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• Närheten till gröna oaser är generellt god, men närheten 
till kvarterspark är otillräcklig i västra och östra Husby.  
En uppgradering av Nidarosparken till kvarterspark 
skulle förbättra tillgången i öster. Norra Husby saknar 
tillräcklig närhet till stadsdelspark. 

• Parkytor och gröna oaser behöver generellt uppgraderas 
och ges fler rekreativa värden för att Husbyborna ska 
erbjudas tillräckligt kvalitativa rekreationsytor. 

• Tillgången till lekplatser är relativt god, men lekutbudet 
för äldre barn är bristfälligt. Ny parklek i Husbyparken 
skulle förbättra tillgången till lekplatser i södra Husby. 
I norra Husby bör möjlighet till lek skapas på publika 
platser och i parker.

Habitatnätverk
En fungerande ekologisk infrastruktur är en viktig del av en 
grön stad.

• Habitatnätverket för Barrskogsfåglar är idag det starkaste 
habitatnätverket inom analysområdet. Det är önskvärt att 
värna och utveckla detta samband så att det upprätthålls 
och knyts samman starkare via Husbys gröna kilar.
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Sammanfattning

I denna analys redovisas grönstrukturens 
värden och utvecklingsbehov samt potential 
för bebyggelsekomplettering utifrån ett grön-
strukturperspektiv. 

Analysen har tagits fram som ett underlag 
för stadens bedömningar av hur en eventuell 
bebyggelsekomplettering i Husby påverkar 
befintlig grönstruktur och vilka investeringar 
i grönstruktur respektive gång- och cykel-
vägnät som kan behövas vid en exploatering. 

Sammanhängande stad
Sammankopplade stadsrum +

bärande stråk mellan stadsdelar

Stadens mål och riktlinjer

Sammanhängande stad
I en sammanhängande stad är det enkelt att röra sig mellan 
vardagens målpunkter. 

• De bärande stråken behöver förtydligas med en sam-
manhängande utformning för att förbättra orienterbarheten 
och läsbarheten av hur man rör sig mellan målpunkter. Ett 
tillägg av ex. trottoarer längs gator skulle förbättra rörelse-
strukturens kontinuitet. 

Rum för möten 
Stadens mötesplatser ska vara tillgängliga för alla och er-
bjuda en gemensam arena som är trygg och välkomnande. 

• Husbys publika platser har behov av att uppgraderas 
med fler samt mer varierade värden. Detta skulle 
öka användbarheten för en bredare grupp människor. 
Trygghetsfrämjande åtgärder behövs främst i centrum.

• Järvafältet och Husby Gård kan integreras bättre i 
stadsdelen med tydligare gångkopplingar och uppgra-
derade gröna kilar med fler rekreativa värden. 

• Känslan av ägarskap och identitet kan ökas med lokalt 
förankrade platskaraktärer/funktioner.

Grön stad
I en grön stad ska kvalitativa parkytor kunna erbjudas i 
tillräcklig omfattning och med tillräcklig närhet till bosta-
den för att alla ska få tillgång till ett rikt vardagsliv.

• Parktillgången (yta/person) är acceptabel om såväl 
parkyta (enl. parkplan) som gröna oaser (enl. socio-
topkartan) räknas in. De gröna oaserna är därmed 
viktiga för att uppnå en tillräcklig parktillgång. 

SAMMANFATTNING



Utvecklingsmöjligheter 
Under utvecklingsmöjligheter beskrivs värden att bevara, 
tänkbara exploateringsytor, begränsningar och utvecklings-
möjligheter vid en exploatering. 

Utvecklingsmöjligheter vid en exploatering
• Förbättra rörelsestrukturen med tydligare gång- och 

cykelstråk och trottoarer längs gator.
• Uppgradera och skapa nya mötesplatser med mer 

varierade funktioner så att användbarheten ökas och en 
bredare målgrupp kan nås.

• Tillför nya värden i befintliga parker och uppgradera 
gröna oaser så att de erhåller tillräckliga värden för att 
fungera som kvalitativa rekreationsytor. 

• Aktivera stadsbrynet mot Järvafältet och tydliggör 
mötet mellan stad och fält.

• Utveckla och uppgradera de gröna kilarna så att 
grönytan knyts samman genom hela Husby för att öka 
tillgängligheten till Järvafältet, stärka habitatnätverk och 
öka användbarheten för rekreation.

Begränsningar vid en exploatering
• Bryt inte de gröna kilarnas kontinuitet och bevara tillräck-

ligt breda gröna ytor så att användbarhet och habitatsam-
band inte begränsas. Värna Husby Gårds närmiljö och 
skog m.h.t. dess betydelse för gårdens kulturmiljövärde.

Tänkbara ytor för bebyggelsekomplettering
• Stadsdelens mellanrum (parkeringsdäck, markparkeringar) 

kan aktiveras med bebyggelsekomplettering. Eftersträva 
att tillskapa entréer och levande fasader mot gator.

• Ny bebyggelse i stadsbrynet kan övervägas i strategiska 
lägen för att aktivera stadsdelens möte med Järvafältet.

• De gröna kilarna är ett betydelsefullt och identitetskapande 
inslag i stadsbilden. Ny bebyggelse mot de gröna kilarna 
kan övervägas för att stärka inramningen av kilarnas rum. 
Ett aktiverat möte mellan bebyggelse och grönyta kan öka 
tryggheten och förbättra integreringen av de gröna kilarna i 
stadslandskapet.
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Rum för möten
Gemensamma lokala mötesplatser  +   
stadsdelsöverbryggande mötesplatser

Grön stad
park +  naturtillgång
gröna promenader

Habitat nätverk
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Uppdraget omfattar att ta fram en grön-
strukturanalys för Husby stadsdelsom-
råde. I analysen redovisas nuläge och 
utvecklingsmöjligheter för grönstruktur, 
rörelsestruktur för gång och cykel samt 
habitatnätverk, med utgångspunkt i ett 
intresse för att komplettera Husby med ny 
bebyggelse. 

Syftet är att analysen ska kunna utgöra 
underlag för bedömning av hur en even-
tuell exploatering påverkar befintlig 
grönstruktur samt vilka investeringar i 
grönstruktur alternativt gång- och cykel-
vägnät som behövs vid en exploatering. 

Inledning

Bakgrund 
Husby ligger norr om Järvafältet mellan stadsdelarna Akalla 
och Kista. Bebyggelsen är enhetlig och uppdelad i tydliga 
bebyggelseenklaver som separeras av gröna park- och 
naturområden (fortsättningsvis kallade gröna kilar). Denna 
sparade natur mellan bebyggelsen var en del av tidens 
bebyggelseideal och ett strukturellt element som är identi-
tetskapande för Husby.

