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Gröna samband 
Hanstavägen leder från Kista galleria till Hansta 
naturreservat, cirka 1 kilometer söderut ligger Järvafältet. 
Båda dessa naturområden ingår i den regionala grönkilen, 
Järvakilen, och är utpekade som ekologiskt särskilt 
betydelsefulla områden. Från Järvafältet sträcker sig en 
spridningszon över Akallalänken och Hanstavägen till ett 
område som är livsmiljö för skyddsvärda arter i Akalla 
verksamhetsområde. Byggandet av förbifarten i
randen av kärnområdet skär av spridningszonen och 
försvagar den. Naturområden intill Hanstavägen ingår som 
en del av Stockholms habitatnätverk för barrskogsfåglar 
och ingår i det barrskogssamband som går längs med 
Uppsalavägen och Järvafältet. Kontakten med Järvafältet 
går via smala korridorer genom Husby. För att behålla 
sin funktion som habitat för barrskogsfåglar krävs att så 
stora områden som möjligt hålls samman, samt att det 
finns kopplingar ut från dessa områden till övriga delar 
av barrskogsnätverket, såväl åt norr som åt sydväst mot 
Järvafältet. 

Hanstavägen
Förutsättningar
Vid omvandlingen av Hanstavägen till urbant stråk finns det ett 
antal viktiga förutsättningar att ta hänsyn till, de större landskapliga 
sammanhangen med Hanstaskogen och Järvafältet, gatans avstånd 
och relation till omgivande bebyggelse, topografin, lågpunkt för 
dagvatten, vägnät, risk, tekninsk infrastruktur och en nyligen planterad 
mittzon med träd.

Dagvatten
Den del av Hanstavägen (väg 275) som går parallellt med 
Finlandsgatan är enligt översiktlig översvämningskartering 
för Stockholm ett riskområde avseende översvämning 
vid extrem nederbörd. Hanstavägen, som i nuläget är 
en motorled som delvis ligger i en lågpunkt med diken 
på båda sidor, lagrar och fördröjer avrinningen från 
omgivande områden. Förbifart Stockholm kommer att 
skära av det stora dike som utgör den naturliga vattenvägen 
ut från området om ledningsnät och anslutningar till 
dagvattentunnel överbelastas. Även där Hanstavägen 
passerar under Kista galleria finns en lågpunkt som även 
den är ett riskområde avseende översvämning. Detta bör 
beaktas i omvandlingen av Hanstavägen. 

Översvämning
Hanstavägen ligger i en lågpunkt 
och både den södra delen mot Kista 
galleria och den norra delen, väg 275, 
är riskområden för översvämning.
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Sektion Husby - Hanstavägen - Odde

Sektion Kista - Hanstavägen - Kistagård

Sektion Akalla - Saimagatan - Finlandsgatan -Hanstavägen (275)

Sektion Akalla - Stavangergatan - Finlandsgatan -Hanstavägen (275)

Relation omgivande bebyggelse och topografi
Hanstavägen ligger i en svackande lågpunkt vid Akalla. 
Mellan Husby och Odde går vägen i en dalgång med 
högre berg omkring sig. När vägen närmar sig Kista 
flackar landskapet ut sig och vägen ligger här i nivå med 
omgivningen. Då Hanstavägen i vissa sträckor ligger 
i en dalgång mellan höjdpartier med bebyggelse är det 
mer utmanade att koppla gatan till ett finmaskigt nät 
som integrerar gatan med kringliggande områden och 
målpunkter. Idag finns två gångbroar över vägen som 
skapar genhet mellan Husby befintliga bebyggelse och den 
planerade bebyggelsen i Kista på andra sidan gatan. Vid 
Akalla finns det tre gångbroar som kopplar samman Akalla 
med verksamhetsområdet på andra sidan Hanstavägen. 
Hanstavägens avstånd och relation till omgivande områden 
och dess centrum varierar.  I Kista passerar Hanstavägen 
under centrum och Kista galleria medan den i Husby ligger 

Vägar och risk
Väg 275 – Akallavägen/del av 
Hanstavägen pekas ut som riksintresse 
i ÖP.  Längs vägen ligger idag även 
två drivmedelsstationer vilket gör att 
vägströckan idag hanterar farligt gods. 
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Vägnätet
Den norra delen av Hanstavägen, från rondellen vid 
mötet med Turebergsleden, utgör ett riksintresse för 
framkomlighet i vägnätet som ska värnas. Samtidigt 
ska vägen hanteras och vara attraktiv som en del av 
stadsmiljön då den ansluter till omgivande områden med 
bostäder, arbetsplatser och service.

