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

Här, mitt i händelsernas centrum och i ett oslag-
bart kommunikationsläge - där tunnelbana, pendel-
tåg, buss, regionaltåg, E18 och Förbifart Stockholm 
korsar varandra inom en snar framtid – ska vi under 
de närmsta femton åren tillsammans med nytänkande 
och målmedvetna byggaktörer, fastighetsutvecklare, 
näringsliv och organisationer utveckla en upplevelse-
rik och hållbar stadsmiljö för 30 000 nya invånare 
och ett helt nytt livskraftigt kontorsläge med tusen-
tals nya tjänstejobb i nya funktionella kontor.

I dag bor, lever och arbetar 7 000 människor här i en 
spirande ny stadsmiljö. Kombinationen av attraktiva 
bostäder, ett livskraftigt företagsklimat, grönsk-
ande naturområden med skogar och sjöar, härliga 
joggingrundor och cykelturer, levande stads- och 
parkmiljöer, en av Sveriges största handelsplatser, 
restauranger, caféer och promenadstråk gör Barkarby 
till en av Stockholms mest spännande och dynamiska 
platser för människor och företag. 

Vi har höga ambitioner. Att bygga en helt ny stads-
miljö från grunden innebär ett stort ansvar, men 
också fantastiska möjligheter, där vi redan från början 
kan göra smarta, innovativa och hållbara val för att 
utveckla Barkarby till en plats där människor, företag 
och organisationer får möjlighet att växa och må bra – 
i dag och i framtiden.  

Jag hoppas att du ser den unika möjligheten, och 
potentialen, och tillsammans med oss vill vara med 
och utveckla framtidens hållbara stadsmiljö.

Välkommen till Barkarby!

Vesna Jovic, 
kommundirektör

Innovation, 
utveckling, 
talang och 
framtidstro.  

Järfälla är en fantastisk plats och 
den tillväxt och utveckling vi ser växa 
fram i Barkarby är både historisk och 
viktig. Järfällas undertecknande av 
tunnelbaneavtalet 2013, som en del av 
Stockholmsöverenskommelsen, innebär 
ett åtagande för Järfälla kommun att 
skapa förutsättningar för 14 000 bostäder fram till 2035. 
Till detta kommer förskolor, skolor, äldreboenden och 
tusentals nya arbetsplatser, men även den framtida kol-
lektivtrafiknoden i Barkarby där tunnelbanan kommer 
att möta bussar, pendeltåg, regionaltåg, järnväg och 
förbifart. Alltså ett oslagbart läge. 

Förutom tunnelbanans utbyggnad så fortsätter arbetet 
med att utveckla Barkarby till en hållbar och levan-
de stadsmiljö. En nyckelfaktor är tidig planering 
av kollektivtrafiklösningar. Det unika samarbetet, 
Barkarbymodellen, som Järfälla kommun genomför 
tillsammans med Region Stockholm, Nobina och KTH 
möjliggör just detta. Under hösten börjar försök med 
app-beställd kollektivtrafik och jag är oerhört stolt över 
att vi fortsätter att utveckla Barkarbys världs ledande 
kollektivtrafik vartefter området växer fram.

För mig är det viktigt att samtidigt som vi fortsätter att 
utveckla Barkarby och Barkarbystaden så måste också 
de fantastiska egenskaper som Järfälla redan har bevaras 
och utvecklas. Det handlar bland annat om närheten 
till natur, grönområden och vatten. För det är just dessa 
egenskaper som gör att allt fler väljer att bosätta sig i 
Järfälla. Detta gör vi bland annat genom att fortsätta 
utveckla och tillvarata de grönområden, sjöar och den 
fantastiska Mälarkust som vi har i kommunen. 

Just nu pågår slutfasen i byggnationen av Bas Barkarby 
som kommer att innehålla nya utbildningslokaler för 
Järfälla gymnasium, lokaler för kultur och plats för 
kontorsarbetsplatser och de första hyresgästerna flyttar 

in vid årsskiftet 2021/2022. Den största 
delen av byggnationen sker i den kollek-
tivtrafiknära delen där Barkarbystaden 
och Veddesta möts. Platsen som 
kommer att bli navet och den regionala 
knutpunkten i Stockholmsregionen med 
tunnelbana, förbifarten i nära anslut-

ning, autonoma bussar och BRT-lösning. Här kommer 
nya kommuninvånare, skolelever och seniorer att blan-
das med människor som arbetar på nyetablerade kontor, 
restauranger, caféer eller andra arbetsplatser.
 
Ett tydligt fokus på hållbarhet, långsiktighet och ge-
staltning genomsyrar hela stadsutvecklingen i Barkarby. 
Det ska vara en attraktiv plats där man vill bo, leva och 
arbeta både i dag men även om femtio år. Med varie-
rad bebyggelse i olika material, mysiga parker, caféer, 
restauranger och gröna närområden så skapar vi en 
attraktiv och levande stadskaraktär. Vi ser att dagens 
bostadsköpare och kontorsintressenter ställer höga krav 
på hållbarhet och miljövänlig mobilitet och här har vi 
verkligen möjligheten att genomföra samhällsplanering 
med just de förutsättningarna.
 
Vi ser Barkarby växa fram på ett målmedvetet och hållbart 
sätt med fokus på kvalitet och innovativa lösningar. Vi ser 
också energieffektiva innovationer. Det är en utveckling 
av Järfälla och Barkarby som jag som kommunstyrelsens 
ordförande är väldigt stolt över och det är en förmån att få 
vara med och bidra till den här utvecklingen.
 
Varmt välkommen till Järfälla!

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande

Barkarby  
– en plats för livet! 

”En plats 
där man vill 
bo, leva och 
arbeta.”
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SVEAVIKEN BOSTAD BYGGER NYTT 
– MITT I BARKARBYSTADEN
I Järfälla norr om Stockholm växer Barkarbystaden fram, ett av 
Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. 
Här byggs och utvecklas en ny blandstad i nordvästra 
Stockholms framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, 
busstorg, pendeltåg och regionaltågsstation. I Barkarbystaden 
färdigställer Sveaviken Bostad ett citykoncept med 351 
lägenheter. Bostäder, studentbostäder, kommersiella och 
gemensamma lokaler samt en förskola möts i ett välkomnande 
och stad smässigt kvarter där det arkitektoniska uttrycket 
varieras med naturmaterial som skiffer, trä och granit i olika 
kulörer. Ett stenkast bort planerar Sveaviken Bostad ytterligare 
ett stadskvarter med ca 200 bostäder.
 
UTGÅNGSPUNKTEN är att skapa väldisponerade bostäder 
där engagemang, kreativitet och innovation tillåts växa i en 
inspirerande miljö. Odlingsmöjligheter och gemensamma lokaler 
såsom workshops, cykelverkstad med cykelpool och ett orangeri 
bidrar till interaktion mellan boende. De kommersiella lokalerna 
är strategiskt placerade mot Barkarbystadens mest levande 
stadsgator. I kvarteret finns även unika bokaler i två plan, med 
möjlighet till ateljé, studio eller butik i bottenplan.
 
UTÖVER EN GOD PLANLÖSNING får lägenheterna tillgång 
till egen uteplats eller balkong samt gemensamhetslokaler, 
bostadsgård och delade terrasser. Kök, förvaring och badrum är 
designade för Sveaviken och lägenheterna har genomgående 
trägolv, golvvärme och generösa fönster.
 
Anmäl ditt intresse idag på sveavikenbostad.se

Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

VILKA ÄR VI?

Sveaviken Bostad utgör ett av fem dotterbolag till SIBS – 
Scandinavian Industrialized Building System – som startades 
2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen. 
Tillsammans med våra civilingenjörer, doktorer inom industriellt 
byggande och arkitekter förverkligades idén om ett eget design- 
och byggsystem som medger stor flexibilitet i utförande och 
design. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och 
arkitektur.
 
Våra bostadsprojekt ska leva och bestå i generationer och därför 
ägnar vi stor uppmärksamhet åt ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. Vi bygger alltid energieffektiva bostäder kombinerat 
med lokal elproduktion – samtliga hus överträffar med råge 
energikraven enligt svensk byggstandard. 
 
Sveaviken Bostad är en långsiktig aktör med väl positionerad 
fastighets- och projektportfölj fokuserad på storstadsregioner 
och växande regionstäder. Hösten 2021 har vi färdigställt cirka 
1000 bostäder över hela Sverige, samt har 1000 bostäder under 
produktion och 5000 under planering.



Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun

4

ANNONSANNONS

B
arkarby blir ett nav, en de-
stination och ett besöksmål 
där det nya Stockholm möts, 
utvecklas, bor, lever och 
arbetar. Det är en offensiv ut-

veckling av bostäder, kontor, arbetsplatser, 
hotell, mötesplatser, idrottsanläggningar, 
kulturlokaler, handel, service, utbildning, 
vård och modern infrastruktur som just 
nu händer i ett av Storstockholms mest 
intressanta lägen.

– Vi bygger en plats för livet. Livet non 
stop, slår Toni Chmielewski bestämt fast. 

Det är ett ganska kaxigt uttalande, men 
det finns ingen tvekan i hans röst när han 

säger det. Toni är projektchef för stads-
utbyggnaden i Barkarby och tycker att 
han har världens roligaste jobb – att på ett 
historiskt gammalt flygfält och industriom-
råde bygga en helt ny stadsmiljö från noll. 

Upplevelserik stadsmiljö

– Det händer väldigt mycket på alla fronter 
just nu i Barkarby. Vi bygger helt ny infra-
struktur med gator, torg, parker och broar. 
Nya kvarter växer fram och nya invånare 
och verksamheter kommer att flytta in och 
berika vår stad under året. Bland annat 
studenter som flyttar in i Barkarbystadens 
första studentbostäder och nya företag och 

verksamheter som flyttar in i Bas Barkarby. 
Vi har också många nya byggaktörer 
som byggstartar nya spännande kvarter i 
närheten av de nya tunnelbanestationerna 
under 2021/2022. Däribland Resona, Åke 
Sundvall, Serneke och inte minst Nordr 
som faktiskt är allra först ut att bygga i det 
som tidigare var Veddesta centrum, berät-
tar Toni och fortsätter:  

– Tillsammans med dessa och många 
andra erfarna och nytänkande byggaktörer 
utvecklar vi Barkarby till en helt ny livs-
kraftig, upplevelserik och hållbar stads-
miljö. Här bor ett aktivt och hälsosamt liv 
granne med natur, kultur, arbetsliv och nya 
härliga mötesplatser. Vi bygger bostäder 
för familjer, par och singlar, för gamla och 
unga. Vi bygger arbetsplatser, kontor, för-
skolor och skolor för utveckling, talang och 
lärande. Vi bygger gatorna, caféerna, res-
taurangerna och den nya tidens handel. Vi 
utvecklar de moderna kommunikationerna 

som tar dig hem eller ut i världen.
I Barkarby finns också naturreservatet 

inpå knuten med skogen och sjöarna som 
du kan upptäcka till fots med picknickkor-
gen eller snabbt susa förbi på din cykel. 

– Vi bygger en plats som har energi och 
närvaro. En plats där du vill spendera din 
tid, där du vill leva ditt liv, där du kan 
mötas och utvecklas, bli förälskad och få 
din allra första kyss. Där du vill se dina 
barn växa upp och där du kan utmanas och 
utvecklas precis så mycket som du vill. Vi 
bygger helt enkelt en plats för livet – det är 
ett stort ansvar, men väldigt, väldigt roligt, 
säger Toni Chmielewski. l  

I Barkarby växer det 
nya Stockholm fram. 

”Vi bygger en 
plats för livet. 
Livet non stop.”

En livskraftig, upplevelserik, innovativ och hållbar 
stadsmiljö där människor, företag och organisationer får 
utrymme att växa och må bra – det är i den andan som 
Järfälla utvecklar Barkarby tillsammans med byggaktörer, 
fastighetsutvecklare och näringsliv. 

14 000 nya bostäder. 30 000 nya invånare. 10 000 arbetsplatser. Tunnelbana, tåg, buss 
och modern mobilitet.
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STOCKHOLM QUALITY OUTLET  
– STABILARE POSITION ÄN NÅGONSIN 

När coronaviruset överraskade världen våren 
2020 drabbades även Stockholm Quality Outlet 
av oro för framtiden. Outletkonceptet och en 
unik utomhusmiljö tilltalade dock både handlare 
och konsumenter och under det senaste året har 
inte mindre än tio nya butiker öppnat och under 
hösten öppnar ytterligare åtta. 

– För oss är det extra 
betydelsefullt att Adidas 
etablerar här och blir outletens 
största butik på cirka 1000 
kvadratmeter, säger centrum
chef Thomas Malmberg. Vi 
förväntar oss en rejäl ökning 
av besökare och stärkt 
kundflöde över hela området.  