Gatustrukturen präglas av 1960-1970-talets trafikseparerade 
ideal med en genomgående huvudgata, Norgegatan, och 
i övrigt återvändsgator. Bilvägar i de centrala delarna är 
nedsänkta och gång- och cykeltrafikens stråk passerar över 
gatorna på broar. Centrum sträcker sig mellan två torg där 
entréer till tunnelbana finns. Genom centrum går Edvards 
Griegsgången, ett centralt gångstråk som knyter samman 
Husby centrum med centrala Kista och Akalla. 

I södra Husby vid gränsen till Järvafältet, ligger Husby Gård 
från början av 1800-talet. Idag ett poulärt besöksmål med 
kafé, lekpark, plaskdamm och konsthall. 

Avgränsning 
Analysen omfattar Husby stadsdelsområde fram till  
Järvafältets reservatsgräns.  

    

Syfte
Analysen syftar till att visa på grönstrukturens värden och 
utvecklingsbehov samt potential för bebyggelsekomplette-
ring utifrån ett grönstrukturperspektiv. 

Det finns ett stort intresse för bebyggelsekomplettering i 
Husby. Denna analys avses utgöra ett underlag för bedöm-
ning av hur en eventuell exploatering påverkar befintlig 
grönstruktur samt vilka investeringar i grönstruktur samt 
gång- och cykelvägnätet som kan behövas vid en exploate-
ring.

Analysen baseras på ett urval av stadens styrande dokument. 
Aspekter som analyseras är:
• Sammanhängande stad - bebyggelse- och rörelsestruk-

tur med fokus gång/cykel.
• Rum för möten - lokala och stadsdelsöverbryggande  

mötesplatser.
• Grön stad - grönstruktur med fokus på rekreation.
• Habitatnätverk 

INLEDNING
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Stadens mål & riktlinjer

För att förstå vilka frågor som Stockholm 
Stad anser väsentliga med avseende på 
grönstrukturens och parkerna roll i stad-
sutvecklingen har mål och riktlinjer kop-
plade till detta lyfts fram ur ett urval av 
stadens styrande dokument. 

Här presenteras det urval som bedömts 
relevant för Husby och analysens översikt-
liga nivå. 

Översiktsplan för Stockholm (samrådsförslag) 

STADSBYGGNADSMÅL I URVAL

• En växande stad - kompletteringsbebyggelse samtidigt 
som stadens skönhet och karaktärsdrag (bl.a. närhet till 
natur, park, vatten) ska bevaras. 

• En tätare, sammanhängande stad - ett sammanhållet 
nät av stadsrum, parker, natur och gröna promenader 
i och mellan stadsdelar. Lokala målpunkter ska stärka 
relationer inom staden och mellan stadsdelar.

• En god offentlig miljö - ett mer dynamiskt och rikare 
Stockholm genom att olikheter och mångfald tillvaratas 
(stärkta lokala centrum, kvalitativa offentliga rum, ökad 
tillgång till gröna kvaliteter).

• En klimatsmart och tålig stad - en effektiv markanvänd-
ning för att nå ökad närhet, flexibel stadsstruktur (mins-
kat behov av bil), livskraftig grön infrastruktur (stärkt 
grönstruktur för bl.a. ekosystemtjänster).

STRATEGIER I URVAL

• Stadsutvecklingsområden - förtätas och berikas med 
nya offentliga rum och bättre parker, ex Husby. Då bl.a. 
grön mark tas i anspråk för bebyggelse är det viktigt 
att säkerställa tillgång på parker och naturområden. 
Med ökad täthet behövs nya parktyper som klarar ökat 
besökstryck och har fler funktioner.

• Stadsbryn - utvecklade möten mellan bebyggelse och 
grönska för förtydligad publik tillgänglighet till gröna 
miljöer.

OM HUSBY

Husby är karaktäristiskt för sin tid. Järvafältet skjuter in 
som gröna kilar och bildar avgränsade parkrum. Stadsdelen 
har stora möjligheter till stadsutveckling och är i behov av 

upprustning av de offentliga rummen.

Promenadstaden (gällande översiktsplan) 

MÅL

• Framtidens stad ska utvecklas med fokus på den nära, 
trygga och miljövänliga staden.

RIKTLINJER I URVAL

• Den centrala staden och närförorter stärks med högre tät-
het, starkare samband så att det är lätt att röra sig mellan 
stadsdelar.

• En levande stadsmiljö främjas genom utveckling och upp-
rustning av torg, gator och parker. 

Den gröna promenadstaden 
Strategi för utveckling av Stockholms parker och natur med mål 
för Stockholms gröna karaktär, en ekologisk infrastruktur och 
stockholmarnas gröna vardagsrum.

STRATEGIER I URVAL

• Stockholmsstråk (gröna samband med populära funktioner 
längs välanvända promenadstråk ) utvecklas för starkare 
koppling mellan stadsdelar. 

• Gröna promenader utvecklas i sammanhängande nät som 
lockar till att cykla och gå till vardagens viktiga platser. 

• Gröna mötesplatser utvecklas för att gynna integration och 
samla människor från olika stadsdelar, bakgrund och ålder.

• God parktillgång (kvantitet) eftersträvas.
• God parkstandard (kvalitet) eftersträvas.
• Ekologisk infrastruktur (rikt växt- och djurliv i samman-

kopplade strukturer) som upprätthålls och stärks med 
varierade grönytor som gynnar ekosystemtjänster.

Stadens styrdokument 
Urval av 

mål och riktlinjer 

Promenadstaden

Den Gröna  
Promenadstaden

Framkomlighets  
strategin

Parkplan
Rinkeby-Kista

Stockholms  
cykelplan, gångplan

Sociotop- 
handboken

Översiktsplan för 
Stockholm

Grönare 
Stockholm

Kommisionen för 
ett socialt hållbart 

Stockholm

STADENS MÅL OC H RIKTLINJER

Vision Järva 
2030
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Parkplaner Rinkeby-Kista
Åtgärder och skötselbehov för den framtida utvecklingen av 
stadsdelsområdets park- och naturmark.

MÅL

• Husby Gård ska bevaras som en plats för alla. Tillgänglig-
het och välskötta vistelseytor ska utvecklas. 

• Gångstråk till Järvafältet utvecklas för att bli välutnyttja-
de, trygga, lätta att hitta till och med god överblickbarhet.

• Husbyparken utvecklas som stadsdelspark, en trygg träff-
punkt för alla åldrar, lekpark, finpark. 

• Skogspartier ska ges en karaktär som bidrar till kvarterens 
identitet och tydliggör anslutningar till omgivande gångstråk.

• Lofotenparken ska stärkas som välskött aktivitetspark/
skogspark med lek.

• Nidarosplatsen ska utvecklas till finpark med stark egen 
karaktär, en naturlig träffpunkt.

• Nidarosparken ska utvecklas till aktivitetspark, skogs-
mark, tillgänglig för alla, med kombination av anlagd lek-
plats, naturlek.

Grönare Stockholm 
Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och 
förvaltning av stadens parker och naturområden. Remiss från 
kommunstyrelsen.