Risk
Hanstavägen utgör transportväg till drivmedelsstationer 
längs gatan. Olycksrisker kopplade till dessa transporter 
påverkar hur nära det idag anses acceptabelt att 
bygga längs gatan och var man får uppehålla sig för 
stadigvarande vistelse. Detta påverkar möjligheterna att 
omvandla Hanstavägen till ett levande urbant stråk.

Den tekniska infrastrukturen
Längs Hanstavägen ligger ett ledningspaket med 
optoledningar som är viktigt ur ett nationellt perspektiv. 
Hänsyn till detta ledningsstråk måste tas om gatan 
omvandlas till ett urbant stråk.

i periferin stadsdelsområdet och kopplar inte mot dess 
centrum. Situationen med Akalla liknar Husby men här 
ligger Hanstavägen ytterligare längre från centrum. Gatans 
relation med omgivande centrum måste beaktas om ett 
urbant stråk skall få en tydligt sammanhang.

Gatans sektion
Hanstavägens nuvarande sektion från Kista galleria till 
Lagtingsgatan har mittzon planterad med en dubbelrad 
träd. Sektionen är förhållandevis nybyggd och är ännu 
ej ekonomiskt avskriven. Från Lagtingsgatan bort mot 
Akallalänken ändras Hanstavägens karaktär och blir mer 
en motorled med omgivande landskap med diken och 
glest placerade verksamhetsområden. Vid omvandling av 
Hanstavägen till urbant stråk måste hänsyn tas till redan 
investerade kostnader för gatumarken.
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Omkoppling
Vid dalhagens skola går det 
urbana stråket vidre längs 
Finlandsgatan

Hanstavägen/Finlandsgatan
Där Hanstavägen möter Finlandsgatan föreslår vi att 
det urbana stråket lämnar Hanstavägen och fortsätter in 
på Finlandsgatan. Rondellen vid Dalhagens skola görs 
om till en fyrvägskorsning och den del av Hanstavägen 
som heter 275 får fortsätta vara en trafikled. Denna 
del av Hanstavägen ska koppla på Förbifarten om är 
under byggnation, varav vistelsekvalitéer på denna del 
av vägen vara svåra att uppnå. Då vägen här även är 
uppsamlingspunkt för dagvatten bör detta beaktas och 
vägens kantzoner utvecklas för att även i fortsättningen 
hantera dagvatten. Denna dagvattenzon kan även 
fungera som buffertzon mot nya kvarterstrukturer längs 
Finlandsgatan. Idag är Finlandsgatan en del av det 
regionala cykelpendlingsnätet från Barkarby till Kista och 
bör även fortsättningsvis vara så. Längs gatan går även 
buss vilket skapar underlag för att utveckla målpunkter 
kring bussens hållplatser. 

Finlandsgatan
urbant stråk

Dagvattenpark

Saimagata
lokalgata

Hanstavägen 275
trafikled
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Hanstavägen
Målpunkter och kopplingar

Målpunkter
Hanstavägen ligger som en länk mellan den etablerade 
målpunkten Kista galleria och Hansta naturreservat som 
har stor utvecklingspotential. För att tillskapa målpunkter 
med ca 500 meters avstånd skulle det på sträckan behöva 
finnas minst fem större målpunkter. 

Kopplingar
Under planarbete med Odde gjordes en friyteanalys 
vilken definierade en rad stråk genom Husby med 
förbättringspotential. Till denna utredning har även stråk i 
Akalla studerats. 

