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Bakgrund  
Området för jämförelseförfarandet i nordöstra Husby har länge 
ansetts ha utvecklingspotential. Redan 2011 föreslogs en ny 
strukturplan för Husby som pekade på utbyggnadsmöjligheter 
inom området. Strukturplanen skapade ett stort engagemang hos 
invånarna i Husby då det inom planen bland annat föreslogs att 
ett par broar skulle tas bort. Opinionsyttringarna ledde senare till 
att strukturplanen aldrig färdigställdes.  
 
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har sedan 
2017 startat flera detaljplaner i centrala Husby som tagit vid 
arbetet som gjordes i strukturplanen. Det har bland annat skett 
genom utökade dialoger som hållits med utvalda målgrupper och 
närboende. Staden tog lärdom från arbetet med strukturplanen 
och valde att behålla samtliga broar. Istället utvecklas de 
nedsänkta och trafikseparerade bilvägarna med nya hus, entréer 
och gång- och cykelbanor. Även torgen i centrum, parker och 
befintliga gångstråk ses över och planeras att rustas upp. Ny 
bebyggelse ger bostäder men också möjlighet att forma trygga 
och orienterbara stadsrum. Bebyggelsen kan också förstärka och 
skapa nya målpunkter samt länka ihop områden till mer 
sammanhållna stadsmiljöer. Genom att stärka stadsdelsområdets 
lokala centra ges förutsättningar för utveckling i hela området. I 
och med dessa påbörjade planarbeten finns ett helhetsperspektiv 
upparbetat där nästa steg är att även detaljplanera nordöstra 
Husby.   
  
Området ligger inom fokusområdet Kista och Järva som i 
Stockholms stads översiktsplan pekas ut som en plats dit 
investeringar och planeringsresurser ska riktas. Kista, Husby och 
Akalla är också ett av tio strategiska samband som är viktiga för 
ökad social hållbarhet. Genom utvecklingen av dessa samband 
kan tillgängligheten till stadskvalitéer, trygghet samt rörelser och 
utbyten mellan stadsdelar öka. I översiktsplanen pekas 
Hanstavägen ut som ett urbant stråk. En omvandling från gata till 
urbant stråk ska innebära mer sammankopplade stadsmiljöer med 
nya bostäder, arbetsplatser och service. 
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Områdesinformation del av fastigheten Akalla 4:1 med 
adress Hanstavägen  
  
UTVECKLINGSPOTENTIAL 
Platsen lämpar sig för bebyggelse i enlighet med översiktsplanen 
och bygger vidare på intentionerna i pågående projekt i 
närområdet. Den har ett kollektivtrafiknära läge med gångavstånd 
till både Husby centrum och Kista galleria. I byggnadernas 
bottenvåningar vill staden se publika verksamheter som öppnar 
sig mot Hanstavägen. Den nya bebyggelsen ska bidra till 
omvandlingen av Hanstavägen till ett urbant stråk och har stor 
betydelse för aktivitet och trygghet på platsen. Stor vikt bör 
läggas vid bebyggelsens öppenhet, kontakt med omgivningen och 
potential att koppla samman Husby och Kista. Här uppmuntras 
att nya lösningar för såväl tekniska innovationer som för socialt 
värdeskapande prövas i kombination med hög arkitektonisk 
kvalité. Byggnadshöjder prövas mot omgivande befintlig och 
planerad bebyggelse samt i relation till gaturummet. 
 
Områdets area: cirka 36 000 kvadratmeter.  
Uppskattat antal bostäder: cirka 600 lägenheter. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det aktuella området består av naturmark som sluttar från Husby 
ner mot Hanstavägen. Närmast Husby är marken skogbevuxen 
och kuperad. I de brantaste delarna är lutningarna mellan 20–
60procent. Mot Hanstavägen finns en relativt plan öppen yta som 
varierar i bredd. Marken utgörs främst av morän, berg i dagen 
och lera. På andra sidan Hanstavägen, i IBM:s gamla kontor, 
planeras projekt Odde för cirka 1500 bostäder, hotell och flera 
förskolor. Norr om området pågår flera projekt längs 
Hanstavägen, bland annat en skola F-9 på Dalhagens bollplan 
samt cirka 1500 bostäder och ytterligare en skola F-6 i Akalla 
mellan Hanstavägen och Finlandsgatan. De pågående projekten 
syftar genom dess innehåll och utformning till att skapa en 
starkare koppling mellan Husby och Kista. I detaljplanen för 
Odde utformas Hanstavägen som stadsgata med förbättrade 
vistelsevärden. I planen ingår en rad tvärstråk för att stärka 
kopplingarna över Hanstavägen till Husby och möjliggöra en 
fortsättning i en framtida struktur på Hanstavägens sydvästra 
sida. De två gångbroarna (Telemarks- och Oddebron) över 
Hanstavägen ska ingå i strukturen i jämförelseförfarandet. 
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Naturvärden  
En naturinventering har gjorts som bland annat visar att området 
ingår som möjlig spridningsmiljö för barrskogsmesar. Vid 
planering av bebyggelse bör en anpassning till områdets 
naturvärden ske.   
  
Rekreationsvärden  
Området används till största del av förbipasserande via befintlig 
gång- och cykelväg och naturnära lek.  
 
Dagvatten 
Skyfallsanalys visar på utmaningar i och utanför området. För att 
hantera dagvatten och skyfall på ett långsiktigt hållbart sätt 
behöver det vara en del i utformningen av såväl kvartersmark 
som allmän platsmark. Ytor för att rena och ta hand om större 
mängder vatten behöver säkerställas.  
  
Risk/buller 
Hanstavägen är inom delsträckan inte en del i det utpekade 
vägnätet för farligt gods. Däremot förekommer transporter till 
och från drivmedelsstationer i Kista vilket ställer krav på 
riskreducerande åtgärder. Buller från Hanstavägen ska beaktas.  
  
Trafik  
Hanstavägen har studerats inom projekt Odde och föreslås få en 
sektion på 45 meter enligt nedan. På båda sidor av Hanstavägen 
planeras gång- och cykelbanor.  

 
Hanstavägen i sektion om cirka 45 meter ur trafikutredning för 
Odde. 
  
 