MÅL

• Stockholmarna ska ha god tillgång till parker och natur 
med höga rekreations- och naturvärden

• Parker och natur ska vara en del av stadens offentliga rum, 
koppla ihop staden och bidra till en trygg stad för alla. 

• De offentliga rummen ska vara av hög kvalitet och svara 
mot olika typer av behov. 

• En livskraftig grönstruktur med rik biologisk mångfald 
ska tryggas.

Kommisionen för ett socialt hållbart Stockholm
Analys av skillnader i livsvillkor i kommunen och förslag till 
åtgärder för att minska skillnader och främja en socialt håll-
bar utveckling av staden..

RIKTLINJER I URVAL

• Platser där möten kan äga rum och överbryggande nät-
verk kan formas.

• “Bärande stråk” som kopplar ihop stadsdelar och under-
lättar rörelse – framför allt gående – mellan stadsdelar.

• Rumslig integration i flera skalnivåer för att koppla sam-
man stadens olika delar.

Sociotophandboken 
Sammanfattning av de offentligt tillgängliga vistelsekvaliteter 
som Stockholmarna anser vara mest betydelsefulla, baserat på 
inventerinng och undersökningar m.m. 

MÅL

Varje stadsdel ska erbjuda områden för närrekreation som har 
ett gott lokalklimat och är fria från störningar. Områdena ska 
vara lämpliga för lek, motion, avkoppling, samvaro och skön-
hetsupplevelser samt ska kunna fungera som mötesplats eller 
nöjes- och festarrangemang. 

RIKTLINJER I URVAL

• Svårersättliga värden identifieras, ex kulturmiljöer, land-
former, utsikt, tystnad, pulka och skogskänsla.

• Parktillgång, erbjuda tillgång till närrekreation. 

Framkomlighetsstrategin 
Styrande principer för hantering av vägar och gator, i linje med 
Vision 2030 och översiktsplanen.

MÅL

Stockholm ska vara en stad där invånarna använder kollektivtra-
fiken mest och har ett välfungerande, säkert cykelvägnät. 

RIKTLINJER I URVAL

• Tät, blandad stad med minskat behov av resande utvecklas. 
• Gatans roll som attraktiv plats stärks genom bättre gång-

vänlighet. Gena, attraktiva gång- och cykelstråk utvecklas.
• Stadens delar kopplas samman

Stockholms Cykelplan, Gångplan
Handlingsplan för gångfrågor, målbild för ökad gångvänlighet.

MÅL

Stadens offentliga rum ska ge bättre förutsättningar för invå-
narna att kunna, vilja och våga gå.

RIKTLINJER I URVAL

• Rekreationsstråk och gångvänlighet förbättras på stråk med 
hög potential.

Vision Järva 2030
Visionsdokument som konkretiserar målbilden för Järvalyftet att 
genom medverkan från boende och samverkan med andra parter 
skapa en positiv social och ekonomisk utveckling för Järvaområdet

RIKTLINJER I URVAL

• Bra boende och mer varierad stadsmiljö - blandad bebyg-
gelse och många olika bostäder av god standard, förbättra 
gamla stråk och skapa nya. Komplettera varsamt

• Trygghet i vardagen - säker boendemiljö, trivsamma ute-
miljöer, försköning av offentliga platser

STADENS MÅL OC H RIKTLINJER
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Sammanhängande stad 

Stadsrummet kan skapa både närhet och 
avstånd beroende på hur det är organis-
erat. Stadsformen avgör vad som hamnar 
nära eller blir svårtillgängligt, och därmed 
också vilka människor och aktiviteter som 
knyts ihop eller hålls åtskilda. 

I en sammanhållen stad finns en kon-
tinuerligt sammanhängande struktur där 
stadens olika delar knyts ihop. Det ska 
vara lätt att förstå hur staden hänger ihop 
och enkelt att röra sig till fots eller med 
cykel mellan vardagens målpunkter. 

Sammankopplade stadsrum
Sammankopplade stadsrum handlar om att länka ihop staden fy-
siskt och mentalt och kunna röra sig enkelt i vardagen. 

IDAG

• Gator och gröna ytor separerar bostadsenklaverna och gör 
stadsstrukturen osammanhängande. 

• Gångnätet saknar visuellt avläsbar hiearki vilket gör det 
svårt att hitta målpunkter och läsa ut huvudstråk. Bil/gång är 
separata system, men gående/cyklister är beroende av gator 
för att nå målpunkter. Gatorna upplevs ödsliga utan entréer. 
Brist på trottoarer försämrar rörelsestråkens kontinuitet. 
Önskestråk (upptrampade stigar) längs gator tyder på frek-
vent nyttjande för att nå ex. busshållplatser och garage. 

• Husby Gård upplevs avskild från den byggda miljön och 
otrygg för barn att gå till själva (enl. SDF). 

• Cykling fungerar utanför Husby men i stadsdelen är det 
otydligt vad som är cykelstråk, stråken är smala, har bris-
tande kontinuitet och innehåller trappor. Integrationen mel-
lan gångstråk och gator (som nivå /genhetsmässigt lämpar 
sig för cyklister) är för låg för att systemen ska fungera bra 
tillsammans. 

MÖJLIGHETER

• Länka samman stadsdelen genom att utveckla gator till 
stadsrum med trottoarer. Tydliggör cykelstråk inom stads-
delen och längs gator. 

• Utveckla fler tydliga öst-västliga gångstråk och se över 
stråkens kopplingar till varandra och till gator.

• Möjliggör förlängning av Trondheimsgatan för att öka 
tillgängligheten för alla trafikslag till Husby Gård.

Bärande stråk mellan stadsdelarna
Bärande stråk knyter samman stadsdelar och underunderlät-
tar rörelse – framförallt för gående. 

IDAG

• God grundstruktur med bärande stråk till målpunkter 
och omgivande stad, men odefinierad utformning och 
hierarki gör det svårt att läsa ut huvudstråk. Bristande 
kopplingar ger glapp i kontinuiteten. 

• Huvudstråk till Akalla, Kista, Rinkeby, Sollentuna kan 
upplevas otrygga då de ligger avskilda från bebyggelse.

• Sibelusgången-Edvard Griegsgången-Ärvingegången är 
ett centralt stråk för främst gående mellan målpunkter 
i Akalla, Husby och Kista. Stråket är tydligt, men kan 
upplevas otryggt p.g.a. otrygghetsproblem i centrum  
(källa närpolisen).

MÖJLIGHETER

• Utveckla identitetstarka bärande stråk för att öka orien-
terbarhet till målpunkter och tydliggöra kopplingar till 
omgivande stadsdelar. 

• Arbeta med förstärkande åtgärder för att öka tryggheten 
ex. översyn av belysning, röjning av sly för bättre sikt. 

• Locka fler att vistas längre tid längs stråken genom att 
ex. tillföra pärlband av platsbildningar/aktiviteter.

