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Rogaland - en del av campus Kista

Projektfakta: 
 
Tomtarea: 10 000 m2 
Ljus BTA: 55 000 m2 varav
  Ljus BTA BRF: 34 000 m2
  Ljus BTA HR Studentlgh: 21 000 m2
  LOA: 2 000 m2
Antal lägenheter: 800
Fördelning upplåtelseform (BTA):  
62% BRF 38% HR Studentlgh 
 
Helt ok för mig!

Genom att rama in den branta delen av området 
med nya kvarter kan habitatsambanden sparas till 
både barrskogsmesarnas och Järvabornas stora 
glädje. Gårdarna vänder solsidan mot lugnet och 
fågelsången. Husbys kvarter på höjden och 
Rogalands kvarter i dalen ramar in ett tydligt och 
generöst grönt rum som löper parallellt med  
Hanstavägen. Längs grönstråket går ett regnstråk 
som på ett effektivt och pedagogiskt sätt tar hand 
om och renar ytvattnet innan det samlas upp i de 
två nya parkerna längs stadsgatan.   

Stadsboulevarden och rörelser på tvären 

Alldeles runt hörnet från grönskan finns liv och 
rörelse på nya Hanstavägen, en trädkantad stads-
boulevard inramad av två stadsfronter. Rogaland får 
rejäla stadskvarter med hög sockelvåning, entréer 
från boulevarden och lokaler i bottenvåningarna. De 
nya kvarteren anpassar sig i skala, proportion och 
färgsättning till både Odde och närliggande Husby 
med samma kvartersbredd och mättade färgskala i 
varma toner.  
 
Mellan kvarteren rör man sig på tvären mellan 
Husby – Rogaland – Odde. Nya trappstigar i slänten 
upp mot Husby ansluter till övergångställen och 
vägar in i Odde på andra sidan Hanstavägen. Mellan 
kvarteren finns en tvärgränd, en grön gränd och två 
nya parker. Nya Nidarosparken är en förlängning av 
Nidarosparken i Husby ner till Hanstavägen. Den blir  
huvudstråk till Husby C och tunnelbanan.  
 
Där Oddebron landar ligger Broparken. Stråket mot 
Järva storstadspark viker av här. Det stråket är viktigt  
för både Rogaland  och Kv. Oddes nya invånare.  
Där stigar och grönstråk möts placeras lekplatser, 
ute-gym och grillplatser som små ”torg i det gröna”. 

Talltita

Perspektiv från Oddebron mot söder:
Här möts områdets två huvudstråk  
i en grönskande publik plats
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Exempel Kv A: Angöring, dagvatten  
(Byggnad och kvartersmark skrafferat)

Mot Järvafältet!

Mot Kista!

Studentkvarteret

Nya stadskvarter och stärkta grönsamband 
när Husby och Kista växer samman  
 
Rogaland har en unik möjlighet att väva samman Norra Järva. Men hur säkrar 
man Järvas resiliens och parktillgång när man förtätar? Vi föreslår nya kvarter 
med två tydliga sidor. Mot söder vänds gårdarna mot ett viktigt habitatsam-
band som leder hela vägen ut på Järvafältet. Mot norr vänds kvarteren mot 
den livliga nya stadsgatan Hanstavägen.  
 
Här, i gränslandet mellan Kista och Husby, vill ByggVesta bidra med student-
bostäder samt lokaler för studenter och lokalt entreprenörskap.  
Målet: Man ska kunna bo kvar i Järva och studera vidare!

“KTH och Stockholms Universitet 

finns i Kista, 500 m från Rogaland.  

Norra Järva är alltså en högskoleort!  

Områdets mest svårbebyggda 

kvarter föreslås bli studentbostäder 

enligt ByggVestas koncept “Live to 

Grow”. Vi vill locka unga Järvabor 

till akademin: 

Bo kvar och studera vidare! “
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Trygghet 

Hela vägen ut till Järva storstadspark, hela vägen till 
tunnelbanan i Husby och Kista, hela vägen hem till 
Rogaland ska vara trygg och trevlig. Därför måste 
rörelsemönstren långt utanför tomten tas med i 
analysen.  
De allmänna platserna på stadsboulevarden och 
i grönstråket planeras där flest människor rör sig 
och har vägarna förbi. Grönstråket ramas in av nya 
bostäder som mot söder har stora fönster, balkong-
er och burspråk så att kvarteren får ”ögon” ut mot 
parkstråket. I skymningen belyses grönstråk och 
trappstigar med indirekt landskapsbelysning. Grön-
stråket behandlas mer som park än sparad natur 
och blir en del av stadsväven på Norra Järva. 

