Kista Äng

Stadsbyggnadsprogram
Detaljplan Kista Äng
Dnr 2013-09481

Inledning
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är en utbyggnad av planområdet till en blandad
stadsdel där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans
bygger en levande stadsmljö för boende och besökare i Kista. Kista Äng
bygger på en kvartersstruktur som i huvudsak består av bebyggelse med
höjder som varierar mellan sex och åtta våningar. Mot områdets inre
rum uppförs en mindre del av bebyggelsen i en lägre skala mellan tre
upp till fyra våningar där byggnader får ett uttryck av stadsradhus. Den
täta kvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park om
ca 2,3 ha i västra delen av planområdet. Arkitekturen i området ska vara
av mycket hög kvalitet och möta visionen för Kista Science City och den
internationella känslan som är en av Kistas förutsättningar och kvaliteter.
Området föreslås inrymma ca 1600 bostäder, varav ca 950 bostadsrätter,
ca 400 hyresrätter och ca 240 lägenheter för ca 400 studenter i en blandning av enskilda studentlägenheter samt kompisboenden. En F-6 skola
för ca 630 elever och 12 förskoleavdelningar planeras i området. Föreskriven byggrätt för skolbyggnaden lämnar en marginal för utökning av
antal elever i skolan upp till 900. Totalt tolv servicelägenheter och två
gruppbostäder med tolv respektive sex lägenheter planeras i området.

Status
Stadsbyggnadsprogrammet behandlar stadsbilden, byggnadernas utformning och markens anordnande och är utgångspunkt och vägledning vid bygglovprövning. Till programmet hör även plankarta med
planbestämmelser, Dp 2013-09481, och planbeskrivning där planområdets utformning och karaktär i övrigt framgår.
Detta stadsbyggnadsprogram är utarbetat gemensamt av staden och
byggaktörerna. Det är därigenom en ömsesidig handling och en gemensam avsiktsförklaring. Innehållet har vuxit fram från stadsbyggnadskontorets allmänna stadsbyggnadsprinciper genom ett samlat projektarbete där byggaktörerna och deras arkitekter deltagit. I programmet
redovisar byggaktörerna sina respektive projekt och utformningen av
den allmänna platsmarken har tagits fram i samråd med exploateringskontoret och trafikkontoret.

Medverkande
Stadsbyggnadsprogrammet har utarbetats av Monika Rudenska och
Sebastian Wahlström Klampfl på planavdelningen på Stockholms
stadsbyggnadskontor.
Landskapslaget har arbetat med gestaltningskonceptet och utformningen av de allmänna platserna i uppdrag av exploateringskontoret.
Den nya bebyggelsen har utformats av 8 arkitektteam på uppdrag av
medverkande byggaktörer.
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Vision

Flygbild från norr över Kista

Tyngdpunkt Kista, översiktsplanen

Kista Science City
I början av 2000-talet gick näringslivet, akademin och Stockholms stad samman kring en
gemensam vision för skapandet
av det nya Kista Science City. Visionen involverade och stöddes
även av Kistas omgivande kommuner Sollentuna, Sundbyberg,
Solna och Järfälla. Stockholms
kommunfullmäktige godkände
2001 en framtidsbild för Kis-
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ta – ett samhälle med boende,
näringsliv och skola i nära samverkan. En målsättning för Kista
Science City är att ge såväl nya
som befintliga företag i Kista
goda förutsättningar för expansion i en dynamisk stadsmiljö med
levande gatustråk. En annan är
att stärka integrationen mellan
bostads- och företags-områdena. Som ett led i arbetet med att
förverkliga Kista Science City
godkände Stockholms kommunfullmäktige i september 2003
en strukturplan för bebyggelse
och gator i Kista samt tog inriktningsbeslut om utbyggnaden av
det nya gatunätet.
Under de senaste åren har Kista byggts ut successivt med nya
kontor, hotell och bostäder, bl.a.
Kistahöjden, Victoria Tower,
Kista Torn, Kistamässan och

nyligen NOD-kvarteret. Drygt
tio år efter Vision 2000 är Kista
Science City en av Stockholmsregionens kraftigaste tillväxtmotorer, det största ICT-klustret i
Europa, och ett av de fem främsta ICT-klustren i världen.
Enligt en uppdaterad vision ska
Kista Science City genom fortsatt
tillväxt inom näringsliv och akademi i en kulturellt levande stad
vara en av världens ledande science cities. Här finns en internationell känsla i allt från stadens
arkitektoniska uttryck till utbud
av shopping, från service till mötesplatser, från nöjen och rekreation till kultur och evenemang
– en dynamisk levande stadsdel.

