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Sammanfattning 

 

Syftet med planändringen är att ge planstöd till befintlig byggnad, att tillåta ca 500 

kvm tillbyggnad i dagsläget, att möjliggöra på- och tillbyggnad i delar av byggna-

den (Electrum 1) för att möjliggöra KTH:s långsiktiga utveckling och framtida 

utbyggnadsmöjligheter samt att möjliggöra uppförande av student/forskar-

bostäder. Idag finns ett stort behov av studentbostäder i Kista. Användningen en-

ligt gällande plan är industri, kontor samt bostäder (kopplade till verksamheten). 

Planen innebär att användningsbestämmelserna kompletteras med högskoleända-

mål och centrumändamål. Bostadsanvändningen preciseras till student- och fors-

karbostäder. Exploateringsgraden kommer att uppgå till ca e=3. 

 

Under både samråd- och betänketiden inkom 21 yttranden. Flertalet remissinstan-

ser har tillstyrkt planförslaget. Inga skrivelser från sakägare har inkommit. Miljö-

förvaltningen och Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning har inget att erinra mot 

detaljplaneförslaget. Länsstyrelsen rekommenderar att möjligheter till stadigva-

rande vistelse utomhus t.ex. uteservering, inom 50 meter från gaslagret, vid Isaf-

jordsgatan ska undvikas. Stadsmuseet framför att de föreslagna påbyggnaderna 

riskerar att påverka den befintliga arkitekturens komposition negativt och anser att 

planen bör innehålla bestämmelser som säkerställer att nya tillägg görs med hän-

syn till befintliga arkitektoniska och kulturhistoriska värden. 

Skönhetsrådet saknar volymstudier som visar hur de föreslagna till- och påbygg-

naderna relaterar till och påverkar det befintliga byggnadskomplexet och stadsbil-

den. Rådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande utformning. 

 
Bilagor: Plankarta, planbeskrivning med utredningar, samrådsredogörelse 
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SL saknar komplettering av bullerutredningen och förordar en samplanering mel-

lan utbyggnad av bostäder och spårvägstrafik så att anpassning kan ske för att 

undvika störande ljudnivåer.  

 

Trafikkontoret framför att Kistagången är utlagd som bussgata och gångtorg i gäl-

lande detaljplan och kan användas för angöring med taxi. 

 

Storstockholms Brandförsvar anser att riskanalysen som medföljer planhandling-

arna behöver uppdateras. Av riskanalysen ska det framgå vilken riskexponering 

människor i byggnaden och i omgivningen bedöms utsättas för, det vill säga den 

riskexponering som KTH Electrum och dess transporter genererar.  

 

Efter betänketiden har förslaget reviderats enligt följande: 

  

Planhandlingarna har ändrats så att uteservering inte medges mot Isafjordsgatan.  

 

På planbeskrivningen har texten under tillgänglighet för funktionshindrade ändrats 

så att Kistagången som är utlagd som bussgata och gångtorg bara kan användas 

för angöring med taxi.  

 

En ny bullerutredning har genomförts och plankartan har kompletterats med tra-

fikbullerbestämmelser.  

 

En ny riskanalys har genomförts. Av riskanalysen framgår att planförslagets fors-

karbostäder och publika verksamheter kan genomföras utan att extra åtgärder be-

höver vidtas. Samtliga rekommenderade skyddsavstånd som anges i Länsstyrel-

sens Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” /1/ och Sprängämnesin-

spektionens (nuvarande MSB) föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och 

vätskor är uppfyllda med god marginal. Enligt riskanalysen kan planändringen 

genomföras med en acceptabel säkerhet. 

 

 

Utlåtande 

 

Syfte 

Syftet med planändringen är att ge planstöd till befintlig byggnad, att tillåta ca 500 

kvm tillbyggnad i dagsläget, att möjliggöra på- och tillbyggnad i delar av byggna-

den (Electrum 1) för att möjliggöra KTH:s långsiktiga utveckling och framtida 

utbyggnadsmöjligheter samt att möjliggöra uppförande av student/forskar-

bostäder. Idag finns ett stort behov av studentbostäder i Kista. Användningen en-

ligt gällande plan är industri, kontor samt bostäder (kopplade till verksamheten). 

Planen innebär att användningsbestämmelserna kompletteras med högskoleända-

mål och centrumändamål. Bostadsanvändningen preciseras till student- och fors-

karbostäder.  

