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HUSTA PARKSTAD
Ett öppet vardagsrum för att synas och bli sedd

Regnträdgården

Husta Torg

Hanstavägen

Rogalandsvandringen
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1.
Text

PLATS
I attraktivt läge mellan Husby, Kista och Akalla har Husta Parkstad unika förutsät-
tningar att stärka sambanden och förena det bästa från stadsdelarna. Den urbana 
strategin och stadsplanen kopplar samman ny bebyggelse med befintliga stråk 
och rörelser. Kopplingen till Kista ”Stockholms Silicon Valley” stärks identitets-, 
och rörelsemässigt. Även kopplingen till Husby förstärks och den urbana strategin 
omvandlar Hanstavägen från baksida till stadsgata med liv och rörelse under 
dygnets alla timmar.

Enligt naturvärdesinventeringen och terränganalysen finns påtagliga naturvärden 
i nordväst, liksom ett fågelhabitat. Gångstråket kring hela Husby, som nämns i 
grönstrukturanalysen, är viktig ur ett socialt värdeskapande perspektiv. Därför har 
vi valt att lämna en stor grön kil med de högsta naturvärdena och koncentrera 
bebyggelsen mot Hanstavägen. Även den kuperade terrängen talar för att prior-
itera bebyggelse på planare ytor. Skogsområdet blir ett aktivt rekreationsområde 
på naturens villkor och bebyggelsen får två sidor: En urban sida mot Hanstavägen 
och en lugn sida mot Rogalandsvandringen.

Husta Torg, det aktiva torget, blir en naturlig mötesplats i mitten som knyter 
samman flera rörelser och siktlinjer. Torget ger stort mervärde, tillför sociala värden 
och knyter ihop området med både både gröna och urbana kopplingar i Husby, 
Kista och mot andra sidan Hanstavägen.

FUNKTION – PRINCIPER FÖR LIVET MELLAN HUSEN
Ett socialt värdeskapande perspektiv tror vi är nyckeln till att bygga en socialt 
hållbar stadsdel och det har därför varit utgångspunkten i vårt koncept. Med 
siktet på att skapa en mångsidig och dynamisk stad delas vårt koncept in i fyra 
delområden som alla ger liv åt varandra: Hanstavägen som ett urbant stråk, det 
aktiva skogsrummet Rogalandsvandringen, de terrasserade stadsrummen och 
Husta Torg. Det ger en stadsdel som på samma gång fokuserar på aktiva stadsrum, 
höga naturvärden, rekreation och social hållbarhet. Stort fokus ligger på socialt 
värdeskapande innehåll där vi har samarbeten med bland annat Jobbtorget och 
Mattecentrum och har en dialog med organisationer som Pink Programming. Vi 
kommer även att anlita en idrottsorganstion för att köra öppna klasser på Husta 
Torg och därmed bidra till ökad aktivitet och bättre hälsa.

De stora höjdskillnaderna möjliggör spännande rum i terrasser som klättrar upp 
mot skogen. Terrasser som arkitektoniskt grepp används såväl i publika platser som 
i arkitekturen och blir en lek med höjd-, och trappsättning. Det ger byggnaderna en 
ryggrad med urban stadga mot Hanstavägen för att skydda skogssidan mot buller. 
Terrasserna möter skalan på andra sidan gatan och trappas ner mot Rogalandvan-
dringens mer intima naturrum och mot Husta Torg. Goda sol-, och boendeförhål-
landen skapas och takterrasser ger möjlighet till gemensamma ytor och platser för 
odling och självhushåll. Sedum ger ökad grönytefaktor och solceller möjliggör egen 
energiproduktion.

En stor del av verktygen i verktygslådan i dokumentet ”Hanstavägen – ett urbant 
stråk” finns representerade där vi bland annat arbetat med täta målpunkter, 
samlade funktioner, tydlig annonsering för att “länka och locka” och fånga upp 
siktlinjer. 

För att motverka trångboddhet kommer en stor del av lägenheterna utformas 
som yteffektiva flexbostäder med möjlighet till avgränsningar i olika grad för 
stora familjer eller för att kunna hyra ut delar av bostaden. Vår målsättning är att 
bygga hyresrätterna med investeringsstöd, vilket i kombination med vår effektiva 
produktion möjliggör högkvalitativa bostäder till rimliga priser.

Bokaler mot Hanstavägen ger en elasticitet i utbudet som kan variera med efter-
frågan. Vidare ger det fler Husbybor möjlighet att bli entreprenörer. I bostadsrätts-
föreningarna delas de gemensamma lokalerna med sina “systerföreningar”, vilket 
möjliggör fler aktiviteter och chanser till möten.

