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Sammanfattning

Stockholm Stad utreder möjligheterna 
till ny bebyggelse i Kista bl.a. längs Han-
stavägen. Stadens syfte med bebyggelse 
här är att förstärka Hanstavägen som 
stadsgata samt stadsbyggnadsmässigt 
knyta ihop Husby med Kista. 

Denna studie har tagits fram som del av 
stadens strategiska planeringsunderlag 
för utvecklingen av Kista.  
Uppdraget omfattar att studera ett urval 
av förutsättning för nybyggnation bl.a. 
topografi, terräng, habitatnätverk och 
parktillgång

 

Husby idag
• Analysområdet består av kuperad naturmark med en 

planare yta mot Hanstavägen. Området möter Kista mot 
norr och Husbys typologiskt sammanhållna bebyggelse 
i söder. Husby, Hanstavägen och Kista kopplas ihop av 
gång- och cykelstråk längs förlängningar av Husbys 
parker och gröna kilar. De gröna länkarna är av rekrea-
tiv och ekologisk betydelse. 

• Parktillgången är acceptabel till låg avseende yta/med-
borgare. Närheten till parker är bristfällig i norra Husby 
och parkernas kvaliteter är överlag bristfälliga.  

• Habitatnätverk för barrskogsfåglar är starkt i analysom-
rådet. Planerad ny bebyggelse kommer att påverka och 
försvaga befintligt habitatnätverk såvida inte åtgärder för 
att förhindra detta vidtas.

Förutsättningar för byggnation 
• Den planare ytan närmast Hanstavägen är topografiskt 

okomplicerad att bebygga och grönstrukturen här är inte 
lika värdefull för habitatsamband. Angöring kan anordnas 
via tillgängligt lutande tvärgator (1-3%) från Hanstavä-
gen. Vid en byggnation förväntas Hanstavägen breddas 
motsvarande planerad utformning vid Kista. Detta tar en 
del av den plana ytan tas i anspråk. 

• Den brant lutande delen, bitvis med lutningar mellan 20-
60%, har nivåskillnader som innebär souterränglösningar 
i 1-2 våningsplan. Att bygga i den skogsbevuxna slänten 
innebär att värdfull natur för habitatnätverk barrskogsfåg-
lar tas i anspråk. Ytans begränsade bredd innebär också en 
utmaning avseende respektavstånd till befintliga hus. 

• För bebyggelse högre upp i terrängen finns behov av en 
kompletterande angöringsgata. Nivåskillnaderna innebär 
att tvärgatorna på den plana, lägre delen inte når de högre 
liggande byggnaderna. En angöringsgata (lutning 2-5%) 
kan anordnas i sträckningen för befintlig gång- och cykel-
väg. Detta tar yta i anspråk vilket påverkar den byggbara 
ytans bredd och möjligt urval av hustyper. 

• Byggbara ytor inom analysområdet innebär andra hus-
typer än Odde i Kista, då ytorna generellt är mindre.  

Förutsättningar för parktillgång 
• De gröna sambanden i förlängningen av Husbys gröna kilar/

parker bör tydliggöras genom ny stadsmiljön och utvecklas 
till mer levande, rekreativt och ekologiskt värdeskapande 
stadslänkar. Om fler bostäder tillkommer behöver parkyta 
tillskapas och befintliga parker utvecklas för att boende ska 
kunna erbjudas en god parkstandard. 

Förutsättningar för habitatnätverk
• Upprätthållande av habitatsamband för barrskogsfåglar bör 

värnas genom att en grön koppling bibehålls längs kilarna 
mellan Husby och Akalla respektive Kista. Ett habitat-
nätverk som förblir sammankopplat med projekt Odde 
kan värnas genom att kvalitativa gröna samband bevaras 
tvärs en eventuell bebyggelsestruktur. Längs Husbys norra 
bebyggelsefront bör ett samband bevaras i nord-sydlig 
riktning så att habitatnätverket bibehålls intakt runt Husby. 
Sambandet för barrskogsfåglar kan också stöttas inom en 
bebyggelsestruktur genom ex. barrträd som gatuträd, gröna 
tak.
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Inledning
INLEDNING

Stockholm Stad utreder möjligheterna 
till ny bebyggelse i Kista bl.a. längs Han-
stavägen. Stadens syfte med bebyggelse 
här är att förstärka Hanstavägen som 
stadsgata samt stadsbyggnadsmässigt 
knyta ihop Husby med Kista. 