Genom Kista, Husby och Akalla går tre parallella 
stråk, Hanstavägen (blått), centrumstråket (gult) och 
promenadstråket längs Järvafältets bryn (grönt). Dessa 
stråk har olika karaktär och kan utvecklas ytterligare för att 
bli starka stråk som kopplar samman dessa tre stadsdelar. 
Stråken kompletterar varandra väl. Hanstavägen är det 
mest funktionella av stråken med snabbare hastighet. 
Stråket har busstrafik, kommer att få goda gång och 
cykelförutsättningar, kopplar tydligt mot Kista galleria och 
vidare mot Hansta, Sollentuna och in mot city. 

Centrumstråket har ett långsammare tempo med gång- 
och cykeltrafik. Här ligger målpunkter som skola, 
idrottsanläggningar, kultur och butiker på rad. Stråket 
ansluter till tunnelbanan i alla tre stadsdelarna och kopplar 
mot parker och torg. 
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Promenadstråket längs Järvafältet länkar inte bara Kista, 
Husby och Akalla utan även Rinkeby, Tensta, Hjulsta 
och Barkabystaden. På Järvafältet ska kommer ett nytt 
friluftsbad att uppföras och även ny begravningsplats.

Huvudstråken kopplas i sin tur samman av gång- och 
cykelstråk (gröna pilar) som löper diagonalt mellan de 
tre stråken. Dessa stråk har rekreativa värden som länk 
till stadens större naturområden, de leder till Akallas 
och Husbys centrumstråk med service, skolor, idrott, 
kultur och tunnelbana samt är viktiga för att stärka 
spridningssammanbanden för barrskogsfågel. 

Där stråk korsar har vi definierat platser som kan 
utvecklas till målpunkter. Antingen som målpunkter längs 
Hanstavägen eller som målpunkter i omkringliggande 
områden. 
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Målpunkter
Längs Hanstavägen och Finlandsgatan har vi definierat sju 
områden där någon publik målpunkt bör tillskapas för att 
göra sträckan till ett levande urbant stråk. 

1. Stråket startar i Kista galleria vilket är en stark målpunkt 
även om dess relation till Hanstavägen är bristfällig då 
vägen passerar under byggnadskomplexet. 

2. Nästa målpunkt på sträckan är Kista Gårdspark som 
tillsammans med en ny park i Kista Äng och parken 
kring IBMs gamla kontor ska utgöra en ny stadsdelspark 
i nordösta Kista. Denna parks relation med gatan bör 
utvecklas och en tydligare entré bör tillskapas. Parken 
bör även få en tydligare gräns i söder där bebyggelsen 
löser upp sig. När bebyggelse planeras på motsatt sida 
av Hanstavägen bör kopplingen till parken värnas och ett 
huvudstråk i riktning av Skansbrogatan bör utvecklas som 
leder vidare ner mot Järvafältet. Skansbrogatan kan bli 
en samlande gatan mellan stadsdelsområdena Kista och 
Husby.

3. Oddes gröna stråk tillsammans med gångbron, 
Oddebron, är den tredje potentiella målpunkten på 
sträckan. Här bör det gröna stråket ledas ner i gaturummet 
och något som leder och lockar tillföras. Området kring 
bron kan utvecklas både där bron landar på respektive 
sida av Hanstavägen samt under bron längs stråket. Bron 
och trapporna i grönastråket är båda viktiga för kontakten 
mellan Odde och Husby. Bron är viktig för att det är 

den genaste och tillgängliga vägen mellan områderna 
och trapporna för att de kopplar Hanstavägen direkt mot 
Husby och Odde. De gör då en del av ett viktigt stråk 
med utvecklingspotential in i Husby. Stråket passerar en 
rad parkrum på sin väg mot tunnelbana, passerar Husbys 
centrumstråk samt Husbyparken och leder sedan vidare ut 
på Järvafältet. 