Plandata 

Planområdet uppgår till ca 19100 kvm och omfattar del av fastigheten Keflavik 2 

som ligger vid Isafjordsgatan 18A-26 och Kistagången 14-16 i Kista. Akademiska 

Hus Stockholm AB äger fastigheten.  
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Bakgrund 

Stadsbyggnadskontoret har, från Akademiska Hus Stockholm fått begäran om 

planändring för del av fastigheten Keflavik 2 i Kista för att bekräfta befintliga 

byggnader, ge möjlighet för en mindre tillbyggnad i dagsläget samt att möjliggöra 

på- och tillbyggnad i delar av byggnaden (Electrum 1) för att möjliggöra KTH:s 

långsiktiga utveckling och framtida utbyggnadsmöjligheter.  

 

 
Orienteringskarta med planområdet markerat 

 

 

 
Flygbild med planområdet markerat 
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Tidigare ställningstaganden  

Översiktsplan 

I Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm utgör Kista ett stadsutvecklings-

område och en tyngdpunkt i Stockholms ytterområde där arbetsplatsområdets ut-

veckling mot en levande och blandad vetenskapsstad ska fortsätta.  

 

Vision för Kista 

I Kistavisionen är Isafjordsgatan utpekad som en gata som med kompletteringsbe-

byggelse ska utvecklas och förtätas till ett inre huvudstråk i det nya stadsmässiga 

Kista. Planen överensstämmer med framtidsbilden för Kista. 

 

Detaljplan 

Gällande detaljplan P1 8289 anger kontor och industri samt bostäder kopplade till 

verksamheten med högsta exploateringsgrad e=2,0 (två gånger fastighetens yta) 

och högst 5 våningar. 

 

Start-PM 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 mars 2012 att ge stadsbyggnadskontoret i 

uppdrag att påbörja planarbetet samt att i det fortsatta planarbetet undersöka om 

studentbostäder kan tillskapas på fastigheten. 

 

Planen 

Planen uppfyller KTH:s akuta ombyggnadsbehov genom att tillåta ca 500 kvm 

tillbyggnad för Electrum 1 vid Grönlandgatan. Tillsammans med planerad om-

byggnad medför detta en ökning av KTH:s bruttoarea med 1387 kvm.  

 

Exteriört behålls och tydliggörs Electrums karakteristiska fasader på huvudbygg-

nad och flyglar medan bebyggelsen på gårdar mellan flyglarna avses behandlas 

som tydliga tillskott. Interiört medför planen att moderna undervisningslokaler 

tillförs byggnaden (i plan 2 och 3), antalet kontor ökas och övriga nuvarande 

funktioner för utbildning struktureras och anpassas efter KTH:s behov. Med ut-

förd ombyggnad och tillbyggnad kan viktiga utbildningsfunktioner sammanlänkas 

och anpassning ske till framtida undervisnings– och forskningsbehov. 

  

För att möjliggöra KTH:s långsiktiga utveckling och framtida utbyggnadsmöjlig-

heter medger planen även påbyggnad i delar av Electrum 1 med 1- 3 våningar 

över de befintliga våningsplanen till samma höjd som byggnadsdelen vid Kista-

gången. 

 

För att möjliggöra uppförande av student- och forskarbostäder medges på- och 

tillbyggnad av två av flyglarna intill Grönlandsgatan. Flygeln närmast Kistagång-

en bibehålls. De andra två får byggas på till samma höjd och förlängas. På- och 

tillbyggnaden beräknas kunna ge ca 40 – 60 studentbostäder. Åtgärden är positiv 

för att uppnå mer mångsidig sammansättning av Kistas verksamhetsområde. An-

göring samt entréer till studentbostäder ska anordnas från Isafjordsgatan via servi-

tut som belastar Keflavik 1. Placering, utformning, funktion och lämplighet av 

studentbostäder bör presenteras och säkerställas vid bygglovprövning. På- och 
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tillbyggnader ska uppföras med hänsyn till byggnadernas befintliga kvaliteter, 

karaktärsdrag samt arkitektoniska och kulturhistoriska värden. 

 

Exploateringsgraden kommer att uppgå till e=3 för hela fastigheten när planen 

genomförts 

 

 
Planen 
 

Användning av mark 

Användningen enligt gällande plan är industri, kontor samt bostäder (kopplade till 

verksamheten). Planen innebär att användningsbestämmelserna kompletteras med 

högskoleändamål och centrumändamål. Centrumändamål i form av stadigvarande 

vistelse utomhus t.ex. uteservering medges ej mot Isafjordsgatan. Bostadsanvänd-

ningen preciseras till student- och forskarbostäder.  