I kvarteren i söder finns plats för kontorslokaler med co-working space och 
möjlighet att placera en förskola. Dessa funktioner aktiverar platsen ytterligare 
och medför en koppling till Kista och möjligt fokus på IT. Ett mindre torg blir en 
urban mötesplats med goda solförhållanden och en samlande nod för de södra 
kvarteren.

FORM – BLOCKFÄRGER
Det övergripande gestaltningskonceptet för Husta Parkstad är att skapa en 
varierad helhet som anpassar sig till omkringliggande bebyggelse och komplet-
terar de offentliga platserna. Byggnadernas form hämtar inspiration från området 
där vi noga studerat befintliga typologier, skala, fönstersättning och andra detaljer 
för att skapa en arkitektur som på samma gång smälter in som förnyar området. 
Ursprungligen färgsattes Husby av konstnären Folke Romell vars starka block-
färger har gett husen i stadsdelen en tydlig identitet. Detta vill vi bygga vidare 
på i ny tappning med träfasader – ett material för framtiden! Byggnaderna blir 
moderna i sin materialitet, färgsättning och trappning men är en samtida tolkning 
av byggnadstraditionen. Balansen mellan modernt och beprövat är central för att 
skapa en inbjudande arkitektur som kan uppskattas av många.

Färgskalan används på husfasader och spiller över som accentfärger i de publika 
rummen där golven omhändertas för att skapa tydliga zoner för samvaro. Aktivitet-
strapporna – de terrasserade stadsrummen mellan kvarteren är en bärande del av 
konceptet där varje trappa får en egen stark färg. Sockelvåningen och intilliggande 
byggnader matchas i samma kulör vilket ger färgstarka rum som syns från långt 
håll. Samlade händelser ger tydliga noder, en vid varje trappa ca var 60:e meter 
med aktiva publika rum, lokaler i attraktiva hörnlägen, kopplingar och siktlinjer.

Trapporna fylls med aktiviteter som är öppna, vilket ger stort socialt värde. Fokus 
ligger på kultur, samvaro och en jämställd stadsplanering och högst upp i varje 
trappa finns en yta för sport. Rummen utformas för trygghet under dygnets alla 
timmar, varför närvaron av flera olika grupper är viktig, liksom många fönster mot 
platserna, god belysningsstrategi och tydliga siktlinjer. Trapporna utformas med 
fördel tillsammans med invånarna, förslagsvis en fokusgrupp med människor i 
olika åldrar och med olika bakgrund.



Sektion A-A 1:500

Elevation längs Hanstavägen 1:3000

Takterrasser med utsikt 
över  gaturummet

Rogalandsvandringen
Ett tryggt skogsrum med fokus 
på kultur och idrott, bevarar och 
utvecklar befintliga naturvärden

Plats för konst med ljud-, 
och ljusinstallationer

Liten angöringsgata för 
miljö-, och räddnings-
fordon på naturens villkor

Öppna 
dagvattendammar

Uppglasade bokaler i två plan 
mot Hanstavägen understödjer 
lokalt näringsliv 

Sitt- och viloplatser integreras i 
gatufasaden mot Hanstavägen

GENOMFÖRBARHET
Medborgardialog är en viktig nyckel för att skapa en socialt hållbar stad och vi vill 
därför tillsammans med staden och utvalda aktörer inkludera områdets invånare. 
Landskapsarkitekter har varit involverade i ett första skede och vidareutvecklar 
gärna konceptet för våra publika rum. Vi har goda erfarenheter av metoden 
Participatory urban design och effektkartor och tror att detta i kombination med 
vandringar i området och fokusgrupper kan leda till ett område som både boende 
och som granne kan vara stolta över.

Husby är utformat på de gåendes villkor med separerad gång-, och biltrafik, något 
som är mycket uppskattat och som vi skulle vilja ta vara på. Därför är vår strategi att 
angöring sker direkt in i ett tvåplansgarage via angöringsgator från Hanstavägen, 
en lösning som enkelt kan byggas in i volymerna tack vare höjdskillnaderna. 
Gatorna integreras i aktivitetstrapporna och området blir till största delen bilfritt. 
För miljö-, och räddningsfordon finns en diskret väg på naturens villkor längs 
volymernas skogssida.
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2. PROJEKTFAKTA

Tomtarea, kvm 13 200
Ljus BTA, kvm 55 600
LOA, kvm  9 000
Lägenheter, st Ca 700

Upplåtelseform  14 000 HR
  41 600 BR


