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1. INLEDNING

DP3
Pågående planstudier inför arbete med 
detaljplanområde DP3. Ändrade gränser och 
bebyggelsestruktur kommer att påverka DP1.

DP1
DP1

DP3
DP3

DP2
DP2

DP1
Sammanslagna kvarter. Två tvärgator utgår.

DP2
Pågående planstudier inför arbete med detaljplaneområde DP2. 
Ändrade gränser och bebyggelsestruktur kommer att påverka DP1.
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1.1 BAKGRUND

Hagastadens detaljplan DP1, Detaljplan för del av Vasastaden 
1:16 m.fl. (Norra Station) utgör en viktig del i förverkligandet av 
visionen för utbyggnaden av en ny stadsdel mellan Stockholm 
och Solna. Utformningen av allmänna platser och kvartersmark 
för detaljplaneområdet regleras i de laga kraft vunna detaljplane-
handlingarna som inkluderar Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet 
Hagastaden – den täta stadens attraktionskraft del 2, Gestaltnings- 
och kvalitetsprogram för Norra Stationsområdet, Parker, torg och 
gator samt ljusplanering, DP2009-02013-54. 

Sedan detaljplanen antogs 2009 har planerings-förutsättningarna för 
den yttre miljön i Hagastaden förtydligats och delvis förändrats. Bland 
annat har platsspecifika utredningar tagits fram och övergripande 
styrdokument från staden tillkommit som påverkar utformningen. I 
arbetet med de kommande detaljplaneområdena DP2 och DP3 utreds 
idéer kring bebyggelsestrukturer och exploaterings-nivåer.  Detta  
fördjupade gestaltnings- och funktionsprogram är en utveckling och 
fördjupning av det ursprungliga gestaltnings- och kvalitetsprogrammet. 

1.2 SYFTE 

Syftet med det fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet är 
att få ett väl förankrat, tydligt och aktuellt styrdokument inför fortsatt 
projektering av området. Styrdokumentet ska säkerställa att de höga 
krav, som staden ställer på nya omfattande stadsutvecklingsprojekt, 
uppfylls. Dokumentet ska även vara ett underlagsmaterial för fortsatt 
arbete med angränsande kommande detaljplaneområden.

1.3 MÅL

Målsättningen med programmet är att uppfylla Stockholms och Solnas 
gemensamma vision för Hagastaden som en pulserande, levande och 
attraktiv storstadsmiljö med både stadsmässiga kopplingar och gröna 
länkar utifrån förändrade förutsättningar, önskemål och avvägningar. 

Planförslag DP1 enligt Gestaltningsprogram 2009 Pågående planförändringar DP2 och DP3 samt 
ändrade gränser och bebyggelsestruktur mot Solna.



INLEDNING

GRÄNS Fördjupat gestaltnings- 
och funktionsprogram

GRÄNS Detaljplan DP1, 2009 
Vasastaden 1:16 m.fl. (Norra Station) 

Ny gränsdragning på grund av ny detaljplan,
Vasastaden 1:45 (kv Princeton), 2014

Del av Hagaplan som ligger i Solna
och ägs av Stockholms läns landsting (SLL)
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1.4 OMFATTNING

Det nu aktuella arbetet, Hagastaden, Fördjupat gestaltnings- och 
funktionsprogram, Parker, torg och gator - DP1, omfattar detaljplane-
område 1 samt delen av Hagaplan som ligger i Solna. Delar av DP1, kv 
Princeton, Vasastaden 1:45 har omarbetats pga kommungränsjustering 
mellan Stockholm och Solna.



INLEDNING

ÖVERGRIPANDE 
UNDERLAG

FÖRUTSÄTTNINGAR ANALYS , VÄRDERING
OCH AVVÄGNING

ANSPRÅK - PARKER, 
TORG OCH GATOR

GESTALTNINGDISPOSITION
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1.5 UPPLÄGG

Programmets upplägg baseras på ett antal skeden som tillsammans 
bildar Hagastaden, Fördjupat gestaltnings- och funktionsprogram 
- Parker, torg och gator - DP1. Varje skede har förankrats mot 
Hagastadens projektorganisation och berörda förvaltningar inom 
Stockholms stad. Avstämning av förutsättningar har också skett 
mot övriga samarbetsparter i projektet Hagastaden. Gestaltning av 
Hagaplan har tagits fram via en organisation där Solna, Stockholm och 
SLL samverkat.

• Övergripande underlag       
Förteckning av gällande detaljplanehandlingar, pågående 
processer, styrdokument och utredningar mm som utgör underlag 
för det fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet. 
Här beskrivs även visionen och gestaltningsprinciperna från 
gestaltningsprogrammet för Hagastaden, Hagastaden – den täta 
stadens attraktionskraft från 2009.