4. Den fjärde potentiella målpunkten är den planerade 
Dalhagens skola och idrottsplats tillsammans med 
Telemarksbron, busshållplats, samt en triangulär tomt 
på östra sidan som ännu j är planlagd. Denna punkt har 
potential att utvecklas till en samlande publik målpunkt. 
Naturmarken är här fin och en större park kan med fördel 
tillskapas runt skola och idrottsplats. Från denna punkt 
går ett viktigt stråk med utvecklingspotential in i Husby 
som passerar skolor, idrottsfunktioner samt centrum med 
tunnelbana på sin färd ut mot Järvafältet.  

5. Den femte potentiell målpunkten är korsningen mellan 
Finlandsgatan och Norgegatan i Akalla. Norgegatan 
utgör likt Skansbrogatan samlande gatan mellan 
stadsdelsområdena Husby och Akalla. När Norgegatan 
når Husby simhall finns potential att utveckla en större 
offentlig plats som länkar vidare mot centrumstråken 
Sibeliusgången i Akalla, centrumstråket i Husby 
samt grönt gångstråk mot Järvafältet. Placeing av 
sopsugsanläggningen i detta läge bör studeras om för att 
länkarna skall fungera. 

6. Den sjätte målpunkten är korsningen Finlandsgatan 
och Nystadsgatan. Nystadsgatan leder till en av 
tunnelbaneuppgångarna i Akalla. Korsningen samt 
utformningen av Nytorgsgatan kan utvecklas för att bli 
en mer tydlig stadsgata med bebyggelse med målpunkt i 
tunnelbanan och Akallas centrumstråk.

7. Den  sjunde potentiella målpunkten är korsningen 
Finlandsgatan och Sveaborgsgatan. Likt Nystadsgatan 
leder Sveaborgsgatan till en tunnelbaneuppgång samt 
centrumstråk i Akalla. Sveaborgsgatan och dess korsning 
med Finlandsgatan kan även den bli en tydligare 
stadsgata med bebyggelse. Till skillnad från korsningen 
Nystadsgatan/Finlandsgatan kan denna korsning även 
utgöra en entré till en ny dagvattenpark om hanterar den 
topografiska lågpunkt som är utpekad som riskområde för 
översvämning. Dagvattenparken blir en målpunkt i sig 
själv själv och kan även bli en länk mellan bebyggelsen 
och färden mot Hansta naturreservat med Hägerstalunds 
gård med värdshus, ridanläggning samt golfanläggning.

8. Den åttonde potentiella målpunkten är tillskapandet 
av ekodukt över Akallalänken och förbifartens mynning. 
Detta kan utföras likt ekodukterna i Hammarby sjöstad 
över Södra länken. En ekodukt skulle både ge passage 
till en avslutande målpunkt i Hansta naturreservat för 
människor, samt läka delar av det brott som byggandet 
av Förbifarten har skapat i ett viktigt grönsamband och 
spridningsstråk. 

Hanstavägen
Målpunkter och kopplingar
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9. Den nionde målpunkten är Hansta naturreservat, 2,5 km 
från Kista centrum finns detta natur- och odlingsområde 
med betande kor och minnen i landskapet från bronsåldern. 
Här finns även Hägerstalunds gård med värdshus, 
ridanläggning samt golfanläggning.
Hansta har stor utvecklingspotential att bli en målpunkt i 
det urbana stråkets motsatta ände. En tydligare entré till 
reservatat bör skapas och ett besökscenter likt ett naturum. 
Området ligger mellan Sollentuna, Barkaby och Akalla/
Husby/Kista och goda cykelförbindelser leder hit. 

Mindre händelser och korsningspunkter på vägen
I gatustudien såg vi att ett stråk behöver minst ett 
övergångställe var hundrade meter. Längs Hanstavägen 
har vi situationer med broar då topografin gör att vägen går 
i en dalgång. För att skapa genhet och tillgänglighet bör 
broarna finnas kvar men kompletteras med korsningsunkter 
i gatunivå för att skapa flöden både mellan områden och 
genom gatans rum. Ny kvartersstruktur bör anpassas till 
stråk och övergångar så att ett finmaskigt nät med närhet 
kan skapas. 