Denna studie har tagits fram som del 
av stadens strategiska planeringsun-
derlag för utvecklingen av Kista. Up-
pdraget omfattar att studera ett urval 
av förutsättning för nybyggnation bl.a. 
topografi och terräng, habitatnätverk och 
parktillgång

Tre huvudförutsättningar för bebyggelsekomplettering 
studeras i arbetet:
• Topografiska förutsättningar- byggbarhet m.h.t.  

terrängens lutningsförhållanden
• Upprätthållande av habitatnätverk - befintliga nätverk 

och behov av samband.
• Parktillgång - Behov av parktillgång, lämpliga gröna 

ytor att värna och utveckla.

Avgränsning och underlag
Analysområdet omfattar ett långsträckt naturområde längs 
Hanstavägens södra sida i Husby stadsdelsområde. Detta 
refereras fortsättningsvis till som analysområdet. 

En mer utförlig analys av grönytetillgången i Husby har 
tagits fram tidigare: Husby grönstrukturanalys, 170322, 
Stockholm Stad och Landskapslaget AB. 

    

Uppdrag
Denna studie syftar till att kunna användas som underlag för 
en eventuellt framtida markanvisningar för ny byggnation 
i naturområdet vid Hanstavägen i Husby. I studien redovi-
sas inte hur området bör bebyggas, utan enbart ett urval av  
förutsättningar för byggnation. 

En utgångspunkt för Stockholm Stads ambition med att 
överväga bebyggelse i analysområdet är att förstärka 
upplevelsen av Hanstavägen som stadsgata samt stadsbygg-
nadsmässigt knyta ihop Hanstavägen och planerad bebyg-
gelse i Kista med intilliggande Husby. En komplettering av 
stadsbebyggelsen ska ske med hänsyn till befintliga habitat-
nätverkssamband och de boendes tillgång till rekreativa ytor. 
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Förutsättningar för byggnation
TOPOGRAFI TERRÄNG

Topografi och terräng

Analysområdet består av en plan, öppen 
yta mot Hanstavägen och en 
skogsbevuxen, kraftigt kuperad del mot 
Husby. 
Terrängen innebär en utmaning för angöring 
och bebyggelseplacering. Tillsammans med 
Husbys sammanhållna och mot norr tydligt 
avgränsade typologi gör skog och terräng 
att Husby och Hanstavägen idag upplevs 
påtagligt åtskilda.

Här redovisas en analys av de topografiska 
förutsättningarna för ny bebyggelse och 
topografins påverkan på angöring och 
byggbarhet.

Topografi och stadssamband
IDAG 

• Analysområdet består av naturmark som sluttar från 
Husby ner mot Hanstavägen. Närmast Husby är marken 
skogsbevuxen och kuperad. I de brantaste delarna är 
lutningarna mellan 20-60%. Mot Hanstavägen finns en 
relativt plan öppen yta som varierar i bredd. 

• Sambanden mellan Husby, Hanstavägen och Kista 
består idag av gång- och cykelstråk längs förlängningar 
av Husbys parker och gröna kilar. Dessa är av rekreativ 
och ekologisk betydelse bl.a. utgör de en viktig del av 
habitatnätverket för barrskogsfåglar. 

MÖJLIGHETER

• De planare delarna närmast Hanstavägen är topografiskt 
okomplicerade att bebygga, men kräver hänsyn till att 
marken består av lera. 

• I den mest brant lutande terrängen kan nivåskillnaderna 
innebära att 1-2 våningsplan får en mörk sida mot berget.

• I förlängningen av Husbys gröna kilar/parker bör de 
publika parkrummens kontinuitet tydliggöras fram till 
Hanstavägen. De gröna sambanden bör bevaras som 
parkstråk genom stadsmiljön och utvecklas till mer le-
vande, rekreativt och ekologiskt värdeskapande stadslän-
kar mellan Husby och Kista. En byggnation bör stärka, 
aktivera och öka tryggheten i dessa gröna stråk.
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Nidarosparken 
kan utvecklas till 
kvarterspark

Grön oas som 
kan utvecklas till  
kvarterspark

Planerad park i ny 
bostadsmiljö, Odde

Husby centrum

Husbyparken

Hanstavägen

Befintlig  gång- /cykelbro

Befintlig gång- /c
ykelbro

Möjliga lägen för stadskopplingar (stråk) mellan 
Kista, Hanstavägen, Husby
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Kuperad yta, morän/växellagringar

Gröna samband

Befintliga gång- och cykelstråk, Husby

TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN OCH STADSSAMBAND

TOPOGRAFI TERRÄNG
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Terränganalys, befintliga lutningsförhållanden enl. grundkartan, Stockholms stad Byggnadsgeologisk karta, 1980 enl. Miljödataportalen, Stockholms Stad
Analysområdet består till större delen av lera närmast Hanstavägen. I den högre 
liggande terrängen består marken av morän och berg i dagen.