Adidas invigs 17 september och samtidigt 
öppnar Food hallen med sex olika restauratörer i. 

– I takt med att Barkarbystaden växer ser vi 
också en större efterfrågan på mat, inte bara 
från våra besökare utan också från boende och 
arbetande i området, säger Sofie Berggren, Asset 
Manager för Stockholms Quality Outlet. Ett större 
matutbud har efterfrågats länge och det känns 
otroligt bra att äntligen kunna öppna denna fina 
food hall. Även det norrländska snabbmatskon
ceptet Råvara öppnade i maj. Det är deras första 
etablering i Stockholm och vi är mycket stolta 
över att de valde att etablera sig hos oss. 

Utöver detta öppnar Lindt en chokladbutik i 
september, så många godsaker samlas i Bar

karby. Gemensamt för alla butiker på Stockholm 
Quality Outlet är att alla varor ska säljas till minst 
30 procent lägre priser än ordinarie pris. Det är 
outletens ständiga kundlöfte och något som är 
villkorat i alla hyresavtal. 

När många köpcentrum tappar andelen 
modebutiker så är Stockholm Quality Outlet 
istället fortfarande extremt starka på mode. Bland 
hyresgästerna hittar man internationellt populära 
varumärken men också klassiska nordiska desig
ners. 2020 var stod beklädnadsbranschen (både 
mode och skor) för mer än 78 procent av den 
totala omsättningen, vilket är ovanligt hög siffra 
för köpcentrum. Den sektor som ökat mest under 
det senaste året är hem & fritid, som visar på en 
uppgång med hela 25 procent. 

Fastighetsägaren Patrizia har fler planer på 
att fortsätta utveckla Stockholm Quality Outlet 
för att stärka platsen som en unik och attraktiv 
destination. Det är en av de handelsplatser som 
omsätter mest pengar i hela 
Sverige. 

– Vi har en fortsatt hög 
efterfrågan från starka varu
märken som vill etablera sig 
hos oss och det är ju väldigt 
tacksamt, säger Sofie Berg
gren. Under det kommande 
året har vi ytterligare projekt 
som ska lanseras för att vida
reutveckla området. 

Stockholm Quality Outlet är norra Europas största outlet av premiumvarumärken. Det är en svårslagen 
position på den nordiska retailmarknaden. Addera därtill öppningen av en helt ny Adidasbutik, en unik 

Food hall samt flera nya butikskoncept. SQO har en starkare position nu än innan pandemin. 

Sofie Berggren, 
Asset Manager för 
Stockholms Quality 
Outlet.

Nya butikskoncept som öppnat senaste året:
• Oscar Jacobson
• Lyle & Scott
• Bruun & Stengade
• Kavat
• Oscar of Sweden
• Råvara 
• Ideal of Sweden 
• NA-KD

Nya öppningar under hösten 2021:
• Adidas
• Lindt
• Food hall: 

- Babas
- Dirty Dough 
- Manga Ramen
- Boba Manga
- Farsans Streetfood 
- Hawaii Poké 
- Pelle Husman

 
 

Thomas Malmberg, 
centrumchef.
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Stockholms nya knutpunkt  
– här är närheten alltid nära.

V
id norra änden av 
Barkarby station syns 
lyftkranarna på långt 
håll. Här pågår just nu 
en intensiv utveckling 

av Stockholmsregionens nya knutpunkt 
där tunnelbana, regional- och fjärrtåg, 
buss, pendeltåg, E18 och E4 Förbifart 
Stockholm inom några år kommer att 
mötas. På gångavstånd växer en helt ny 
stadsmiljö fram med attraktiva bostäder, 
livskraftiga kontorsetableringar och 
ett upplevelserikt kultur-, idrotts- och 
friluftsliv.

En naturlig knutpunkt 

Att det sker stora satsningar på att 
utveckla en ny regional stadskärna i just 
Barkarby är ingen slump enligt Emelie 
Grind som är samhällsbyggnadsdirektör 
i Järfälla. 

– Den centrala kärnan har kända kapaci-
tetsproblem och Barkarby är nästa naturliga 
läge för att skapa kapacitetsstarka kopp-
lingar mellan den södra och norra länshalv-
an av Stockholmsregionen, säger hon. 

Nytt stopp för regional- och fjärrtåg 

2026 ska en ny plattform för regional- 
och fjärrtåg stå klar i Barkarby som en del 
i den nya knutpunkten för kollektivtrafik.  

– Den Regionala Utvecklingsplanen 
pekar på vikten av en konkurrenskraftig 

kollektivtrafik för att minska miljöbe-
lastningen från transportsektorn. Att 
Trafikverket bygger ut Mälarbanan från 
två till fyra spår, där den viktiga knut-
punkten för kollektivtrafik i Barkarby 
ingår, gör att fler tåg kan gå tätare och 
punktligare och att tågförbindelserna 
i Stockholmsregionen, Mälardalen 
och hela Sverige förbättras, berät-
tar Ulf Öhman Projektenhetschef på 
Trafikverket och fortsätter: 

– Fler spår ger dig större möjlighet 
att bo, arbeta och studera där du vill. 
Utbyggnaden av Mälarbanan möjliggör 
en turtäthet med 5-minutersintervall 
för pendeltåg mot 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.  

Nya tunnelbanan – nästa Barkarby! 

2026 är också året då utbyggnaden av 
Blå linje till Barkarby har planerad 
trafikstart.

– Med en utbyggd tunnelbana och där 
station Barkarby blir ett nav för kollek-
tivtrafik skapas nya resmöjligheter inte 
minst till och från arbetet för många 
människor, säger Anna Nylén som är 
projektchef för utbyggnaden av tunnel-
bana till Barkarby på Region Stockholm 
och tillägger: 

– Nu är vi i ett intensivt skede och 
bygger både tunnlarna och stationerna i 
Barkarby och Barkarbystaden parallellt. 
Det här sker samordnat med Järfälla 
kommun och deras stadsutveckling. 

Kartan ritas om 

Mycket handlar om att förstå hur 
Stockholms nya geografi kommer att bli 
med de stora infrastruktursatsningar som 
görs nu. Emelie Grind tror att många har  
 

en mental karta där Järfälla ligger långt 
från Stockholm city, men att den kartan 
håller på att ritas om.

– Det handlar om att förstå ett 
läge. Kartan håller på att ritas om och 
Barkarby kommer inom några år att ha 
ett mycket strategiskt viktigt kommuni-
kationsläge. Vi ser att många investerare 
och utvecklare i regionen får upp ögonen 
för Barkarby och att man vill satsa i mer 
än att ”bara” bygga bostäder – man vill 
verkligen vara med och utveckla en livs-
kraftig och hållbar stadsmiljö där kontor, 
handel, kultur- och rekreationsmöjlighe-
ter också har givna platser. 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.

E4 FÖRBIFART STOCKHOLM
Öppnar 2030 och binder samman 
E18 och E4 vid Barkarby. Restid till 
Kungens Kurva 15 min.

FLYG
Närhet till både Arlanda, 27 min,  
och Bromma, 17 min. 

BUSSAR
BRT-linje och självkörande bussar i 
linjetrafik. Ny bussterminal öppnar 2026.

TUNNELBANA
Öppnar 2026. Förbinder Barkarby med 
Kista, och i förlängningen Nacka.

Nya tunnelbanestationer, E4 Förbifart Stockholm och en 
helt ny regional- och fjärrtågstation – det är tre unika 
infrastruktursatsningar som inom bara några år kommer 
att göra Barkarby till en av de mest tillgängliga och 
attraktiva platserna i Stockholmsregionen. 

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

Mitt i Barkarbystadens hjärta växer Atlas fram – kvarteret 
där bostäder, restauranger, butiker och arbetsplatser strålar 
samman under ett och samma tak. En levande, pulserande 
plats där allt finns inom räckhåll, samtidigt som de boende 
har en egen oas att njuta av lugnet ifrån.

Atlas växer fram i ett av Barkarbystadens absolut bästa 
lägen, omfamnad av urban grönska och ett myllrande 
stadsliv – med tunnelbanan rakt över gatan.

Upptäck Atlas storhet på akesundvall.se/atlas

Vill du också verka 
där det händer?

I Atlas ryms lägenheter, stadsradhus, kontor, 
restauranger, butiker och livsmedelsaffärer. 
Läs mer på akesundvall.se/atlas

I Atlas ryms 
hela livet

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS
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Vill du också verka 
där det händer?

I Atlas ryms lägenheter, stadsradhus, kontor, 
restauranger, butiker och livsmedelsaffärer. 
Läs mer på akesundvall.se/atlas

I Atlas ryms 
hela livet
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Bas Barkarby. Den nya tidens kontor. Upplevelser.  Restauranger och caféer. 

I Barkarby blir du granne med 
det mesta som sätter guldkant 
på vardagen. Grönskande 
naturområden, levande stads- och 
parkmiljöer, en av Sveriges största 

handelsplatser, restauranger, caféer, 
trevliga promenadstråk, förskolor, skolor, 
fritidsaktiviteter, attraktiva bostäder, 
den nya tidens flexibla kontor och bra 
kommunikationer och kollektivtrafik gör 
Barkarby till en av de mest intressanta 
platserna i Stockholmsregionen. 

– Blandningen av moderna arbetsplat-
ser, attraktiva bostäder och upplevelserik 
stadsmiljö med stora inslag av idrott, hälsa 
och kultur skapar förutsättningar för att 
Barkarby blir en plats där människor vill 
bo, leva, arbeta och utvecklas – och att 
det blir en destination med variation som 
människor i alla åldrar från hela regionen 
vill besöka och återvända till, säger Emma 
Feldman, kommunstyrelsens ordförande i 
Järfälla. 

Här kan du växa och må bra

– När helheten runt om oss fungerar, då 
kan vi arbeta och leva på ett sätt som gyn-
nar både oss själva, våra familjer och våra 
arbetsplatser. I Barkarby finns alla förut-
sättningar du kan önska för att ditt företag, 

din organisation och din familj ska kunna 
växa och må bra, säger Emma Feldman. 

Bas Barkarby – kontor  

och mötesplats på ny nivå

I januari 2022 slår Atrium Ljungberg upp 
portarna till Bas Barkarby, ett kvarter 
utformat för kreativitet och samverkan 
mellan näringsliv, lärande och kultur. 

 – Hela kvarteret är en kreativ mötesplats 
för samverkan mellan människor i olika 
åldrar och med olika intressen. Vi skapar en 
lägereld – en mötesplats där vi kopplar ihop 
näringsliv, kultur, idrott och utbildning, sä-
ger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. 

 I Bas Barkarby kommer flera tusen 
människor att tillbringa tid, utvecklas, 
inspireras och trivas varje dag. I huset som 
växer fram i ett oslagbart läge precis vid E18 
och den nya knutpunkten för kollektivtrafik 
kommer det att finnas något för alla.

 Det 14 våningar höga tornet innehåll-
er kontorslokaler med milsvid utsikt och 
många möjligheter för både den enskilda 
företagaren och för det större företaget. I 
den lägre byggnaden, som är fullt uthyrd, 
finns lokaler för utbildning och vård, 
konsthall, bibliotek, en fullstor sporthall 
med läktare och en blackbox; en flexibel 
eventlokal för konserter, scenföreställningar 

och föreläsningar. Huset innehåller också en 
konferensdel, restaurang och café. 

 – Vår främsta uppgift i Barkarby och på 
de platser vi utvecklar är att skapa attrakti-
va och hållbara stadsmiljöer som människor 
vill vistas i, i dag och i morgon, fortsätter 
Annica Ånäs. Fastigheter är grunden i 
vår verksamhet, men egentligen är vi mer 
intresserade av människorna som vistas i de 
miljöer vi skapar.

 
Skidome – skidåkning året runt 

Mitt emot Bas Barkarby och granne 
med noden för kollektivtrafik, utvecklar 
Serneke sju kvarter med stort fokus på 
idrott och kultur. 

– Den stora pulshöjaren blir ett stort 
aktivitetscentrum med bland annat 
Stockholmsregionens första Skidome 
för skidåkning inomhus med tillhörande 
pulkabacke för hela familjen, efterlängtad 
av många snötörstande Vasaloppsåkare, 
säger Ola Serneke, vd på Serneke Invest, 
och fortsätter:

– I den unika stadsdelen kommer det 
finnas attraktiva kontor och bostäder 
kombinerat med ett stort aktivitetscentrum 
där vi planerar för bland annat trampolin-
park, vågsurfingsimulator, gocart-bana, 
höghöjdsbana med mera. I området ska det 
även finnas gym- och behandlingscenter, 
lokaler för e-sport, handel och ett större 
hotell. Stadsdelen kommer bli en attraktiv 
dragare för hela kommunen och många 

En plats designad 
för livet. Och 
arbetslivet. 
I Barkarby ska du kunna bo, leva, arbeta, växa, uppleva 
och inspireras hela livet. Och hela arbetslivet. 