Kings Cross, London

Hornstulls marknad

Ginza, Tokyo

Highvalley skatepark

Leidseplein, Amsterdam

Barbican lake terrace, London

Borough Market, London

Kings Cross, London

Kista Äng
är ett viktigt utvecklingssteg
mot ett funktionsblandat Kista
och utgör det andra större projektet med bostäder efter Kista
gård. Kista gård banade väg för
bostäder i företagsklustret och
blev startskottet för att planera
för blandstaden Kista - Kista Science City. Planeringen av Kista
Äng har en hög ambitionsnivå
och blir vägledande för den fortsatta utvecklingen av Kista Science City. Stadsutvecklingen ska
leda till ett Kista som kan vara

både kontor och stadsliv, urbana torg och parkmiljöer, höga
hus och låga hus, blandstad och
djärvare arkitektur. Kista har en
internationell känsla, här samlas
internationella företag, forskare,
studenter och invånarne med
många olika bakgrunder från
världen över. Det är en tillgång
och ger utrymme att skapa något
utöver det vanliga. Denna mångfald och kreativitet bör avspeglas
i i den byggda miljön, i arkitekturen och det urbana rummet.

“Visionens Kista är en levande
stadsmiljö med människor i rörelse de flesta av dygnets timmar.
Arkitekturen kännetecknas av
modernitet och spets med entréer
mot gatulivet och naturliga mötesplatser. Kulturlivet blomstrar.
Här lockar ett världsledande center för digital konst och kultur, ett
framstående bibliotek och en av
Stockholms mest innovativa och
experimenterande kulturscener.”
Kista Science City - Vision och strategi
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Strukturplan

Kista strukturplan

Volymskiss över Kista Äng, Nyréns arkitektkontor

8

Strukturplan Kista Äng

Strukturplan
Kista Science City
Stockholms kommunfullmäktige godkände 2001 en framtidsbild för Kista – ett samhälle med
boende, näringsliv och skola i
nära samverkan. En målsättning
för Kista Science City är att ge
såväl nya som befintliga företag
i Kista goda förutsättningar för
expansion i en dynamisk stadsmiljö med levande gatustråk.

Strukturplan
Kista Äng
En annan är att stärka integrationen mellan bostads- och företagsområdena. Som ett led i
arbetet med att förverkliga Kista
Science City godkände Stockholms kommunfullmäktige i
september 2003 en strukturplan
för bebyggelse och gator i Kista
samt tog inriktningsbeslut om
utbyggnaden av det nya gatunätet.

Arbetet med att rita en strukturplan för Kista Äng påbörjades
2013 då tre arkitektkontor bjöds
in till ett parallellt uppdrag.
Nyréns arktitektkontors förslag
till strukturplan användes som
underlag för det fortsatta arbetet
med strukturen inom planarbetet. Inom planarbetet har strukturplanen vidareutvecklats och
bearbetats utifrån ett analys- och
utredningsarbete i samarbete
med berörda förvaltningar. Innehållet i strukturplanen presenteras i följande kapitel.
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Koncept
Strukturen för Kista Äng bygger på ett koncept med tre vägledande delar; Kilen, Stadsbilden och Gatustrukturen. Tillsammans bildar de en gedigen grund och en gemensam bild för stadsbyggandet i Kista Äng. Skisserna
nedan togs fram i tidigt skede i planarbetet och har varit vägledande genom hela processen.
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Kilen

Stadsbilden

Gatustrukturen

- Rekreation
- Mötesplats
- Samhällsfunktioner

- Skålform
- Kontraster
- Skalsprång

- Urban axel
- Stadsradhusgator
- Gränder

Kilen har sitt namn från den
planform som det inre offentliga
rummet utgör. Den symboliserar
och innehåller de viktigaste publika funktionerna i Kista Äng.
Här inryms en ny stadspark, ett
centralt torg och en skolbyggnad
samt förskola. Det centrala torget befinner sig i spetsen av kilen
och blir hjärtat i den nya utbyggnaden med plats för möten, aktiviteter och event. Det ska vara
naturligt att ledas hit tack vare
den nya urbana axeln som skär
rätt igenom kilen. Skolbyggnaden placeras centralt i kilen med
entrésida mot det centrala torget
och en skolgård sammanvävd
med stadsparken för användning
utöver skoltid.

