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Välkommen hem till Kisby. Den nya stadsdelen som med sina 
urbana stråk längs med Hanstavägen, bidrar till en mångfacette-
rad och socialt värdeskapande stadsmiljö, rik på möjligheter och 
möten.   
Stadsstrukturen i Kisby bidrar till att avstånden mellan Husby 
och Akalla till Kista minskar samtidigt som synergierna ökar när 
nya destinationer förläggs norrut genom Roglandområdets 
utveckling. Visionen är en levande stadsdel där handel, kultur, 

aktivitet och plats för möten sker. En park med utvecklade grö-
na kvalitéer knyter ihop Odde och Husby med Järvakilen. 

Det är här stadsdelens målpunkter ligger; ”PEP-parken” som 
aktiverar små som stora med spring i benen och det centrala 
torget med plats för allt från loppisar, bokbytardagar, mångkul-
turella mataftnar till spontana bouleturneringar och schackspel. 
Den befintliga skogsbacken binder samman det gamla med det 

nya och utvecklas till ett gemensamt rum där biologiska vär-
den omhändertas och kvalitéer som naturlek, gröna oaser och 
viloplatser adderas och förstärks. Här finns också det lekande lä-
rande stråket för att lära mer om natur och ekosystem.

Väl upplysta gång- och cykelstråk, torg och fasader skänker triv-
sel och trygghet till stadsdelen som kompletteras med intresse-
väckande ljussättning.   
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En levande stadsdel som sjuder av liv  

Målet med Kisby är att skapa en stadsdel i samråd med de bo-
ende och aktörer i området för att bygga trivsel, trygghet och 
hemkänsla. Kisby adderar till områdets mångfald med socialt 
värdeskapande funktioner och mötesplatser för olika åldrar 
och kulturer, med ett tydligt fokus på unga tjejer och kvinnors 
plats i staden. Med lokaler för kommersiell verksamhet och 
samlingslokaler som tex medborgarkontor, läxläsning och ’wor-
king hub’ utmed Hanstavägen befolkas gatustråket och skapar 
liv och rörelse dagtid. De nya bostäderna ökar närvaron av 
människor och skapar trygghet och folkliv övriga tider.   

Områdets gröna rum mellan kvarteren och skogsbacken över-
går från natur till stadsgata via kvartersmarkens planteringar och 
grönska. Den gradvisa övergången förstärks av parklek, en öp-
pen förskola och samlingslokal för att mötas och umgås. En ny 
förskola placeras centralt vid Oddebron för att bli tillgänglig 
från båda sidor om det urbana stråket. Det är vid torget som 
de flesta sociala interaktionerna sker, möten över ålders- och 
kulturgränser som bygger gemenskap och trygghet i stadsde-
len. En plats vars funktioner skapas tillsammans med de boen-
de för att tillföra verklig nytta utifrån användarperspektivet.  
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Länken som knyter samman Kista, Husby, Odde och Akalla 

Kisby

PEP-parken som ”rinner ner” mot Hanstavägen med sina 
aktivitetsavsatser och möts av medborgarnas egna stadsrum med plats 
för allt från loppisar till mataftnar och pingisturneringar.

Elevation från Kista Tower i söder till Skogskvarteren i norr
skala 1:3000

Konceptdiagram över framtidskvarteret
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Lekande lärande stråk 
Aktiv naturstig för knopp 
och knopp. Stationer med 
fysiska och lärande aktivite-
ter. Lär dig om vattnets väg 
genom landskapet, lyssna 
till fågelkvitter eller stanna 
upp en stund på någon av 
de rofyllda platserna, njut av 
fågelkvitter och blommande 
örter. 
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Parken
Programmerade aktivitetsav-
satser med träningsstationer 
nedför den skogsbeklädda 
backen. Utformas i samarbe-
te med Generation PEP.

Torget
Mötesplats med 
sociala värden, 
sittplatser i söderläge 
och vattenlek. En 
flexibel yta som kan 
förändras efter behov 
och som kopplar ihop 
PEP-parken med 
torget.

