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Korridorernas namn och indelning

Befintlig korridor – inre delen (BKI)
Kistakorridor – inre delen (KKI)
Befintlig/Kistakorridor – yttre delen BKY/KKY)

Kallhäll

Kista

Jakobsberg

Barkarby

Spånga

Sundbyberg
Solna

Tomteboda

Ulriksdal

Delen Jakobsberg

Översiktskarta med utredningskorridoren för sträckan genom Jakobsberg.

Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr 
om Viksjöleden till strax norr om tätortsbebyggel-
sen för Jakobsberg.

Hammaren

Viksjöleden

Järfällavägen
Vasavägen

Jakobsberg C

Vattmyran

Jakobsbergs station
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Jakobsberg station Jakobsberg C

Viksjöleden

Vasavägen

Jakobsbergs C

Järfällavägen

Snedbild ovan avser sträckan från norr om Viksjöleden till Jakobsbergs pendeltågsstation. Sträckan Jakobsbergs pendeltågsstation till norr om tätortsbebyggelsen. 

På delsträckan beskrivs ett huvudförslag till ut-
formning och två varianter.

Huvudförslaget är:

•	 station	med	ett	nytt	spår	på	vardera	sidan	samt	ett	
långt	vändspår	norr	om	stationen	

De två varianterna är:

•	 station	med	två	nya	spår	på	västra	sidan

•	 delvis	nedsänkta	spår	genom	Jakobsberg

Station med ett nytt spår på vardera sidan samt ett 
långt vändspår norr om stationen 
Förslaget	innebär	att	befintligt	dubbelspår	utökas	
med	två	nya	spår	till	ett	fyrspårssystem	i	befintlig	
sträckning, se kartan här intill. 

En	breddning	av	spårområdet	kommer	i	huvudsak	
att	genomföras	på	den	västra	sidan	om	befintliga	
spår	utmed	sträckan.	Vid	pendeltågsstationen	kom-
mer	dock	en	breddning	av	spårområdet	att	behöva	
genomföras	även	på	den	östra	sidan	mot	centrum.	
Generellt	kommer	spårområdet	breddas	med	ca	

15-20 m utefter linjen. Vid stationen kommer 
breddningen	att	bli	ca	5-10	m.	Spåren	kommer	i	
huvudsak	att	ges	samma	höjdläge	som	dagens	spår.

Förslaget	innebär	att	dagens	pendeltågsstation	med	
plattform	och	stationsbyggnad	är	kvar	i	nuvarande	
läge,	bortsett	från	en	mindre	justering	av	plattfor-
mens norra ände. Befintlig gångtunnel behöver för-
stärkas	på	de	ställen	där	nya	spår	läggs	ut	ovanpå.	

Befintlig	stationsbyggnad	och	plattformsbredd	
har	idag	en	dispens	då	plattformsbredden	är	för	
smal enligt gällande säkerhetsbestämmelser för 
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resenärer	(plattformskant	till	stationsbyggnad	på	
plattform).	Förslaget	ovan	innebär	att	man	även	i	
fortsättningen	måste	ha	en	dispens	för	den	smala	
plattformsbredden.	Vill	man	åtgärda	dispensen	
finns tre alternativa lösningar inom utredningskor-
ridoren: 

•	 Bredda	plattformen	utanför	stationsbyggnaden	så	
mycket	som	krävs	för	att	klara	kraven	på	platt-
formsbredd	och	flytta	ut	spåren	på	vardera	sidan	
i	motsvarande	grad.	Innebär	att	spåren	på	främst	
östra sidan kommer i konflikt med brostöd för 
Viksjöleden. Hela bron för Viksjöleden måste då 
rivas och ersättas.

•	 Bredda	plattformen	utanför	stationsbyggnaden	
och	flytta	ut	spåren	på	östra	sidan	i	större	grad	så	
att	spåren	kan	gå	öster	om	befintligt	brostöd	för	
Viksjöleden.	Innebär	ett	större	intrång	på	ett	fler-
tal	fastigheter	på	östra	sidan	norr	om	Viksjöleden.	

•	 	Bygg	om	stationsbyggnaden	på	befintlig	plattform	
så	att	plattformsbredden	utvändigt	om	byggna-
den klarar kraven. Innebär att stationsbyggnaden 
invändigt blir smalare.

