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Till
Stadsbyggnadskontoret

Akalla 4:1, förslag till detaljplan för Tvärbanan
Kistagren, 2018-04111
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag med syftet att
möjliggöra utbyggnaden av Tvärbanan Kistagren. Området som
detaljplanen omfattar är drygt 850 meter långt, etappen mellan
Ärvinge och Jan Stenbecks torg, Kista centrum, och planen
innefattar dubbelspår, en breddning av Hanstavägen, två nya
hållplatslägen, två teknikbyggnader samt en likriktarstation.
Tvärbanans Kistagren omfattar fem planområden varav tre vunnit
laga kraft. Föreliggande planförslag är den sista som utarbetas inom
Stockholms stad för att möjliggöra genomförandet av projektet.
Skönhetsrådet konstaterar att det är komplicerat att dra en spårväg i
en befintlig struktur. Därtill kommer huvudmannens rationella
avvägningar vad gäller effektiv linjesträckning. Rådet har vid en
sammanvägd bedömning inga invändningar mot planförslaget som
till övervägande del anpassats väl till området. De hållplatslägen
som redovisas i planförslaget uppfattar rådet som välmotiverade,
rådet vill framhålla att hållplatsen vid Ärvinge fått en strategisk
placering nära såväl befintliga verksamhets- och bostadsområden
som det som utpekats som ett utvecklingsområde. Rådet konstaterar
således att planförslaget möjliggör utbyggnad vid Ärvinge så som
skisseras i Strukturplan Kista och Översiktsplanen.
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Det som rådet uppfattar som problematiskt är att Jan Stenbecks torg
till ytan egentligen är för litet att rymma alla de funktioner som
krävs. På Kistas centrala torg ska fotgängare samsas med biltrafik,
ett cykelstråk och en tvärgående spårväg. Det är viktigt att de
fredade ytorna på torget upplevs som inbjudande, trygga och så
stora som möjligt. Planeringen av ytan liksom gestaltningen av
tillkommande väderskydd, gatumöbler, m.m. kan behövas se över
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ytterligare för att optimera såväl användning som upplevelsen av
torgmiljön som riskerar att uppfattas som svår att avläsa och
navigera på. För att den tillkommande tvärbanan ska uppfattas som
ett tillskott i stadsmiljön, och då inte bara som ett
fortskaffningsmedel, krävs att utförandet får hög kvalitet.
Detsamma gäller förstås även material och gestaltning av
tillkommande murar, stenläggning, väderskydd, gatumöbler m.m.
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