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Barkarby–Jakobsberg

Att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen är ett åtagande i den 

 regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. En tät och flerkärnig region är resurs

effektiv och främjar regionens utveckling.

Denna rapport följer upp utvecklingen i de regionala stadskärnorna.  Rapporten 

redovisar befolknings och sysselsättningsutvecklingen under den senaste 

 10årsperioden. Rapporten beskriver också hur utvecklingsarbetet bedrivs i de yttre 

regionala stadskärnorna.
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Befolkning och utbildningsnivå
Befolkning år 2011 i kärnan Barkarby-Jakobsberg var 20 200. Nedanstående bild 

visar befolkningspyramiden för kärnan Barkarby-Jakobsberg.
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Figur 12. Befolkningspyramid.
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Figur 13. Andel högutbildad dagbefolkning 2000 och 2010. Figur 14. Andel högutbildad nattbefolkning 2000 och 2010.

Utbildningsnivån hos nattbefolkningen i Barkarby-Jakobsberg är lägre än i övriga 

länet.
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Branschstruktur
Antalet sysselsatta i kärnan Barkarby-Jakobsberg var 2010 12 600. Nedanstående 

diagram visar fördelningen på branscher år 2000 och år 2009.
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Figur 15. Sysselsättning branscher 2000 och 2009.
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Figur 16. Tillgänglighet inom 45 minuter med kollektivtrafik, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Figur 17. Tillgänglighet inom 30 minuter med bil, dagens trafiknät och år 2030 med RUFS 2010-nät.
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Teckenförklaring
Kommungräns
Regional stadskärna
Vattenytor
Byggnader

Huvudtyp
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ANLÄGGNINGSMARK

Huvudtyper Barkarby - Jakobsberg
Datum: 2011-07-04

Gröntypologi för de regionala stadskärnorna
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Figur 18. Grönområden (källa: TMR:s gröntypologi).

Naturmark Parkmark Hårdgjord mark Anläggningsmark

97

139

6

27

Figur 19. Yta (ha) huvudtyper gröntypologi.
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Bebyggelsetypologi Barkarby Jakobsberg
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Figur 20. Bebyggelseområden (källa:TMR:s bebyggelsetypologi).

Hög sl
ute

n b
eb

yg
gel

se

Lå
g sl

ute
n b

eb
yg

gel
se

M
ed

el
hög sl

ute
n b

eb
yg

gel
se

 

Hög ö
ppen

 b
eb

yg
gel

se

M
ed

el
hög ö

ppen
 b

eb
yg

gel
se

 

Tä
t s

m
åh

usb
eb

yg
gel

se

Gle
s s

m
åh

usb
eb

yg
gel

se

M
yc

ke
t g

le
s s

m
åh

usb
eb

yg
gel

se

2

28

17

21

56

Figur 21. Yta (ha) bebyggelsetyper.
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Kärnans struktur
Den regionala stadskärnan Barkarby–Jakobsberg ligger i Järfälla kommun. 

 Jakobsberg är kommuncentrum med ett medelstort detaljhandelsområde byggt på 

1960- talet. Barkarby är kommunens stora utvecklingsområde där delar i dag är regio-

nens näst största externhandelsområde. Jakobsberg och Barkarby utgör två delområ-

den i den regionala stadskärnan som skiljs åt av motorvägen E18. Omgivningarna till 

Barkarby handelsplats står inför stora förändringar och är viktiga utgångspunkter för 

stadskärnans fortsatta utveckling. Veddesta är ett industriområde på samma sida om 

E18 som Barkarby.

Analyser visar att den regionala stadskärnan har förtätningspotential eftersom det 

finns god tillgång till kollektivtrafik och mycket mark som går att omvandla.

