Tvärbanan Kist agrenen, st räckan vid Ärvinge
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Planförslag
Stadsbyggnadskontoret har upprä at e detaljplaneförslag för
Tvärbanans Kistagren, sträckan vid Ärvinge, i stadsdelen Kista.
Planens sy e är a möjliggöra utbyggnaden av dubbelspår, en
breddning av Hanstavägen, t vå nya hållplat slägen samt t vå
teknikbyggnader och en likriktarstation.
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Detaljplanens område är drygt 850 meter långt och sträcker
sig från strax norr om kommungränsen vid Sundbyberg i södra
Ärvinge, upp till Kista centrum och Jan Stenbecks torg i norr.

nadskontoret
i Tekniska
nämndhuset
4.
Förslaget visas
den 16 mars
– 26 april, Fleminggatan
20 21på stadsbyggPlanhandlingar
nns på webbplatsen
nadskontoret i Tekniska
nämndhuset,start.stockholm/
Fleminggatan 4.
detaljplaner
och på
vaxer.stockholm
kan
du ta del av
Planhandlingar
nns
på webbplat sen
start.stockholm/
en
enklare
beskrivning
av förslaget.
Vill
du
ha ta
ut del
skrivna
detaljplaner
och på
vaxer.stockholm
kan
du
av
St art -PM
ProgramPlansamråd
Granskning
Ant agande
Laga kra
samråd
planhandlingar
en enklare
beskrivning
kan du beställa
av förslaget.
dem mot
Vill du
avgi
ha utskrivna
på
stadsbyggnadsexpeditionen
i Tekniska
nämndhuset
planhandlingar kan du beställa
dem mot
avgi på över
telefon
0 8-50 8 269 90 . Följ planarbetet
på start .stockholm/
stadsbyggnadsexpeditionen
i Tekniska nämndhuset
över
detaljplaner
och
vaxer.stockholm.
telefon 0 8-50
8 269
90 . Följ planarbetet på start.stockholm/
detaljplaner och vaxer.stockholm.

Inom ramen för detaljplanens genomförande får Jan Stenbecks
torg en upprustning och u ormningen av torget anpassas e er
spårvägens dragning.
Inom Stockholm stad har totalt fem detaljplaner upprä at s för
Tvärbanans Kistagren varav sträckorna Ulvsunda industriområde,
Bromma ygplats, Solvalla och Sundbybergskopplet få laga
kra . Detaljplan för Kistagången förväntas antas kvartal t vå 20 21.
Denna detaljplan, sträckan vid Ärvinge, är den sista detaljplanen
som tas fram inom Stockholms stad för a möjliggöra utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren.
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Kistagrenens totala utbyggnad möjliggör en förlängning av
Tvärbanan i Stockholms län och är en viktig del i länets kollektivtra kförsörjning. Spårvägen ska binda samman de stråk som går
in mot Stockholms centrala delar och möjliggöra e ökat kollektivtra kresande på t vären.
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Kistagrenen planeras bli totalt å a kilometer lång och passera
kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.
Kistagrenens sträckning går i huvudsak på eller intill be ntlig
infrastruktur och passerar e varierat stadslandskap. Längs med
sträckan möjliggörs tio hållplatser. En resa mellan Alvik och
Helenelund beräknas ta 23 minuter. En ny spårvagnsdepå
planeras i Sundbyberg.
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Bildtext

Illustrationsplan för Jan Stenbecks torg (Sweco).

Orienteringskarta. Den röda linjen visar planområdet.

Visionsbild över Jan Stenbecks torg med Kista galleria i bakgrunden (Treeline).

Visionsbild med vy från be ntlig gångbro mot Jan Stenbecks torg (Treeline).
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Elevation över Hanstavägen med Jan Stenbecks torg t ill vänster (Kreera Samhällsbyggnad).

Visionsbild över hållplats Ärvinge, Kista front syns i bakgrunden (Treeline).

Visionsbild under tunnelbanebron, vy mot Kista Science tower (Treeline).

Orienteringskarta, orange linje visar planområdet.

Planritning över spårområdet (Kreera Samhällsbyggnad).

vaxer.stockholm
start.stockholm/detaljplaner