”Vi skapar en lägereld – en 
mötesplats där vi kopplar 
ihop näringsliv, kultur, idrott 
och utbildning.” 
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg

ANNONS

kommer resa till Barkarby City som desti-
nation. Läget är ju logistiskt också det allra 
bästa precis intill Stockholms nya nav för 
kollektivtrafik, säger Ola Serneke.

Nästa generations kontor

Mitt emot Bas Barkarby och den nya kol-
lektivtrafiknoden utvecklar Skanska kon-
torsfastigheten Eira med stark hållbarhets-
prägel för både miljön och medarbetaren.  

– Kontoret Eira är nästa generations kon-
tor. Det är ett kontor som i hela kedjan, det 
vill säga i planering, byggnation och drift, 
optimeras för att ge så låg klimatpåverkan 
som möjligt. Det innebär bland annat att 
stommen är bytt från betong till trä och att 
vi använder återbrukat material så långt det 
är möjligt, berättar Alexandra Laurén, vice 
vd på Skanska.

Varje liten del av kontorsfastigheten är 
välplanerad och har flera funktioner, inte 
minst trapporna. Den invändiga trappan 
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Shopping i världsklass. Platser för lek och bus. Idrott, hälsa och rörelse. Granne med naturen. 

är bred och inbjudande och slingrar sig likt 
en trädstam genom husets våningar för 
att locka till rörelse och möten. Här ska 
det vara enklare och mer lockande att ta 
trappan än hissen. Den utvändiga trappan 
blir en bred passage med grönska och en 
aktivitetsplats med utegymsfunktioner. 
Balkongerna löper längs med ena hus-
väggen och erbjuder möjlighet till möten 
utomhus i eftermiddagssolen. 

– Eira blir en samarbetsplats där material-
valen och utformningen bidrar till minskad 
stress och ökat välmående och där vardags-
livet får balans och gör medarbetaren mer 
närvarande, säger Alexandra Laurén. 

Det mesta finns lokalt 

I ett fantastikt läger mitt emot Barkarby-
stadens tunnelbanestation utvecklar Resona 
ett stort kvarter med en mix av kontor, 
bostäder, handel, service och upplevelser. 

Fredrik Bele, vd på Resona, är övertygad 

om att vi kommer att tillbringa mer tid 
hemma än tidigare och att det lokala när-
området och vad det kan erbjuda kommer 
att få allt större betydelse. 

– Resona utvecklar Kvarter 11 som 
kommer bli ett urbant och livfullt kvarter 
med de mesta som behövs i vardagen. Här 
bor du i egen lägenhet eller i det trendiga 
konceptet co-live och jobbar och studerar i 
kvarterets co-working hub. På gården kan 
du träna med dina nya grannar på utegym-
met, eller äta och dricka gott på någon av 
restaurangerna i kvarteret. 

Resona vill skapa hållbara och moderna 
bostäder och arbetsplatser, som både håller 
nu och många år framöver. 

– Vi bygger mindre lägenheter som 
tack vare innovativ och effektiv använd-
ning av ytorna blir väldigt välplanerade. 
Bostadshusen har en träkonstruktion för ett 
minskat klimatavtryck, fastigheterna värms 
upp med bergvärme och vi ger de boende 

möjlighet att övervaka sin egen energikon-
sumtion. Solceller är en självklarhet, liksom 
ett grönt tak och en smart mobilitetspool 
med både bilar, cyklar och lådcyklar för att 
förenkla vardagen på ett miljövänligare sätt, 
säger Fredrik.

– Järfälla kommun delar vår passion för 
innovation och hållbarhet och vi tycker 
det är spännande att vi nu etablera oss i 
Barkarbystaden. Vi ser fram emot att om 
bara två år kunna slå upp portarna till 
framtidens kvarter. 

Atlas – en omtyckt och myllrande plats

Åke Sundvall är ankarbyggherre i 
Barkarbystaden och har tidigare byggt 
två mycket omtyckta och prisbelönta 
kvarter hät. Nu investerar Åke Sundvall 
för tredje gången och ska utveckla tre 
kvarter som alla ligger i utmärkta lägen vid 
tunnelbanan.  

– Vårt kvarter Atlas erbjuder ett 

gynnsamt läge för många olika typer av 
verksamheter. Mataffären blir kvarterets 
kommersiella ankare. Tillsammans med 
bostäder, restauranger, närservice, butiker 
och kontor kommer kvarteret att locka till 
besök och generera flöden av människor 
hela dygnet. Vi känner oss stolta över att 
kunna erbjuda allt detta under ett och sam-
ma tak och vill med vårt kvarter bidra till 
att skapa en omtyckt och myllrande plats, 
säger Johan Lins, vice vd på Åke Sundvall. 

Utöver kvarteret Atlas så är Åke 
Sundvall också i full gång med att planera 
två kvarter som ligger direkt ovanpå den 
östra tunnelbaneuppgången och som även 
de kommer att ha ett högt kommersiellt 
innehåll tillsammans med bostäder. 

– Vi har sedan många år ett stort en-
gagemang i Barkarbystaden. Vi trivs med 
att verka i området och tycker det känns 
väldigt roligt att få vara med i utvecklingen 
av den helt nya framväxande stadsmiljön. l

Den nya tidens kontor och bostäder utvecklas sida vid sida 
med ett stort utbud av  idrott, hälsa, kultur, restauranger, 
handel och service. Så här kan området runt Skidome, 
Stockholms första längdskidspår inomhus med tillhörande 
pulkabacke, komma att se ut. Visionsbild: Serneke/C.F. Møller 
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”Läget är ju logistiskt 
också det allra 
bästa precis intill 
Stockholms nya nav 
för kollektiv trafik.” 
Ola Serneke, vd Serneke Invest
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N
iklas Svensson, affärs-
områdeschef för stadsut-
veckling på arkitektfirman 
Tengbom, är inledningsvis 
försiktig med att dra för 

stora växlar av pandemieffekterna. Men 
vissa mönster fanns redan innan det globala 
virusets utbrott.

– Gällande om coronapandemin påverkat 
stadsutvecklingen skulle jag svara: både 
och. Ibland drar man för stora växlar. 
Större städer, som Stockholm, har alltid 
haft en dragningskraft och det tror jag inte 
förändrats, säker Niklas och fortsätter:

– Däremot såg vi redan innan pandemin 
att behovet av att bo mitt i city minskade. 
Den aspekten har kanske förstärkts av 
pandemin när vår syn på vad en arbetsplats 
egentligen är har förändrats. Om man job-
bar mer hemma blir behovet av innerstad 

mindre och ens vardagsliv hamnar mer 
kopplat till där man bor. En slags yttersta-
dens revansch.

Det lokala kontoret flyttar in

Inom stadsutvecklingen ser Niklas 
Svensson att pandemin fört med sig både 
bekymmer, utmaningar och stora möjlighe-
ter, framför allt i ett så stort och pågående 
utvecklingsområde som Barkarby.

– Det största bekymret som jag ser är 
kopplat till hur vi tar oss runt och främst 
till kollektivtrafiken. Att åka kollektivt är 
den främsta insatsen vi kan göra för klimat 
och miljö, men hur länge dröjer det innan 
människor vill klämma in sig i en tunnel-
banevagn eller buss? 

– Å andra sidan finns självklart nya möj-
ligheter som öppnas. Om det nya sättet att 
se på kontoret och arbetsplatsen lever kvar 

öppnas möjligheter inom stadsutveckling. 
Är vi mer hemma behövs levande bottenvå-
ningar i husen, och kanske är det inte alltid 
butiker som ska in där. I stället tänker jag 
att det lokala kontoret finns på de här plat-
serna – gemensamma kontorslösningar där 
man går tvärs över innergården för att dela 
en kontorslokal med andra boende.

Synen på det offentliga rummet

En trend som blivit alltmer tydlig och 

självklar som en följd av pandemin är synen 
på det offentliga rummet. Parker, inner-
gårdar, närhet till skog och natur – allt det 
där har fått en större betydelse. Här har 
Barkarby en unik chans att ”göra rätt från 
start”. 

I Barkarby pågår satsningar för att skapa 
en plats där mixen mellan boende och ar-
bete är stor. Barkarbys närhet till naturre-
servat och Mälaren underlättar rekreation, 
samtidigt som det satsas på flera olika 
kulturlokaler och trivsamma mötesplatser i 
det offentliga rummet.

– Rent generellt, med sitt geografiska 
läge, borde Barkarbystaden kunna vara 
ett framtidsområde med stor efterfrågan. 
Att utvecklingen är pågående och sker 
just nu ger ju en gyllene chans att skapa 
något nytt i linje med de potentiella 
förändringar som bland annat pande-
min fört med sig, men här gäller det att 
utvärdera – vad är det som har föränd-
rats? I takt med att människor spenderar 
mer tid hemmavid växer behovet av saker 
som skapar en värdefull omgivning och 
det gäller att vara lyhörd för det, avslutar 
Niklas Svensson. l

Framtiden ljus 
för ytterstaden.
Stockholm City är ute – kranskommunerna är inne. Är det 
så enkelt? Nej, kanske inte. Men redan innan pandemin 
fanns tendenser och trender i våra flyttmönster som visade 
att framtidens mest attraktiva bostäder och arbetsplatser 
finns i ytterstaden.

För två år sedan blev Anna Bergström 
utnämnd till Årets samhällsförändrare av 
tidningen Veckans Affärer för sin världs-
berömda återbruksgalleria Retuna utanför 
Eskilstuna – framtidens marknadsplats där 
hon har visat att det går hur bra som helst 
att både rädda miljön och tjäna pengar. 
Fastighetsutvecklaren Tricoreal skapar nu 
tillsammans med Anna en unik cirkulär 
gata i det nya kvarteret MITTEN i fram-
växande Barkarby. 

– Den cirkulära gatan kommer att bli nå-
got alldeles extra, en hel gata med fokus på 
ett mer hållbart sätt att leva. Det vi skapar 
här kommer att förstärka hela platsen och 
bli en destination, ett unikt besöksmål i sig, 
berättar Anna. 

Kvarteret MITTEN är också tänkt 
att innehålla restauranger, mötes- och 

arbetsplatser, hotell, ägarlägenheter, co-li-
ving, service och livsmedel. Aktörerna på 
återbruksgatan kommer att vara både eta-
blerade företag med nytänkande och spetsi-
ga ekoprenörer som till exempel Futufarm 
med hypokondrisk odling och Farmeria 
restaurang, Ecoflor med ekologiska växter 
och en Returpunkt för alla människor som 
bor i centrala Barkarby. 

– Vi ser framför oss ett centrum för att 
utveckla nya livskraftiga affärsmodeller 
inom cirkulär lokal ekonomi, säger Anna. 

Mat och möten, folkliv och gatuliv

Restaurangstråket får en viktig roll i kvar-
teret och stadsdelen med en mångfald av 
restauranger och caféer. Bra mat och dryck 
är en viktig del för att skapa stadsliv och få 
människor att trivas och umgås. 

Planerad byggstart för kvarteret ät nästa 
år, 2022, och det ska stå färdigt 2024/2025. 

– Kvarteret MITTEN blir en plats för 
innovativ hållbarhet och upplevelse där både 
verksamheter, entreprenörer och boende 

delar synsätt och värderingar kring cirkulär 
ekonomi och ett mer hållbart sätt att leva och 
arbeta. Det blir en plats och ett besöksmål 
som kommer att överraska, säger Peter 
Johansson, affärsutvecklare på Tricoreal. l

Prisad samhällsförändrare 
skapar innovativa gator. 
Kvarteret MITTEN i Barkarby blir en upplevelse i sig. En 
livshöjare för de som bor och arbetar i området och en 
spännande lördagsutflykt för den som vill ha en härlig dag 
med polarna eller familjen. 

Niklas Svensson, affärsområdeschef 
för stadsutveckling på arkitektfirman 
Tengbom. Foto: Tengbom

Visionsbild över kvarteret 
MITTEN: Gatun Arkitekter

”Gällande om coronapandemin
påverkat stadsutvecklingen 
skulle jag svara: både och.” 
Niklas Svensson
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Den växande bostadsutvecklaren 
Nordr har precis slutfört utvecklingen 
av Sveakvarteren på Östermalm i 
Stockholm. Under drygt tio års tid 
har ett nytt bostadskvarter utvecklats 
med över 300 lägenheter, precis intill 
Stockholms Stadion. Men precis som 
för många andra fastighetsbolag 
stannar verksamheten aldrig upp. 
Nu är det dags att ta sig an nästa 
stadsomvandlingsprojekt som också 
blir ett av de största i norra Europa – 
Veddestaden.

Under de kommande åren ska Nordr utveckla 
en helt ny stadsdel i Järfälla - Veddestaden. 
Även om många nya projekt döps till något 
med ”stad” på slutet är det ytterst befogat i 
fallet Veddestaden. Här ska Nordr utveckla över 
1 200 nya bostäder de kommande åren.