• Förutsättningar        
Beskrivning av förutsättningar utifrån detaljplanehandlingar, styr-
dokument, utredningar, pågående projektering och genomförande. 
Här belyses även direkta konsekvenser av de förutsättningar som 
beskrivs.

                                                                           
• Anspråk - parker, torg och gator     

Kartläggning och summering av önskemål och anspråk för parker 
torg och gator.                                                                                                                                        

       

• Analys, värdering och avvägning                              
Analys av intressekonflikter samt värdering och avvägning av 
kvaliteter, värden och funktioner.

      
• Disposition        

Förslag till övergripande struktur och innehåll för parker, torg och 
gator inom Dp1.

• Gestaltning                                                      
Koncept och förslag till gestaltning av parker, torg och gator inom 
Dp1.



2. UNDERLAG

1

HAGASTADEN – DEN TÄTA STADENS ATTRAKTIONSKRAFT DEL 2 
GESTALTNINGS - OCH KVALITETSPROGRAM FÖR NORRA STATIONSOMRÅDET 
PARKER, TORG & GATOR SAMT LJUSPLANERING 
DP 2009 - 02013 - 54

Godkänt dokument - Maud Wiberg, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-08-17, Dnr 2009-02013
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2.1 VISION FÖR HAGASTADEN

Stockholms och Solnas gemensamma vision för Hagastaden är att 
skapa en ny stadsdel som ”i en unik miljö förenar stadens kvaliteter 
med världsledande forskning, företagande och boende i Europas mest 
spännande tillväxtregion”, enligt Promenadstaden - Översiktsplan för 
Stockholm, 2010 och Vision 2025 - Karolinska/Norra Station från 2007. 
Vård, forskning och utbildning inom Life Science bidrar till en levande 
stadsmiljö i den nya stadsdelen. Utvecklingen ger möjlighet att stärka 
de östvästliga sambanden inom Vetenskapsstaden mellan Karolinska, 
Stockholms universitet, KTH och Albano.

Detaljplanen och gestaltningsprogrammet Norra Station - den täta 
stadens attraktionskraft, förmedlar bilden av en pulserande, levande 
och attraktiv storstadsmiljö med både stadsmässiga kopplingar och 
gröna länkar. Stadsmässigheten åstadkoms genom en tät stadsstruktur 
med hög exploatering och en blandning av bostäder, forskning, 
undervisning. Stor andel verksamheter med handel och service i 
bottenvåningar ger förutsättningarna för en aktiv stadsmiljö. 

GESTALTNINGSPROGRAM 2009
Gestaltningsprogrammet för Hagastaden, Hagastaden – den täta 
stadens attraktionskraft från 2009 ligger som grund för det nu 
pågående arbetet med Hagastaden, Fördjupat gestaltnings- och 
funktionsprogram  Parker, torg och gator- DP1. Programmet från 
2009 utgör en del av handlingarna som hör till detaljplanen. Efter 
antagandet av planen har bland annat nya utredningar och vägledande 
dokument tillkommit som ska vägas in i det fördjupade gestaltnings- 
och funktionsprogrammet, se nästa sida.

Gestaltningsprogrammet från 2009 beskrivs summariskt i punkter 
nedan:

• Hagastaden kommer att bli en stadsdel med spännande blandning 
av boende, life-science, vård, verksamheter och kultur.

• Tät stadsstruktur där det offentliga rummet har en påtaglig 
storstadskänsla. Den täta strukturen ger levande park- och 
gatustråk.

• Sammanlänkande stadsdel.
• Värdig stadsentré till huvudstaden.
• Attraktiv, trygg och levande stadsmiljö under dygnets alla timmar.

Gator
• Grönskande gaturum med dubbelsidiga 

trädplanteringar och parkering mellan träden.
• ”Aktiva” bottenvåningar, uteserveringar där utrymme finns. 
• Hagaesplanaden beläggs med gatsten i körytan 

och naturstenshällar på gångbanan.

Norra Stationsparken - Den öst-västliga axeln
• Sluttande gröna öppna parkrum, stora gräsytor.
• Mindre träddungar och planteringar, 

buskar/buskträd och perenner. 
• Parken ska fungera för avkoppling, picknick och bollek. 
• Intensivt utnyttjade aktivitetsytor/lekplatser i ändarna.
• Viktig grön länk mellan Karlberg och Bellevue/Brunnsviken.

Norra Stationsparken - Den nord-sydliga axeln
• Klassisk esplanad.
• Sluttande terrasser mot söder. 
• Höga träd längs sidorna bildar ett krontak.
• Perennplanteringar mot gatorna.
• Sittplatser och aktivitetsytor.