Utvecklingsarbete och samverkan
Järfälla kommun har sedan länge stått bakom tanken att Barkarby–Jakobsberg ska 

utvecklas till en regional stadskärna, till exempel i kommunens översiktsplan från 

2001. Under de senaste åren har ett antal aktiviteter startats som rör utvecklingen av 

den regionala stadskärnan:

• en revision av kommunens översiktsplan med planerat samråd under 2012 

som förväntas bredda samsynen på en målbild för den regionala stadskärnans 

utveckling

• en analys av förutsättningar och möjligheter som rör verksamhetsutveckling

• genomförandet av Barkarbystaden, med detaljplanering och markanvisning till 

ett antal olika byggherrar

• en vision för Jakobsberg år 2025

• planering och förberedelser för ett utbildningscenter i Barkarbystaden, Barkarby 

College.

Sedan tidigare finns en vision för hela kommunen, ”Järfälla år 2015”. Syftet är bland 

annat att skapa en mer attraktiv kommun för dagens och morgondagens medborgare 

och företag samt att ge Järfälla en tydligare identitet. I visionen lyfts kommunens 

samarbetsvilja fram som en av fyra hörnstenar.

Tillsammans med grannkommunerna vill Järfälla få fram ett varierat och lång-

siktigt hållbart näringslivsutbud, utbildningssatsningar och goda kommunikationer. 

Inriktningen är också att personal- och besöksintensiva verksamheter ska läggas 

nära pendeltågsstationer, att mindre verksamheter ska blandas med bostäder och att 

detaljhandel framför allt ska ligga inom Barkarby handelsplats.

På tjänstemannanivå har flera projekt bedrivits under de senaste åren. ABCU-

samarbetet handlar till stor del om infrastruktur, men också om bostadsplanering 

och utbildningsfrågor. Utbyggnaden av dubbelspår på Mälarbanan är också en viktig 

fråga i ABCU-stråket. I samarbetet deltar kommuner och regionala organ längs 

 Mälarbanan och E 18 mellan Stockholm och Västerås. Dessutom deltar TMR och SL.

Ett mer informellt erfarenhetsutbyte i den fysiska planeringen äger löpande rum i 

den samarbetsgrupp som kallas 4S + J. Där träffar Järfälla kommunerna Sollentuna, 
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Solna, Sundbyberg och Stockholm samt TMR för att diskutera strategiska kommun-

övergripande planerings- och utvecklingsfrågor för de stadsdelar som ligger kring 

Järvafältet.

Järfälla kommun har även olika samarbeten med fastighetsägarna. Aktuella 

samverkansprojekt är varumärket Järfälla, utbyggnaden av Barkarbystaden och det 

förestående samrådet om en ny översiktsplan för Järfälla.

Barkarby–Jakobsberg som lokaliseringsalternativ
I arbetet för näringslivsutveckling utgår Järfälla kommun från en näringslivsstudie 

som gjordes år 2010 (se figur). På kort sikt är inriktningen att bygga vidare på de verk-

samheter som redan finns snarare än att satsa på helt nya branscher.

Den nuvarande näringslivsprofilen omfattar i hög grad handel, både detalj- 

och partihandel. Det finns också arbetsplatser och företag inom elektronik och 

instrument branschen, vilket delvis är en ”spill over”-effekt från Kista. Nyligen har 

dock ett av de större medicinsk-tekniska företagen beslutat flytta sin tillverkning 

utomlands, medan forskning och utveckling stannar kvar.

Ur ett näringslivsperspektiv har den regionala stadskärnan olika utvecklingsförut-

sättningar i de olika delarna Barkarby, Jakobsberg och Veddesta.

Barkarby domineras av handel och har förutsättningar för nyetablering. Sam-

tidigt som det finns potential att fylla hela området med handel eftersträvar kommu-

nen ett mer blandat näringsliv och inte minst nya utbildningsverksamheter. I kom-

munens näringslivsstudie bedöms Barkarby vara en regional handelsplats som ska 

fortsätta att expandera. Främst volymhandel bedöms vara lämplig, men det kan även 

vara aktuellt med viss shopping och ny dagligvaruhandel i anslutning till bostäder i 

Barkarbystaden.

Jakobsberg är och bör fortsättningsvis vara kommuncentrum med offentlig för-

valtning, gymnasieskola, sjukhus, shopping, privat service och företagstjänster.