Stadsbilden för Kista Äng utgår
ifrån platsens skålliknande form,
där befintliga omgivande gator
och natur ligger högre än områdets mitt. Bebyggelsen tar upp
denna skålform med en högre
höjd mot omgivande gator för att
ge dem stadskaraktär och stadga.
Bebyggelsen trappas nedåt mot
områdets mitt och ändrar även
uttryck till bebyggelse i form av
stadsradhus. Förändringen skapar både drastiska skalsprång
och kontraster som tydliggör en
relation mellan en yttre och en
inre stadsbild. Rörelsen mellan
dessa motiv bidrar till en intressant spänning där människan
kan relatera till olika skalor.

Gatustrukturen är generell där
alla trafikslag ska kunna röra sig
genom hela området och samsas
om utrymmet. Gatorna är en
del av stadsrummet och ramar
in kvarteren, torgen och stadsparken för att skapa en tydlig
avgränsning mellan privat och
offentligt. Gatustrukturen bygger på tre olika karaktärer; den
urbana axeln, stadsradhusgatorna och gränderna. Den urbana
axeln blir det centrala stadsrummet kantat av verksamheter och
service som leder in mot centrum. Stadsradhusgatorna bildar
gränsen mellan den offentliga
Kilen och de privata kvarteren.
De smala gränderna länkar den
yttre skalan mot omgivande gator med den inre skalan mot Kilen.

Stadsbyggnadsmotiv
Bebyggelsen i Kista Äng får höjder som i huvudsak varierar mellan 6 och 8 våningar mot de yttre gatorna och
gränder där bebyggelsen får en stadskaraktär. Mot stadsradhusgatorna dras en mindre del av bebyggelsen ner
till en lägre skala (mellan 3 och 4 våningar) i form av bebyggelse med ett uttryck av stadsradhus. Bebyggelsen i
Kista Äng bildar två kontrasterande motiv, ett yttre och ett inre, som bidrar till olika karaktärer i stadsrummen.

Yttre motiv
Motiv mot Torshamnsgatan, Borgarfjordsgatan och Kista Alléväg.

1 övervåning
5 vån mellanparti
2 vån sockel
Horisontellt
fasaduttryck

Princip för volym- och fasadindelning mot Torshamnsgatan,
Borgarfjordsgatan och Kista
Alléväg. Sockelvåning, mellan-

parti och övervåning ska skilja sig i utformningen avseende
formhantering, material och/

eller kulör. Byggnadernas horisontella uttryck ska framhävas i
gestaltningen.

Inre motiv
Motiv mot Kilen och Stadsradhusgatorna.

Vertikalt
fasaduttryck
Gavelmotiv
Bostäder i form av
stadsradhus med
individuella entréer

Princip för volym- och fasadindelning mot stadsradhusgator.
För gavelmotivet gäller: Sockelvåning, mellanparti och övervåning ska skilja sig i utformningen avseende formhantering,

material och/eller kulör. För bebyggelse mellan tre upp till fyra
våningar gäller: Byggnadernas
vertikala uttryck ska framhävas
i gestaltningen. Byggnadens fjärde våning ska vara indragen från

fasadliv, alternativt ska fjärde våningen brytas ner för en upplevelse av en trevåningsskala från
stadsradhusgatan.
Gavelfasad undantas.
11

Offentliga rum

Stadsradhusgata

Gränd

Urban axel
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Gator

Torg

Parker

- Urban axel
- Stadsradhusgator
- Gränder
- Omgivande gator

- Centrala torget
- Entrétorget
- Hörntorget

- Stadsparken

Gator i Kista Äng ansluter till,
kompletterar och förtätar det befintliga gatunätet i området. Det
övergripande målet är att stärka
den mänskliga skalan med en
mer finmaskig gatustruktur där
alla trafikslag samsas och där
gående och cyklister kan röra
sig tryggt. Gator i Kista Äng ska
bidra till en attraktiv, levande
och trygg stadsmiljö samtidigt
som de ska möjliggöra god och
trafiksäker funktion för samtliga
trafikanter. Gator i Kista Äng får
tydligt skiftande karaktärer där
bebyggelsens utformning och
dess innehåll framhäver de tänkta gatukaraktärerna. Fyra gatutyper har identifierats i området:
externa gator (Torshamnsgatan,
Borgarfjordsgatan och Kista
Alléväg), urban axel, stadradhusgator och gränder.