• Synliggör de bärande stråken genom sammanlänkande 
material och identitetskapande kontinuerlig möblering. 

SAMMANHÄNGANDE STAD
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Bärande stråk  
Det finns en god grundstruktur för bärande stråk, d.v.s. huvudstråk för gång- och cykel som 
knyter samman Husby med andra stadsdelar. Men stråken är odefinierade och passerar 
ibland över bostadsgårdar vilket ger en otydlighet kring vad som är publikt och halvprivat. 

T

T

T

SAMMANHÄNGANDE STAD

Befintliga stråk

T

T

T

Gångstråk och önskestråk 
Gångvägar knyter ihop bebyggelsens enklaver i främst nord-sydlig riktning. Det finns också 
behov av att röra sig längs gator till busshållplatserr, parkeringsdäck mm. Här finns idag 
inga trottoarer och gående hänvisas till gräsytor där upptrampade stigar (önskestråk) vittnar 
om frekvent nyttjande.

H
anstavägen

Norgegatan

Husby stråket

Trondheim
sg

.

Till Sollentuna

Till Tensta/Rinkeby
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Rum för möten

Stadens mötesplatser ska vara tillgängliga 
för alla - en gemensam neutral arena som 
är trygg och välkomnande.

Stadslivet har över tid förändrats med 
en förskjutning från nödvändiga till val-
fria aktiviteter kopplade till fritiden och 
dess upplevelser. Detta ställer krav på 
kvalitativa stadsrum som erbjuder en 
välfungerande utemiljö - en social plats 
vid sidan av hem och arbete där man 
ges möjlighet, men ej krav, att delta i det 
lokala sociala livet. 

Gemensamma lokala mötesplatser 
IDAG

• Centrum är stadsdelens huvudsakliga mötesplats med  
service, verksamheter och tunnelbana. Två torg samman-
knutna med stråk skapar ett utspritt centrum där västra torget 
upplevs som en starkare centrumnod. Otrygghetsproblem i 
centrum (enligt polisen, SDF) p.g.a. en dominans av unga 
män, killar vilket begränsar upplevd tillgänglighet för andra 
grupper främst kvinnor och tjejer. Centrum upplevs därför 
ev. inte fullt ut som en gemensamm neutral arena idag.

• Husbyparken, Lofotenparken och Husby Gård är populära 
utomhusmötesplatser, i övrigt finns en brist på varierade, 
tillgängliga uterum för en bred grupp brukare.

• Få mötesplatser för ungdomar och äldre i publik utemiljö. 
Unga tjejer möts (enl. SDF) ex. i inomhuslokaler som erbju-
der läxhjälp. För äldre finns Husby träff, som ska utvecklas 
till ett medborgarhus/community center.

• Publika platser upplevs svåra att hitta till pga osamman-
hängande och otydliga rörelsestråk.

MÖJLIGHETER

• Aktivera centrum för alla, fler aktiviteter som bjuder in 
kvinnor, barn, äldre män, ex. stadsodling, lekbarhet,  
uteschack. Samverkan med lokala föreningar. 

• Komplettera gröna rum med funktioner för bredare använd-
ning. Fokus tjejer, kvinnor, barn i alla åldrar ex odling, 
parkour, varierad lek. 

• Komplettera målpunkter för inneaktiviteter (ishall, badhus, 
Fryshuset, Reactor, Husby träff) med mötesplatser ute.

Stadsdelsöverbryggande mötesplatser
Gemensamma publika rum som samlar människor från olika 
stadsdelar. 

IDAG

• Många potentiellt starka målpunkter av varierat slag som 
kan attrahera besökare från omgivande stad ex. badhus, 
ishall, idrottshall, Fryshuset, Reactor, Husby Gård, Järva-
fältet. Målpunkterna är delvis svåra att hitta pga otydlig, 
osammanhängande rörelsestruktur.

• Husby Gård med sitt varierade utbud är en mötesplats för 
en bred målgrupp av olika åldrar. 

MÖJLIGHETER

• Integrera Husby Gård tydligare i stadsdelen med tryg-
gare stråk i en aktiverad grön kil. Öka visuell kontakt till 
bebyggelse ev. genom bebyggelsekomplettering. 

• Uppgradera Husbyparken med tydligare, trygga stråk. 
Aktivera och tydliggör gröna kilen till Järvafältet. Plane-
rad parklek kan stärka Husbyparken som målpunkt, men 
fler värden behövs för breddad målgrupp. 

• Tillgängliggör Järvafältet med tydligare gångkopplingar i 
kilarna och bättre visuell kontakt genom natur. 

• Tillför stadsdelsöverbryggande aktivitetsytor för bred mål- 
/ åldersgrupp ex. likt Akalla by och parkourpark i Tensta.

• Öka känslan av ägarskap och identitet med lokalt förank-
rade platskaraktärer/funktioner.

RUM FÖR MÖTEN
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RUM FÖR MÖTEN

Befintliga målpunkter 

Stadsdelsöverbryggande mötesplatser  
Husby har många attraktiva inomhusmötesplatser som lockar besökare även från omgi-
vande stadsdelar ex. Husby badhus, Husby Gård, Fryshuset, Reactor. Det behövs fler lika 
lockande utomhusmötesplatser med ett varierat utbud som lockar människor av olika åldrar, 
intressen, förutsättningar. 

Barriärer 
Bebyggelseenklaver separeras av terrängens nivåskillnader (gröna streckade linjer) och 
gatorna som i delar ligger nedsänkta (grå streckade linjer) avskilda från bebyggelsen. 
Skillnader i nivåer begränsar rörelser för gående och cyklister genom att gator enbart kan 
korsas i punkter med trappa/ramp ned till gata eller bro över gata.

T

T

T
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Grön stad

I en  grön stad varvas byggda miljöer med 
gröna miljöer. Alla ska erbjudas ett rikt 
vardagsliv med tillgång till park och natur 
nära bostaden. 

Den gröna staden värnar fungerande eko-
system och tar tillvara landskapets karak-
tärsdrag och stadens gröna kulturvärden.  
Målet i Stockholms översiksplan är att var-
je stadsdel ska erbjuda områden för när-
rekreation som är lämplig för lek, motion, 
avkoppling, samvaro, skönhetsupplevelser. 

Kvalitativa gröna ytor anges i sociotop-
kartan som grön oas och i Parkplanen som 
kvarters- och stadsdelspark. Båda katego-
rierna nyttjas idag för rekreation.

Närhet till gröna ytor mäts enligt Stock-
holms stads parkriktlinjer med avstånd till 
specifika sociotoper. Ytterligare en modell, 
Alviksmodellen finns framtagen och an-
vänds som arbetsverktyg.

