För- och
grundskola
Nära naturreservatet
planeras förskola,
grundskola F-9 och
grundsärskola med
träningsverksamhet
för totalt 1 100 barn.

Oslo

Flygledartornet
Flygledartornet från
flygplatstiden bevaras
och blir ett fint inslag i
en park med naturlek.

Torget vid landningsbanan
Landningsbanan blir kvar och leder ut i
det öppna landskapet. Torget utformas
för kultur och sport, för organiserade
och spontana aktiviteter som basket,
skate och konserter. I södra delen av
torget blir det en skola och i norra
delen restaurangeroch kaféer med
uteserveringar. Centralt på torget byggs
kulturcenter eller multifunktionshall
med publik verksamhet.

IKEA
Säbypark.
Entré till
naturreservat

Stockholm
Quality
Outlet

Multisportanläggning med
skidspår inomhus
Här byggs kvarter med fokus
på motion och idrott. Det blir
en stor multisportanläggning
med bland annat skidspår
inomhus i kombination
med bostäder, skolor, kultur,
handel och hotell.

Veddesta parkstråk
Parkstråket
ligger längs med
Veddestabäcken.
Stråket utformas
för aktiviteter och
blir ett område som
bjuder in till lek och
rekreation.

Entrétorget
Mötesplats och entré
till Barkarbystaden
och Kyrkparken.
Restaurang och kafé
med uteservering
mot parken.

Livsmedels
butik
Livsmedels
butik

Stora
torget

BAS Barkarby
Lärande, kultur och
näringsliv. Gymnasium,
högre utbildning,
kontor, kultur- och
multihall för idrott och
mässor, bibliotek,
restaurang, café, gym.

Igelbäckens
naturreservat
(blivande)

Livsmedels
butik

Akalla
och Kista

Livsmedels
butik

Jakobsberg

Kyrkbyn

Kyrkparken

Barkarby sjukhus
Nytt modernt
sjukhus med
öppenvård, närakut
och slutenvård med
geriatrik och stödjande
vård för invånare
i hela nordvästra
Stockholm.

Hangartorget
En central plats med lokal
service för de som bor i
den här delen av staden.
Här finns en hangar från
flygplatstiden som kan
användas som saluhall
eller för evenemang.
Tunnelbanetorget
En central knutpunkt
med tunnelbana och
bussar. En livlig plats
med handel, restauranger och annan
service runt torget.

Veddesta
bron

Tingsbyn
Barkarbybron

Herrestaskolan
Sveriges första skola
byggd i massivträ och
utifrån Miljöbyggnad
Guld. Förskola,
förskoleklass och
årskurs 1–5.

Veddestavägen
Stadsdelens huvudgata med
intensiv stadsmiljö. Mycket
liv och rörelse. Bostadshus,
kontor och kommersiella
verksamheter i bottenplan.
Nära tunnelbana och annan
kollektivtrafik.

Veddesta torg
En central knutpunkt med
tunnelbana och bussar. Intensivt stadsliv med handel
och kommersiella lokaler i
bottenplan. På torget finns
plats för uteserveringar och
torghandel. Attraktiva kontorslägen runt torget.

Regionens nya trafikknutpunkt
– Barkarby station
Järfälla blir en av Sveriges mest
tillgängliga platser. Barkarby station blir en stor trafikknutpunkt
för västra Stockholm med tunnelbana, regionaltåg, pendeltåg,
buss, E18 och närhet till E4 och
Förbifart Stockholm.

Stockholm
city

Idrottsområde
Stor idrottsplats med
fotbollsplaner,
friidrott och
idrottshall.

Kaj mot det gröna och
landningsbanan
Här möter staden det öppna
gröna landskapet längs Igelbäcken. Kajen möter naturen
istället för vatten som är det
vanliga. Kajen skapar tillsammans med landningsbanan
ett stort härligt uterum med
plats för rekreation, fritidsoch kulturaktiviteter. Det blir
en plats för bara-vara, med
mycket folkliv, restauranger
och kaféer.

Färdigbyggt
Pågående bygge
Detaljplan pågår
Ej detaljplanerat
Handelsområde