Folkets Kisby
Medborgardriven mötesplats 
med café och  verksamheter

Nivåhantering med belysta 
trappor, ramper och planteringar 
skapar koppling

100-meters-
parken

Grön koppling till Järva 
som utöver biologiska värden 
även bidrar med sociala och 
rekreativa värden som pick-
nick, lek, sport, samvaro och 
mötesplatser.
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Framtidskvarter
Med blandade upplåtelseformer erbjuds va-
riation av bostäder för att bidra till stadsde-
lens mångfald. De privata gårdsrummen erbjuder 
utblickar mot natur såväl som stadslivet. Bebyg-
gelsen skapar en trygg rumsavdelare mellan ga-
tuliv och natur vilket tydliggör områdets två kva-
litéer. Levande bottenvåningar med ljusa entréer, 
gemensamma funktioner för boende och strate-
giskt placerade lokaler stärker upplevelsen av en 
levande stadsdel under dygnets alla timmar samti-
digt som det knyter samman de boende.    

Struktur med variation och funk-
tion bygger pusslet  
Bebyggelsetypologin är en 20-talets årsring som 
berikar upplevelsen av platsen och kopplar sam-
man de topografiska nivåerna. Sockelvåningarna 
skapar stöd för gatans liv samtidigt som den tyd-
ligt definierar privat och offentligt. Ovan sockeln 
finns bostadsbebyggelsen i omväxlande ”klas-
sisk” kvartersform och punkthus. Det höga huset 
i söder bidrar till att stärka kopplingen till Kista 
och blir en av flera skrapor i det utpekade ”höga 
hus-stråket”. Den nya bebyggelsen skapar en va-
riation i gaturummet genom högre och lägre de-
lar. Detta skapar också en genomsläpplighet där 
det befintliga Husby blir synligt från det urbana 
stråket. Kvartersformerna ger goda förhållanden 
för dagsljus i bostäderna samtidigt som de tillåter 
grönstrukturen att skymtas från Hanstavägen.  

Kvarterens ansikte mot gatan - sockelvåningen - 
stärker utredningen Urbana Stråks tankar om en 
aktiv gatumiljö. Dessa innehåller även den del av 
sockeln som tillgodoser bostädernas behov av cy-
kel- och bilparkering. Grundprincipen är att parke-
ringen placeras i mörka souterränglägen vilket gör 
att garage inte behöver grävas ner samtidigt som 
man tillvaratar nivåskillnaden mellan naturprome-
nad och gatulivet. Angöring till bostadshusen sker 
från Hanstavägen eller de mindre stickgator med 
varierande karaktär beroende på läget, med möj-

lighet till personbilsvändning. Parkeringstalet för aktu-
ell struktur är beräknat till ca 0,5. Med smart utform-
ning kan bullervärden effektivt omhändertas för att ge 
goda vistelsemiljöer såväl utomhus som inomhus. Bo-
stadsgårdarna som placeras på en högre nivå i mötet 
med naturmarken i väster. Tydliga gränser mellan pri-
vata och offentliga rum definieras genom nivåskillna-
der, mindre komplementbyggnader och vegetation.  

Hantering av dagvatten i området bygger på öppna 
dagvattenlösningar som på ett pedagogiskt sätt synlig-
gör vattnet i landskapet. På kvartersmark omhändertas 
och fördröjs dagvattnet från tak till planteringar och 
regnbäddar på bostadsgårdarna och på förgårdsmark. 
Som skydd från kraftiga regn och skyfall används vat-
tenvägar som leder vattnet från allmän platsmark väster 
om kvarteren till fördröjningsdammar och översväm-
ningsytor vilka utöver biologiska värden även tillför so-
ciala och estetiska kvalitéer till platsen.   

Strukturen möjliggör en etappvis utbyggnad av områ-
det som får växa fram över tid i dialog mellan staden, 
byggaktörer och de som bor och verkar i området. 

Tomtarea: ca 12 800 kvm 
(total kvartersmark inklusive förgårdsmark)

Ljus BTA: ca  55 000 kvm

LOA: ca 3 500kvm 

Antal lägenheter: 
650 st med en snittstorlek på ca 80 kvm BTA

Fördelning av upplåtelseform: 
25% HR + 75% BR och/eller ÄR 
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De nya kvarteren skapar en urban miljö mot Hanstavägen samtidigt som 
de möter den befintliga miljön vid naturen med trygga och upplysta rum av 
både privat och offentlig karaktär

Sektion 
skala 1:500

Lärandestråk med ekosystemtjänster

Strukturplan Hanstavägen
skala 1:3000

PEP-parken leder ända 
ner till Hanstavägen där 
den möts av häng och 
parklek i en grön oas. 
Här finns ytor som tar 
hand om dagvatten och 
bidrar med ytterligare 
biologiska värden och 
grönska till parken.