Parktorget - I Norra Stationsparkens mitt
• Visuell nod och mötesplats med storslaget vattenspel.
• Öppen flexibel yta för olika aktiviteter, möten och torghandel.
• Frodiga perennplanteringar och sittplatser. 

Torsplan - I mötet mellan gammalt och nytt
• Elegant torgyta med få gestaltningselement.
• Trädrader, högklassig beläggning, sittmöbler i 

geometriska former av sten, trä och stål.

Hagaplan - Ett kommunikationsnav
Inga gestaltningsvisioner har redovisats för torget i programmet. 
Utformning hänvisas till senare skede.

Framsida Gestaltningsprogram från 2009
Hagastaden - Den täta stadens attraktionskraft del 2

Parker, torg & gator samt ljusplanering

Plan från Gestaltningsprogram från 2009



UNDERLAG
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2.2 PLANER, PROGRAM OCH STYRDOKUMENT  

Som underlag för detta arbete ligger följande dokument och handlingar:

STOCKHOLMS STAD
• Dagvattenstrategi, 2015
• Stockholms parkprogram, rev 2006
• Parkplan Norrmalm, 2007
• Stockholm - en stad för alla, 2008
• Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm, 2010
• Cykelplan, 2012
• Stockholms stads framkomlighetsstategi, 2012
• Den gröna promenadstaden, 2013 (tillägg till översiktsplanen)
• Sociotopskarta, reviderad 2013
• Parkeringsplan, 2013
• Arkitektur Stockholm, 2014 (tillägg till översiktsplanen)
• Möbelprogram Stockholm, 2014
• Stockholms miljöprogram, 2012-2015
• Regional cykelplan för Stockholms län, remissversion 2013
• Gångplan för Stockholm, remisshandling 2014

2.3 UTREDNINGAR OCH PROJEKTERING

NYA OCH KOMPLETTERADE UTREDNINGAR FÖR HAGASTADEN
• Programskiss för Hagaplan, 2012, samverkan mellan Stockholms 

stad, Solna och SLL.
• Trafik PM Detaljplan Norra Station, 2009
• PM Kompletterande trafikutredningar för Hagastaden, 2013
• PM Hagastaden Norrmalms stadsdelsförvaltning 2014-03-20,  

2015-03-18
• Konstprogram Hagastaden - Stockholmsdelen, 2013
• Utredning utrymningsmöjligheter från byggnader, område A, Faveo 

projektledning, 2013
• Förskolor i Hagastaden, 2013
• PM Hagastaden - på väg mot ett Stockholm i världsklass,   

Norrmalms stadsdelsförvaltning, 2014
• Barnkonsekvensanalys, granskningsversion
• Parkeringsstrategi för Hagastaden, 2015 
• Hagastaden Dagvattenstrategi, pågående
• Cykelplan Hagastaden, pågående
• Pågående utredningar och projektering av tekniska anläggningar 

(tunnlar, garage, balkar, LOD-anläggningar) och ledningar för hela 
detaljplaneområdet.

STADSBYGGNADSKONTORET
Fleminggatan 4
Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 000 
www.stockholm.se
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En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur
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Utställningsförslag maj 2013
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DETALJPLANER
• Antagen detaljplan Vasastaden 1:16 m.fl. (Norra Station), 2010 med 

tillhörande gestaltningsprogram och MKB. 

PÅGÅENDE PLANARBETEN
• Detaljplan för Vasastaden 1:45 (kv Princeton), 2014, ej antagen.
• Pågående planstudier inför arbetet med detaljplanerna DP2, DP3 

och angränsande områden i Solna.

GENOMFÖRD OCH PÅGÅENDE PROJEKTERING
• Systemhandling DP1, exklusive Norra Stationsgatan 2011
• Genomförd projektering och utförande för Norra Stationsgatan och 

Solnavägen E-402, 2011-pågående
• Projektering arbetsgator område A , E-411, 2014
• Systemhandling Bellmansgaraget, 2014
• Systemhandling Norra kvarteren Område C, etapp1, 2014 -pågående
• Översyn av systemhandling DP1 från 2011, pågående



3. FÖRUTSÄTTNINGAR

T

T

T

T

Rödabergsskolan byggs ut.

Ny grundskola planerad 
i Sveaplans gymnasium.

Ny grundskola 
planerad i DP2.

Gestaltningsprogrammets omfattning
Område A (pågående projektering och utbyggnad)
Forskning, undervisning, kontor mm, 
publika lokaler/handel i bottenvåning
Hotell/kontor, publika lokaler i bottenvåning
Tunnelbana/publik verksamhet
Bostäder med lokaler i bottenvåning
Ny förskola inom område
Ny grundskola
Tunnelbaneuppgång
Kvartersnummer

T
1-53

T
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KAPITELINTRODUKTION
I följande kapitel beskrivs gestaltningens förutsättningar utifrån de 
styrdokument, program, utredningar mm som beskrivits i kapitel 2. 
Här belyses även direkta konsekvenser av de förutsättningar som 
beskrivs.