 

Trafik 

Befintlig trafikmängd på Isafjordsgatan är idag ca 7000-8000 fordon per dygn.  

 

Parkering 

Det finns ett befintligt garage under mark. Garaget under Electrum 1 (i ett plan) är 

sammanbyggt med garaget under Electrum 3 (i två plan). Idag finns ca 186 p-

platser i garaget under Electrum 1 och ca 184 p-platser i garaget under  

Electrum 3. Av dessa platser hyr KTH 26 stycken. I garaget finns idag 45 p-

platser lediga för uthyrning. Infarter till garage sker från Isafjordsgatan. Infart till 

garaget under Electrum 3 sker från Isafjordsgatan via servitut som belastar fastig-

heten Keflavik 1.  

 

Gång- och cykeltrafik 

Cykelvägnätet är väl utbyggt i Kista och det finns cykelbana från planområdet till 

tunnelbanestationen och längs Isafjordsgatan. Gällande cykelparkeringsnorm är 

0,1 platser per 25 kvm vilket för den aktuella planen innebär ca 270 cykelparke-
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ringar. Ca 220 cykelparkeringar ska anordnas på gården och resterande (vid be-

hov) är möjliga att inrymma i befintlig garagevåning. 

 

Kollektivtrafik 

Planområdet har god anslutning till kollektivtrafik med både tunnelbana och bus-

sar. Kistagången planeras av SL att bli ett permanent busstråk. Tvärbanans  

Kistagren som planeras att passera planområdet ökar tillgängligheten till kollek-

tivtrafik ytterligare. 

 

Tillgänglighet för funktionshindrade 

Byggnaderna angörs via Isafjordsgatan som i princip är plant eller via garaget, 

vilket medför att stadens mål för tillgänglighet kan uppfyllas. Kistagången som är 

utlagd som bussgata och gångtorg kan även användas för angöring med taxi. 

 

Idag finns 4 st parkeringsplatser för funktionshindrade i markplan. De nya på- och 

tillbyggnadsdelarna samt befintliga lokaler ska utformas tillgängliga och använd-

bara för funktionshindrade och personer med nedsatt orienteringsförmåga. 

 

Avfallshantering 

Utbyggnad innebär inte någon förändring av nuvarande avfallshantering. Befintlig 

sortering och sophantering bibehålls. Enligt Stadens renhållningsföreskrifter ska 

hushållsavfall hämtas av staden och abonnemang på tjänsten ska avtalas med 

Stockholms stad. I samband med påbyggnad ska avfallshanteringen redovisas i 

bygglovsansökan. 

 

Konsekvenser för miljön 

Behovsbedömning 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan 

som avses i 5 kap och 6 kap MB. Miljöförvaltningen grundar sin bedömning på 

kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Inom befintlig fastighet finns det miljö-

farlig verksamhet i form av ytbehandling och lösningsmedelshantering. Det bör 

därför säkerställas att friskluftsintag inte placeras i närheten av frånluftsutsläpp 

från lokaler där lösningsmedel eller andra starkt luktande kemikalier hanteras. Om 

ombyggnationen berör lokalerna där den miljöfarliga verksamheten bedrivs ska 

kemikalier hanteras på sådant sätt att det inte finns risk för utsläpp till luft, mark 

eller vatten.  

 

Planen överensstämmer med gällande översiktplan. Planen bedöms inte strida mot 

några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planen 

berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den 

planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kultur-

arv eller människors hälsa. 

 

Utifrån genomförda riskanalyser är bedömningen att med befintliga rutiner och 

säkerhetskrav är sannolikheten för olyckor liten och att den aktuella planändring-

en kan genomföras med en acceptabel säkerhet.  
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De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och 

redovisas i planbeskrivningen. (för mer information se planbeskrivningen) 

 

Planprocessen 

Planförfarande 

Detaljplanen har handlagts med enkelt förfarande. 

 

Startpromemoria 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 mars 2012 att ge stadsbyggnadskontoret i 

uppdrag att påbörja planarbetet samt att i det fortsatta planarbetet undersöka om 

studentbostäder kan tillskapas på fastigheten. 

 

Plansamråd 

Plansamrådet pågick under perioden 2 juli – 31 augusti 2012. Under samrådet 

inkom 15 st yttranden. Inga skrivelser från sakägare har inkommit. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget. Miljöförvaltningen och Rinke-

by- Kista stadsdelsförvaltning har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.  

