vi bygger Barkarby tillsammans och vi 
har mycket bra förutsättningar att utveckla 
en stad där en hållbar livsstil blir vardag. 
Här ska människor och företag kunna leva, 
arbeta, växa och må bra, både i dag och 
imorgon, säger Megha. l

Klimatneutrala 
Barkarbystaden 2030. 
Barkarby är ett av de största och mest spännande 
stadsutvecklingsprojekt som pågår just nu i Sverige. Redan 
från det första spadtaget 2012 har målet att bygga en 
hållbar stad varit tydligt. 

Herrestaskolan är Sveriges första skola byggd i 
massivträ och har klassificerats enligt Miljöbyggnad 
Guld. Herrestaskolan är nästintill koldioxidneutral. 
Foto: Rosie Alm

JÄRFÄLLA

JÄRFÄLLA

Tusen möjligheter i Järfälla
När du behöver… 
…en podd att lyssna på | Samtal  | Sjunga  | Tända ljus  | Fonder  | Dop  
En spännande tidning  | Konfirmation  | Vigsel  | Spela i band | Förskola  
Gympa | Buss till kyrkogården | Matsällskap | Konsert | Mässa | Stickcafé 
Kul för barn | Begravning | Sorgegrupp | Gemenskap med andra unga

Vi följer med på din resa! 
Gå in på hemsidan och hitta det du behöver!
www.svenskakyrkan.se/jarfalla

Fem nyckelområden för att 
uppnå en klimatneutral 
stadsdel: 

l Energi
l Hållbar mobilitet
l Klimatneutral byggnation
l Innovation, samverkan och 
    medborgarengagemang
l Klimatanpassning och kolsänkor

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS
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Barkarby är en historisk plats med starka 
kopplingar till sitt tidigare flygfält och flygflottilj. 
Kvarter 12 ligger längs med startbanan och har i 
sin gestaltning inspirerats av platsens rika historia. 
Materialval och motiv refererar till platsens 
historiska flygplats och hangarer genom stora 
portmotiv och industriella material. Variationen 
i byggnadsskala ger en naturlig indelning och 
individuell karaktär för varje hus. Materialpaletten 
med tegel som röd tråd kompletteras med 
betong, plåt och trä och varieras sedan genom 
kulör och detaljering. Vi vill bygga med material 
som åldras vackert och med beständighet 
och som är hållbara för framtida sekel. Enkla, 
funktionella materialval som trä och återbrukat 
tegel ger ett robust och hållbart bostadskvarter.

KVARTERET UTFORMAS MED åtta till sex 
våningar i norr mot det publika torget för att 

sedan trappa ner till fyra våningar i söder. I 
väster avslutas kvarteret med en förskola på 
två våningar. Kvarteret består mestadels av 
små lägenheter mot norr som kompletteras 
i söder av tre trapphus med mer blandade 
storlekar, däribland stadsradhus. Genom smarta 
materialval och god projektplanering kan vi 
i tidigt skede påverka vilket klimatavtryck vår 
byggnad kommer skapa under hela sin livscykel. 
Kvarteret kommer att Svanenmärkas och lokaler 
uppförs enligt Miljöbyggnad Silver.

SOM BOENDE KOMMER du mötas av 
bekvämlighet och genomtänkta lösningar. 
Utanför dörren vill vi återskapa en riklig grön 
miljö med växter som tillgodoser och tilltalar 
såväl människor som insektsarter. På den 
omslutna gården återskapas den lokala floran 
och faunan för att förbättra den biologiska 

mångfalden. 
– I vår ambition att 

bygga en hållbar 
stad genom 
bostäder som 
kan efterfrågas 
av många, 
vill vi självklart 
vara med i 
utvecklingen av 
Barkarbystaden. Det 
är med stort intresse 
som vi har studerat 
Barkarbystaden IV 
och kvarter 12 där vi ser möjligheten att skapa 
ett kvarter med egen identitet, en bottenvåning 
som berikar stadsdelens utbud och bostäder 
för en bred målgrupp, säger Wojciech Wondell, 
COO på Titania.

TITANIA UTVECKLAR ETT HÅLLBART 
OCH LEVANDE STADSKVARTER

I korsningen mellan Flygfältsvägen och Barkarbyvägen utvecklar Titania Kvarter 12, 
etapp 4. Målet är att skapa ett modernt och livfullt stadskvarter som inrymmer ca 350 
bostäder, lokaler för service, restauranger och förskola. Korsningen möjliggör en aktiv 
torgyta, kallad Hässlöplatsen, där du som boende eller besökare kan äta, dricka och 

umgås. Kvarterets norra del erbjuder även en takterrass där du samtidigt kan njuta av 
utsikten över Barkarbystadens stadsliv.