I Kista Äng planeras tre torg och
platser. Det centrala torget befinner sig i spetsen av kilen och
blir hjärtat i den nya utbyggnaden med generösa ytor och plats
för möten, aktiviteter och event.
Det ska vara naturligt att ledas
hit tack vare den nya urbana axeln och torget blir allmänhetens
vardagsrum i denna del av Kista.
Entrétorget planeras vid korsningen Kista Alléväg/Urbana
axeln och blir den naturliga mötesplatsen och entrén till Kista
Äng från centrum. Torget ges en
urban karaktär i skala och proportion i förhållande till byggnaderna och ramas in av lokaler
i bottenvåningen. Hörntorget
planeras vid korsningen Kista
Alléväg/Borgarfjordsgatan som
en platsbildning som betonar
hörnan och gör ett mänskligare
stadsrum av korsningen.

En ny stadspark om ca 2,3 ha
som sträcker sig mellan Kista
Alléväg och Torshamnsgatan
planeras i området. Parken är en
anlagd park för Kista Äng men
ingår också i ett större grönt bälte
med Kista Gård och den befintliga naturen. Parken ramas in med
gator mot kvartersbebyg¬gelsen
för att tydlig¬göra gränsen mellan privat och offentligt och för
att skapa ett tryggt och tydligt
stadsrum. Helhetskonceptet är
en gradvis övergång mellan natur och stad, där de olika stegen
gestaltas som antingen stiliserad
natur eller vild urbanitet. Topografin gör att parken stiger upp
mot nordväst mot IBM:s kontorsbyggnad och med det förändras karaktären stegvis från en
anlagd park till ett mer vildvuxen
skogsparti.

Gestaltningskoncept
Landskapet i Kista Äng ska vara
som ett sammanhållande kitt för
stadsdelen och samtidigt tilltalande och lockande att vistas i
eller färdas genom. Inom ramen
för den sammanhållna helheten
ges platser specifik identitet,

vilket ger varierade upplevelser
och främjar orienterbarheten.
Kistas identitet av urbanitet,
teknologi och natur kommer
i Kista Äng uttryckas som ett
möte mellan kultur och natur

eller med en ny urbanitet med
stadsgrönska och interaktiva inslag. För att kunna gestalta det
med
landskapsarkitekturens
verktyg har ”muren” tilldelats en
nyckelroll.

Kulturen och naturen möts i muren

HÅRT
IT

MJUKT

PLATSEN
MÄNNISKAN
DET LEVANDE

STADSBYGGNAD
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Offentliga rum
Gator

Urban axel

Sektion Urban axel

allmän gata 18 m

Områdets primära stråk som
har en stor potential att bli ett
av Kistas viktiga och levande
gångstråk: Kista tunnelbanestation/NOD-kvarteret/Kista Äng/
det planerade Sporthotellet norr
om Torshamnsgatan. Den urbana axeln är det centrala stadsrummet kantat av verksamheter
och service som leder in mot Kista Ängs centrala rum. Där sker
biltrafiken på de gåendes villkor.
Generösa trottoarer ger möjlighet till uteservering för lokaler
som planeras i bottenvåningar.
Möbleringsbara zoner med trädplanteringar, gatumöbler, cykelställ och dyl. avgränsar körbanan
från gångtrafik. De kan också
användas för angöring till de planerade lokalerna.

V

Illustrationsplan över Urban axel

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum
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min

max

Gator

Stadsradhusgator

Stadsradhusgator kantas av lägre
bebyggelse med uttryck av stadsradhus, med en förgårdsmark
och egna entréer från gatan.
De bildar gränsen mellan den
offentliga kilen och de privata
kvarteren.

Sektion Stadsradhusgata

allmän gata 15,5 m

V
Illustrationsplan över Stadsradhusgatorna

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum

min

max
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Offentliga rum
Gator

Gränder

Sektion gränd

V

De smala intima gränderna länkar den yttre, högre, skalan mot
omgivande gator med den inre,
lägre, skalan mot kilen.

allmän gata 12,5 m

Illustrationsplan över två gränder

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum
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min

max

Gator

Omgivande gator

Sektion Torshamnsgatan

Torshamnsgatan får en karaktär
av en grön boulevard med generösa trottoarer där storskaliga
trädrader avgränsar gångtrafik
från cykel- och biltrafik. Dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering
planeras på båda sidor av gatan.
Kista Alléväg får en karaktär av
en bredare stadsgata som ramas
in av NOD-kvarteret och bebyggelsen i Kista Äng. Gaturummet
löser upp sig vid entrétorget och
högre upp vid parken och Kista

Gård. Trottoarer och de lokala
cykelstråken på båda sidor av
gatan avgränsas från biltrafiken
med trädrader. Bilparkering
möjliggörs vid kantstenen.
Borgarfjordsgatan får generösa trottoarer och trädrader som
minskar dess nuvarande karaktär av en trafikled. Den nya bebyggelsen kantar gaturummet
från väster och formar nya proportioner för stadsrummet.