3.1 HAGASTADEN I SIFFROR

DP1 Hagastaden 
(Stockholmsdelen
DP1, DP2 och DP3)

Bostäder 2 300 lgh * 2600-3200 lgh

Arbetsplatser 14000 st

Förskolor ca13 st

Grundskolor  **

Invånare 5060 st 5720-7040 st

     barn 2000 st

         förskolebarn 750 st

     pensionärer 400 st ***

*  36 lägenheter för personer med funktionsnedsättning i område 
A (kv. 2,4 och 6) 

**  Två grundskolor och en utbyggnad av bef skola planeras i eller i 
anslutning till Hagastaden.

***  Detta motsvarar ca 13% av befolkningen, rikssnittet är 18%. Med 
tiden kommer förmodligen antalet äldre öka i området.                         



FÖRUTSÄTTNINGAR - RUMSLIGHET
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3.2 RUMSLIGHET

A.Norra Stationsparken sett från Hagaplan (väster). B. Parktorget och Norra Stationsparken sett från öster 
(tidig illustration av kv 34, runda huset).

Orienteringsfigur

SAMMANFATTNING
• Hagastadens bebyggelsestruktur kommer vara starkt karak-

tärsskapande med höga, smala kvarter och smala gaturum. 
• Träd bidrar till att ge stads- och gaturummen en mänsklig 

skala och en mjukare inramning. 
• Norra Stationsparken ramas in av hög bebyggelse (ca 8-15 

våningar). Avslutningen av DP1 mot öster är under utredning.
• Norra Stationsparkens timglasform ger perspektiviska effek-

ter som påverkar avståndsbedömningar och storleksuppfatt-
ningar.

• Den runda byggnaden på Hagaplans södra del kommer vara 
dominant i stadsbilden.

• Hagaplan kommer att upplevas som öppet då det omges av 
breda gator.

Hagastadens bebyggelsestruktur kommer att vara starkt karaktärs-
skapande med höga, smala kvarter och smala gaturum. Relationen 
mellan byggnadshöjder och mellanrummens bredd har stor betydelse 
för upplevelsen av stadsrummen och är avgörande för om rummen 
upplevs som öppna/slutna eller ljusa/mörka. Träd kan bidra till att ge 
stadsrummen en mänsklig skala och en mjukare inramning.

NORRA STATIONSPARKEN OCH PARKTORGET
Norra Stationsparken ramas in av hög bebyggelse med mellan 8 och 
15 våningar. Avslutningen av DP1 mot öster är under utredning. 

Parkens timglasform kommer att ge perspektiviska effekter, som 
påverkar avståndsbedömningar och storleksuppfattningar. Detta 
innebär bland annat att det avlånga parkrummet kommer att 
upplevas kortare, sett från parkens mitt. Samtidigt kommer parken att 
upplevas längre, när man ser in i parken från ytterkanterna. Parken har 
höjdskillnader på tio meter i både nord-sydlig och väst-östlig riktning 
vilket också kommer att påverka utformning och rumsupplevelse.



FÖRUTSÄTTNINGAR - RUMSLIGHET

ca+25.9 ca+20.2ca +25.0 ca +19.6
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Sektion 1. - Norra Stationsparken - bredaste snittet
Skala 1:600

Sektion 3. - Parktorget
Skala 1:600

Sektion 2. - Norra Stationsparken - Nord-sydlig axel
Skala 1:600



FÖRUTSÄTTNINGAR - RUMSLIGHET
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E. Gata bredd 14mD. Gård Kv 3C. Hagaplan (tidig illustration av torg och kv 34, runda huset)

HAGAPLAN
Den runda karaktäristiska byggnaden på Hagaplans södra del kommer 
att vara dominant i stadsbilden. Byggnaden utgör även ett viktigt 
blickfång i Norra Stationsparken. Eftersom torget dessutom omges av 
breda gator kommer torgrummet att upplevas öppet och stort. Torget 
har höjdskillnader på ca två meter från öster till väster som kommer 
att påverka utformning och rumsupplevelse.

TORSPLAN
Platsen domineras av gaturum och innehåller mindre torgytor i 
anslutning till nya och befintliga byggnader.

GATOR
Gaturummen är smala och omges av höga byggnader. Träd bidrar till 
att ge gaturummen en mänsklig skala och en mjukare inramning.

GÅRDAR 
Gårdarna är smala och omgivna av höga byggnader. Träd bidrar till att 
ge gårdsrummen en mänsklig skala och en mjukare inramning.