Norr	om	pendeltågsstationen	och	Viksjöleden	finns	
idag	ett	vänd-	och	uppställningsspår	för	pendeltå-
gen. Denna funktion föreslås bli kvar och förlängas 
så	att	två	pendeltåg	kan	rymmas	efter	varandra	
efter	utbyggnaden	med	ett	fyrspårsystem.	Här	intill	
redovisas en schematisk skiss för utformning av 
Jakobsberg	med	vändspår	norr	om	stationen.

m
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4.8 Jakobsberg

lokalbusslinjer. Det finns även regionalbussar.  

och ansluter till statio-nen via Järfällavägen och 

Biltrafiken rör sig också i huvudsak på 

Infartsparkering finns i anslutning till stationen, 
både öster och väster om spåren. Det finns bra 
avskilda gång- och cykelvägar. 

Föreslagen infrastruktur
De två nya spåren föreslås ligga på var sin sida om 
dagens spårområde. En ny gång- och cykelväg 
kan dras under spåren i söder om plattformen för 
att förbättra kontakten mellan de olika sidorna 
om spåren. Det är möjligt att dra en gångväg 
upp mot plattformarna från denna gång- och 

justeras genom att ett nytt spår dras på östra sidan. 
Kompletteringar av cykelparkeringar föreslås.

Samband mellan kollektivtrafikslagen

en vardag. Det var 7 000 påstigande på bussarna. 
Dagens bytesmöjligheter behålls som idag.

Resenärsupplevelse
Det blir inga större förändringar i hur resenären 
kommer att uppleva resan jämfört med idag.

Cykeltillgänglighet
Befintlig cykelväg behålls. Cykelparkeringen 
behöver byggas ut vid stationen. Den föreslagna 
gång- och cykeltunneln ökar tillängligheten.  
 
Busstillgänglighet 

smalnas av, eventuellt enkelriktas den. Skulle så 

ett håll. Parkering försvinner genom breddning av 

Biltillgänglighet 

att den smalnas av, men det finns fortfarande 
parkeringsplatser invid stationen.

Kritiska frågeställningar
I Järnvägsutredningen föreslås inga stora omvand-
lingar av station och bussterminal. Däremot påver-

ska trafikutrymmet disponeras?

till bostadshusen väster om Järfällavägen, behållas, förkor-
tas, breddas, öppnas upp eller förändras på något annat 
sätt för att förbättra trygghet, trivsel och funktion?

plattformen?

blir större utrymme på plattformen? 
PLAN  JAKOBSBERG

Översiktskarta för stationen med ett nytt spår på vardera 
sidan. 

Schematisk skiss för station med ett nytt spår på vardera 
sidan samt två vändspår norr om stationen.

Spårområdet	norr	om	stationen	är	förhållandevis	
trångt	och	består	av	industrifastigheter	på	den	väs-
tra	sidan	samt	villa-	och	radhusbebyggelse	på	den	
östra	sidan.	Med	ett	femte	spår	i	mitten	av	fyrspår-
systemet	kommer	intrång	att	behöva	genomföras	på	
fastigheter utmed den västra sidan. Det kan även bli 
aktuellt	med	intrång	på	den	östra	sidan	strax	norr	
om Viksjöleden.

Jakobsbergs
centrum

Viksjöleden

Buss-
hållplatser

Plattform med 
planskild anslutning

Vändspår för 
två pendeltåg

Stockholm

Kallhäll

N
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Åtgärder för att begränsa buller kan bli aktuellt för 
avsnittet norr om stationen. 

Befintlig gång- och cykelbro vid Vasavägen behöver 
rivas och ersättas med en ny i samma läge. Befintlig 
järnvägsbro	över	Frihetsvägen	behöver	komplet-
teras	med	en	ny	järnvägsbro	på	västra	sidan	för	
de	två	nya	spåren.	Frihetsvägen	kan	dock	behöva	
anpassas	något	för	att	behålla	den	fria	höjden	under	
järnvägsbron.  

Sektion för trång passage norr om Jakobsbergs pendeltågsstation.Norr om Viksjöleden kantas järnvägen av industrier på den västra sidan och bostäder på den östra. 
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3.11.3 Gestaltningsprinciper

att möjliggöra utblickar mot omgivningen

ett mjukare uttryck genom släntavrundning och 
besås med gräs, se kapitel 2, Typutformningar/Ge-
nomgående grepp

-
gelse ges ett lättare uttryck och en högre detal-
jeringsgrad, enligt kapitel 2, Typutformningar/
Genomgående grepp

-
taljeringsgrad, enligt kapitel 2, Typutformningar/
Genomgående grepp 

-
områden och områden där få människor vistas 
nära spår ges en lägre detaljeringsgrad, enligt kap 
2, Typutformningar/Genomgående grepp

Befintliga bullerskyddsskärmarskärmar ersätts 
av nya. I de lägen som bullerskyddsskärmarna 
står mycket nära husen föreslås en skärm där övre 
delen är av glas, för ett lättare och ljusare intryck. 