V

allmän gata 31 m

Illustrationsplan över Torshamnsgatan

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum

min

max

17

Offentliga rum
Torg

V

Centrala torget

Centrala torget ligger i östra
spetsen av kilen och blir områdets centrala punkt med generösa ytor och plats för möten, aktiviteter och event. Det ska vara
naturligt att ledas hit från den
nya urbana axeln och torget blir
allmänhetens mötesplats i denna
del av Kista.

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum
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min

Illustrationsplan över det centrala torget

max

Torg

Entrétorget

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum

min

V

Entrétorget planeras vid korsningen Kista Alléväg/urbana
axeln och blir den naturliga mötesplatsen och entrén till Kista
Äng från Kista centrum. Torget
ges en urban karaktär i skala och
proportion i samspel med byggnaderna och ramas in av lokaler i
bottenvåningen.

Illustrationsplan över Entrétorget

max
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Offentliga rum
Torg

V

Hörntorget

Hörntorget planeras vid korsningen Kista Alléväg/Borgarfjordsgatan. Lokaler i bottenvåningen i hörnläget knyter ihop
flöden från olika riktningar och
ger ett underlag för att befolka
ett dynamiskt stadsrum vid trafikkorsningen.

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum
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min

Illustrationsplan över Hörntorget

max

Parker

Stadsparken

V

En ny stadspark med areal om ca
2,3 ha, som sträcker sig mellan
Kista Alléväg och Torshamnsgatan, planeras i området. Parken
är en anlagd park för Kista Äng,
men ingår också i ett större grönt
bälte med Kista Gård och den
befintliga naturen. Parken ramas
in med gator mot kvartersbebyggelsen för att tydliggöra gränsen
mellan privat och offentligt och
för att skapa ett tryggt och tydligt stadsrum. Helhetskonceptet
är en gradvis övergång mellan
natur och stad.

Illustrationsplan över parken

Sektion genom parken

Karaktär

Uppglasning BV
Lokaler i BV
Förgårdsmark
Entrétäthet
Skala gaturum

min

max
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Gaturummens väggar
Förgårdsmark

max
1,7 meter
förgårdsmark
individuella
entréer mot gatan

Uppglasning

minst 45% uppglasad yta
i bottenvåningen för
lokaler

Balkonger

max 0,8 meter balkongdjup
mot urban axel och gränder

max 1,3 meter
balkongdjup i övrigt
22

Användning
Lokaler
Planförslaget möjliggör lokaler
för centrumändamål i hela planområdet. Planen anger kravet
på andel lokaler i bottenvåningar längs med urban axel och de
yttre gatorna Torshamnsgatan,
Borgarfjordsgatan och Kista
Alléväg. Publika bottenvåningar med entrétäthet stimulerar
stadslivet i området och bidrar
till en inbjudande upplevelse av
gaturummet.

30%

50%

100%

Lokaler i bottenvåningarna

Skola
Skolbyggnaden för upp till 900
elever placeras centralt i kilen
med entrésida mot det centrala
torget och en skolgård sammanvävd med stadsparken för användning utöver skoltid.
Skola

Förskola
En förskolebyggnad för 8 avdelningar med en egen förskolegård
placeras intill skolbyggnaden
mot den norra stadsradhusgatan. Utöver detta placeras 4
förskoleavdelningar i kvarter 2
och i kvarter 9 ges möjlighet för
ytterligare skolverksamhet för
framtida behov. Mindre samlingsplatser för barnen planeras
inom kvartersgårdar med förskoleverksamheten.

Förskolor

Bostäder
Området föreslås inrymma ca
1600 bostäder i 8 kvarter, varav
ca 950 bostadsrätter, ca 400 hyresrätter och ca 240 lägenheter
för ca 400 studenter i en blandning av enskilda studentlägenheter samt kompisboenden.

Bostäder
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Vy Urban axel mot skolan
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Vy Centrala torget mot skolan
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Ny bebyggelse

Norra stadsradhusgatan

Torshamnsgatan
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Illustrationsplan med kvartersbebyggelsen

Borgarfjordsgatan