TOPOGRAFI TERRÄNG
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PRINCIPER FÖR BYGGNATION OCH ANGÖRING

Principer för byggnation
IDAG 

• Området ligger mellan den nya planerade bebyggelse i 
Kista, projekt Odde markerat med rött i öster, och Hus-
bys typologiskt sammanhållna bebyggelse från 1970-ta-
let i väster. Husbys bebyggelse bildar en stadsmässigt 
sammanhållen enhet med en yttre gräns mot norr som 
upplevs som en tydligt markerad baksida mot skogen 
ovanför Hanstavägen. Husbys typologi och nivåskillna-
den till Hanstavägen bidrar till att Husby upplevs påtag-
ligt avskild från Hanstavägen, både visuellt och fysiskt. 

• Den nya bebyggelsen i Odde följer terrängen ner till 
Hanstavägen och stärker upp Hanstavägen som stads-
gata. Oddes bebyggelse är en blandning av stadskvarter 
och terränganpassade  hus med gavel mot gatan. 

OVAN: YTOR SOM UTREDS FÖR BYGGNATION OCH ANGÖRINGSPRINCIPER

MÖJLIGHETER

• Utformning och placering av ny bebyggelse bör ske med 
syftet att knyta samman Husby och Hanstavägen samt 
stärka Hanstavägen som stadsgata. 

• I mötet med Husby får en avvägning ske mellan målet 
att knyta samman stadsmiljön och behovet av ett res-
pektavstånd mellan nytt och gammalt samt bevarande av 
värdefulla rekreationsytor/habitatnätverksamband. 

• Mot Hanstavägen bör ny bebyggelse och dess stråk an-
passas till den planerade bebyggelsen i Odde.

• De sammanvägda förutsättningarna för angöring och 
terräng ger situationer där olika typ av bebyggelse bör 
beaktas. Val av angöringsprincip påverkar ex den bygg-
bara ytans bredd. Omfattningen av intrång i den branta 
terrängen påverkar ljusinsläpp, hustyper och möjlighet att 
upprätthålla habitatsamband.

Möjliga ytor för bebyggelse

Ny angöringsgata
Bef gång- och cykelväg
Ny gång- och cykelväg
Yta som utreds för 
bebyggelse

Planerad ny  
bebyggelse, Odde
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Principer för angöring
IDAG

• Angöring med bil till bebyggelsen i Husby sker via tra-
fikseparerade återvändsgator kopplade till Norgegatan.

• Angöring till planerad bebyggelse i projekt Odde på 
Kistasidan sker via tvärgator från Hanstavägen samt 
för några byggnader från angöringsparkering längs 
Hanstavägen och via garage med infart från tvärgator 
till Hanstavägen.  

MÖJLIGHETER

• Vid byggnation förväntas Hanstavägen att breddas för 
tillägg av bl.a. angöringsparkering motsvarande sektio-
nen mot Odde. Detta innebär att del av den plana ytan 
närmast Hanstavägen tas i anspråk för gatubreddning.

• På den plana ytan kan angöringsgator med tillgängliga 
lutningar på 1-3% anordnas. Här kan både bostäder och 
garage angöras via tvärgående angöringsgator och ett 
relativt brett område närmast Hanstavägen kan bebyg-
gas samtidigt som natur närmast Husby kan bevaras. 

• Den kuperade delen är svår att nå via tvärgator från 
Hanstavägen då nivåskillnaderna gör att tvärgatorna på 
den plana, lägre delen inte når de högre liggande bygg-
naderna med tillgängliga lutningar. 

FIGUR OVAN: LUTNINGSFÖRHÅLLANDEN ANGÖRINGSGATOR OCH STRÅK

30-50%
20-30%
10-20%
5%
4%
3%
1-2%

Planerad park, 
Odde

Nidarosparken

FIGUR TILL VÄNSTER: GRÖNA SAMBAND OCH PARKER ATT UTVECKLA

• En angöringsgata kan anordnas i sträckningen för be-
fintlig gång- och cykelväg. Idag lutar den ca 2-5% och 
kan nås tillgängligt från Hanstavägen via tvärgator 
(1-3% lutning) i den mittre eller södra delen. I norra 
delen är det inte möjligt att ansluta till Hanstavägen 
med tillgängliga lutningar. En angöringsgata parallellt 
med Hanstavägen tar yta i anspråk på bekostnad av 
byggbar yta och naturvärden. Detta ger i delar smala 
ytor som begränsar byggbarheten och urvalet av 
hustyper.  