-
mar. För att resenärer såväl som boende skall ha 
visuell kontakt med centrum och tvärs över buss- 
och tågkomplexet, bör skärmarna vara genom-
siktliga. 

10 m5

Gamla stationshuset föreslås 
flyttas till andra sidan Ynglinga-
vägen, intill Vasaplatsen 

Vasaplatsen föreslås återfå sin 
status som järnvägspark

Bullerskyddsskärmar förslås växla mellan  tre typer. Ge-
nomsiktliga vid Jakobsbergs centrum, täta mot industri-
området och täta med glasad överkant utmed bostadsom-
råden. 

3.11.4 Resenärsupplevelse 
Orienterbarheten för tågresenärer underlättas 
av kommunhuset som med sin höjd markerar var 
centrum ligger. Även bussterminalen kan ge visst 
stöd för orientering. 

3.11.5 Kritiska frågor
Hur annonseras Jakobsberg för tågresenärer?

Hur kan bullerskyddsskärmarna utformas för att bli ett 
positivt inslag i boendemiljön för villabebyggelsen närmast 
järnvägen?

Hur kan järnvägens barriäreffekt dämpas, både visuellt 
och fysiskt?

Hur utformas gång- och cykelpassagen för att utgöra ett 
attraktivt, tryggt och tillgängligt vägval? 

 

Förslag på ny gång- och cykeltunnel under spåren söder om Jakobsbergs 
pendeltågsstation.

En ny gång- och cykelförbindelse under eller över 
spåren	föreslås	i	södra	änden	av	plattformen	i	
Jakobsberg.	Om	möjligt	kan	planskildheten	anslutas	
till	plattformen	men	detta	kräver	ytterligare	studier	
och troligtvis en viss justering av de föreslagna 
spårlägena.	Nedan	visas	ett	förslag	till	utformning	
av förbindelsen med en gång- och cykeltunnel 
under	spåren.

Variant delvis nedsänkta spår genom Jakobsberg
I förstudieskedet diskuterades en lösning med delvis 
nedsänkta spår bland annat genom Jakobsberg av 
främst miljöskäl och då i första hand avseende buller 
och landskapsbild.

Under arbetet med järnvägsutredningen har det kon-
staterats att nedsänkta spår genom Jakobsberg inte 
ger den önskade effekt avseende buller som önskats 
och att det inte är försvarbart ur kostnadssynpunkt. 
Ur ett genomförandeperspektiv är det dessutom 
väldigt besvärligt att bygga detta förslag, i stort sett 
likvärdigt som med nedsänkta spår genom Sundby-
berg som tidigare beskrivits. 

Förslaget har avförts från utredningen.

Avförda alternativ/varianter
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Variant för delsträckan Jakobsberg

Variant station med två nya spår på västra sidan (mot 
centrum)
Förslaget innebär att en utbyggnad av pendeltågsstatio-
nen i Jakobsberg sker med intrång endast på den västra 
sidan mot dagens busshållsplats mm, och att dagens 
gräns för spårområdet mot centrumsidan och Ynglinga-
vägen kan behållas. I praktiken innebär förslaget att 
dagens pendeltågsstation med spår och plattform mm 
behöver rivas och byggas upp i ett nytt västligare läge. 
Spårsystemets uppbyggnad är dock densamma. 

Varianten innebär en betydligt större ombyggnad av 
stationen jämfört med huvudförslaget. Under byggtiden 
kommer stora störningar att ske i omgivningen allt från 
störningar i tågtrafiken och med provisoriska plattfor-
mar, vägtrafiken med tillfälliga avstängningar, provi-
soriska busshållplatser, buller etc. I slutläget blir också 
tillgänglig yta för ny bussterminal och parkeringsplatser 
mindre jämfört med huvudförslaget.  

Kostnaderna för varianten är också betydligt högre jäm-
fört med huvudförslaget. 

Varianten studeras inte vidare i detta skede.

Översiktskarta för variant med två nya spår på västra sidan.




