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Ang. granskning detaljplaneförslag för Odde 1 m fl i Kista, S-Dp 2015-09817
Samfundet S:t Erik yttrade sig i samrådet 2018 över detaljplaneförslaget (se bilaga) för IBM:S
blåklassificerade kontorsanläggning Odde 1 och del av Akalla 4:1, och ställde sig då kritiskt till
bl.a. förslagets höga punkthus med anslutande platsbildning, rivningen av förbindelsegångarna
mellan anläggningens olika byggnadskroppar samt placeringen av förskolans nybyggnad. Vidare
ifrågasatte Samfundet gestaltningsprogrammet för den tillkommande kvartersbebyggelsen och
höjdskalan längs huvudgatorna.

Samfundet S:t Eriks synpunkter
Samfundet S:t Erik har tagit del av granskningens bearbetade underlag och välkomnar att det
föreslagna punkthuset utgått och att torgytan minskats till omfång till förmån för bevarande av
naturmark. Samfundet ser även mycket positivt på att anläggningens förbindelsegångar bevaras
i det reviderade förslaget och att den tillkommande förskolebyggnaden placerats ytterligare
norrut, till ett mer respektfullt avstånd från huvudbyggnaden.
Kritiken mot den alltför storskaliga bebyggelsen längs Hanstavägen och Kista Alléväg kvarstår dock. Samfundet vidhåller att hushöjderna bör sänkas till samma nivå som i kvarterens inre,
inte minst för att optimera bostadsgårdarnas och gaturummens ljusförhållanden.
Gestaltningsmässigt riskerar de diametralt olika förhållningsätt till stadsbyggande och arkitektur
som IBM:s huvudkontor och den planerade bostadsbebyggelsen representerar att skapa en skarp
och negativ kontrastverkan. Medan IBM:s anläggning präglas av kvalitet och hög arkitektonisk
ambition, framstår utformningen av den tillkommande bostadsbebyggelsen som produkten av
en långt driven produktionsanpassning.
Samfundet S:t Erik tillstyrker den del av planförslaget som avser IBM:s kontorsanläggning
men avstyrker, i föreliggande form, tillkommande kvartersbebyggelse i planområdets västra
del. Detta motiverat av att höjdskalan mot huvudgatorna bör begränsas till max fem–sex
våningar och fasadgestaltningen bearbetas till en högre kvalitet och variation.
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