Veddesta är ett industriområde som har potential att bli attraktivt för kunskaps-

intensiva verksamheter och för utbildning. Kommunen har redan börjat arbeta för 

att locka fler högteknologiska företag.

Enligt näringslivsstudien bör kontakt- och kunskapsintensiva tjänster lokaliseras 

till den nya stationen för pendel- och regiontåg, Stockholms Väst. Dessa verksam-

heter bedöms kunna dra bäst nytta av den höga tillgängligheten i det nya stations-

läget. I huvudsak gäller det kontorsverksamheter med angränsande stödtjänster och 

service. Kommunen vill även dra nytta av att den regionala stadskärnan blir den för-

sta kontakten med Stockholmsregionen västerifrån. Det gäller företagsetableringar, 

service och handel. Kommunen har de senaste åren köpt mark intill det kommande 

läget för Stockholm Väst. Inom kort börjar troligen ett programarbete för både bostä-

der och verksamheter.
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Kunskapsintensitet och specialisering
Utbildningsnivån hos dem som bor och arbetar i den regionala stadskärnan 

 Barkarby–Jakobsberg ligger på ett genomsnitt för länet. Andelen högutbildade som 

pendlar in till arbetsplatser i kärnan har dock ökat snabbt under 2000-talet. Den 

mest specialiserade sysselsättningen finns inom tillverkning av precisionsinstrument 

samt medicinska och optiska instrument.

Generellt sett strävar kommunen efter ett mer kunskapsintensivt näringsliv. 

Dessutom arbetar kommunen med att utveckla näringslivet, områden för extensiv 

industri, utbildningsutbudet och servicesektorn.

Dagens satsningar på infrastruktur förväntas göra kärnan mer tillgänglig för 

arbetskraft, vilket troligen främst kommer att gynna stora arbetsplatser eller sådana 

med specialistkompetens. Kommunens ambition är att Barkarby–Jakobsberg ska 

vara ett bra lokaliseringsalternativ till E4-korridoren och Kista, till exempel för kun-

skapsintensiva teknikföretag.

I visionsdokumentet ”Vision 2015” finns mål om att skapa ett mer innovativt 

Järfälla, och man lyfter fram klusterutveckling och vikten av att koppla forskning och 

utveckling till området. Högre utbildning är därför en verksamhet som Järfälla kom-

mun vill utveckla i den regionala stadskärnan.

Kommunen har observerat att det finns en efterfrågan på mer teknisk och natur-

vetenskaplig kompetens. Därför planeras en collegeverksamhet som ska samla ut-

bildningar kopplade till en sådan ämnesinriktning, upp till universitetsnivå. Projek-

tet kallas Barkarby College, ett centrum för gymnasieutbildning och högre utbildning 

inom främst naturvetenskap och teknik. Det är tänkt som en utbildning för vuxna i 

bristyrken. Förslaget diskuteras även med andra kommuner, företag och utbildnings-

anordnare, både inom och utom Stockholmsregionen. I första skedet är inte universi-

tets- eller högskolenivå aktuell.

Det pågår också diskussioner i kommunen om att bygga studentbostäder.

Bättre tillgänglighet
Tillgängligheten till och från den regionala stadskärnan kommer att bli bättre med 

den nya pendel- och regiontågstationen som planeras i Barkarby och med en spårför-

bindelse till Kista, som RUFS 2010 har angett markreservat för. Dessutom kommer 

Förbifart Stockholm och vägförbättringar kring Hjulsta att förbättra tillgängligheten 

till och från området även med bil. När Mälarbanan byggs ut ska resenärerna kunna 

byta mellan regionaltåg, pendeltåg, bussar och den planerade spårförbindelsen till 

Kista. Tillsammans med Förbifart Stockholm kommer detta att ge nya förutsättning-

ar för Barkarbys utveckling.