– Vi är först ut i den stora omvandlingen av 
Veddestaden och det är naturligtvis väldigt 
spännande. Att få vara pionjärer och skapa 
helt nya större stadsmiljöer är ett förtroende 
att förvalta och vårda. Det ställer höga krav på 
oss och kräver att vi gör vårt allra bästa från 
start, säger Leif Danielsson, VD Nordr Sverige.

En helt ny stad i en regional knutpunkt
Veddestaden kommer i realiteten bli en helt 
ny stad med tusentals nya bostäder som 
växer fram under många år. Hela området är 
beläget i en regional trafikmässig knutpunkt 
för norra Stockholm, med alla tänkbara 
kommunikationsmedel. Läget är unikt på 

DE ÄR FÖRST UT I VEDDESTA 
– NÄSTA STEG I NORRA EUROPAS STÖRSTA STADSUTVECKLINGSOMRÅDE

många sätt och både natur, bostäder, 
samhällsservice och kommersiell service finns 
tillgängligt på ett sätt som vanligtvis utmärker 
det som blir ett attraktivt bostadsläge.

– Vi tror på lägets långsiktiga potential och 
tror att många med oss kommer att uppskatta 
det som är på väg att skapas. Vi är vana vid 
att jobba med stora projekt och när staden nu 
successivt ska växa fram var det en självklarhet 
för oss att vilja vara med, fortsätter Leif.

Nordr har ett tätt samarbete med Järfälla 

Pionjären.

kommun och andra aktörer som kommer 
att vara med och utveckla Veddestaden. 
Kommunen har satt upp en vision om att 
Veddestaden och det omkringliggande 
Barkarby ska bli Stockholmsregionens mest 
intressanta stadsdel och det innebär att 
alla delar av en blandstad måste finnas på 
plats för att lyckas. För Nordrs del innebär 
det inte bara att skapa moderna bostäder 
som är anpassade till det som efterfrågas av 
köparna, utan också att bidra till helheten som 
ska skapas för att nå visionen för området som 
helhet.  

Pionjärer i Veddestaden
Det första kvarteret som byggs i Veddestaden 
har fått namnet Pionjären för att markera 
startskottet för omdaningen av området. 
Nordr har ambitionen att involvera blivande 
Veddestabor tidigt i processen så de får vara 
med och sätta sin prägel på stadsdelen. 
Förhoppningen är att det ska bidra till att 
de bostäderna som skapas blir unika och 
anpassade för de boendes behov redan från 
start.  

– Vi som bostadsutvecklare blir pionjärer 
tillsammans med våra bostadsköpare som är 
de riktiga pionjärerna. De som modigt väljer 
att satsa på livet i denna framväxande del av 
Barkarby ger oss kraften att verka med vår 
expertis för att göra detta bra tillsammans 
med dem, avslutar Leif. 

Vill du veta mer om Nordr och 
Veddestaden, läs mer på nordr.se och 
veddestaden.se

Veddesta gatuvy.
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M 2024
B  2026

Byggrätt 12 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och vård med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 

direkt anslutning 
till nya tunnel-

banan. 

- Åke Sundvall -
Kontor, restaurangstråk, 

handel, service och läkarhus
I ett utmärkt läge 

vid Barkarbystadens 
tunnelbaneuppgångar och 

gågata utvecklar Åke Sundvall 
tre kvarter med kontor, 

restaurangstråk, handel, 
service, livsmedelsbutik, 
läkarhus och bostäder. 

- Resona -
Kontor, co-working, 

restaurang
Mitt emot Sveatorget där 
stadslivet är som mest 

livfullt utvecklar Resona 
ett kvarter med kontor, co-

working, konstnärsateljéer, 
restaurang, café, butiker, 

bostäder och co-living om 
totalt 27 000 kvm.  

M 2021
B 2023

Porten till Barkarby. 
Ett i ögonfallande toppläge 

för kontor vid E18 och 
mitt emot Stockholms nya 

kommunikationsnav.  

M 2026
B  2027

Byggrätt 800 kvm
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2025
B  2027

Byggrätt 9 500 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Toppläge vid 
den nya kollektiv-

trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 17 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och kommers-
iella lokaler. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2024
B 2025

Byggrätt 15 000 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 
direkt anslutning till 

den nya kollektiv-
trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 11 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

kultur och kommers-
iella lokaler i bottenplan.

Toppläge i direkt 
anslutning till nya 

tunnelbanan. 

M 2022
B 2023

Två kvarter för bostäder, 
kontor, kommersiella 

lokaler och en förskola. 
Nära naturreservatet 
och grundskola med 

gångavstånd till 
tunnelbanan.  

M 2021
B  2022 

Byggrätt 13 000 kvm 
Två kvarter för kontor, 
kommersiella lokaler i 

bottenplan, bostäder och 
förskola. Toppläge vid 

den nya kollektiv- 
trafiknoden. 

- Kilenkrysset -
Kontor med 

800 arbetsplatser
Kilenkrysset utvecklar 
kontor om 35 000 kvm 

med plats för 800 
arbetsplatser. 

- Sagax -
Kontor vid nya

kollektivtrafiknoden
Två kvarter om 55 000 kvm 

för kontor, bostäder och 
kommersiell verksamhet i 

direkt anslutning till 
den nya kollektiv-

trafiknoden.  

Stockholms nya 
kollektivtrafiknod

Barkarby blir en av Sveriges 
mest tillgängliga platser. Här 

byggs ett nytt nav för kommunika-
tioner som utvidgar och knyter 

samman Stockholmsregionen med 
Mälardalen. Tunnelbana, regional- 

 och fjärrtåg, bussterminal och 
pendeltåg i direkt anslutning till 

varandra. Trafikstart 2026.

- Atrium Ljungberg -
 Bas Barkarby

Atrium Ljungberg utvecklar 
Bas Barkarby - en ny mötesplats för 
näringsliv, innovation, utbildning, 
kultur, idrott, hälsa och vård om 
totalt 44 000 kvm. Kontor- och 
utbildningslokaler, idrottshall, 

blackbox, restaurang, gym 
och bibliotek. Inflyttning 

januari 2022.

- Hemsö -
Mitt emot tunnelbanan 

planerar Hemsö för 
sjukhus med närakut, 

vårdcentral och 
specialistmottagning, 
familjecentral, äldre- 
boende och bostäder.  

- Lidl -
Nytt huvudkontor 
och konceptbutik

Lidl Sverige investerar i nytt 
huvudkontor om 15 000 kvm 

med 600 arbetsplatser. 
Inflyttning 2021.

Serneke -
Stockholms första 

skidslinga inomhus
Serneke utvecklar sju 

kvarter om totalt 150 000 kvm 
i direkt anslutning till den nya 

kollektivtrafiknoden. Stort fokus 
på hälsa, idrott och kultur med 

Stockholms första skidspår 
inomhus i kombination med 

kontor, hotell, handel
 och bostäder.

- Skanska -
Kvarter för kontor

I ett utmärkt läge mitt emot 
den nya kollektivtrafiknoden 

 utvecklar Skanska tre kvarter, 
där ett blir ett kommersiellt 
kvarter med miljöcertifierad 
hotell- och kontorsbyggnad 

om totalt 17 000 kvm. 
Inflyttning är planerad 

2024-2026.

- Tricoreal -
Kvarteret MITTEN 

I ett toppläge i direkt 
anslutning till tunnelbanan och 

den nya kollektivtrafiknoden 
utvecklar Tricoreal ett 

kvarter med återbruksgata, 
restaurangstråk, hotell, 

co-working, bostadsrätter, 
co-living och livsmedels- 

butik om 22 000 kvm. 

- Serneke -
Träningscenter för Svenska 

Fotbollförbundet, SvFF
Serneke, SvFF och Järfälla 

utreder möjligheten till 
ett nationellt utvecklings-, 
tränings- och utbildnings- 
center för svensk fotboll.

Nytt Polishus
I ett mycket strategiskt läge 
i direkt anslutning till E18 

planerar Polismyndigheten 
för ett nytt polishus om 
6 000 kvm med kontor, 

passenhet, träningsytor och 
omklädningsrum.
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Illustration över stadsutvecklings-

projektet Barkarby. Kvarter 

och byggnader kan ändras i 

framtida detaljplaner. Tider för 

markanvisningar och byggstart 

kan komma att ändras.  
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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.
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M 2024
B  2026

Byggrätt 12 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och vård med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 

direkt anslutning 
till nya tunnel-

banan. 

- Åke Sundvall - 
Kontor, restaurangstråk, 

handel, service och läkarhus
I ett utmärkt läge 

vid Barkarbystadens 
tunnelbaneuppgångar och 

gågata utvecklar Åke Sundvall 
tre kvarter med kontor, 

restaurangstråk, handel, 
service, livsmedelsbutik, 
läkarhus och bostäder. 

- Resona -
Kontor, co-working, 

restaurang
Mitt emot Sveatorget där 
stadslivet är som mest 

livfullt utvecklar Resona 
ett kvarter med kontor, co-

working, konstnärsateljéer, 
restaurang, café, butiker, 

bostäder och co-living om 
totalt 27 000 kvm.  

M 2021
B 2023

Porten till Barkarby. 
Ett i ögonfallande toppläge 

för kontor vid E18 och 
mitt emot Stockholms nya 

kommunikationsnav.  

M 2026
B  2027

Byggrätt 800 kvm
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2025
B  2027

Byggrätt 9 500 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Toppläge vid 
den nya kollektiv-

trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 17 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och kommers-
iella lokaler. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2024
B 2025

Byggrätt 15 000 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 
direkt anslutning till 

den nya kollektiv-
trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 11 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

kultur och kommers-
iella lokaler i bottenplan.

Toppläge i direkt 
anslutning till nya 

tunnelbanan. 

M 2022
B 2023

Två kvarter för bostäder, 
kontor, kommersiella 

lokaler och en förskola. 
Nära naturreservatet 
och grundskola med 

gångavstånd till 
tunnelbanan.  

M 2021
B  2022 

Byggrätt 13 000 kvm 
Två kvarter för kontor, 
kommersiella lokaler i 

bottenplan, bostäder och 
förskola. Toppläge vid 

den nya kollektiv- 
trafiknoden. 

- Kilenkrysset -
Kontor med 

800 arbetsplatser
Kilenkrysset utvecklar 
kontor om 35 000 kvm 

med plats för 800 
arbetsplatser. 

- Sagax - 
Kontor vid nya

kollektivtrafiknoden
Två kvarter om 55 000 kvm 

för kontor, bostäder och 
kommersiell verksamhet i 

direkt anslutning till 
den nya kollektiv-

trafiknoden.  

Stockholms nya 
kollektivtrafiknod

Barkarby blir en av Sveriges 
mest tillgängliga platser. Här 

byggs ett nytt nav för kommunika-
tioner som utvidgar och knyter 

samman Stockholmsregionen med 
Mälardalen. Tunnelbana, regional- 

 och fjärrtåg, bussterminal och 
pendeltåg i direkt anslutning till 

varandra. Trafikstart 2026.

- Atrium Ljungberg -
 Bas Barkarby

Atrium Ljungberg utvecklar 
Bas Barkarby - en ny mötesplats för 
näringsliv, innovation, utbildning, 
kultur, idrott, hälsa och vård om 
totalt 44 000 kvm. Kontor- och 
utbildningslokaler, idrottshall, 

blackbox, restaurang, gym 
och bibliotek. Inflyttning 

januari 2022.

- Hemsö -
Mitt emot tunnelbanan 

planerar Hemsö för 
sjukhus med närakut, 

vårdcentral och 
specialistmottagning, 
familjecentral, äldre- 
boende och bostäder.  

- Lidl - 
Nytt huvudkontor 
och konceptbutik

Lidl Sverige investerar i nytt 
huvudkontor om 15 000 kvm 

med 600 arbetsplatser. 
Inflyttning 2021.

- Serneke - 
Stockholms första 

skidslinga inomhus
Serneke utvecklar sju 

kvarter om totalt 150 000 kvm 
i direkt anslutning till den nya 

kollektivtrafiknoden. Stort fokus 
på hälsa, idrott och kultur med 

Stockholms första skidspår 
inomhus i kombination med 

kontor, hotell, handel
 och bostäder.

- Skanska -
Kvarter för kontor

I ett utmärkt läge mitt emot 
den nya kollektivtrafiknoden 

 utvecklar Skanska tre kvarter, 
där ett blir ett kommersiellt 
kvarter med miljöcertifierad 
hotell- och kontorsbyggnad 

om totalt 17 000 kvm. 
Inflyttning är planerad 

2024-2026.