Illustration: Arkitema architects

Wojciech Wondell, COO
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ANNONS

V
i är på väg mot ett unikt läge 
och en regional arbetsmark-
nad, säger Leif Nyrén som är 
näringslivschef i Järfälla. 

Barkarby blir en motor 
i regionen och kommer inom bara några 
år att knyta ihop Stockholm och Mälar-
dalen på ett helt nytt sätt. När E4 Förbi-
fart Stockholm öppnar 2030 kommer 
resan mellan Kungens Kurva söder om 
Stockholm och Barkarby att ta 15 minuter. 

– Läget kan knappast bli bättre med 
utmärkta förbindelser till hela Stockholm 
och Mälardalen och bara 20 minuter från 
Arlanda, Bromma och resten av världen.  
konstaterar Leif Nyrén. 

Utveckling, talang, innovation  

och välmående

I detta tillgängliga läge och expansiva 
område skapar Järfälla ett kontorsläge där 
utveckling, talang, innovation och väl-
mående får utrymme att spira.   

– Det gör vi bland annat genom att låta 
nytänkande samhällsbyggare som Atrium 
Ljungberg, Serneke, Skanska, ALM 
Equity, Resona och Åke Sundvall skapa 
attraktiva och hållbara miljöer med flexibla 
kontor där människor vill arbeta, utvecklas 
och tillbringa sin tid, säger Leif Nyrén.

Hela livet på en plats

Kombinationen av en hållbar och livs-
kraftig stadsmiljö, grönskande park- och 
naturområden, en av Sveriges största 
handels platser, restauranger, caféer och 
trevliga promenadstråk gör Barkarby 
till en plats för utveckling, tillväxt och 
framtidstro. 

– Här blir det lätt att ta en löprunda 
på lunchen, åka längdskidor året runt i 
Stockholms första anläggning för längd-
skidåkning inomhus eller ta ett promenad-
möte i det fria och göra plats för nya 
intryck. De riktigt bra idéerna kommer ju 
inte alltid när man är på kontoret, säger 
Leif Nyrén. 

Att det också finns nybyggda bostäder, 
bra förskolor, skolor, kulturskola, biblio-
tek och ett rikt föreningsliv talar för att 
Barkarby kan erbjuda en helhet för hela 
livet och hela familjen på en och samma 
plats.

– När helheten runt om oss fungerar, 
då kan vi arbeta och leva på ett sätt som 
gynnar både oss själva, vår familj och vår 
arbetsplats. Här finns alla förutsättningar 
för att både företaget, organisationen och 
familjen ska kunna växa och må bra, säger 
Leif Nyrén. l 

I Barkarby växer ett nytt kontorsläge fram. Tack vare de 
storskaliga infrastruktursatsningar som knyter an här  
blir Barkarby en av regionens största knutpunkter med  
2,7 miljoner kompetenser inom en timme – och med 
fantastiska möjligheter för utveckling och tillväxt. 

Läge för 
kontor. 

Vid Veddestabron, mitt emot Bas 
Barkarby och alldeles intill den nya 
knutpunkten för kollektivtrafik 
utvecklar Skanska kontorshuset 
Eira – den nya generationens kontor 
med stark hållbarhetsprägel för både 
klimatet och medarbetaren

 
– Eira är nästa generations kontor, desig-
nat med klimatet i främsta fokus. Huset 
och stommen byggs i trä och vi kommer 
att välja material ur klimatsynpunkt och 

använda återbrukat material så långt det är 
möjligt. Byggnaden ska även optimeras ur 
energisynpunkt där till exempel kylbehovet 
täcks av kyla från berggrunden, en del av 
elbehovet täcks av egen elproduktion från 
solceller som placeras på såväl tak som 
balkonger, samt smart energilagring med 
hjälp av batterier, berättar Monika Fridenäs, 
Affärsutvecklare Skanska Sverige. Kontoret 
ska certifieras enligt NollCO2, vilket bety-
der klimatneutralt byggande.

Klimatet och medarbetaren i fokus 

Kontorshuset är åtta våningar högt och har 
en yta på 7 000 kvadratmeter där varje liten 
del av kontorsfastigheten är välplanerad och 
har flera funktioner, inte minst trapporna. 
Designen är skapad för att uppmuntra till 
rörelse och välmående och det ska vara mer 
lockande att ta trappan än hissen. 