Närhet till parker
Riktlinjer för god närhet i Stockholm Stad är 200 m till grön 
oas, lekplats/naturlek, promenader och rofylldhet samt 500 m till 
blomprakt, bollspel, parklek, pulka, picknick. Riktlinjer enligt Al-
viksmodellen är 200 m till grönt rum, 500 m till grön mötesplats 
och 500 m till lekpark (se s. 17 för definitioner).

IDAG

• Husbys enklavstruktur gör att parkerna kan upplevas otill-
gängliga från bostäder i omgivande enklaver och därför kan-
ske inte nyttjas till sin fulla potential av Husbyborna i stort. 

• Närhet till kvarterspark (200 m från bostad) är otillräcklig i 
västra och östra Husby.  Nidarosparken planeras att uppgra-
deras till kvarterspark vilket skulle förbättra tillgången i öster.

• Norra Husby saknar tillräcklig närhet till stadsdelspark (500 
meter från bostad). 

• Alla boende har god tillgång till grön oas (enl. sociotopkartans 
definition, inom 200 m).

• Större delen av de boende har tillgång till grönt rum (enl. 
Alviksmodellens definition, inom 200 m), men med förbätt-
ringsmöjligheter i östra delen. Tillgången till grön mötesplats 
inom 500 m är god, med undantag för en del av norra Husby.

MÖJLIGHETER

• Nidarosparken - uppgradera för ökad parknärhet i nordöst.
• Husbyparken - uppgradera kvalitetsmässigt för att motsvara 

kriterier för stadsdelspark. Planer finns på parklek.  
• Grön kil till Husby Gård - utveckla med fickpark för stärkt 

koppling Husby gård, förbättrad parktillgång nordväst.
• Lyft fram parker i stadsbilden- med bättre visuell kontakt, 

tydligare stråk som knyter samman parker med målpunkter 
och gör dem kända för fler.

Parkyta per medborgare
I Alviksmodellen hänvisas till riktlinjer från UN Habitat där 
andelen park bör vara 15% av total yta samt New York PLA-
NYC där parktillgången bör vara minst 10 kvm/person.

IDAG

• Husby har ett högt tryck på parker och stadsrum, vilket ställer 
krav på utformning, yta och innehåll. 

• Parktillgången är acceptabel till något låg beroende på 
vilka ytor som mäts. Mätt på grön oas med lekplats enligt 
Sociotopkartan, är parktillgången 33 kvm/inv och utgör 
12 % av analysområdet. Av de gröna oaserna klassas 
inte alla som park i parkplanen. Parktillgången, mätt på 
befintlig parkyta enligt Parkplanens kvarters- och stads-
delsparker utgör endast 2,5 kvm/person och 4.9 % av ana-
lysområdet, vilket är lågt. Gröna oaser är alltså ett viktigt 
komplement till parkerna för att ge Husbyborna tillgång 
till tillräckligt stora rekreationsytor. 

• Järvafältets stora rekreationsytor inom promenadavstånd 
från Husby och med tillgänglighet via bilfria stråk är en 
värdefull resurs. Men detta kan inte ersätta behovet av 
bostadsnära rekreationsytor.

MÖJLIGHETER

• Förädla gröna oaser till rekreativa ytor för att säkra 
tillräcklig parktillgång ytmässigt. Tillför t.ex fickparker, 
gröna värden till stadsrum och centrum.

• Tillgängliggör Järvafältet ytterligare för att öka tillgången 
till naturreservatets rekreationsytor- utveckla stråk till 
fältet längs gröna kilar och gator även från norra Husby/
Hanstavägen. 

GRÖN STAD



Grön promenad  (sociotopkartan)

Kvarterspark 0,5-5 h

Stadsdelspark 5-50 h

Friluftsområde >50 h

Lekplats

Länk som saknas, grön promenad
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GRÖN STAD

Befintliga parker (kvarterspark, stadsdelspark) enligt Parkplan (2004),  
Gröna promenader enl. sociotopkartan (viktiga gångstråk).

Närhet till kvartersparker, 
inom 200 m 
Närhet till befintliga kvartersparker 
(enl. Parkplan Rinkeby -Kista) inkl.  
Nidarosparken som enl. SDF planeras 
uppgraderas till kvarterspark.  
Bristande närhet finns i västra och 
östra Husby. Om Nidarosparken  
uppgraderas till kvarterspark förbätt-
ras parktillgången i öster. 

T

T

T

Närhet till stadsdelsparker, 
inom 500 m
Närhet till befintliga stadsdelsparker 
(enl. Parkplan Rinkeby-Kista).  
Norra Husby saknar tillräcklig närhet 
till stadsdelspark. 
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HUSBY
12 108 inv.

AKALLA
8 572 inv.

KISTA
12 210 inv.
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Parkernas kvaliteter (sociotopvärden)
Kvaliteter har studerats utifrån de värdebegrepp som an-
vänds i sociotophandboken och sociotopkartan. 

IDAG

• Stadsdelens natur och topografi är varierad vilket ger 
gröna ytor av olika karaktär. 

• Kvaliteten och variationen av de publika rummens 
värden är generellt inte tillräcklig för locka till ett aktivt 
användande av bred grupp människor. Fler som vistas 
och en mer mixad grupp användare är, enligt SDF, 
önskvärt för tryggare, mer välanvända platser.

• Aktiviteter utgörs främst av sport och lek för yngre barn 
vilket ger en otillräcklig variation av värden. Brist på 
aktivitetsytor för äldre barn och ungdomar främst tjejer 
samt kvinnor. 

• Husby Gård har varierade sociotopvärden och är mål-
punkt för en bred målgrupp, men anses enligt synpunk-
ter från boende till SDF otillgänglig från stadsdelen. 

• Husbyparken, behöver, enl. SDF,  utvecklas för att bli 
användbar för bredare målgrupp. Parklek planerad.

• Lofotenparken med naturlek, vattenlek och umgängesy-
tor har ett gott utbud, men kan upplevas anonym för Hus-
bybor i stort. Ny fotbollsplan planerad. 

• Stadsbryn mot Järvafältet har sociotopvärden, men sak-
nar tillräckliga värden vid mötet med kilarna för en aktiv 
koppling stad-fält.

Jämförelse av Sociotopvärden
Riktlinjer för god parkstandard finns beskrivna i Den Gröna 
Promenadstaden. Som goda exempel framhålls parkstandar-
den för de delar av Södermalm och Kungsholmen som möter 
behov och kvaliteter med en rimlig skötselinsats.

JÄMFÖRELSE

• Enligt Sociotopkartans inventering saknar Husby parklek, 
picknick, löpträning, skogskänsla, utsikt, djurhållning, 
vattenkontakt, utomhusbad, naturupplevelse, båtliv, bad-
anläggning samt skate.

• Kungsholmen saknar löpträning, skogskänsla, djurhåll-
ning och naturupplevelse. 

• Södermalm saknar löpträning samt grillning.

SLUTSATS

• Utbudet av sociotopvärden är större på både Kungshol-
men och Södermalm än i Husby. 