- Tricoreal - 
Kvarteret MITTEN 

I ett toppläge i direkt 
anslutning till tunnelbanan och 

den nya kollektivtrafiknoden 
utvecklar Tricoreal ett 

kvarter med återbruksgata, 
restaurangstråk, hotell, 

co-working, bostadsrätter, 
co-living och livsmedels- 

butik om 22 000 kvm. 

- Serneke - 
Träningscenter för Svenska 

Fotbollförbundet, SvFF
Serneke, SvFF och Järfälla 

utreder möjligheten till 
ett nationellt utvecklings-, 
tränings- och utbildnings- 
center för svensk fotboll.

Nytt Polishus
I ett mycket strategiskt läge 
i direkt anslutning till E18 

planerar Polismyndigheten 
för ett nytt polishus om 
6 000 kvm med kontor, 

passenhet, träningsytor och 
omklädningsrum.
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framtida detaljplaner. Tider för 
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kan komma att ändras.  
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M 2024
B  2026

Byggrätt 12 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och vård med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 

direkt anslutning 
till nya tunnel-

banan. 

- Åke Sundvall - 
Kontor, restaurangstråk, 

handel, service och läkarhus
I ett utmärkt läge 

vid Barkarbystadens 
tunnelbaneuppgångar och 

gågata utvecklar Åke Sundvall 
tre kvarter med kontor, 

restaurangstråk, handel, 
service, livsmedelsbutik, 
läkarhus och bostäder. 

- Resona -
Kontor, co-working, 

restaurang
Mitt emot Sveatorget där 
stadslivet är som mest 

livfullt utvecklar Resona 
ett kvarter med kontor, co-

working, konstnärsateljéer, 
restaurang, café, butiker, 

bostäder och co-living om 
totalt 27 000 kvm.  

M 2021
B 2023

Porten till Barkarby. 
Ett i ögonfallande toppläge 

för kontor vid E18 och 
mitt emot Stockholms nya 

kommunikationsnav.  

M 2026
B  2027

Byggrätt 800 kvm
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2025
B  2027

Byggrätt 9 500 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Toppläge vid 
den nya kollektiv-

trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 17 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och kommers-
iella lokaler. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2024
B 2025

Byggrätt 15 000 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 
direkt anslutning till 

den nya kollektiv-
trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 11 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

kultur och kommers-
iella lokaler i bottenplan.

Toppläge i direkt 
anslutning till nya 

tunnelbanan. 

M 2022
B 2023

Två kvarter för bostäder, 
kontor, kommersiella 

lokaler och en förskola. 
Nära naturreservatet 
och grundskola med 

gångavstånd till 
tunnelbanan.  

M 2021
B  2022 

Byggrätt 13 000 kvm 
Två kvarter för kontor, 
kommersiella lokaler i 

bottenplan, bostäder och 
förskola. Toppläge vid 

den nya kollektiv- 
trafiknoden. 

- Kilenkrysset -
Kontor med 

800 arbetsplatser
Kilenkrysset utvecklar 
kontor om 35 000 kvm 

med plats för 800 
arbetsplatser. 

- Sagax - 
Kontor vid nya

kollektivtrafiknoden
Två kvarter om 55 000 kvm 

för kontor, bostäder och 
kommersiell verksamhet i 

direkt anslutning till 
den nya kollektiv-

trafiknoden.  

Stockholms nya 
kollektivtrafiknod

Barkarby blir en av Sveriges 
mest tillgängliga platser. Här 

byggs ett nytt nav för kommunika-
tioner som utvidgar och knyter 

samman Stockholmsregionen med 
Mälardalen. Tunnelbana, regional- 

 och fjärrtåg, bussterminal och 
pendeltåg i direkt anslutning till 

varandra. Trafikstart 2026.

- Atrium Ljungberg -
 Bas Barkarby

Atrium Ljungberg utvecklar 
Bas Barkarby - en ny mötesplats för 
näringsliv, innovation, utbildning, 
kultur, idrott, hälsa och vård om 
totalt 44 000 kvm. Kontor- och 
utbildningslokaler, idrottshall, 

blackbox, restaurang, gym 
och bibliotek. Inflyttning 

januari 2022.

- Hemsö -
Mitt emot tunnelbanan 

planerar Hemsö för 
sjukhus med närakut, 

vårdcentral och 
specialistmottagning, 
familjecentral, äldre- 
boende och bostäder.  

- Lidl - 
Nytt huvudkontor 
och konceptbutik

Lidl Sverige investerar i nytt 
huvudkontor om 15 000 kvm 

med 600 arbetsplatser. 
Inflyttning 2021.

- Serneke - 
Stockholms första 

skidslinga inomhus
Serneke utvecklar sju 

kvarter om totalt 150 000 kvm 
i direkt anslutning till den nya 

kollektivtrafiknoden. Stort fokus 
på hälsa, idrott och kultur med 

Stockholms första skidspår 
inomhus i kombination med 

kontor, hotell, handel
 och bostäder.

- Skanska -
Kvarter för kontor

I ett utmärkt läge mitt emot 
den nya kollektivtrafiknoden 

 utvecklar Skanska tre kvarter, 
där ett blir ett kommersiellt 
kvarter med miljöcertifierad 
hotell- och kontorsbyggnad 

om totalt 17 000 kvm. 
Inflyttning är planerad 

2024-2026.

- Tricoreal - 
Kvarteret MITTEN 

I ett toppläge i direkt 
anslutning till tunnelbanan och 

den nya kollektivtrafiknoden 
utvecklar Tricoreal ett 

kvarter med återbruksgata, 
restaurangstråk, hotell, 

co-working, bostadsrätter, 
co-living och livsmedels- 

butik om 22 000 kvm. 

- Serneke - 
Träningscenter för Svenska 

Fotbollförbundet, SvFF
Serneke, SvFF och Järfälla 

utreder möjligheten till 
ett nationellt utvecklings-, 
tränings- och utbildnings- 
center för svensk fotboll.

Nytt Polishus
I ett mycket strategiskt läge 
i direkt anslutning till E18 

planerar Polismyndigheten 
för ett nytt polishus om 
6 000 kvm med kontor, 

passenhet, träningsytor och 
omklädningsrum.
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Illustration över stadsutvecklings-

projektet Barkarby. Kvarter 

och byggnader kan ändras i 

framtida detaljplaner. Tider för 

markanvisningar och byggstart 

kan komma att ändras.  
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M 2024
B  2026

Byggrätt 12 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och vård med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 

direkt anslutning 
till nya tunnel-

banan. 

- Åke Sundvall - 
Kontor, restaurangstråk, 

handel, service och läkarhus
I ett utmärkt läge 

vid Barkarbystadens 
tunnelbaneuppgångar och 

gågata utvecklar Åke Sundvall 
tre kvarter med kontor, 

restaurangstråk, handel, 
service, livsmedelsbutik, 
läkarhus och bostäder. 

- Resona -
Kontor, co-working, 

restaurang
Mitt emot Sveatorget där 
stadslivet är som mest 

livfullt utvecklar Resona 
ett kvarter med kontor, co-

working, konstnärsateljéer, 
restaurang, café, butiker, 

bostäder och co-living om 
totalt 27 000 kvm.  

M 2021
B 2023

Porten till Barkarby. 
Ett i ögonfallande toppläge 

för kontor vid E18 och 
mitt emot Stockholms nya 

kommunikationsnav.  

M 2026
B  2027

Byggrätt 800 kvm
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2025
B  2027

Byggrätt 9 500 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Toppläge vid 
den nya kollektiv-

trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 17 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och kommers-
iella lokaler. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2024
B 2025

Byggrätt 15 000 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 
direkt anslutning till 

den nya kollektiv-
trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 11 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

kultur och kommers-
iella lokaler i bottenplan.

Toppläge i direkt 
anslutning till nya 

tunnelbanan. 

M 2022
B 2023

Två kvarter för bostäder, 
kontor, kommersiella 

lokaler och en förskola. 
Nära naturreservatet 
och grundskola med 

gångavstånd till 
tunnelbanan.  

M 2021
B  2022 

Byggrätt 13 000 kvm 
Två kvarter för kontor, 
kommersiella lokaler i 

bottenplan, bostäder och 
förskola. Toppläge vid 

den nya kollektiv- 
trafiknoden. 

- Kilenkrysset -
Kontor med 

800 arbetsplatser
Kilenkrysset utvecklar 
kontor om 35 000 kvm 

med plats för 800 
arbetsplatser. 

- Sagax - 
Kontor vid nya

kollektivtrafiknoden
Två kvarter om 55 000 kvm 

för kontor, bostäder och 
kommersiell verksamhet i 

direkt anslutning till 
den nya kollektiv-

trafiknoden.  

Stockholms nya 
kollektivtrafiknod

Barkarby blir en av Sveriges 
mest tillgängliga platser. Här 

byggs ett nytt nav för kommunika-
tioner som utvidgar och knyter 

samman Stockholmsregionen med 
Mälardalen. Tunnelbana, regional- 

 och fjärrtåg, bussterminal och 
pendeltåg i direkt anslutning till 

varandra. Trafikstart 2026.

- Atrium Ljungberg -
 Bas Barkarby

Atrium Ljungberg utvecklar 
Bas Barkarby - en ny mötesplats för 
näringsliv, innovation, utbildning, 
kultur, idrott, hälsa och vård om 
totalt 44 000 kvm. Kontor- och 
utbildningslokaler, idrottshall, 

blackbox, restaurang, gym 
och bibliotek. Inflyttning 

januari 2022.

- Hemsö -
Mitt emot tunnelbanan 

planerar Hemsö för 
sjukhus med närakut, 

vårdcentral och 
specialistmottagning, 
familjecentral, äldre- 
boende och bostäder.  

- Lidl - 
Nytt huvudkontor 
och konceptbutik

Lidl Sverige investerar i nytt 
huvudkontor om 15 000 kvm 

med 600 arbetsplatser. 
Inflyttning 2021.

- Serneke - 
Stockholms första 

skidslinga inomhus
Serneke utvecklar sju 

kvarter om totalt 150 000 kvm 
i direkt anslutning till den nya 

kollektivtrafiknoden. Stort fokus 
på hälsa, idrott och kultur med 

Stockholms första skidspår 
inomhus i kombination med 

kontor, hotell, handel
 och bostäder.

- Skanska -
Kvarter för kontor

I ett utmärkt läge mitt emot 
den nya kollektivtrafiknoden 

 utvecklar Skanska tre kvarter, 
där ett blir ett kommersiellt 
kvarter med miljöcertifierad 
hotell- och kontorsbyggnad 

om totalt 17 000 kvm. 
Inflyttning är planerad 

2024-2026.

- Tricoreal - 
Kvarteret MITTEN 

I ett toppläge i direkt 
anslutning till tunnelbanan och 

den nya kollektivtrafiknoden 
utvecklar Tricoreal ett 

kvarter med återbruksgata, 
restaurangstråk, hotell, 

co-working, bostadsrätter, 
co-living och livsmedels- 

butik om 22 000 kvm. 

- Serneke - 
Träningscenter för Svenska 

Fotbollförbundet, SvFF
Serneke, SvFF och Järfälla 

utreder möjligheten till 
ett nationellt utvecklings-, 
tränings- och utbildnings- 
center för svensk fotboll.

Nytt Polishus
I ett mycket strategiskt läge 
i direkt anslutning till E18 

planerar Polismyndigheten 
för ett nytt polishus om 
6 000 kvm med kontor, 

passenhet, träningsytor och 
omklädningsrum.
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Bygg- och 
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M  Markanvisning                           

B  Byggstart 

   Strategiskt läge                   
       för kontor

   Detaljplan klar

   Detaljplan pågår

   Färdigbyggda kvarter          
   och befintliga hus

   Ej detaljplanerat

   Handelsområde

   Lekplats

   Utegym

   Grundskola /  
   fristående förskola

Illustration över stadsutvecklings-

projektet Barkarby. Kvarter 

och byggnader kan ändras i 

framtida detaljplaner. Tider för 

markanvisningar och byggstart 

kan komma att ändras.  

September 2021.
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M 2024
B  2026

Byggrätt 12 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och vård med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 

direkt anslutning 
till nya tunnel-

banan. 

- Åke Sundvall -
Kontor, restaurangstråk, 

handel, service och läkarhus
I ett utmärkt läge 

vid Barkarbystadens 
tunnelbaneuppgångar och 

gågata utvecklar Åke Sundvall 
tre kvarter med kontor, 

restaurangstråk, handel, 
service, livsmedelsbutik, 
läkarhus och bostäder. 

- Resona -
Kontor, co-working, 

restaurang
Mitt emot Sveatorget där 
stadslivet är som mest 

livfullt utvecklar Resona 
ett kvarter med kontor, co-

working, konstnärsateljéer, 
restaurang, café, butiker, 

bostäder och co-living om 
totalt 27 000 kvm.  

M 2021
B 2023

Porten till Barkarby. 
Ett i ögonfallande toppläge 

för kontor vid E18 och 
mitt emot Stockholms nya 

kommunikationsnav.  