Utöver de synliga inslagen av trä in-
vändigt, är samtliga material valda för att 
skapa en naturlig, varm och trivsam känsla. 

Den utvändiga trappan blir en bred passage 
med grönska och en aktivitetsplats med 
utegymsfunktioner. Varje lokal får en egen 
balkong som bjuder in till spontana möten 
utomhus i eftermiddagssolen.

 – Eira ska bli ett kontor där materialvalen 
och utformningen skapa ett hälsosammare 
inomhusklimat och en lugn omgivning. 
De som arbetar här ska få de bästa förut-
sättningarna för samarbete, arbetsro och 
välmående, säger Monika Fridenäs. l 

Eira – Nästa generations klimatneutrala kontor.

ANNONS ANNONSHela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun

Skanska bygger Eira  nästa 
generations kontor  i ett 
fantastiskt läge intill den nya 
knutpunkten för kollektivtrafik. 

Åke Sundvall skapar i sina kvarter möjlighet för flera företag att verka och utvecklas på 
samma plats. I kvarter Atlas planeras för coworking med 160 kontorsplatser och i kvarter 
9 skapas ett centrum för vård och hälsa, genom konceptet comedical. Det innebär att 
flera olika aktörer inom vård och hälsa på ett hållbart sätt delar på ytor och funktioner 
samtidigt som de kan erbjuda en smidigare upplevelse för sina besökare.
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Bra kommunikationer och expansivt 
område var två avgörande faktorer 
när livsmedelskedjan Lidl beslutade 
sig för att flytta och investera i nytt 
huvudkontor i Barkarby. 

– Vi är väldigt glada över att vara på plats 
på vårt nya huvudkontor, skräddarsytt efter 
våra behov. Här kan vi samla hela vår cen-
trala organisation i en och samma byggnad. 
Det är en viktig milstolpe i vår tillväxt 
framåt, säger Carl Balcer, fastighetsdirek-
tör på Lidl Sverige.

Här kan vi växa och må bra 

Sedan april 2021 står Lidls nya huvud-
kontor om 15 000 kvadratmeter klart i 
Barkarby och rymmer initialt 400 arbets-
platser. Det finns plats för 600 medarbetare 
vilket går helt i linje med Lidls ambitioner 
att fortsätta växa i Sverige. Mitt emot det 
nya huvudkontoret har man också öppnat 
en ny butik om 1 400 kvadratmeter som 
fungerar som testmiljö för att utveckla 
Lidls butiker.

– Vi har byggt ett kontor att trivas i, där 
vi kan utvecklas, fortsätta växa och må bra. 
Utöver att säkerställa att vi själva utvecklas 
hållbart vill vi såklart skapa förutsätt-
ningar för våra medarbetare att leva ett 
hållbart arbetsliv. Vi möjliggör därför för 
våra kollegor att agera för klimatet både 
privat och i tjänsten. Bland annat genom 
att uppmuntra till cykelpendling genom vår 
cykelförmån, säger Carl Balcer.

Hållbar utveckling 

Lidls offensiva utveckling, starka miljötänk 
och spännande framtidsplaner matchar 
stadsutvecklingen i Barkarby väldigt bra, 
inte minst när det gäller arbetet för en 
klimatneutral stadsmiljö 2030. 

– Vi är väldigt stolta över vårt nya kon-
tor. Inte minst eftersom byggnaden lever 
upp till kraven för att få kallas BREEAM 
Excellent, det allra högsta betyget inom 
certifieringen BREEAM. Vi hoppas 
inspirera fler företag att sätta hållbarhets-
arbetet inom fastighetsbyggande högt upp 
på agendan. I bygget av det nya kontoret 
har vi i stort sett bara arbetat med nordiska 
leverantörer. Det finns många fördelar med 
det, inte minst de förkortade transport-
sträckorna, berättar Carl Balcer. l 

Lidl Sverige 
växer i nytt 
huvudkontor 
i Barkarby.

Att bygga med idrott och hälsa i fokus 
är något som ligger Serneke varmt om 
hjärtat – och nu hoppas man kunna 
sätta spaden i marken under 2023 
för Stockholms första anläggning för 
längdskidåkning inomhus. 

Mitt i kontorsläget och granne med den 
framväxande knutpunkten för kollektivtrafik 
ser vi snart en helt ny stadsbild växa fram. Sju 
kvarter med en stor multisportanläggningen, 

kontor, hotel, handel, bostäder och härliga 
mötesplatser för de som arbetar, bor och vistas 
i stadsmiljön.