• Höjdskillnaderna möjliggör upphöjda gårdar med 
parkeringsgarage, där gårdarna kan koppla naturligt 
till ex en angöringsgata i befintlig gång- och cykelväg.
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PRINCIPER FÖR BYGGNATION OCH ANGÖRING

Slutsatser bebyggelse och angöring
• Ytan närmast Hanstavägen är plan och lämpar sig för 

bebyggelse. Avståndet till befintlig bebyggelse är stort och 
grönstrukturen här bedöms inte lika värdefull. Om Hans-
tavägen breddas med angöringsparkering etc motsvarande 
planerad sektion mot kv Odde minskas den plana ytan (1,3, 
5, 7, 8, 9). Byggbar yta minskas också om befintlig gång- 
och cykelväg omvandlas till angöringsgata. 

• En angöringsgata längs gc-vägens sträckning ger möjlighet 
att nå bebyggelse högre upp i terrängen mot Husby men 
tar plats, vilket begränsar byggbar yta och möjligheten att 
bebygga ytorna 4 och 6.  

• En angöringsgata längs gång-/cykelvägen och en byggna-
tion på ytorna 2,4,6 begränsar möjligheten att bevara habi-
tatnätverk samt bibehålla respektavstånd till befintliga hus 
i Husby. Terränganpassning utan att kvaliteter avseende 
dagsljus, utemiljö, solläge begränsas behöver avvägas för 
ytorna 2,4,6 då terrängen 1-2 souterrtängvåningar. Utan 
angöringsgata finns ökat utrymme för hus på ytan närmst 
Hanstavägen som kan nås via tvärgator. 

• Byggbarheten i analysområdet ger delvis andra strukturer 
än kv Odde i Kista, då ytorna generellt är mindre.  

• Möjligheten att utforma en smalare angöringsgata än den 
antagna bredden 15.5 m i gång-/cykelvägens sträckning kan 
diskuteras. En smalare gata ger mindre ingrepp i terrängen, 
men eventuellt också mindre ljusinsläpp till byggnader med 
mörk sida mot slänten. 

2

3
4

5
6

7

8

9

1

Möjliga ytor för bebyggelse

Ny angöringsgata
Bef gång- och cykelväg
Ny gång- och cykelväg
Yta som utreds för 
bebyggelse

Möjliga ytor för bebyggelse

Ny angöringsgata
Bef gång- och cykelväg
Ny gång- och cykelväg
Yta som utreds för 
bebyggelse
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TERRÄNGSEKTIONER
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PARKTILLGÅNG

Parktillgång

I både Husby och Kista är parktillgången  
acceptabel till låg avseende yta/medborgare 
och närhet till parker. Parkernas kvaliteter är 
överlag bristfälliga. 

Vid en bebyggelsekomplettering finns ett be-
hov av att utveckla parkmark samt tillföra 
värden som ökar parkernas användbarhet 
och variation.

Parkyta per medborgare
I Alviksmodellen ”Mäta friyta” hänvisas till riktlinjer från UN 
Habitat där andelen park bör vara 15% av total yta samt New 
York PLANYC där parktillgången bör vara minst 10 kvm/per-
son.

IDAG

• Parktillgången (yta/person) är låg mätt enbart på ytor som 
anges som kvarterspark- och stadsdelspark i parkplanen, 
2,5 kvm/invånare och 4,9% av Husby. Med ytor klassade 
som gröna oaser (enl. sociotopkartan) inräknat blir parktill-
gången acceptabel, 33 kvm/invånare och 12% av Husby. 

• Järvafältets stora rekreationsytor ersätter inte behovet av 
bostadsnära rekreationsytor.

MÖJLIGHETER 

• När fler bostäder tillkommer längs Hanstavägen behöver 
parkyta tillskapas och befintliga parker utvecklas för att 
boende i området idag samt nya boende ska kunna erbju-
das en god parkstandard avseende kvantitet. 

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. 

IDAG

• Närheten till gröna oaser är god för hela Husby, men 
närheten till kvarterspark är otillräcklig i västra, norra 
och östra Husby. Nidarosparken planeras att uppgrade-
ras till kvarterspark vilket skulle förbättra tillgången i 
öster. Norra Husby saknar tillräcklig närhet till stads-
delspark.

MÖJLIGHETER

• För en tillräckligt god parkstandard avseende närhet 
behövs fler parker i norra delen av Husby och i när-
heten av Hanstavägen. För boende vid Hanstavägen 
finns tillgång till park i Odde samt i Husby, men till-
gängligheten begränsas av brant terräng och trafiken 
på Hanstavägen. 