 

Länsstyrelsen saknar en riskbedömning, som framför allt beskriver eventuella 

konsekvenser som kan medfölja med avståndet mellan laboratoriet och student- 

och forskarbostäderna. 

 

Storstockholms Brandförsvar anser att riskanalysen som medföljer planhandling-

arna behöver uppdateras. Av riskanalysen ska det framgå vilken riskexponering 

människor i byggnaden och i omgivningen bedöms utsättas för, det vill säga den 

riskexponering som KTH Electrum och dess transporter genererar.  

 

SL informerar att en fördjupad förstudie för utbyggnad av tvärbanan från Ulvsun-

da till Helenelund via Kistagången pågår. En framtida fortsättning av Kistagrenen 

har studerats och det kan vara aktuellt att trafikera tvärbanan via Grönlandgatan. 

SL framför att det är viktigt att detaljplanen inte får försvåra möjligheten att dra 

en spårväg längs Kistagången och eventuellt längs Grönlandsgatan. Vidare anser 

SL att bullerutredningen bör uppdateras och kompletteras med utgångspunkt från 

trafikering med tvärbana i direkt anslutning till planområdet. 

 

Trafikkontoret saknar en registrerad hämtning av hushållsavfall genom staden. 

Kontoret framför att Grönlandsgatan är park och bussgata i gällande detaljplan 

och så länge detta kvarstår är det uteslutet att använda Grönlandsgatan för allmän 

biltrafik. Detsamma gäller även för Kistagången, som är utlagd som bussgata och 

gångtorg i gällande detaljplan. Angöring till studentbostäderna bör anordnas via 

Isafjordsgatan.  

 

Fortum vill säkra befintliga ledningar.  

 

Stadsmuseet anser att de föreslagna påbyggnaderna riskerar att påverka den be-

fintliga arkitekturens komposition negativt och tillägg till Electrum 1 och Halvle-

darlaboratoriet bör ta hänsyn till byggnadernas kvaliteter och karaktärsdrag.  
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Skönhetsrådet saknar volymstudier som visar hur de föreslagna till- och påbygg-

naderna relaterar till och påverkar det befintliga byggnadskomplexet och stadsbil-

den samt anser att ett gestaltningsprogram bör göras för att säkerställa att de till-

kommande tillbyggnaderna håller lika hög arkitektonisk klass som ursprungs-

byggnaden. Rådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande utformning. (för 

ytterligare information hänvisas till samrådsredogörelsen) 
 

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande efter plansamråd 

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har förslaget 

omarbetats och ändrats enligt följande:  

 

 En fördjupad riskanalys (riskutredning) har genomförts av Hydrosafe ab 

(daterad 2012-11-29). I riskanalysen har bedömningen gjorts att med be-

fintliga rutiner och säkerhetskrav är sannolikheten för olyckor liten. 

 

 Planbeskrivningen har ändrats så att placering av in/utfart (angöring) samt 

entréer till studentbostäder ska ske via Isafjordsgatan.  

 

 U-område har införts i planhandlingar för att säkra Fortums befintliga led-

ningar. Planbeskrivningen har kompletterats med nya rubriker/texter om 

vattenförsörjning, vattenledning samt dagvattenledning. 

 

Betänketid 

Planförslaget sändes ut på betänketid under perioden 10 december 2012 – 7 janua-

ri 2013. Under betänketiden har 6 yttranden inkommit.  

 

Trafikkontoret framför att Kistagången är utlagd som bussgata och gångtorg i gäl-

lande detaljplan. Det är även tillåten för taxi. Det innebär att den inte, som väl 

avses i avsnittet ”tillgänglighet för funktionshindrade”, kan användas för angöring 

med t.ex. vanlig personbil eller med färdtjänstfordon. 

 

Fortum Värme påpekar befintlig fjärrkylaledning måste beaktas.  

 

SL (Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting) framför att staden i 

samrådsredogörelsen inte har kommenterat SL:s önskemål om uppdatering och 

komplettering av bullerutredningen med hänsyn till eventuell tillkommande spår-

trafik. SL förordar en samplanering mellan utbyggnad av bostäder och spårvägs-

trafik så att anpassning kan ske för att undvika störande ljudnivåer.  