– Den stora pulshöjaren blir ett stort 
aktivitetscentrum med bland annat 
Stockholmsregionens första inomhusan-
läggning för skidåkning, det är något som är 
mycket efterlängtat av många snötörstande 
Vasaloppsåkare, säger Ola Serneke, vd på 
Serneke Invest, och fortsätter:

– I våra kvarter kommer det att finnas 
attraktiva kontor och bostäder kombine-
rat med ett stort aktivitetscentrum där 
vi planerar för upplevelser för alla åldrar. 
Stadsdelen kommer att bli en attraktiv 
dragare för hela området och många kom-
mer att resa till Barkarby som destination. 
Läget är ju också det allra bästa precis intill 
Stockholms nya knutpunkt för kollektiv-
trafik, säger Ola Serneke. l 

Serneke bygger med 
idrott, hälsa och kultur i fokus. 
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Under 2023 hoppas Serneke 
kunna sätta spaden i marken för 
Stockholms första anläggning 
för längdskidåkning inomhus.

Sedan 2021 har Lidl Sverige sitt 
huvudkontor i Barkarby med 
plats för 600 medarbetare. 

”Vi har byggt 
ett kontor att 
trivas i, där vi 
kan utvecklas, 
fortsätta växa 
och må bra.”
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B
as Barkarby har snabbt blivit en 
mycket omtyckt mötesplats för 
människor i alla åldrar och med 
olika intressen. 

– Här har vi skapat en läger-
eld – en kreativ mötesplats där människor 
tillbringar tid, utvecklas, inspireras och 
trivs varje dag. Nu vill vi komplettera 
vårderbjudandet för att få Bas perfekt, 
säger Max Lantz, fastighets chef på Atrium 
Ljungberg.

Kontor och kreativ mötesplats

Det 14 våningar höga tornet innehåller 
kontorslokaler med milsvid utsikt och 
många möjligheter för både den enskilda 
företagaren och det större företaget. Här 
hittar vi bland annat KungSängens nya 
huvudkontor, Mäklarhuset och Allians 
Revision och Redovisning. 

I den lägre byggnaden finns huvud-
entrén med den trevliga loungen, 
restaurang, café, konferenslokaler, Järfälla 
gymnasium, Almaklinikens vårdcentral 
och alla publika mötesplatser som 
den nya konsthallen, biblioteket med 
seniorprofil och den fullstora sporthallen 
där träningar och matcher pågår långt 
inpå kvällarna. Och blackboxen, 

en flexibel eventlokal för konserter, 
scenföreställningar och föreläsningar. 
I början av 2023 öppnar också Friskis 
och Svettis ett stort gym i huset med 
gruppträning. 

– Vår främsta uppgift i Barkarby och 
på de platser vi utvecklar är att skapa 
attraktiva och hållbara stadsmiljöer som 
människor vill vistas i, i dag och i morgon. 
Fastigheter är grunden i vår verksamhet, 

men egentligen är vi mer intresserade av 
människorna som vistas i de miljöer vi 
skapar, berättar Max Lantz.

Järfälla gymnasium mot nya höjder

Intresset för Järfälla gymnasiums hög-
skoleförberedande program har skjutit i 
höjden sedan flytten till Bas Barkarby. 
Kombinationen av spännande program 
som går att kombinera med idrottsprofil, 
nya härliga lokaler i ett hus med många 
möjligheter och ett tillgängligt läge gör 
såklart sitt. 

– Det är fantastiskt för eleverna, vår 
framtida arbetskraft, att få tillbringa sin 
vardag i en sådan här kreativ miljö. I Bas 
Barkarby har vi skapat ett riktigt bra 
sammanhang för dem. Jag hoppas och tror 
att det kommer innebära möjligheter för 
samverkan på många plan, säger Carina 
Karlsson, som är utbildnings- och arbets-
marknadsdirektör i Järfälla kommun.

KungSängen siktar högt

I somras flyttade den omtyckta säng butik-
kedjan KungSängen sitt huvudkontor till 
Barkarby. Det nya huvudkontoret om 400 
kvadratmeter på 14:e våningen i Bas Barkarby 
ger dem möjlighet att växa ytterligare.