• I Husby finns goda förutsättningar att tillföra sociotopvär-
den såsom parklek, picknick, naturupplevelse, badanlägg-
ning, djurhållning, utsikt, löpträning och skate. 

• Värden som vattenkontakt, båtliv, utomhusbad och skogs-
känsla i stor och lugn skog är däremot svårare att nyskapa.

MÖJLIGHETER

• Uppgradera värden i befintliga grönytor och parker 
och tillför värden för ett mer varierat utbud. Tillför 
sociotoper för aktivitet och gemenskap/samvaro som 
stärker identitet, tillhörighet och förståelse för området 
ex. parklek, picknick, naturupplevelse, utsikt, och skate.
Begränsa inte tillförandet av sociotopvärden till de typer 
som är definierade i sociotopkartan. Genom samverkan 
med föreningar, skolor etc. kan mer specifika värden 
väljas och valet förankras.

• Stärk de publika rummen som en gemensam neutral 
arena som alla kan känna sig trygga och välkomna till. 
Tillför varierade aktiviteter som ökar användbarhet över 
året, fokus på kvinnor, tjejer, äldre barn, äldre män. 

• Utveckla värden i stadsbrynet till Järvafältet och stärk 
tillgången till sociotopvärden i närmiljön genom för-
bättrade kopplingar till andra stadsdelar och Järvafältet.

• Uppgradera gröna oaser till välfungerande rekreations-
ytor med fler värden av högre kvalitet. Se över skötseln 
för att motsvara skötsel av parkytor.

GRÖN STAD
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Närhet till grönt rum 
inom 200 m 
Närhet till gröna rum  
(enl. Alviks-modellen), inom 200 
meter från bostad. Ett grönt  rum 
är en sociotopyta större än 0,2 ha, 
huvudsakligen vegetationstäckt, 
med lekmöjlighet (behöver ej vara 
iordningsställd), delvis solbelyst, 
med merparten mindre vägbuller än 
50-55 db.
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Närhet till grön mötesplats 
inom 500 m 
Närhet till gröna mötesplatser  
(enl. Alviksmodellen), inom 500 meter 
från bostad.  Ett grön mötesplats är 
en sociotopyta större än 1 ha, minst 
50 m bred, med plan gräsmatta på 
minst 0,5 ha som kan ha inslag av 
träd, delvis solbelyst.
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Närhet till gröna oaser 
Närhet till gröna oaser  
(enl. Sociotopkartan), inom 200 
meter från bostad.  En grön oas är ett 
rum med grönskande golv och väggar 
och årstidsväxlingar.

GRÖN STAD
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GRÖN STAD

Naturmark
IDAG

• God tillgång till naturmark i gröna kilar, längs Järvafäl-
tet och Hanstavägen. Naturen är, enl. SDF, ett uppskat-
tat inslag men boende upplever delvis naturpartier som 
otrygga och en barriär mellan Husbys olika delar. 

• Skogsytor och stråk ned till/längs Järvafältet upplevs 
bitvis otrygga enligt SDF p.g.a. avskildhet från bostads-
miljö samt låg genomsikt. Enl.polisen är dock inte den 
faktiska otryggheten (kriminalitet) högre här.

• Skogen vid Husby Gård är värdefull för aktiviteter, men 
bidrar enl. SDF till att målpunkten upplevs ligga skild 
från stadsdelen och otrygg för barn att gå till på egen 
hand. 

MÖJLIGHETER

• Uppgradera kopplingar genom skogspartier för ökad 
överblickbarhet och aktivera med varierade målpunkter. 

• Öka trygghet och användbarhet genom naturvårdande 
insatser som ökar sikt och lyfter fram karaktärselement.

• Bevara tillräckligt stora, sammanhängande skogspar-
tier (med bevarad skogskänsla) för rekreation, förskole- 
och skolverksamhet samt aktiviteter vid Husby Gård. 

Lekplatser
IDAG

• Lekplatser finns idag i Lofotenparken, Husbyparken,  
Nidarosparken, vid Husby Gård och på skolgårdar.

• Parkernas lekplatser har generellt lekutrustning av begrän-
sad variation och med fokus på yngre barn. 

• Tillgång till lekplatser (enl. sociotopkartan, inom 200 m)  
är god, men med förbättringsmöjligheter i Husbys utkanter.

• Alla boende i Husby har tillgång till lekplatser enligt Al-
viksmodellens definition (inom 500 m).

• Husby Gård utgör en stadsdelsöverbryggande mötesplats 
med lek, men det finns behov av fler målpunkter som lockar 
ungdomar och barnfamiljer m.m. från både Husby och an-
dra stadsdelar ex. temalek,  platser liknande parkourparken 
Tensta eller Akalla by.

MÖJLIGHETER

• Uppgradera lekplatser, komplettera med fokus äldre barn. 
• Tillför en stadsdelsöverbryggande lekfull/lekbar målpunkt. 

Planerade parkleken i Husbyparken kan utformas för detta.

Gröna promenader 

IDAG

• Husby har ett sammanhängande nät av gröna prome-
nader (Gångstråk av stor betydelse, enl. sociotopkar-
tan) som kopplar ihop flera av de stora målpunkterna, 
centrum, Husbyparken och Järvafältet. 

• Alla når en grön promenad inom 200 m från bostaden.

MÖJLIGHETER

• Uppgradera de gröna promenadernas rekreativa vär-
den och gröna karaktär, öka känslan av trygghet. 

• Se över promenadernas kopplingar till varandra,  till 
målpunkter och andra stadsdelar för att förbättra orien-
terbarhet och förståelse av promenadernas kontinuitet

• Förläng, uppgradera befintligt stråk längs Norgegatans 
östra del till grön promenad för ökad kontinuitet inom 
strukturen för gröna promenader.
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Slutsats
TILLGÅNG, NÄRHET, KVALITET

• Parktillgången (yta/person) är låg mätt enbart 
på ytor som anges som kvarterspark- och 
stadsdelspark i parkplanen. Med ytor klassade 
som gröna oaser (enl. sociotopkartan) inräk-
nat blir parktillgången acceptabel. De gröna 
oaserna är därmed viktiga för en tillräcklig 
parktillgång. 

• Närheten till gröna oaser är god för hela Hus-
by, men närheten till kvarterspark är otillräck-
lig i västra och östra Husby.  Nidarosparken 
planeras att uppgraderas till kvarterspark vilket 
skulle förbättra tillgången i öster. Norra Husby 
saknar tillräcklig närhet till stadsdelspark. 

T

T

T

Närhet till lekplatser 
inom 500 m
Närhet till befintliga lekplatser  
(enl. Alviksmodellen), med en  
sociotopyta större än 1000 kvm, 
utformad med variation av  
lekmöjligheter, med inslag av träd 
och delvis solbelyst.