 

Stockholms stadsmuseum anser att föreslagen detaljplan inte i tillräcklig utsträck-

ning reglerar att hänsyn tas till befintliga arkitektoniska och kulturhistoriska vär-

den. Stadsmuseet delar stadsbyggnadskontorets kommentar om att frågan om an-

passning delvis kan hanteras i bygglovprövningen men att det då krävs planstöd 

för detta. Museet anser därför att planen bör innehålla bestämmelser som säker-

ställer att nya tillägg görs med hänsyn till befintliga arkitektoniska och kulturhi-

storiska värden. 
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Länsstyrelsen rekommenderar staden att undvika möjlighet till stadigvarande vis-

telse inom 50 meter från gaslagret. Länsstyrelsen framför att planen kan genom 

reglering av bottenvåningens utformning t.ex. tillse att uteservering på Isafjords-

gatan undviks. 

 

Storstockholms brandförsvar hade i samrådsskedet identifierat KTH Electrum 

som miljöfarlig verksamhet och som ett riskobjekt som behöver utredas vidare i 

planarbetet. SSBF ansåg riskanalysen som medföljde samrådshandlingarna be-

hövde uppdateras. SSBF ansåg även att det i riskanalysen skulle framgå vilken 

riskexponering människor i byggnaden och i omgivningen bedöms utsättas för, 

det vill säga den riskexponering som KTH Electrum och dess transporter generar.  

 

SSBF anser att upprättad riskutredning brister ibland annat syfte, mål och förut-

sättningar samt i osäkerheter, säkerhetsåtgärder och resultat. Med anledning av 

detta anser SSBF att Stadsbyggnadskontoret inte kan fatta medvetna beslut om 

huruvida planen medför oacceptabla risker eller inte.  

 

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande efter betänketid 

Med anledning av de synpunkter som framförts under betänketiden har förslaget 

omarbetats och reviderats enligt följande:  

 

 En ny bullerutredning har genomförts av ACAD, daterad 2013-01-25.  

            Plankartan har kompletterats med trafikbullersbestämmelser.  

 

 Planhandlingarna har ändrats så att centrumändamål i form av stadigva-

rande vistelse utomhus t.ex. uteservering inte medges mot Isafjordsgatan 

 

 På planbeskrivningen har texten under tillgänglighet för funktionshindrade 

ändrats.  Kistagången som är utlagd som bussgata och gångtorg kan bara 

användas för angöring med taxi. 

 

 En ny riskanalys har genomförts av Brandskyddslaget AB, daterad 2013-

02-10. Av riskanalysen framgår att planförslagets forskarbostäder och 

publika verksamheter kan genomföras utan att extra åtgärder behöver vid-

tas. Samtliga rekommenderade skyddsavstånd som anges i Länsstyrelsens 

Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” /1/ och Sprängämnesin-

spektionens (nuvarande MSB) föreskrifter om hantering av brandfarliga 

gaser och vätskor är uppfyllda med god marginal. Enligt riskanalysen kan 

planändringen genomföras med en acceptabel säkerhet. 

 

Storstockholm brandförsvar har fått riskanalysen och framför att det saknas en del 

uppgifter som exempelvis indata om transporter och vilka kriterier för skadade 

respektive döda som används vid olycka med brandfarlig eller giftig gas. SSBF 

anser att bedömningen säger tillräckligt mycket att SBK ska kunna fatta beslut i 

ärendet.  
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Stadsbyggnadskontorets sammanvägda ställningstagande 

Utifrån genomförda riskanalyser och utredningar är kontorets bedömning att  

KTH Electrum (Halvledarlaboratoriet) är en miljöfarlig verksamhet men med be-

fintliga rutiner och säkerhetskrav är sannolikheten för olyckor liten.   

 

Anläggningen bedöms idag vara mycket säker och sannolikheten för  olyckor är 

relativt liten. På- och tillbyggnaden för student- och forskarbostäder är placerad 

som närmast ca 70 meter från KTH Electrum (Halvledarlaboratoriet). 

 

Kontoret ser positivt på planändringen. Planförslagets övergripande mål är att 

åstadkomma välfungerande, effektiva och miljöanpassade lokaler i byggnaden 

Electrum 1, vilka tillsammans med redan förhyrda lokaler kan inrymma hela 

KTH:s verksamhet i Kista. Planförslaget är förenligt med översiktplanen och är 

positivt ur ett stadsbildsperspektiv samt för utvecklingen av Kista. Planändringen 

kan genomföras med en acceptabel säkerhet. 

 

Kontoret föreslår att förslag till detaljplan antas. 

 