KungSängen, som är en av Sveriges le-
dande sängbutikkedjor med 45 butiker runt 
om i landet och tillverkning för hand i egen 
fabrik, planerar för fortsatt tillväxt och ser 
stora möjligheter med att flytta huvud-
kontoret till Barkarby. l 

I januari 2022 slog Atrium Ljungberg upp portarna till 
Bas Barkarby, ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, 
utbildning, kultur, idrott och hälsa där människor i alla 
åldrar kan mötas, utvecklas och inspireras.   
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En ny stad växer fram. Följ med på vår resa. 

2020
2021

Avtal 
för nya 

kvarter. Nya 
byggaktörer är Åke 
Sundvall, Veidekke 

Eiendom, Sagax, 
Tricoreal och 

Resona. 

Detaljplanerna 
Veddesta I och 

Veddesta III vinner 
laga kraft. Det innebär 

startskottet för att omvandla 
Veddesta gamla centrum 
och industriområde till 

livfull och upplevelserik 
stadsmiljö. 

Byggstart 
för Ålstaskolan 
– en ny för- och 

grundskola granne 
med naturreservatet. 
Bygger gör Peab på 
uppdrag av Järfälla 

kommun. 

Stora 
torget får 

en isbana som 
snabbt fylls med 

glada skridskoåkare, 
både boende och 

besökare.

Avtal 
skrivs för 

nio nya kvarter. 
Nya byggaktörer 

är Wallenstam, Ikano 
Bostad, Selvaag Bostad, 

Sveaviken Bostad, Titania, 
Byggnadsfirman Viktor 
Hanson, ALM Equity, Re 
Equity och Storstaden 

Bostad. 

Premiär 
för logistik-

lösningen som 
ska samordna och 
resursoptimera de  

488 000 byggtransporter 
som beräknas till området 

fram till 2035. Ansvarig 
för logistiklösningen 

är Wiklunds

Premiär 
för Sveriges 

första elektriska 
BRT-linje, linje 175, 

mellan Stora torget 
i Barkarbystaden och 

Akalla. Ökad tillgänglighet 
och hållbart resande tills 

tunnelbanan är klar.

Lidl 
inviger sitt 

nya huvudkontor 
med plats för 600 
medarbetare. Mitt 
emot ligger deras 
nya konceptbutik. 

Bas Barkarby 
– plats för utveckling, 
talang och upplevelse. 

”Vår främsta 
uppgift i 
Barkarby och 
på de platser vi 
utvecklar är att 
skapa attraktiva 
och hållbara 
stadsmiljöer som 
människor vill 
vistas i, i dag och 
i morgon.”

KONTOR 

GYM OCH GRUPPTRÄNING

VÅRD

SPORTHALL

RESTAURANG, KAFÉ 
OCH KONFERENS

UTBILDNING: Järfälla 
gymnasium, Järfälla 
Lärcentrum, KomTek

KULTUR: Konsthall, 
Järfälla kulturskola, 
bilbliotek, blackbox
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2022

En 
ny, stor 

och fin lekpark, 
särskilt utformad 

för barn och 
ungdomar med extra 

behov, öppnar i 
Kyrkparken.

Avtal 
tecknas 

med Hemsö 
som ska utveckla 

Barkarby 
sjukhus. 

Inflyttning 
i Barkarby-

stadens första 
studentbostäder 

som K2A har 
byggt. 

Nordr 
tar det allra 

första spadtaget för 
den stadsutveckling 
som ska förvandla 

Veddesta gamla 
centrum och industri-

område till livfull 
stadsmiljö.

Beslut 
tas om 

”Handlingsplan 
för Klimatneutrala 

Barkarbystaden 2030” 
– 42 åtgärder för att 
snabba på klimat-

omställningen. 

Veddestabron 
invigs med 

pompa och ståt och 
öppnar för trafik. Det är 
den första pusselbiten 

i den framväxande 
noden för 

kollektivtrafik. 

Magnolia 
Bostad och 

Slättö sätter 
spaden i marken för 
Brokvarteret och Åke 
Sundvall byggstartar 

kvarteret Atlas 
tillsammans med 

OBOS. 

Bas 
Barkarby 

öppnar och först 
på plats är Järfälla 

gymnasium och restaurang- och 
konferenskoncernen Eatery. Under 
våren fylls huset med många andra 

verksamheter som Kulturskolan, 
KomTek, bibliotek, konsthall, 

Allians Revision och Redovisning, 
Almakliniken och KungSängens 
huvudkontor, och blir snabbt en 

mötesplats för utveckling, 
talang, lärande och 

upplevelse. 

Avtal 
tecknas för 

tre nya kvarter. 
Nya byggaktörer är 
FFAB, Riksbyggen 

och Storstaden 
Bostad.