M 2026
B  2027

Byggrätt 800 kvm
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2025
B  2027

Byggrätt 9 500 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 

bottenplan. Toppläge vid 
den nya kollektiv-

trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 17 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

bostäder och kommers-
iella lokaler. Topp-
läge vid den nya 

kollektivtrafik-
noden.

M 2024
B 2025

Byggrätt 15 000 kvm 
Kvarter för kontor med 
kommersiella lokaler i 
bottenplan. Toppläge i 
direkt anslutning till 

den nya kollektiv-
trafiknoden.

M 2023
B  2025 

Byggrätt 11 500 kvm 
Kvarter för kontor, 

kultur och kommers-
iella lokaler i bottenplan.

Toppläge i direkt 
anslutning till nya 

tunnelbanan. 

M 2022
B 2023

Två kvarter för bostäder, 
kontor, kommersiella 

lokaler och en förskola. 
Nära naturreservatet 
och grundskola med 

gångavstånd till 
tunnelbanan.  

M 2021
B  2022 

Byggrätt 13 000 kvm 
Två kvarter för kontor, 
kommersiella lokaler i 

bottenplan, bostäder och 
förskola. Toppläge vid 

den nya kollektiv- 
trafiknoden. 

- Kilenkrysset -
Kontor med 

800 arbetsplatser
Kilenkrysset utvecklar 
kontor om 35 000 kvm 

med plats för 800 
arbetsplatser. 

- Sagax -
Kontor vid nya

kollektivtrafiknoden
Två kvarter om 55 000 kvm 

för kontor, bostäder och 
kommersiell verksamhet i 

direkt anslutning till 
den nya kollektiv-

trafiknoden.  

Stockholms nya 
kollektivtrafiknod

Barkarby blir en av Sveriges 
mest tillgängliga platser. Här 

byggs ett nytt nav för kommunika-
tioner som utvidgar och knyter 

samman Stockholmsregionen med 
Mälardalen. Tunnelbana, regional- 

 och fjärrtåg, bussterminal och 
pendeltåg i direkt anslutning till 

varandra. Trafikstart 2026.

- Atrium Ljungberg -
 Bas Barkarby

Atrium Ljungberg utvecklar 
Bas Barkarby - en ny mötesplats för 
näringsliv, innovation, utbildning, 
kultur, idrott, hälsa och vård om 
totalt 44 000 kvm. Kontor- och 
utbildningslokaler, idrottshall, 

blackbox, restaurang, gym 
och bibliotek. Inflyttning 

januari 2022.

- Hemsö -
Mitt emot tunnelbanan 

planerar Hemsö för 
sjukhus med närakut, 

vårdcentral och 
specialistmottagning, 
familjecentral, äldre- 
boende och bostäder.  

- Lidl -
Nytt huvudkontor 
och konceptbutik

Lidl Sverige investerar i nytt 
huvudkontor om 15 000 kvm 

med 600 arbetsplatser. 
Inflyttning 2021.

Serneke -
Stockholms första 

skidslinga inomhus
Serneke utvecklar sju 

kvarter om totalt 150 000 kvm 
i direkt anslutning till den nya 

kollektivtrafiknoden. Stort fokus 
på hälsa, idrott och kultur med 

Stockholms första skidspår 
inomhus i kombination med 

kontor, hotell, handel
 och bostäder.

- Skanska -
Kvarter för kontor

I ett utmärkt läge mitt emot 
den nya kollektivtrafiknoden 

 utvecklar Skanska tre kvarter, 
där ett blir ett kommersiellt 
kvarter med miljöcertifierad 
hotell- och kontorsbyggnad 

om totalt 17 000 kvm. 
Inflyttning är planerad 

2024-2026.

- Tricoreal -
Kvarteret MITTEN 

I ett toppläge i direkt 
anslutning till tunnelbanan och 

den nya kollektivtrafiknoden 
utvecklar Tricoreal ett 

kvarter med återbruksgata, 
restaurangstråk, hotell, 

co-working, bostadsrätter, 
co-living och livsmedels- 

butik om 22 000 kvm. 

- Serneke -
Träningscenter för Svenska 

Fotbollförbundet, SvFF
Serneke, SvFF och Järfälla 

utreder möjligheten till 
ett nationellt utvecklings-, 
tränings- och utbildnings- 
center för svensk fotboll.

Nytt Polishus
I ett mycket strategiskt läge 
i direkt anslutning till E18 

planerar Polismyndigheten 
för ett nytt polishus om 
6 000 kvm med kontor, 

passenhet, träningsytor och 
omklädningsrum.
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   Ej detaljplanerat
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Illustration över stadsutvecklings-

projektet Barkarby. Kvarter 

och byggnader kan ändras i 

framtida detaljplaner. Tider för 

markanvisningar och byggstart 

kan komma att ändras.  

September 2021.
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J
a, absolut, det är fullt möjligt 
och vi har höga ambitioner, säger 
Aphram Melki, ordförande i 
utskottet för miljö och social 
hållbarhet. 

Förutsättningarna att nå en klimatneu-
tral stadsmiljö senast 2030 är bra. Järfälla 
deltar i Viable Cities, ett strategiskt innova-
tionsprogram med syfte att snabba på 
klimatomställningen, och har också skrivit 

under ett klimatkontrakt tillsammans med 
nio andra städer och ett antal myndigheter 
i Sverige. 

– Vi ska gå i bräschen och vara en 
före gångare för andra städer som vill 
öka takten i klimatomställningen. Just 
nu tar vi fram en handlingsplan med 
konkreta åtgärder inom fem olika områ-
den som ska bidra till en klimatneutral 
stads miljö, säger Aphram Melki.

Innovation och nära samverkan

– Att bygga en helt ny stad från grun-
den innebär ett stort ansvar och många 
utmaningar, men också stora möjligheter. 
En fördel är att vi redan från början kan 
planera och göra innovativa och hållbara 
val tillsammans med de byggaktörer som 
verkar här. Ett konkret exempel är den 
elektrifieringsstrategi som vi arbetat fram 
för att underlätta elektrifiering av for-
don, säger Lennart Nilsson, ordförande i 
innovationsutskottet. 

Nära samverkan, kontinuerlig dialog och 
erfarenhetsutbyte med de byggaktörer som 
verkar i Barkarby är en nyckelfaktor för att 
nå resultat. 

– Det finns otroligt mycket kompe-
tens och ett stort engagemang hos de 

byggaktörer som vi samarbetar med här i 
Barkarby. Vi bygger Barkarby tillsammans 
och vi ser att det finns alla förutsättningar 
att utveckla en stadsmiljö där en hållbar 
livsstil blir vardag och människor och före-
tag kan växa och må bra. Både i dag och i 
morgon, säger Aphram Melki. l

Klimatneutral stadsdel 2030.
Barkarby är kanske det största och mest spännande 
samhällsbyggnadsprojektet som pågår just nu i Sverige. 
Och ambitionerna är höga. 2030 ska stadsdelen vara 
klimatneutral med noll nettoutsläpp av växthusgaser från 
energianvändning, byggnation, transporter och avfall.  Är 
det ens möjligt?  

Hållbar mobilitet är ett av fem nyckelområden för att uppnå en 
klimatneutral stadsmiljö i Barkarby. Här ska du kunna bo utan att äga 
en egen bil och redan idag finns flera mobilitetstjänster tillgängliga; 
världens första självkörande bussar, bilpool med eldrivna bilar 
och Sveriges första elektriska BRT-linje, en busslinje som är tyst, 
snabb och ger noll utsläpp med syfte att effektivisera det kollektiva 
resandet till dess att tunnelbanan står klar.

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

– Tillgång till bra utbildning är en viktig 
nyckel för att skapa ett tryggt och hållbart 
samhälle. Vi bygger skolor med såväl höga 
krav på pedagogiken som höga miljö- och 
hälsokrav. Våra förskolor och skolor ska 
vara platser där både barn, elever och 
personal trivs och mår bra säger Nikoletta 
Jozsa, ordförande i barn- och ungdoms-
nämnden i Järfälla. 

 

Hållbara miljöer för utveckling  

och lärande

2016 invigdes Herrestaskolan som är Sveriges 
första grundskola byggd i massivträ och har 
klassificerats enligt miljöklassningssystemet 
Miljöbyggnad Guld. Och satsningen på bra 
lärande miljöer i Barkarby fortsätter.

– Just nu bygger vi Ålstaskolan, en kom-
munal förskola och grundskola anpassad 

för att lärandemiljön ska vara bra för elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar som exempelvis ADHD, ADD och 
Aspergers syndrom. Det innebär samtidigt 
en bättre lärandemiljö för alla barn och 
elever, berättar Nikoletta.

Granne med naturreservatet

Ålstaskolan får en härlig aktivitetspark för 
mycket utomhuslek, dessutom har skolan 
ett ypperligt läge, granne med naturreser-
vatet och samtidigt bara några hundra me-
ter från Barkarbystadens nya tunnelbana.

– Ålstaskolan blir ett bra alternativ och 
en stor trygghet för de barnfamiljer som 
väljer att flytta hit. En ny och modern 
för- och grundskola på gångavstånd till 

det mesta, det kan inte bli bättre, säger 
Nikoletta Jozsa. l

 

Hållbara förskolor och skolor.
Mixen av moderna arbetsplatser, attraktiva bostäder, 
livfull, upplevelserik stadsmiljö och bra kommunikationer 
gör att du har det mesta nära till hands i Barkarby. Att 
det också finns bra och hållbara förskolor och skolor på 
gångavstånd talar för att Barkarby kan erbjuda en helhet 
och enkelhet för barnfamiljer.

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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Barkarbystadens storhet är 
utmanade att ta till sig. Det är inte 
bara tiotusentals nya bostäder och 
arbetsplatser som byggs utan också 
helt ny kollektivtrafik och service i alla 
former. Och alla behöver energi i olika 
former.

Energibolaget E.ON ansluter såväl elektricitet 
som fjärrvärme i staden och storheten i 
området imponerar även på ett internationellt 
företag som E.ON. 

– Vi har räknat ut att enbart värmebehovet 
i Barkarbystaden motsvarar ett helt nytt 
Katrineholm. Det är verkligen stort. Men 
storheten skapar också en spännande dynamik 
där behovet av samarbete blir ännu viktigare. 
Tillsammans med Järfälla kommun och 
exploatörerna i området försöker vi inte bara 
skapa en stor ny stad, utan också en som är 
smart, effektiv och energisnål, berättar Erik 
Pettersson som är affärsingenjör på E.ON. 

Fjärrvärmen och elen kommer från E.ONs 
nybyggda kretsloppsanläggningen i Högbytorp 
i grannkommunen Upplands-Bro där 
samhällets restprodukter blir till lokalproducerad 
och hållbar el och värme som kommer 
Barkarbystaden till del. Samtidigt erbjuder 

energibolaget nu även andra innovativa 
systemlösningar som kompletterar de mer 
traditionella. Det handlar till exempel om 
smarta energinät där en och samma lösning 
kan styra behovet av såväl värme som kyla 
och el. Men också om solceller med tillhörande 
batterier, om digital styrning av fjärrvärmen, 
om fjärrkyla eller om lägenhetsanpassade 
laddlösningar för elbilar.   

– I den här ständigt pågående 
utbyggnationen erbjuder vi kommunen 
och de boende en trygg och långsiktigt 

hållbar energiförsörjning som är smart och 
framtidssäkrad. Och med de nya teknikerna 
utnyttjar vi även kapaciteten i energisystemet på 
ett mer optimalt och digitalt sätt. Det är viktigt 
inte minst med tanke på den kapacitetsbrist i 
elnätet som råder i den här delen av regionen, 
avslutar Erik. 

BARKARBYSTADEN
– EN SMART, EFFEKTIV OCH ENERGISNÅL STAD
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B
arkarbystaden är ett väldigt 
viktigt projekt för Skanska. 
Här är vi med och skapar en 
levande stadsmiljö i gott sam-
arbete med Järfälla kommun, 

som har höga ambitioner för området. 
Tillsammans ser vi till att man ska kunna 
leva hållbart i en levande stadsmiljö, säger 
Alexandra Laurén, vice vd för Skanska 
Sverige.

Varför satsar ni så stort i just 

Barkarby?

– Järfälla är en spännande kommun som 
satsar och vi har också känt att de har 
höga ambitioner inom hållbarhet, vilket 
matchar våra mål. De ställer krav på oss 
och de idéer vi har. Skanska har ett stort 
ansvar som stort bolag att göra skillnad. 

Vårt mål är att nå klimatneutralitet i hela 
värdekedjan senast 2045 och det innebär 
att vi till 2030 måste lyckas halvera våra 
utsläpp. Vi har lagt en plan hur vi ska 
nå målet och det kommer krävas goda 
samarbeten med andra branscher, materi-
altillverkare och inte minst kommuner som 
Järfälla.