Arkitektur 

Fasaderna mot stadsboulevarden får ett lugnt 
uttryck med variation genom kvartersindelning och 
färgsättning. Två högre hus avslutar och påbörjar 
Rogaland i norr respektive i söder. Trottoaren ramas 
in av höga sockelvåningar med lokaler.  
Sockeln avslutas med en längsgående grund bal-
kong. Tillsammans med trädraden på Hanstavägen 
skapas så ett rum i rummet trots gatans ganska 
stora mått. 
Kvarteren öppnar upp sig med en lägre skala mot 
grönstråket där de uppbyggda gårdarna (med gara-
ge under) ansluter till naturmarken.  

Lokaler, arbetsplatser social förankring

Lokalerna är placerade längs Hanstavägen och på 
kvartershörn mot allmänna platser. Lokaler ger triv-
sel till gaturummet och är viktiga som arbetsplatser 
och mötesplatser för att få nya kvarter att förankras 
i lokalsamhället. I studentkvarteret E kan lokalerna 
knytas till gemensamma funktioner för huset som 
gemensam lounge, men också för låneekonomi som 
kan komma andra i området till del.  

Även lite sämre lägen i kvarteren kan bidra till social 
hållbarhet genom enklare lokaler för hantverkare 
och små tjänsteföretag. Man ska kunna både bo 
och arbeta i Rogaland.  

Social ankarhyresgäst och lokalt entreprenörskap 
 
Med vår erfarenhet från Yalla Rinkeby ser vi stora 
fördelar med sociala ankarhyresgäster i bra lägen. 
Yalla Rinkeby har blivit ett nav för människor att 
mötas kring. Vi vill därför i processen framåt enga-
gera lokala föreningslivet och koppla det till möjlig-
heter för lokalt entreprenörskap och start-ups, där 
närheten till både KTH och Stockholms Universitet i 
Kista är en stor fördel.

ByggVesta vill bidra med studentbostäder

Kvarter E har utmanande förutsättningar, inkilat 
mellan Hanstavägen och ett kontorshus. Gården 
blir liten men kvarterets läge är utmärkt. 
Här ser vi stora möjligheter och vill bygga yteffek-
tiva studentbostäder, både 1 rok och 2 rok såväl 
som kompislägenheter på 3 rok med vårt koncept 
Live to Grow som innebär ett socialt ansvarstagan-
de med bland annat gemensam studielounge och 
områdesvärd. Broparken kommer befolkas med en 
blandning av unga studenter och grannar från de 
övriga kvarteren. Att bygga utåtriktade studentbo-
städer i Husby kommer även bidra till att motivera 
och locka fler unga i området att studera vidare.

Målet är att skapa blandade kvarter där 
alla känner sig välkomna, både nya och 
gamla Järvabor med olika utbildning 
och plånbok.

Områdesdiagram: 
Studentkvarteret,  Järva storstadspark  
och högskolan
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Tofsmes

Axonometriskt diagram
över kvarter B

Tvärsektion Studentkvarteret 
Skala 1:500

Hanstavägen Kv E Rogaland 
Studentkvarteret

Gård mot kontorshus
(med kvällssol!)

Stråket till  
Järvafältet

Gården öppnar upp rakt ut i grönstråket till Järva storstadspark 
(Befintligt kontorshus i bakgrunden)

Kista Gård etapp 2
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Nya Nidarosparken:
Trygg väg till Husby C

Mot Järvafältet

Från den lilla inner- 
gården rakt ut mot 
Järvafältets gröna kil. 
Fantastiskt både för mig 
och studenterna!

Vi, unga från Husby och Kista har 
i skolan varit med i planeringen av 
området och vi gjort praktik hos-
ByggVesta under bygget.  

ByggVesta avser att samarbeta med skolor i Husby och 
Kista under planeringen av Rogaland och erbjuda praktik-
platser för unga Järvabor under byggfasen.