Inflyttning 
i Barkarby-

stadens första 
ägarlägenheter, 

byggda av Hållbo, ett 
joint venture mellan 

ByggVesta och Bonnier 
Fastigheter. 

Vattenfall 
Eldistribution, 

E.ON 
Energidistribution 

inviger en ny 
regionnätstation i 

Barkarby som är viktig 
för den fortsatta 

stadsutvecklingen i 
Barkarby. 

Ett företag som valt att göra Bas 
Barkarby till sitt nya hem är Allians 
Revision och Redovisning. Sedan 
början av året har de öppnat ett nytt 
kontor här för att kunna fortsätta att 
växa.

– Vi har blivit 45 anställda och behövde 
därför något nytt. Vi hade, utöver ett kontor 
centralt i Stockholm, ett kontor vid Barkarby 
torg. Vi värdesätter verkligen vår närvaro 
i nordväst och ville stanna kvar här. Det 
kändes helt rätt med Bas Barkarby och att 
finnas i ett så expansivt område, berättar Per 
Lindblom, revisor på Allians Revision och 
Redovisning. 

Bra synlighet

Under månaderna som gått sedan inflyttning-
en har man märkt av de nya möjligheterna.

– I Bas Barkarby har vi ett stort flöde av 
människor som rör sig. Vi får en helt annan 
uppmärksamhet här och tack vare läget syns 
vi till och med från E18. Den enda förbätt-
ringspotentialen just nu är att allting ska bli 
klart med kommunikationerna, vilket kom-
mer att förstärka läget ytterligare. Dessutom 
har vi alltid jobbat medvetet med hållbarhet 
och det blev också ett lyft för oss att flytta in 
i en grön fastighet, vilket Bas Barkarby är.

Hur ser ni på framtiden i Barkarby?

– Vi har en ny lokal att växa i, vilket ligger 
i vår affärsplan. Skulle det bli så att vi 
växer ur även det här kontoret betyder det 
att vår tes varit korrekt; vi är på rätt ställe. 
Det är många hos oss som har en lokal 
anknytning och vi kommer fortsätta att 
värdesätta en lokal närvaro i Barkarby och 
Järfälla framöver, avslutar Per Lindblom. l

Allians ska 
fortsätta växa.

ANNONSANNONS Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun
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D
å, när mina föräldrar valde 
att satsa här, fanns det inte 
mycket mer än en pendel-
tågsstation utanför hotellet. 
Sedan dess har det ju hänt 

otroligt mycket både med hotellet och 
området i stort, säger Patrick Roos, vd för 
Welcomegruppen.

För sex år sedan lät Patrick totalrenovera 
hotellet och för snart fyra år sedan utökade 

han verksamheten med en spaavdelning. 
Dessutom driver Patrick också Wärdshuset 
Lasse Maja som ligger alldeles intill 
hotellet – en institution som funnits sedan 
1671. Här, precis som för Barkarby i övrigt, 
så finns historien närvarande och möter 
nutiden. 

– Vi är väldigt positiva till den utveck-
ling som sker här i Barkarby. Läget är 
fantastiskt och kommer att bli ännu bättre 
framöver allt eftersom nya verksamheter 
och företag flyttar in och kommunika-
tionerna blir bättre. Hotellet och Lasse 

Maja blir en oas – en liten bullerby – mitt i 
stadslivet.

Vilka möjligheter ser ni när området 

fortsätter att utvecklas?

– Vi har som sagt tidigare byggt ut och 
byggt om och vi fokuserar på att utveckla 
vår produkt även fortsatt. I takt med att nya 
företag hittar hit så kommer vi att priorite-
ra utvecklingen av vår konferensverksamhet 
för att ytterligare bli en naturlig mötesplats 
för alla här i Barkarby och Järfälla. l 

Hotell, spa och konferens – Welcome!

r
Barka  bystaden växer och då vill vi på Nordea 

Järfälla finnas på plats för att rådge våra kunder. 

Välkommen in till oss i BAS Barkarby på  
Bällstaågatan 18, oavsett om du vill ha hjälp  

med ditt sparande, bolån eller om du behöver 
personlig rådgivning kring din privatekonomi. 

Du kan även boka möte och träffa oss digitalt 
– när och var det passar dig.

Varmt välkommen! 
Nordea Järfälla

Skanna QR-koden  
och fyll i dina uppgifter  

så kontaktar vi dig  
inom kort.