Ja, Skanskas mål och ambitioner är som 
sagt höga, vilket inte minst märks i alla 
de hållbara lösningar som planeras under 
utvecklingen av stadsmiljön i Barkarby. För 
varje enskilt delprojekt genomför Skanska 
klimatkalkyler för att pressa ned utsläppen 
i varje led. En av de viktigaste delarna som 
Skanska jobbar med är materialvalen.

– Material står för en stor del av vår 
klimatpåverkan och här gäller det att välja 
med omsorg. Marken på området har vi 

behövt stärka upp och här har vi till exem-
pel valt multicement, vilket kan sänka vårt 
koldioxidavtryck med 50 procent i jämfö-
relse med vanlig kalkcement. Parkkvarteret 
– med bland annat 220 hyreslägenheter – är 
nu startat och där gjuter vi med Skanskas 
egen gröna betong som även den har 50 
procent lägre utsläpp av koldioxid än vanlig 
betong, berättar Alexandra.

Hållbarhet även socialt

Utöver att välja material med stor omsorg 
har Skanska också ett mobilt sorteringsverk 
på plats på området för att kunna ta hand 
om schakt- och bergmassor, vilket i sin tur 
minskar utsläpp från transporter. Genom den 
processen nås också en cirkularitet när mas-
sorna förfinas och kan användas som jord för 
plantering. Men det är inte bara hållbarhet ur 
ett klimat- och miljöperspektiv som genom-
syrar Skanskas projekt i Barkarbystaden.

– Vi lägger stort fokus på social hållbar-
het för att skapa en levande stadsdel. En 
viktig del av detta är att få upplysta och 
trygga gångvägar på plats, skapa bottenvå-
ningar fulla av liv och andra allmänna ytor 
som cykelrum med utgång mot gatan. På så 
sätt får man en större koll på vad som hän-
der runt omkring. Innegårdarna kommer 
att förses med pergola och lekytor för att 
främja sociala aktiviteter med grannarna. 
Under byggtiden arbetar vi tätt tillsam-
mans med Järfälla och övriga byggherrar 
för att skapa en trygg och säker arbetsplats, 
och trygghet för alla som passerar. l

”Barkarbystaden är ett väldigt 
viktigt projekt för Skanska”
Byggaktörerna har en stor och viktig roll för att nå målet 
om en klimatneutral stadsdel 2030. Skanska är en stor 
aktör i Barkarby och har med sina många olika projekt en 
viktig roll för Barkarbys utveckling och hållbarhetsresa.

Utbyggnaden av Barkarby från ovan. Nya 
gator, parker, torg och kvarter växer fram. 
Foto: Robin Alvergård, Forsen/Järfälla kommun 

Hela denna bilaga är en annons från Järfälla kommun ANNONSANNONS

Alexandra Laurén, vice vd för Skanska Sverige.

”Järfälla är en spännande kommun 
som satsar och vi har också känt 
att de har höga ambitioner inom 
hållbarhet, vilket matchar våra mål.” 
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S
amverkan är A och O, ingen 
kan göra saker helt på egen 
hand. Barkarby Science ska vara 
en arena där olika aktörer ska 
kunna sitta vid samma bord och 

skapa framtidens lösningar för en innovativ, 
smart och hållbar stad. 

Sophia Sundberg har bilden klar för sig. 
Det har bara gått några månader sedan hon 
tillträdde sitt uppdrag som vd för Barkarby 
Science, men redan har mycket hänt. 

– Flera innovativa projekt pågår och 
ytterligare ett antal startar vi inom 
kort. Vi skapar också ett medlemsnät-
verk, som går helt i linje med att vi ska 
vara en arena för samverkan, samarbete 
och nätverksskapande inom hållbar 
stads utveckling. Som medlem blir du 
inbjuden till workshops, innovations-
rådgivning och kompetensutveckling. 
Det är något vi tror mycket på och som 
är en del i att skapa ännu fler innovativa 
samarbeten. 

Starka och engagerade ägare

Barkarby Science ägs av sju aktörer, arbetar 
utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och 
utgår från fyra programområden; den 
attraktiva staden, den cirkulära staden, 
den klimatsmarta staden och framtidens 
mobilitet. 

– Vi har starka och engagerade ägare 
inom hållbar stadsutveckling. Just nu finns 
faktiskt en unik möjlighet att köpa in sig 
som delägare i Barkarby Science tillsam-
mans med de övriga sju aktörerna, berättar 
Sophia.

En unik testbädd

Projekten som startas inom Barkarby 
Science använder den framväxande stads-
miljön i Barkarby som testbädd. Nya idéer 
och innovationer får alltså direkt utvecklas 
i en verklig framväxande stadsmiljö med 
riktiga invånare och kan snabbt få praktisk 
tillämpning. 

– Vi är först i världen med självkörande 
bussar i linjetrafik här i Barkarby, tack 
vare ett unikt samarbete mellan Järfälla, 
SL och Nobina. Det är ett pilotprojekt 
som fortfarande pågår och användar-
vänligheten utvecklas för varje år. På sikt 
ska de bussarna vara efterfrågestyrda och 
kunna hämta resenären utanför dörren 
och köra till närmsta busshållplats eller 
tunnelbanestation. 

Två andra spännande projekt ligger i 
startgroparna. Det ena handlar om hur 
växter kan hjälpa till att rena luft och 
vatten, det andra har fokus på att minska 
utsläppen av växthusgaser via AI. 

– I det senare projektet ingår sju pro-
jektägare, vilket visar på vårt uppdrag: att 
koppla samman olika aktörer – både priva-
ta, akademiska och offentliga – och därige-
nom få innovativa idéer att växa fram. 

E.ON och Locallife i pilotprojekt

Ett annat pilotprojekt som också använder 
Barkarbystaden som testbädd genomförs av 
E.ON och Locallife och syftar till att un-
dersöka hur koldioxidutsläppen relaterade 
till uppvärmning av bostäder kan minskas. 
Det som främst undersöks är hur plastavfall 
påverkar utsläppen. 

Barkarby Science 
– en partner 
inom innovativ 
och hållbar 
stadsutveckling. 
Nya och innovativa idéer som ska utveckla framtidens 
smarta och hållbara stad. Det är vad Barkarby Science 
arbetar för att åstadkomma i Barkarby genom att skapa 
en plattform för samverkan mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor.

Fakta: Barkarby Science
l Driver innovativa projekt inom hållbarhet.
l Utgår från FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.
l Fokus på fyra programområden: den attraktiva staden, den 
cirkulära staden, den klimatsmarta staden och framtidens mobilitet.
l Ägs av sju olika aktörer: Järfälla kommun, Skanska, Järfällahus, 
Scania, NCC, E.ON och Atrium Ljungberg.

– Mitt i Barkarby planerar Hemsö för 
framtidens sjukhus där fokus är samver-
kan mellan region och kommun för att 
skapa en nära vård och omsorg, säger Nils 
Styf, vd Hemsö. 

– Det kan gälla gränssnittet mellan 

geriatrik och äldreomsorg, eller mellan 
psykiatri, primärvård och socialtjänst och 
omfatta såväl vård- och omsorgsinsatser 
som kompetensförsörjning. Målet är att 
möjliggöra en lättillgänglig och personcen-
trerad vård och omsorg till medborgarna. 

Även digitaliseringen förändrar var och hur 
vården bedrivs.  Sammantaget tror vi att 
Barkarby sjukhus kommer att bidra till ett 
lyft för folkhälsan hos invånarna.

Att sjukhuset planeras just i Barkarby 
har en enkel förklaring. 

– Barkarby sjukhus kommer att ha ett 
fantastiskt läge mitt emot den nya knut-
punkten för kollektivtrafik med tunnelba-
na, regionaltåg, bussar och pendeltåg. 1,2 
miljoner invånare kommer att nå det nya 
sjukhuset inom 30 minuter, konstaterar 
Nils Styf. l 

Barkarby sjukhus – framtidens vård och omsorg   
Närakut med både röntgen och laboratoriemedicin, 
vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrik, 
familjecentral och äldreboende. Hemsö planerar för att 
Barkarby sjukhus ska innehålla modern vård som är 
tillgänglig för boende i hela nordvästra Stockholm. 
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– Vi vill få till en ökad sortering av plast 
och räkna på skillnaden i koldioxidavtryck 
som ett par fastigheter i Barkarbystaden 
ger ifrån sig, berättar Rebecka Höjner, 
projektledare för hållbar stadsutveckling på 
energibolaget E.ON, och fortsätter:

– Plastproblematiken är ju stor och 
komplex, men det vi främst vill få bukt 
med är plast som hamnar i restavfall och 
går till förbränning i stället för material-
återvinning. För oss var det lämpligt att 
genomföra projektet i just Barkarbystaden 
i och med att det ligger nära vår nya 
kretsloppsanläggning och för att Barkarby-
staden är ett av de största utvecklingsom-
rådena i Sverige. Därigenom kan vi göra 
rätt från start och tack vare samarbetet 
med Barkarby Science får vi tillgång till en 
perfekt testbädd. 

Projektet genomförs tillsammans 
med två fastighetsägare; Wallenstam 
och ByggVesta och de boende har fått 

svara på en enkät om sina vanor gällande 
sopsortering. 

– Sedan har vi också satt ihop informa-
tionsmaterial om hur fastigheterna värms 
upp, hur flödena hänger ihop mellan 
sopsortering och uppvärmning och hur 
man kan och ska sortera. Andra insatser 
kommer vara mer konkreta, som att fräscha 
upp soprum och göra dem tydligare med 
information om vilket material som ska 
sorteras var, och varför, säger Rebecka.

– För de boende hoppas vi kunna ge 
en bättre insikt och mer kunskap om 
kopplingen mellan avfall och energi – att 
avfallet faktiskt kan ses som en resurs i ett 
cirkulärt system.

– För oss på E.ON är den främsta 
anledningen att vi vill hitta bra former för 
att minska koldioxidutsläppen från våra 
anläggningar. Vi som energiaktör vill göra 
en insats och jobba med det vi har rådighet 
över, säger Rebecka Höjner. l

ANNONS

Visionsbild: BSK Arkitekter
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Kvarter 11 markerar på många sätt hjärtat i 
Barkarbystaden och är i sin utformning och 
idé en avspegling av den framtidsanda som 
Barkarbystaden utgör. Med innovativa och 
yteffektiva lösningar skapas här framtidens 
kvarter.

Innovation och hållbarhet är två grundbultar i Resona – 
bostadsutvecklaren som tar ansvar för hela kedjan från 
projektering till inflytt. Resonas tankesätt genomsyrar 
nu också hela Kvarter 11 i Barkarbystaden som kommer 
att bli framtidens kvarter med lösningar för framtidens 
boende.

– Kvarter 11 blir vårt största kvarter hittills fördelat 
på totalt fem huskroppar med bostäder i fyra av 
dem. Lägenheterna kommer att vara mindre, men 
genom innovativ och effektiv användning av ytorna 
kommer vi att få in allting som behövs i väldigt fina 
och kostnadseffektiva lägenheter, säger projektledare 
Linus Vive.

Arkitektf irman DinellJohansson har tillsammans 
med Resona utformat kvarteret och arkitekt Måns 
Elmlund berättar mer:

– Visionen är att skapa ett variationsrikt kvarter 
med en gestaltning som skapar intressanta gaturum. 
Förhoppningen är att kvarteret ska bli en smältdegel 
av olika aktiviteter och sociala sammanhang. Här ska 
du kunna jobba effektivt och träffa andra genom co-
working, umgås med grannarna på gården eller äta 

och dricka gott i någon av restaurangerna. 
I samarbete med Colive har en del av kvarteret ritats 

som en ny tagning på kollektivboende där man kan bo 
mindre, dela yta och få mer både socialt och ytmässigt.

Förutom innovativa bostadslösningar kommer 
Resonas Kvarter 11 att präglas av hög och modern 
servicegrad med restauranger, parkeringslösningar, 
laddstolpar, paketutlämning och bil- och cykelpooler 
för att öka graden av mobilitet och minska behovet av 
egen bil med parkeringsplats.

– Dessutom är Barkarbystaden redan idag ett 
perfekt läge när det gäller kommunikationer. Men det 
kommer att bli ännu bättre när ingång till tunnelbanans 
blåa linje står klar och blir granne med fastigheten 
2026, säger Linus Vive.

Planerad säljstart är hösten 2021.