Mälarbanans utbyggnad till fyra spår innebär också en satsning på den regionala 

stadskärnan. Kommunen har därför investerat i Mälarbansprojektet, för att få till det 

nya stationsläget och den struktur som krävs för en kommande spårvägsförbindelse 

till Kista.
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Urbana värden
Barkarbystaden förbereds för både näringsliv och boende, och kommunen planerar 

att förtäta Jakobsberg och öka stadskaraktären. E18 och järnvägen skapar dock bar-

riärer som gör det svårt att länka ihop kärnans olika delar utan stora insatser, och det 

är en utmaning för stadsmiljön i den regionala stadskärnan som helhet.

Kommunen anser att Jakobsberg behöver stärka sin profil och sitt utbud. Visionen 

är att utveckla centrum med nya bostäder och ökat utbud av kommersiell och offent-

lig service. Dessutom utreder man möjligheten att bygga ett medborgar- eller kom-

munhus som även inrymmer bibliotek och andra publika verksamheter. I samband 

med en förtätning av Jakobsberg behövs dock också bättre parkmiljö.

I Barkarbystaden vill kommunen skapa en blandad stad med olika former av 

bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur, service, natur och rekreation. I dag domineras 

området av handelsverksamheter men framöver planerar kommunen att väva in mer 

service, idrott, kontor, utbildning, vård och omsorg samt hotell- och restaurangverk-

samheter. Kommunen har arbetat med olika byggherrar och arkitekter för att skapa 

variation i stadsmiljön och en blandning av boendeformer med hyreslägenheter, 

bostadsrätter, radhus och villor, med närhet till rekreationsområden.

Kvällslivet i Barkarby–Jakobsberg är i dag begränsat och utgör inte något attrak-

tivt alternativ till Stockholms innerstad. Kommunen måste bestämma och visa var 

man vill att kvällslivet ska utvecklas och koncentreras.

Andra satsningar som planeras är fler bostäder i centrum samt bättre kopplingar 

till olika delar av kärnan. Det handlar bland annat om gång- och cykelstråk samt 

stadsgator i stället för trafikleder. Ett koncentrerat utbud och en ökad täthet ska 

skapa bättre förutsättningar för kvällsliv i stadskärnan Barkarby–Jakobsberg.

Profilering som regional stadskärna
Kommunen kommer att arbeta för att etablera varumärket Järfälla under de 

närmaste åren, tillsammans med fastighetsägarna. Syftet är att göra kommunen mer 

känd i Stockholmsregionen rent geografiskt och att skapa ett attraktivt alternativ 

för boende och etablering av företag och verksamheter. Kommunen ska ta fram ett 

förslag och arbeta med marknadsföring.

Begreppet Barkarby ingår i arbetet, men det är oklart om och hur den regionala 

stadskärnan kommer in och kan profileras i det strategiska läget vid station Stock-

holm Väst. En fråga att gå vidare med är vad som krävs för att tydliggöra bilden av 

den regionala stadskärnan Barkarby–Jakobsberg som ett framtida nav för de nord-

västra delarna av Stockholmsregionen.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet
Det fortsatta utvecklingsarbetet för den regionala stadskärnan Barkarby–Jakobsberg 

står inför en rad utmaningar. Kommunen och andra aktörer måste

• skapa en gemensam målbild för den regionala stadskärnan, där de olika delarna 

är översiktligt sammanfogade i tid och rum 

• sammanföra aktuella och framtida genomförandeaktiviteter i ett utvecklings- och 

handlingsprogram

• öka satsningarna på högre utbildning och studentbostäder

• förtydliga den regionala stadskärnans profil i förhållande till centrala region-

kärnan och övriga yttre regionala stadskärnor.

Aktuella planer och programbeslut

Översiktsplan, kommande samråd (2012)

Vad kostar det att vänta? – om Mälarbanans 
utbyggnad (2011)

Barkarby–Jakobsberg – analys av förutsättningar 
och utvecklingsmöjligheter gällande verksamhet 
(2010) 

Vision Jakobsberg 2025 (2010)

Genomförandestrategi Barkarbystaden (2007)

Aktualitetsförklaring av översiktsplan 2001 (2007)

Fördjupad översiktplan för Barkarbyfältet (2006)

Vision Järfälla 2015 (2004)

Järfälla kommun

ABCU-samarbetsparterna
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