Nordea flyttar in i 
Barka  bystaden

r

Familjeföretaget Welcome Hotel har en lång tradition 
i Barkarby. Hotellet byggdes 1985 – i det som kallas 
Tingsbyn, en del av det gamla anrika Barkarby och 
granne med den nya framväxande stadsmiljön – och 
har sedan dess utvecklats stadigt och blivit ett populärt 
inslag på platsen.

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS



DET VI GÖR HÄR NERE, HAR 
STOR BETYDELSE DÄR UPPE

Rent vatten och fungerande avlopp är mänskliga rättigheter. JVAB utför entreprenader inom 
mark, väg, anläggning vatten och avlopp. Infrastruktur som är nödvändig för att samhället 
ska fungera. Vår geografiska marknad är Storstockholm och vi har professionella kunder 
inom både den privata och offentliga sektorn. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner  
och är mycket stolta över vårt mångåriga samarbete med Stockholm Vatten.

Lång erfarenhet, låg personalomsättning och en långsiktig utbildningsstrategi är fram-
gångsfaktorer för oss. JVAB tar ansvar för hela projektet från start till mål, vi schaktar  
själva, utför rörledningsinspektioner med robotkamera och byter ut vatten- och  
avloppsrör med rörspräckning, eller bursting som det också kallas. Vår certi- 
fierade personal har stor kunskap och förståelse för hela processen och sätter 
stolthet i sitt arbete för ett fungerande samhälle.

GRUNDAR STÄDER Läs mer på jvab.se

ALEXANDER, STOCKHOLMS GRUNDARE #89
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Staden på ena sidan, lugnet på andra. I Horisont Barkarby 
Södra och Horisont Barkarby Norra har du båda världar inom 
räckhåll. I denna expansiva stadsdel bygger vi  hållbara 
ägarlägenheter med låga fasta  kostnader och stor  personlig 
frihet. Oavsett vilken storlek som  passar dig bäst har du 
promenadavstånd till service, den kommande tunnelbane
stationen och grönområden. 

Välkommen till Barkarbystaden.

Storlek: 1–5 rok, 29112 kvm  
Pris: 2 040 000–6 790 000 kr  
Inflyttning: Prel. jannov 2024  
Mäklare:  Carina Lindahl,  
carina.lindahl@nytthem.se,  
070923 02 43

L Ä S  M E R  P Å  J M.S E / B A R K A R B Y S TA D E N

Ä G A R L Ä G E N H E T E R  I  J Ä R F Ä L L A

Känn dig som hemma
i Barkarbystaden
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Genom ett förvärv av en fastighet intill Barkarby 
station har Peab nu tagit nästa steg på sin resa 
som samhällsbyggare i Järfälla. På platsen – mitt 
i det som kommer att bli en helt ny knutpunkt för 
kollektivtrafik – skapas en miljö bestående av 
bostäder, kontor och kommersiella verksamheter.

– Det speciella med projektet är dess stora 
komplexitet. Dels i och med byggnation i direkt 
anslutning till kollektivtrafiken, men även det 
kombinerade innehållet i form av kontor, handel, 
parkering och bostäder - där ett bostadshus 
sträcker sig över 100 meter upp i skyn - men 
vi har en enorm kompetens inom bolaget och 
när vi drar åt samma håll leder det till stor 
genomförandekraft. Det kan man se på plats 
redan idag då vi påbörjat den inledande 
byggnationen av en ny bussterminal som 
beräknas öppna 2026, säger Tobias Hedlund 
som är projektchef på Peab.

TORRSKODD – FRÅN HEMMET UT I SVERIGE
Med en bostad, ett kontor eller handel i någon 
av de nya byggnaderna som Peab planerar 
att uppföra hamnar man i en integrerad 
del av staden och mitt i knutpunkten för 
kollektivtrafiken. En del av Peab:s plan är 
att bygga undan hinder i vardagen för att 
människor ska kunna ägna sig åt det viktiga i 
livet.

– Vi vill att de som bor eller arbetar här ska 
kunna ägna sig åt livet och kapa bort onödiga 
tidstjuvar som exempelvis resandet kan vara. 
Vi ska ge tid, snarare än att ta tid genom att 
kompromisser i vardagen byggs bort. De boende 
här ska kunna få mer när de vill, om de vill. 
Dessutom kommer det unika läget göra en faktor 
som väder mindre avgörande för resandet. I och 
med att bostäderna kommer byggas samman 
med knutpunkten för bussar, tåg och den nya 

tunnelbanan är det inte längre ett problem med 
ett glömt paraply.