• Nidarosparken med en förlängning till Odde samt 
grönytan i anslutning till Fryshuset kan bli nya 
kvartersparker. Fickparker med rekreativa värden kan 
integreras i en ny bebyggelsemiljö. 

• Nya parkmiljöer bör strukturmässigt bidra till att 
koppla samman Husby och Odde samt utformas för 
att vara tillgängliga för boende i Husby och Odde/
Hanstavägen. 

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

IDAG

• De ytor som klassas som gröna oaser i Husby idag 
innehåller generellt inte värden av tillräcklig variation 
eller kvalitet. 

MÖJLIGHETER

• Längs Hanstavägen finns få sociotopvärden utöver 
grön promenad. Vid en exploatering av området finns 
ett behov av att tillskapa gröna sociotopytor av hög 
kvalitet. SDF påtalar vikten av att utveckla mötes-
platser med kvaliteter som lockar en bredare grupp 
användare för att skapa mer flexibla parkrum och öka 
tryggheten. 
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Närhet till kvartersparker, 
inom 200 m 
Närhet till befintliga kvartersparker (enl. Parkplan Rinkeby -Kista) inkl.  
Nidarosparken som enl. SDF planeras uppgraderas till kvarterspark 
samt Oddeparken som tillkommer enl nya planer. För en god tillgång till 
kvartersparker från analysområdet behöver Odde och Nidarosparken 
uppgraderas till kvartersparker.

Närhet till stadsdelsparker, 
inom 500 m
Närhet till befintliga stadsdelsparker (enl. Parkplan Rinkeby-Kista).  
Analysområdet saknar tillräcklig närhet till stadsdelspark idag. En utveckling 
av befintlig grönyta i anslutning till Kista gård skulle förbättra tillgången till 
Stadsdelsparker.

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 årstidsväxling-
ar. Tillgången till gröna oaser är god från analysområdet. Barriärer i form 
av gator och terräng begränsar tillgängligheten.
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Planerad park, 
Odde

Nidarosparken

T

T

T

Planerad park,
 Odde

Nidarosparken

Husbyparken

Lofotenparken

Möjlig ny stadsdel-
spark  i anslutning till 
Kista Gård
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HABITATNÄTVERK

Habitatnätverk

Naturmarken längs Hanstavägen är en 
viktig del av det befintliga habitatnätver-
ket för barrskogsfåglar. Vid en byggnation 
längs Hanstavägen försvinner ytor av stor 
betydelse för habitatnätverket. För att 
upprätthålla en ekologisk infrastruktur bör 
habitatkopplingar bibehållas genom an-
alysområdet vid en eventuell byggnation.

Här redovisas dagens habitatnätverk 

genom området samt möjliga kopplingar 
som kan bibehållas vid utvecklingen av 
området.

Habitatnätverk
IDAG

• Habitatnätverk för barrskogsfåglar är det nätverk som är 
starkast både inom Husby som helhet och inom analys-
området. 

• Habitatnätverk för eklevande insekter samt groddjur finns 
inte inom analysområdet. Analysområdet utgör inte heller 
ett värdefullt område enligt ESBO.

• Planerad ny bebyggelse i Odde och en eventuell 
byggnation av analysområdet kommer att påverka och 
försvaga befintligt habitatnätverk för barrskogsfåglar 
såvida inte åtgärder för att förhindra detta vidtas.

MÖJLIGHETER

• Upprätthållande av habitatsamband för barrskogsfåglar kan 
värnas genom att den gröna kilstrukturen inom Husby vär-
nas och utvecklas för att knytas samman från norr till söder 
samt genom analysområdet till Odde.

• Ett längsgående nord-sydligt stråk av natur kan beva-
ras mellan Husbys befintliga byggnader på höjden och 
eventuell ny bebyggelse närmare Hanstavägen för att värna 
sambanden för barsskogsfåglar.

• Ett habitatnätverk som förblir sammankopplat med Odde 
kan värnas genom att kvalitativa gröna samband bevaras 
tvärs en eventuell bebyggelsestruktur i ex förlängningen av 
husbys gröns kilar.
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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. Vid 
byggnation och utveckling av stadsdelens gröna ytor är det önskvärt att 
eftersträva att habitatnätverket för barrskogsfåglar upprätthålls.  

BARRSKOGSFÅGLAR

Hög tillgänglighet

Mycket hög tillgänglighet

Relativt hög tillgänglighet

Medel tillgänglighet

Samband habitatnätverk

Potentiellt stärkt samband
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