RESONA BYGGER FRAMTIDENS KVARTER 
I BARKARBYSTADEN

Fakta: Kvarter 11
Resona utvecklar ett kvarter om
totalt 27 000 kvadratmeter i ett
mycket centralt och attraktivt
läge mittemot Barkarbystadens
framtida tunnelbanestation.
Kvarteret kommer att innehålla:
• Bostadsrätter & äganderätter:
   391 lägenheter
• Bokaler: 21 enheter
• Kontor/lokaler: 4 900 kvm
• Co-live: 3 300 kvm



SELVAAG BOSTADS PLUSSBOSTÄDER 
TILL BARKARBYSTADEN

Allt började med en visionär man som hade 
normbrytande idéer. Efter kriget rådde bostadsbrist 
i Norge. Den unga ingenjören Olav Selvaag 
introducerade en ny konstruktionsmetod med 
minskad material- och energiförbrukning. Han 
utmanade branschen och motbevisade nejsägare 
genom att uppföra hus på en tredjedel av tiden 
till en tredjedel av kostnaden. Det var startskottet 
till Norges uppbyggnad som från den punkten 
tredubblade sin bostadsproduktion.

Med vår långa erfarenhet och nästan 60 000 
byggda bostäder är vi bostadsexperter och strävar 
alltid efter perfektion. I alltifrån inredningsdetaljer 
i bostäder och kvalitéer i huset till stadsdelen som 
helhet. Vårt mål är att alla ska trivas och ha en 
fungerande bekymmersfri vardag och samtidigt 
omges vacker närmiljö.

I den andan lanserade vi för nästan tjugo 
år sedan Selvaag Pluss. Marknadens mest 
beprövade service- och livsstilskoncept anpassat 
efter de boendes önskemål med fokus på hälsa, 
trivsel och trygghet. Med ett stort antal Plussprojekt 
är Selvaag ensam om det varumärkesskyddade 
Plusskonceptet som bidrar till ett bekymmersfritt 
hem och vardag. De boende får tillgång till 

personlig service med bemannad reception, 
välutrustat gym, festlokal och konferensrum samt 
en lounge för fika och umgänge.

Idag finns tre Plussprojekt i Stockhom med 
Selvaags servicekoncept där vi ansvarar och 
bedriver verksamheten med egen anställd 
personal. I kv Sädesärlan, Svea Fanfar och Svea 
Serenad. Vår närvaro skapar ett gott grannskap 
och gemensamt ny nyttjande av delningsytorna 
är dessutom både bra för miljön och de boendes 
ekonomi. 

Vi är glada att kunna bidra till Järfälla kommuns 
långsiktiga hållbarhetsarbete. I Barkarbystaden 
utvecklar vi cirka 250 Plussbostäder som 
kommer att återspegla önskemålen och lokala 
förutsättningar. 

Det är hem utformade för vår samtid med 
funktioner för en hög livskvalité och socialt 
hållbara livsmiljöer. Attraktiva, hållbara hem med 
ett erbjudande för de som önskar möjlighet till 
ett aktivt och socialt liv, med service som gör att 
livspusslet lättare går ihop. 

Selvaag Bolig är en kunnig och pålitlig partner 
för den viktigaste investeringen i ditt liv.

I över 70 år har vi utmanat branschen, gått i bräschen och vågat för att finna 
kloka lösningar och kunna erbjuda de mest trivsamma bostäderna. Det fortsätter 
vi med. Varje dag arbetar vi med att utveckla bostäder av hög kvalitet, trygga 
stadsdelar och att främja en hälsosam tillvaro. Det är hållbarhet i praktiken.

selvaagbostad.se



Arbeta i Eira. 
Nästa generations kontor.

Eira ligger i hjärtat av Barkarby, vilket medför en tillgänglighet utöver 
det vanliga med ett stort utbud av både kommunikationer och service. 
Området är ett av Sveriges mest expansiva och ger utmärkta 
förutsättningar för företag att utvecklas och växa. 

Det här är inte ett vanligt kontorshus. Eira är ett trähus vars historia 
och framtid andas hållbarhet. Utformningen, gestaltningen och 
materialvalen för hela byggnaden – såväl utvändiga som invändiga – 
har haft klimatet som främsta fokus. Att spendera sina arbetsdagar 
omgiven av naturliga trämaterial skapar även ett bättre inomhus-
klimat och en lugn omgivning. Här kommer medarbetarna få de 
bästa förutsättningarna för samarbete och arbetsro. Välkomna 
till den naturliga samarbetsplatsen! 

Läs mer på skanska.se/eira eller boka ett möte med 

Pernilla Hedin för mer information: 
pernilla.hedin@skanska.se eller 070-878 26 61.  

Adress:    Veddestabron 9

Arkitekt:     LINK Arkitektur

Miljöcertifieringar:   LEED Guld, NollCO2, Well

Lokalstorlekar:    500–6000 kvm
Inflyttning:     2024 
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Livet Non Stop   
i Barkarby City
I Barkarby pågår unika satsningar på infrastruktur; nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny 
pendel-, regional- och fjärrtågstation. Barkarby City blir det nya hjärtat i regionen och ca 1,2 miljoner människor 
kan resa hit på 30 minuter. Här bygger vi en helt ny stadsmiljö som är designad för att människor ska kunna  
arbeta, leva, bo och ha ett inspirerande, energifyllt och innehållsrikt liv tillsammans. Non stop.

I Barkarby City finns den nya tidens mötesplatser och arbets-
platser, här finns den effektiva infrastrukturen som möjliggör 
ett flexibelt och berikande liv för kommande generationer 
människor och företag.

− Bas Barkarby är först ut i kontors- och stadskvarteren som 

byggs upp runt den nya tunnelbanestationen i Barkarby City.
Bas är ett multifunktionellt kvarter med fjorton våningar för kultur,  
näringsliv, vård och lärande, med invigning i januari 2022. Här 
finns kontorslokaler med fantastisk utsikt intill gemensamma 
utrymmen för möten och samverkan plus konferensavdelning, 
gym och restaurang, säger Catarina Sjömark, Atrium Ljungberg.

”Vi kommer skapa en härlig stadsdel som är 
värdefull för alla människor som arbetar, bor 
och besöker oss, tillsammans med lokala och 

globala hjältar bildas ett city med folkliv.”

Visionsbild över Barkarby City år 2030. 
Med reservation för ändring.

I Barkarby City blir du granne med caféer, 
restauranger, en skidanläggning som är 
öppen året om, flera gym, hotell och butiker. 
Arbetsplatser, förskolor och skolor med olika 
inriktning. Ett nytt modernt sjukhus, scener, 
bibliotek och lekplatser med angränsande 
utegym. Mötesplatser inomhus, på torg, 
innergårdar och på flera av byggnadernas 
tak. Dessutom finns flera joggingspår i härlig 
skogsmiljö på gångavstånd. Kort sagt; det 
mesta som gör vardagen enkel och skapar 
förutsättningar för ett bra och fungerande liv, 
året om, dygnet runt.

− I den nya stadsdelen kommer det finnas 
flera naturliga mötesplatser med fokus på 
aktivitet och träning. För att skapa en äkta 
blandstad behövs inte bara hög exploatering
utan även kultur och idrott. Det skapar vi i 
Barkarby City genom den idrotts- och aktivi-
tetsanläggning som vi kommer bygga, säger 
Ola Serneke, VD Serneke Invest.

− Barkarby City är den perfekta platsen för 
företag som vill ligga i framkant. Med den 
nya tunnelbanan runt hörnet och klimat-
smarta byggnader är det enkelt att både 
leva hållbart och sänka sitt företags klimat-
påverkan här, säger Alexandra Laurén vice 
vd Skanska Sverige.

Byggherrarna som utvecklar Barkarby City 
är Atrium Ljungberg, Hemsö, Serneke, 
Skanska och Tricoreal. Tillsammans har vi 
under många år haft ett nära samarbete 
med Järfälla kommun i syfte att utveckla 
platsen till en levande stadsdel, som är att-
raktiv både nu och i framtiden. Vår vision är 
att Barkarby City ska bli en livskraftig plats 
där människor vill leva, verka och besöka. 

− Mitt i stadsdelen planerar Hemsö för fram-
tidens sjukhus som ska tillgodose medborg-
arna med lättillgänglig och personcentrerad 
vård. Fokus är samverkan mellan region 
och kommun för att skapa en nära vård 
och omsorg. Ett äldreboende ingår också i 
planerna, säger Nils Styf, VD Hemsö.

Byggandet av Barkarby City har påbörjats 
och kommer succesivt att växa fram under 
flera år framöver. Tunnelbanan blir klar och 
kommer börja gå hit år 2026. Vi har en tät 
dialog med många spännande företag som 
uppskattar platsens strategiska läge och 
därav vill etablera sig här. 

Vill du veta mer om eller bli en del av ett av 
norra Europas mest expansiva utvecklings-
områden? Välkommen att läsa mer på: 
barkarbycity.se

Peter Johansson, Tricoreal

Kv. MITTEN

Bas Barkarby

Eira, Skanska 

Sernekes skidanläggning
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Livet Non Stop   
i Barkarby City
I Barkarby pågår unika satsningar på infrastruktur; nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny 
pendel-, regional- och fjärrtågstation. Barkarby City blir det nya hjärtat i regionen och ca 1,2 miljoner människor 
kan resa hit på 30 minuter. Här bygger vi en helt ny stadsmiljö som är designad för att människor ska kunna  
arbeta, leva, bo och ha ett inspirerande, energifyllt och innehållsrikt liv tillsammans. Non stop.

I Barkarby City finns den nya tidens mötesplatser och arbets-
platser, här finns den effektiva infrastrukturen som möjliggör 
ett flexibelt och berikande liv för kommande generationer 
människor och företag.

− Bas Barkarby är först ut i kontors- och stadskvarteren som 

byggs upp runt den nya tunnelbanestationen i Barkarby City.
Bas är ett multifunktionellt kvarter med fjorton våningar för kultur,  
näringsliv, vård och lärande, med invigning i januari 2022. Här 
finns kontorslokaler med fantastisk utsikt intill gemensamma 
utrymmen för möten och samverkan plus konferensavdelning, 
gym och restaurang, säger Catarina Sjömark, Atrium Ljungberg.

”Vi kommer skapa en härlig stadsdel som är 
värdefull för alla människor som arbetar, bor 
och besöker oss, tillsammans med lokala och 

globala hjältar bildas ett city med folkliv.”

Visionsbild över Barkarby City år 2030. 
Med reservation för ändring.

I Barkarby City blir du granne med caféer, 
restauranger, en skidanläggning som är 
öppen året om, flera gym, hotell och butiker. 
Arbetsplatser, förskolor och skolor med olika 
inriktning. Ett nytt modernt sjukhus, scener, 
bibliotek och lekplatser med angränsande 
utegym. Mötesplatser inomhus, på torg, 
innergårdar och på flera av byggnadernas 
tak. Dessutom finns flera joggingspår i härlig 
skogsmiljö på gångavstånd. Kort sagt; det 
mesta som gör vardagen enkel och skapar 
förutsättningar för ett bra och fungerande liv, 
året om, dygnet runt.

− I den nya stadsdelen kommer det finnas 
flera naturliga mötesplatser med fokus på 
aktivitet och träning. För att skapa en äkta 
blandstad behövs inte bara hög exploatering
utan även kultur och idrott. Det skapar vi i 
Barkarby City genom den idrotts- och aktivi-
tetsanläggning som vi kommer bygga, säger 
Ola Serneke, VD Serneke Invest.

− Barkarby City är den perfekta platsen för 
företag som vill ligga i framkant. Med den 
nya tunnelbanan runt hörnet och klimat-
smarta byggnader är det enkelt att både 
leva hållbart och sänka sitt företags klimat-
påverkan här, säger Alexandra Laurén vice 
vd Skanska Sverige.

Byggherrarna som utvecklar Barkarby City 
är Atrium Ljungberg, Hemsö, Serneke, 
Skanska och Tricoreal. Tillsammans har vi 
under många år haft ett nära samarbete 
med Järfälla kommun i syfte att utveckla 
platsen till en levande stadsdel, som är att-
raktiv både nu och i framtiden. Vår vision är 
att Barkarby City ska bli en livskraftig plats 
där människor vill leva, verka och besöka. 

− Mitt i stadsdelen planerar Hemsö för fram-
tidens sjukhus som ska tillgodose medborg-
arna med lättillgänglig och personcentrerad 
vård. Fokus är samverkan mellan region 
och kommun för att skapa en nära vård 
och omsorg. Ett äldreboende ingår också i 
planerna, säger Nils Styf, VD Hemsö.

Byggandet av Barkarby City har påbörjats 
och kommer succesivt att växa fram under 
flera år framöver. Tunnelbanan blir klar och 
kommer börja gå hit år 2026. Vi har en tät 
dialog med många spännande företag som 
uppskattar platsens strategiska läge och 
därav vill etablera sig här. 

Vill du veta mer om eller bli en del av ett av 
norra Europas mest expansiva utvecklings-
områden? Välkommen att läsa mer på: 
barkarbycity.se

Peter Johansson, Tricoreal

Kv. MITTEN

Bas Barkarby

Eira, Skanska 

Sernekes skidanläggning
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