Orienteringsfigur



FÖRUTSÄTTNINGAR - RUMSLIGHET

Torgyta runt 
byggnad

Torgyta runt 
byggnad

Kom
m

ungräns

Samlad torgyta inramad av byggnader
”Förplats” till  Nya Karolinska Solna
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Sektion 5. - Lokalgata, bredd 14m
Alternativ enkelsidig plantering
Skala 1:400

Sektion 4. - Hagaplan
Skala 1:500

NKS



FÖRUTSÄTTNINGAR - KLIMAT
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X-X
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soltimmar, klockslag vår- och höstdagjämning
soltimmar, klockslag 20 juni

Attraktiva soliga lägen
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3.3 KLIMAT

LJUSFÖRHÅLLANDE
Studier av ljusförhållandena på marknivå med hjälp av 3D-modell 
över området från 2009 visar att dagsljustillgången kommer att vara 
begränsad i Hagastaden, DP1. 

Den höga och täta bebyggelsen gör att de offentliga rummen ligger 
i skugga stora delar av dagen vid vår- och höstdagjämning. De bästa 
sollägena finns i Norra Stationsparkens västra och östra del samt norra 
halvan av Hagaplan. Sommartid är stora delar av parken solbelyst 
under hela dagen.

Illustration ljusförhållanden 

VIND
Det är svårt att dra generella slutsatser om Hagastadens framtida 
vindförhållande utifrån att endast studera detaljplanen. Strukturen 
är komplex och vindströmmarna påverkas av den intilliggande 
bebyggelsen. 

Generellt kan sägas att byggnadshöjden är den faktor som har störst 
påverkan på vindströmmarna. Höga hus genererar starka vindar,  
speciellt runt hushörn. 

SAMMANFATTNING
• Vindstudier har inte utförts för detaljplanen.
• De bästa solvärdena kommer uppmätas i Norra Stationsparkens 

västra och östra del samt norra halvan av Hagaplan.  
• Under sommaren är stora delar av Norra Stationsparken 

belyst under hela dagen.
• Eftermiddagssol i Norra Stationsparken och Hagaplan vid vår- 

och höstdagjämning.



FÖRUTSÄTTNINGAR - KLIMAT

Antal soltimmar
drygt 6 timmar
4-6 timmar
2-4 timmar
0-2 timmar
<1 timmar

sammanhängande 
solbelyst yta 12.00-16.00
studerat område

10.00

16.00
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Solstudie Hagaplan och del av Norra Stationsparken
vår- och höstdagjämning kl 10.00-16.00

SOLSTUDIE HAGAPLAN OCH DEL AV NORRA STATIONSPARKEN
• Solstudien visar solinstrålningen under vår- och höstdagjämning kl 

10.00-16.00. 
• Vandrande skugga förekommer i Norra Stationsparken från 

ca kl 09.00. Större sammanhängande ytor är solbelysta under 
eftermiddagen.

• Ca kl 12.00 till 16.00 är norra halvan av Hagaplan samt norra delarna 
av  Norra Stationsparken solbelysta.

09.00

11.00

Kv. 2

Kv. 3

GATA                      

Antal soltimmar
3 timmar
2-3 timmar
1-2 timmar
0-1 timmar
0 timmar

sammanhänhande 
solbelyst yta 10.00-11.00
studerat område

LOKALGATAGATA
• Solstudien visar solinstrålningen under vår- och höstdagjämning kl 09.00-

11.00
• Delvis solbelysta gator mellan ca kl 09.00 och 11.00 (vandrande skugga).
• De höga hörnhusen påverkar ljusinsläppet på gatorna.
• Skillnaden mellan soltimmar på vår/höst och sommar är marginell, ca en 

timme. 

Solstudie Lokalgata
vår- och höstdagjämning kl 09.00-11.00
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Park
Torg
Bostadsgård

Hagaplan

Torsplan

Norra 
Stationsparken

Parktorget

Torg 40 %   Park 60 %    

Riktlinje för offentlig friyta i stadsutvecklingsområden 
enligt Den gröna promenadstaden
(ca 10 m2/invånare)

Offentlig friytetillgång Hagastaden, DP1 
 (6.0 m2/invånare)
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3.4 FRIYTETILLGÅNG

HAGASTADENS OFFENTLIGA FRIYTETILLGÅNG
En friyta är ett obebyggt mark- och vattenområde som inte har transport 
eller terminalfunktioner. I de offentliga friytorna ingår både gröna ytor 
och hårdgjorda ytor, exempelvis parker, torg och idrottsanläggningar. 
I Den gröna promenadstaden anges att stadsutvecklingsområden ska 
hålla minst lika hög parkstandard som de delar av innerstaden som 
klarar att tillgodose parkbehovet med avseende på tillgång, kvalitet 
och skötsel. Detta motsvarar ungefär 10m2 offentlig parkyta per 
invånare. Hagastadens exploateringsgrad medför att området har en 
offentlig friytetillgång inom DP1 på 6.0m2/invånare varav 60 % dvs 
3.6m2 är parkmark. Friytorna – främst parkmarken – väntas få stort 
besökstryck vilket medför hårt slitage. Även inom DP3 antas den 
offentliga parkytetillgången bli begränsad vilket ytterligare kommer 
att öka trycket på de offentliga parkytorna i DP1. 