T

T

T

Närhet till gröna promenader 
inom 200 m 
Alla når en grön promenad (Gångst-
åk av stor betydelse enl. Sociotopkar-
tan) inom 200 meter från bostaden. 
Promenadernas rekreativa karaktär, 
värden och kopplingar till varandra 
kan utvecklas.

T

T

T

Närhet till lekplatser 
inom 200 m
Närhet till befintliga lekplatser  
(enl. sociotopkartan). Lekplats ska 
enl. riktlinje Stockholm Stad nås inom 
200 meter från bostad.

GRÖN STAD

• För tillräckliga värden krävs en generell upprustning. 
SDF påtalar vikten av att utveckla mötesplatser för en 
bredare grupp för att öka tryggheten. Fokus på tillförda 
värden för tjejer, kvinnor, äldre barn. De ytor som klas-
sas som gröna oaser innehåller generellt inte värden av 
tillräcklig variation eller kvalitet.

• Tillgången till lekplatser är relativt god, men utbudet 
generellt bristfälligt för äldre barn. Ny parklek i Husby-
parken skulle förbättra tillgången i södra Husby. I norra 
Husby bör de lekbara mötesplatserna stärkas.

• SDF ser behov av utomhusmötesplatser för ungdomar, 
främst tjejer. 
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Habitatnätverk

En fungerande ekologisk infrastruktur är 
en viktig del av en grön stad. Husby ligger 
i anslutning till Järvafältet som utgör ett 
kärnområde för bl.a. ESBO. 

Här redovisas habitatnätverkskartor för 
barrskogsfåglar, groddjur, ESBO med 
syftet att tydliggöra hur befintliga sam-
band ser ut.

Habitatnätverk
IDAG

• Habitatnätverk för Barrskogsfåglar är det nätverk som 
är starkast inom analysområdet. Det finns representerat i 
olika grad längs de gröna kilarna, parkerna och naturmar-
ken. Idag bryts sambandet av centrum och bebyggelse 
mellan de södra gröna kilarna.

• Ett kärnområde för ESBO följer Husbys södra gräns mot 
Järvafältet och sträcker sig in i södra skogsområdet. 

• Habitatnätverk för groddjur finns söder om Husby och en 
bit in i Husbys norra del längs Hanstavägen.

• Nätverk för eklevande insekter finns ej i analysområdet.
• Planerad ny bebyggelse norr om Husby ex. i Odde kom-

mer att påverka och försvaga befintliga nätverk såvida 
inte särskilda åtgärder för att förhindra detta genomförs.

 

MÖJLIGHETER

• Knyt samman gröna kilstrukturen från norr till söder och 
eftersträva att habitatsamband för barrskogsfåglar värnas 
och kan kopplas samman genom Husby.

HABITATNÄTVERK

Habitatnätverk att värna/utveckla 
Habitatnätverket för barrskogsfåglar är starkast inom Husby idag. Eftersträva 
att koppla samman grönstrukturen genom Husby så att sambandet  för barr-
skogsfåglar stärks. 

T

T

T
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HABITATNÄTVERK

Habitatnätverk, Groddjur 
enl. Miljödataportalen, Stockholm Stad
På Järvafältet finns ett spridningssamband (möjligt) för groddjur 
som sträcker sig fram till Husby stadsdel. 

ESBO, 2013 
enl. Miljödataportalen, Stockholm Stad
Ett kärnområde för ESBO följer Husbys södra gräns mot Järvafältet och 
sträcker sig främst in i naturytorna mellan Husby och Kista respektive Akalla.

Habitatnätverk, Barrskogsfåglar 
enl. Miljödataportalen, Stockholm Stad
Habitatnätverket barrskogsfåglar är starkast inom Husby. 
Det sträcker sig norr och söder om Husby och följer naturytor 
in i stadsstrukturen.

Livsmiljö för skyddsvärda arter

Kärnområde

ESBO 2013, YTOR

Spridningszon

T

T

T

BARRSKOGSFÅGLAR

Hög tillgänglighet

Mycket hög tillgänglighet

Relativt hög tillgänglighet

Medel tillgänglighet

T

T

T

Spridning trolig

Spridning högst trolig

GRODDJUR

Spridning möjlig

T

T

T
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Utvecklingsmöjligheter

Här redovisas utvecklingsmöjligheter 
utifrån analysens slutsatser kring mötes-
platser, gröna strukturer, habitatnätverk 
och rörelsestråk. Utvecklingsmöjligheterna 
baseras på analysen samt input från 
Stadsdelsförvaltningen (SDF) och lokalpo-
lisen.

Värden att bevara och utveckla - generellt 

LÄTT ATT RÖRA SIG, BÄRANDE STRÅK

• Tydliggör bärande stråk för ökad orienterbarhet till mål-
punkter, grönytor och Järvafältet. Eftersträva att stråken 
ej passerar bostadsgårdar för ökad läsbarhet av gränsen 
mellan privat-publikt. 

• Utveckla, komplettera öst-västliga stråk för ökad genhet 
och en tydligare sammankopplad stad.

• Tillför trottoarer längs gator och tydliga cykelstråk så att 
gående och cyklister kan röra sig gent och säkert. 

SAMMANHÅLLET NÄT AV STADSRUM 

• Uppgradera mötesplatser för bredare målgrupp, fokus 
på äldre barn, unga tjejer, kvinnor, äldre män. Det saknas 
målpunkter som ex Tensta Parkour eller Akalla by. 

• Stärk centrum som gemensam neutral mötesplats, locka 
fler kvinnor, barn, äldre män att ta det publika rummen i 
anspråk. Tillför aktiviteter i samarbete med lokala fören-
ingar ex. stadsodling, uteschack, lekbarhet.

LOKALA MÅLPUNKTER

• Aktivera utemiljön vid etablerade inomhusmålpunkter med 
uteaktiviteter som stödjer och kompletterar inomhusfunk-
tion. Fokus på breddade målgrupper.

• Stärk utomhusmålpunkter. Komplettera befintliga parker, 
bollplaner med andra typer av aktivitetsytor som lockar 
bredare målgrupp för stärkt trygghet och social integration.

MÖTET MELLAN BYGGT OCH GRÖNT

• Skapa aktivt stadsbryn. Ny bebyggelse kan övervägas för 
aktiverat och tryggare möte. Fler publika målpunkter mot 
fältet som annonserar stadsdelen och stärker kopplingar 
till Järvafältet. Husby Gård kan stärkas som landmärke för 
Husby

LIVSKRAFTIG GRÖN INFRASTRUKTUR
Kilarna
• Förstärk upplevelsen av grönytornas kontinuitet genom 

hela Husby från Hanstavägen till Järvafältet. De gröna 
kilarna är viktiga för stadsbildens identitet och de boen-
des tillgänglighet till grönytor. 

• Utveckla levande möten mellan bebyggelse och kilar. 
Entréer, aktiva stråk, hus med framsida mot grönyta.