– Tanken är att de boende ska kunna ta sig 
ner från sin lägenhet och vidare ut i kollektiv-
trafiken – ja, egentligen ut i Sverige – helt 
torrskodd via infrastrukturen vi bygger mellan 
hem och färdmedel, säger Tobias.

HÅLLBARA CERTIFIERINGAR
Peab är redan idag igång med byggnationen 
av stommen till den nya bussterminalen. 
Redan i detta stadie i projektet finns en tydlig 
hållbarhetsplan.

– Bussterminalens stomme bygger vi i Peab:s 
egen ECO-Betong®. Vidare kommer bostäderna 
att bli Svanenmärkta och de kommersiella 
byggnaderna bygger vi enligt BREEAM-
certifiering. Det innebär att vi bygger med miljön 
i fokus i samtliga delar av projektet.

PEAB BYGGER PLATS FÖR LIVET 
MITT I NYA KNUTPUNKTEN

En modern och hållbar mötesplats mitt i det som kommer att bli en ny knutpunkt i 
Stockholmsregionen är vad Peab just nu håller på att utveckla i Järfälla. Drygt 600 nya 

bostäder, kontorsplatser och närservice kommer att bli verklighet i ett helt unikt läge.



Hela denna sida är en annons från byggherrarna i Barkarby City ANNONSANNONS

Tillsammans skapar vi fler 
omtyckta områden 

Att vara med och utveckla stadens mest omtyckta områden är en ynnest, 
och ett uppdrag som vi tar på största allvar. Våra hus ska vara ett gläs- 
ande bidrag till området vi bygger i - vackra, funktionella och hållbara hus 
där framtida generationer och verksamheter ska trivas och utvecklas.

 
Vi har haft glädjen att vara med och bygga Barkarbystaden sedan starten 
och planerar just nu vårt nästa bidrag. Med entrén till tunnelbanan och 
ett myllrande restaurangstråk kommer de två kvarteren sammankopplas 
och bli ett av Barkarbys mest centrala områden. Här innoverar vi också 
genom konceptet co-medical där flera hälso- och vårdaktörer samlas 
under ett tak och tillsammans utgör ett center för hälsa. Det är ett av alla 
exempel på hur vi underlättar för människor och får verksamheter att  
utvecklas.  
 
Läs mer om hur vi skapar fler omtyckta områden på akesundvall.se

VISIONSBILD ÖVER RESTAURANG-
STRÅK MELLAN KVARTER 7 & 9



Tack vare en världsunik satsning kan nu 
Barkarbyborna ta bussen när de vill – 
vart de vill i stadsdelen. Bussen är en 
självkörande buss som resenären beställer 
via en app i telefonen och som sedan 
anländer till dit du befinner dig inom max tio 
minuter. 

Du som reser med on-demand-bussen i 
Barkarby bestämmer själv vart du vill och 
åka och när, till samma pris som övriga 
resor inom SL-trafiken. 

Den självkörande bussen har redan 
funnits i stadsdelen under flera år, men kör 
nu snabbare än tidigare. Högsta fart är 20 
kilometer i timmen, med en snitthastighet 
på 12 kilometer i timmen, en ökning med 50 
procent. Vill du exempelvis resa från Stora 
torget till Ikea så tar resan sju minuter. 

– Tack vare samarbetet mellan Järfälla 
kommun, SL och kollektivtrafikoperatören 
Nobina får de boende i Barkarbystaden 
nu världens modernaste kollektivtrafik. I 
stället för att de boende tar sig till bussen, 
tar sig bussen till dem. Att bussen kommer 
till dig, på dina villkor, gör att många aldrig 
mer kommer att behöva bil. 
Som jag ser det så har 
framtiden redan kommit 
till Barkarby, säger 
Jens Lindström, chef för 
Nobina Technology, en 
av parterna i satsningen. 

Ta bussen när du vill, 
vart du vill

Ladda ner appen 
Res i Barkarby, som 
finns där appar finns. 
Välkommen ombord, 
och trevlig resa! 

Fakta 
On-demand-bussen 

i Barkarby:
• Bussen är tillgänglig vardagar  

klockan 9-19, helger 11-18. 
• Virtuella hållplatser gör att du aldrig  

är mer än cirka två minuter från en  
på- eller avstigningsplats. 

• Vanlig SL-taxa gäller ombord  
på on-demand-bussen. 

• Topphastighet: 20 km/h, 
snitthastighet 12 km/h.