Kopplingar till omkringliggande grönområden och parker kommer att 
bli viktiga på grund av den begränsade grönytetillgången i närområdet. 
Grönytetillgången inom 1km avstånd är drygt 20 m2/invånare genom 
närheten till Hagaparken och Bellevueparken. 

Invånare DP1 5 060 st
Total yta DP1 180 500 m2 100% 
Parkytor 17 200 m2 9.5%
Torgytor 13 200 m2 7.2%
Total offentlig friyta 30 400 m2 16.7%
  
Offentlig grönytetillgång inom DP1 3.6 m2/invånare    
Offentlig friytetillgång inom DP1 6.0 m2/invånare             
Offentlig grönytetillgång inom 1km ca 20 m2/invånare 

HAGASTADENS BOSTADSGÅRDAR
Bostadsgårdar ingår inte i offentliga friytor men är givetvis  viktiga 
för invånarnas behov av utomhusvistelse. Kvalitativt innehåll och ljus-
förhållanden är aspekter som är betydelsefulla för hur trevlig en gård 
blir att vistas på. Bostadsgårdarna i DP1 är små och de höga husen gör 
att gårdarna får begränsat ljusinsläpp, vilket kan medföra att gårdarna 
inte blir så attraktiva för utevistelse. Detta innebär att de boende kan 
komma att söka sig ut i parken i högre utsträckning, än om behoven 
kan tillfredställas på den egna bostadsgården. 

Tillgång bostadsgård   ca 3m2/invånare (tot 14200m2) 

Fördelning av offentlig 
friyta i Hagastaden, DP1

Friytor i Hagastaden, DP1

SAMMANFATTNING
• Hagastadens offentliga friytetillgång uppgår till 6.0m2/

invånare inom DP1.
• Hagastadens offentliga parkytetillgång är begränsad, 3.6m2/

invånare inom DP1. Enligt Den gröna promenadstaden 
ska stadsutvecklingsområden ska hålla minst lika hög 
parkstandard som de delar av innerstaden, som klarar att 
tillgodose invånarnas rekreationsbehov (vilket motsvarar en 
offentlig parkytetillgång på ca 10m2/invånare).

• Inom DP3 antas grönytetillgången bli begränsad vilket 
ytterligare kommer att öka trycket på Norra Stationsparken. 

• God koppling och tillgång till naturområde med Hagaparken/
Bellevueparken. 

• Trafikleder riskerar att bli barriärer. 
• Svag koppling till Karlberg.
• KS-parken kommer primärt fungera som kvarterspark för den 

nya bebyggelsen i Solnadelen.
• Riktlinjer för närhet till naturområde och kvarterspark 

uppfylls i DP1.
• Riktlinjerför närhet till stadsdelspark uppfylls inte i DP1.
• Små bostadsgårdar med begränsat ljusinsläpp, kan innebära 

att boende söker sig till parken i större utsträckning.

GRÖNA SAMBAND
Kopplingarna till naturparksområdena runt Brunnsviken med 
Bellevueparken och Hagaparken kommer att bli goda genom en ny 
broförbindelse över Uppsalavägen. Trafikerade vägar i anslutning till 
Hagastaden (E4/E20, Uppsalavägen, Solnavägen) riskerar dock att bli 
barriärer. Kopplingen till Karlberg är, som planen ser ut idag, mycket 
svag. Gångavståndet är ca 1.2km från Torsplan.

INTILLIGGANDE STÖRRE PARKER
KS-parken i Solna kommer primärt fungera som kvarterspark för den 
nya bebyggelsen som planeras i Hagastadens norra del, vilket gör 
att besökstrycket på Norra Stationsparken inte kommer att minska. 
Däremot kan parken, med en annan karaktär och innehåll, fungera 
som ett komplement. 

Offentlig friyta
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Gestaltningsprogrammets omfattning

Naturområde ska nås inom 1000m

Stadsdelspark ska nås inom 500m

Kvarterspark ska nås  inom 200m

God koppling 

Svag koppling

Barriär, planskild trafikled 
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Gröna samband/ friytetillgång
Närhet till större parker och naturområden

I Stockholms parkprogram från 2006 redovisas riktlinjer för god  
tillgång på friytor i Stockholm. 