• Aktivera gångstråk längs kilar med pärlband av aktivite-
ter som ökar tillgänglighet till sociotopvärden och bidrar 
till ökad vistelse över dygnet och året.

• Stärk koppling Husby Gård ex. förläng Trondheimsgatan.

Gröna oaser
• Öka värdetätheten och variera utbudet/aktiviteterna för 

att locka ut fler och en mer blandad grupp människor.  
• Uppgradera gröna oaser. Tillför värden som ökar an-

vändbarheten för rekreation.

Skogen
• Locka fler att nyttja skogen. Naturvårdande insatser för 

ökad trygghet. Skapa skogsparker med naturlek, grill-
platser, motion, tillgängliggör med naturslingor etc. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER



Möjliga nya målpunkter som aktiverar stråk

Centrum torg, befintligt

Tvärstråk som uppgraderas, utvecklas

Gator som uppgraderas som stadstråk, med tro�oar
Ev förlängning av Trondheimsgatan

Husbystråket, gångstråk längs Järvafältet

Grönyta a� överväga för exploatering

Centralt gångstråk, befintligt

Gröna kilstråk, kontinuitet stärks

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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Sammanhängande gröna kilar 
Gröna kilarna stärks som stadsbildsele-
ment, för rekreation och habitatnätverk. 
Förtydligad kilstruktur med ökade 
kvaliteter, tydligare stråk förbättrar 
parktillgång, utbud av sociotopvärden 
och rörelsemöjligheter. Saknade länkar 
genom centrum stärks med inslag av 
träd, plantering, möblering etc.

Kontinuerliga tvärstråk 
Sammanhängande tvärstråk utvecklas 
för ökad genhet och orienterbarhet 
mellan enklaver, målpunkter, omgivande 
stadsdelar. Publika stråk läggs utanför 
gårdar för tydligare skillnad mellan 
publikt och halvprivat. Edvard Griegs-
gången uppgraderas med aktivitetsytor 
för främst kvinnor och barn för att öka 
trygghet i centrum.

Stadsbryn  
med Husby Gård som landmärke
Husby Gård kan stärkas som landmärke 
för Husby. Närmiljön bl.a. skogen 
används för aktiviteter och ger en 
inramning till den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön som bör bevaras 
även om exploatering nära gården 
övervägs. Exploatering som ramar in 
och ger mervärden till kilarna samt 
aktiverar stadsbrynet mot Järvafältet 
kan övervägas.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
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Husby stråket

Odde
Planerad ny 
stadsbebyggelse
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Tänkbara ytor bebyggelsekomplettering 
Husbys gröna strukturer behövs för att upprätthålla en god 
parktillgång. Ny bebyggelse bör tillföra värden som stärker de 
publika gröna platserna, torgen och stråken.
 
PARKERINGSDÄCK, MARKPARKERING

• Aktivera stadens mellanrum med bostadskomplement på 
parkeringsdäck/markparkering. Levandegör bottenvåningar 
mot gator, öka entrétäthet och utveckla gator till stadsstråk. 

GRÖNA KILARNA

• Överväg bostadskomplettering i strategiska lägen med syfte 
att aktivera stadsbrynet, skapa levande möten mellan stads-
del och gröna ytor samt öka tryggheten för publika stråk. En 
avvägning får ske så att återstående grönyta blir tillräckligt 
bred för att bibehålla rekreativa värden.

• Gröna kilarna är ett identitetskapande stadsbyggnadsele-
ment. Ny bebyggelse mot kilarna bör rama in, stärka och 
aktivera kilarnas gröna rum samt bidra till att lyfta fram 
kilarna som ett framträdande grönt stadslandskap.

Begränsningar vid en exploatering
SAMMANHÄNGANDE GRÖNA KILARNA

• Bryt ej de gröna kilarnas kontinuitet med ex. tvärgående 
stråk för biltrafik så att tillgängligheten till Järvafältet 
begränsas.

• Bevara tillräckligt breda gröna ytor i kilarna så att 
användbarhet, habitatsamband och visuella kopplingar/
upplevd tillgänglighet till Järvafältet ej begränsas.

• Värna Husby Gårds kulturhistoriska sammanhang genom 
att bevara skog och natur i anslutning till gården. 

PARKTILLGÅNG

• Försämra ej parktillgången avseende yta. 

Utvecklinsgmöjligheter vid en exploatering 
SAMMANHÄNGANDE, TYDLIGA RÖRELSESTRÅK

• Tillför trottoarer längs gator i strategiska lägen.
• Tydliggör bärande stråk utformningsmässigt.
• Tydliggör öst-västliga tvärstråk utformningsmässigt.

MÖTESPLATSER FÖR ALLA

• Uppgradera befintliga mötesplatser och tillför nya för att 
aktivera främst bärande stråk, centrum och stadsbrynet 
mot Järvafältet. Engagera befintliga verksamheter och 
föreningar för att förankra utformning/innehåll. Unga 
tjejer, äldre barn, kvinnor bör ges möjlighet att påverka 
då detta är prioriterade målgrupper.

LYFT GRÖNA KILAR VISUELLT OCH KVALITATIVT

• Knyt ihop de gröna kilarna visuellt genom hela Husby 
med förstärkande åtgärder i ex. centrum så att upple-
velsen av de gröna kilarna som ett sammanhängande 
grönt stråk från Hanstavägen till Järvafältet stärks.

• Tillför/uppgradera värden som stärker de gröna ki-
larna som användbara, kvalitativa rekreationsytor.

• Ny bebyggelse bör bidra till att tydligare definiera och 
levandegöra mötet mellan stadsdel och gröna kilar.

STADSBRYNET MOT JÄRVAFÄLTET

• Aktivera och tydliggör mötet mellan stad och fält 
genom att tillföra aktivitetsytor i strategiska lägen, 
utforma ev. bebyggelse för att annonsera/öppna upp 
Husby mot fältet.

PARKER/GRÖNA OASER

• Tillför nya värden och uppgradera befintliga så att an-
vändbarheten och kvaliteten som rekreationsyta ökas 
och lockar en bredare grupp besökare, över större del 
av året. Utforma för att klara ett högre besökstryck.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
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Befintlig grön mark

Befintligt parkeringsdäck

Befintlig markparkering

T

T

T

Trottoarer till gator
Förbättra gatornas funktion som stads-
stråk för gående och cyklister genom 
att tillföra trottoarer och tydliggöra 
cykelstråk.Gatorna nyttjas av gående 
idag för att nå målpunkter som byss-
hållplatser och för cyklister är gatan 
viktig för att kunna röra sig gent och 
nivåmässigt plant.

Tänkbara bebyggelseytor 
Förtätning bör i första hand ske inom 
befintlig bebyggelsestruktur ex. par-
keringsgarage, markparkering. Inom 
gröna ytor kan bebyggelse övervägas 
för att tillföra mervärden till gröna rum 
och publika stråk.
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