Då bebyggelsen längs sträckan tillkommer efterhand och 
det redan finns bebyggelse och mötande gator längs gatan/
stråket behöver det nya anpassas till det befintliga. I vissa 
fall kan det nya ha byggts utan att koppla mot stråket då 
stråket tidigare varit en trafikled, detta möte behöver då 
hanteras. Gator och stråk som inte kopplar tvärs stråket 
behöver hanteras i gaturummet så att orienterbarheten och 
genheten förstärks. 
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Hanstavägen
Gaturummets variation

Identitet och karaktär. 
Hanstavägen och Finlandsgatan är långa gator, och kan 
med fördel delas in i delområden som hanteras på olika 
sätt för att skapa variation och orienterbarhet.  

Parkrum och naturförutsättningar kan ge karaktär åt 
sträckan, gatugrönskan kan skifta i mötet med korsande 
stråk så att man färdas under körsbär, tall, ginko, lind 
osv. Bottenvåningar kan innehålla mer lokaler och handel 
på de sträckor som har större flöden med busshållplats 
och korsande stråk. Bostadskomplement kan ge liv till 
gatan i andra delar. I de fall man väljer att arbeta med 
förgårdsmark ska den tillföra något till gaturummet, 
detta kan vara i form av väl omhändertagna gröna ytor 
eller en social gest som en bänk utanför tvättstugan eller 
föreningslokalen. 

Stadsliv ser olika ut i olika delar av en stad. I 
Hanstavägens kringområden finns saker att gripa tag i för 
att länka samman det nya med det befintliga. Detta ger 
även karaktären till de nya delområdena. 

Kvalitéer att ta fasta på är t.ex. säkra skolvägar och 
säkra vägar till fritidsaktiviteter, att barnen kan röra 
sig själva mellan hemmet - skolan - fritiden. Närheten 
till högkvalitativa stora grönområden. Ett rikt utbud 
av fritidsaktiviteter och kultur. Levande gångstråk 
med många mindre butiker och verksamheter. Goda 
ljusförhållanden i bostäder och på gårdar. Stora gårdsrum 
och välskötta parker. Att man hälsar och känner igen 
varandra.
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Hanstavägen
Gaturummets proportion

Hanstavägen urbant stråk
dubbel trädrad vid g-bana, fyra körfält

Hanstavägen urbant stråk 
dubbel trädrad i mitten, dubbel trädrad 
vid gc-bana, fyra körfält

Finlandsgatan urbant stråk
dubbel trädrad vid gc-bana, två körfält

Rum i rummet
Hanstavägen har i vissa sträckor en hög bebyggelse. För 
att anpassa skalan till människorna som rör sig längs gatan 
är gångbanan alltid trädplanterad. Den dubbla trädraden 
i mitten kan kompletteras med ett mark och buskskikt 
med blommande och bärande arter för att gynna djur och 
insekter. 

Placering av gatans funktioner
Gångbanan är genomgående minst tre meter bred 
med en träd och möbleringszon på minst 2 meter som 
skiljer gång- och cykelbana. Cykel får ett dubbelriktat 
pendlarstråk längs hela sträckans båda sidor. I lägen med 
goda solförhållanden kan gångbanan varieras och få en 
större bredd. Körbanan behöver på delar sträckan vara 
fyra filer där en fil i vardera riktning kan omvandlas till 
kollektivtrafikfält i framtiden.Avgränsning av gångytan och 
mellan övriga trafikslag som cykel och bil omhändertas 
med trädrad som kan kombineras med möblering och 
angöringszon.
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Rumsskapande element
Längs det urbana stråket hanteras rummet där människor 
rör sig med en variation med rumsliga element. 
Den mänskliga skalan och gånghastighet är i fokus. 
Trädplanteringar, placering av lokaler i bottenvåningar 
i väl valda delar, entrémotiv till byggnader, markiser, 
skyltar, mindre platser med sittytor, fasadens möte med 
gatan genom en zon som skapar dialog mellan byggnad 
och gata är några av de verktyg som kan användas för att 
ge liv till gatan och locka till rörselse och vistelse. Det 
viktiga är att detta sker i en variation så vistelsen och 
färden längs gatan blir upplevelserik.
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