• Naturområden >50 ha - Bör nås inom 1000 meter. De bör ha ett 
varierat natur- och kulturlandskap och en bullernivå < 45 dB(A).

• Stadsdelsparker 5-50 ha  - Bör nås inom 500 meter. Det kan vara 
naturparker, landskapsparker, bergsparker eller stadsparker. De bör 
ha ett bra lokalklimat och en bullernivå < 50 dB(A) samt fungera för 
lek, motion, avkoppling, samvaro och evenemang.

• Kvartersparker 0,5-5 ha - Bör nås inom 200 meter. Det kan vara 
kvarter, stråk, strandparker, kajparker, parktorg och täppor. De bör 
ha bra lokalklimat och bullernivå på < 55 dB(A) samt fungera för lek, 
promenader, avkoppling och samvaro.

I Hagastaden, DP1, uppfylls riktlinjerna för naturområde med 
Hagaparken/Bellevueparken inom en kilometers avstånd. Norra 
Stationsparken uppfyller kriterierna för kvarterspark. DP1 kommer 
inte att ha tillgång till en stadsdelspark inom 500 meters avstånd i 
enlighet med riktlinjer i Stockholms parkprogram.

Offentlig friyta

Vasaparken
ca 5.4 ha

Vanadislunden
ca 9.2 ha

Hagaparken
ca125 ha

Bellevueparken
ca 10.4  ha

Karlberg
ca 24.7 ha

KS-parken
ca 1.9 ha

Norra Stationsparken
ca 1.8 ha

Norrbackatäppan
ca 1.1 ha
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HAGASTADENS REKREATIVA VÄRDEN
I Stockholms parkprogram redovisas rekreativa värdebegrepp som 
kan användas i planering för att utveckla parker och grönområden. 
De rekreativa värdena bedöms vara betydelsefulla för människors 
vardagsliv. Värdebegreppen redovisas i tabellen på nästa sida. 

Ett antal rekreativa värden kan uppfyllas i Hagastaden, se 
tabellen. Dessa värden ska viktas mot de värden som redan finns i 
närområdet, de ytanspråk som redovisas i kapitel 4, samt det tidigare 
gestaltningsprogrammets vision av Norra Stationsparken från 2009 (se 
kapitel 2.2). En förutsättning för att riktlinjerna för närhet till bollplaner 
ska tillfredställas är att det anläggs i DP2.

En viktig faktor som påverkar de rekreativa värdena är ljusförhållandena,  
d v s hur beskuggade de olika ytorna är. Detta påverkar användbarheten 
och attraktiviteten, men även vegetationshantering och slitagetålighet. 

Hagastadens friytor bör sättas i ett större sammanhang. Omkring-
liggande parker kan vara en tillgång och komplettera Norra Stations-
parkens innehåll.

NORRMALMS PARKER
Idag har Norrmalm brist på större friytor. Rekreationsvärden som det 
råder brist på i de delar av Norrmalm som ansluter mot Hagastaden 
är lekplatser, parklekar, gröna promenader, rofylldhet samt bollplaner 
som är tillgängliga för allmänheten och ytor för spontanidrott. Även 
efterfrågan på evenemangsplatser har ökat på senare tid. Många av 
parkerna har kulturhistoriskt värde och är värdetäta. De är mycket 
attraktiva, har stort besökstryck men är relativt små och slitaget är 
högt. Med Hagastadens utbyggnad kommer ännu fler människor att 
nyttja dessa parker.

SAMMANFATTNING
• Norrmalms parker i anslutning till Hagastaden är små, 

har högt besökstryck och är utsatta för hårt slitage. På 
Norrmalm råder brist plaskdammar, bollplaner tillgängliga för 
allmänheten, ytor för spontanidrott, torgytor för evenemang 
och blomsterprakt.

• Hagaparken och Bellevueparken har höga rekreativa värden 
och stora vistelseytor.

• KS-parken kan komplettera Norra Stationsparken 
innehållsmässigt.

• Ryssberget på KI-området är idag en naturyta som bland 
annat på grund av den kuperade terrängen är otillgänglig.

• Kopplingen till Karlberg med många rekreativa värden är svag.
• Enligt den genomförda Barnkonsekvensanalysen har barn 

och ungdomar önskemål om många aktivitetsytor och 
kommersiellt utbud.

• Vuxna och äldre har önskemål om parkmiljöer, lugn och ro, 
lekmiljöer och kommersiellt utbud.

• Tillgänglighet och sittmöjligheter är viktigt för alla brukare.

SOLNAS PARKER
Brunnsviken inom Nationalstadsparken med bl a Hagaparken har 
stora rekreationsvärden där många värden tillgodoses. Parken 
kommer vara ett viktigt komplement till Hagastaden med generösa 
arealer och promenadområden.  KS-parken, med befintlig vegetation, 
synliga berghällar och damm, har en naturkaraktär och kan bli ett 
komplement till Norra Stationsparkens anlagda parkmiljö. Ryssberget 
på KI-området är idag en naturyta som bland annat på grund av den 
kuperade terrängen är otillgänglig. Kopplingen till Karlberg med många 
rekreativa värden är svag.

BARN OCH UNGDOMAR
Norrmalms Stadsdelsförvaltning bedömer att det finns behov av minst 
två lekplater och en parklek i området. 

VUXNA OCH ÄLDRE
Vuxna och äldre efterfrågar i större utsträckning lugn och ro, blomprakt 
och frodiga planteringar, sittplatser, restauranger, caféer, shopping 
men även lekplatser för utomhusvistelse med barn.

TILLGÄNGLIGHET
God tillgänglighet är viktigt för alla brukare, men särskilt för 
funktionsnedsatta och äldre. Brister i tillgängligheten bedöms som 
en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Platser ska utformas 
så att de är användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, liksom lekplatser.

3.5 FRIYTORNAS REKREATIVA VÄRDEN
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3.

1.

2.

5.

7.

6.

8.

4.
?

VÄRDEN OMKRINGLIGGANDE PARKER

1. Hagaparken 
 Motion, promenad, ro, picknick, 
 kultur/arkitektur, utsikt, evenemang,    
 restaurang, bad, skridsko, skidor
2. Bellevueparken
 Kuperad terräng, skogskänsla, strandpromenad,   
 bollplan ( bokningsbar, ej tillgänglig för allmänheten),
    gräsytor för lek och pulkaåkning, motion 
 promenad, bollplaner, ro picknick, 
 kultur/arkitektur, utsikt
3. Norra begravningsplatsen
 Ro, kontemplation, andlighet
4. KS-parken
 ro, promenad
5. Vanadislunden
 Kuperad terräng, grön oas, hundrastgård, lekplats
6. Solna Campus
 Campusmiljö, volleybollplan, picknick, kultur 
 arkitektur/natur
7. Mindre kvartersparker i närområdet, Norrmalm
 Gröna oaser, ro, små lekplatser, kulturhistoria,   
 bollek, picknick, pulkaåkning
8.  Karlbergsområdet
 Motion, promenad, bollplan, ro, picknick, kultur   
 arkitektur/natur
9. St Eriksparken, kommer förändras till yta och   
 innehåll
10. Ryssberget, ligger inom KI:s område (otillgänglig)

9.

10.

Fotbollsplan
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Bad X 
Blomprakt X X X
Bollspel (bollplan) ev. i DP2

Båtliv X

Djurhållning X
Evenemang X X
Fiske X
Folkliv X X

Grön oas X X X

Lek X X X

Löpträning X X
Odling X X

Picknick X X

Promenader X X
Pulkaåkning X
Ridning X
Ro X X
Skidor X X

Skogskänsla X

Skridsko X X
Sitta i solen X X
Torghandel X
Uteservering X X
Utsikt X x
Vattenkontakt X
Vild natur

I närområdet*

REKREATIVA VÄRDEN Tillgodoses ej 

      
  i n

ärområdet*

Möjligt tillgodose 

      
 i H

agastaden, DP1

Friytornas innehåll

enl. Stockholms parkprogram

* Med närområde menas här att värdet förekommer 
utanför Hagastaden, men att det finns en god koppling 
eller ligger inom ett acceptabelt avstånd.
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3.6 FÖRSKOLOR OCH GRUNDSKOLOR

FÖRSKOLOR
I Hagastaden planeras 12-15 förskolor med sammanlagt mellan 750 
och 800 barn. De fyra första förskolorna ligger i kvarter 2 och 3 i 
område A. 

Förskolegårdar förläggs på kvarterens gårdar. Om hela gården 
samnyttjas mellan förskolor och boende ger det en yta på ca-7-8m2/
barn. Miljöförvaltningen, Stockholm  stad har som rekommendation 
30m2 förskolegård/barn vilket kan jämföras med Stockholms innerstad 
som beräknas ha i genomsnitt 15m2/barn och Hägersten/Liljeholmen 
10m2/barn.

Förskolegårdarna kommer förmodligen i första hand användas av de 
yngre barnen (1-3-åringar) som inte klarar av att gå längre sträckor, 
samt vid öppning och stängning. En förutsättning för den dagliga 
verksamheten blir att de äldre barnen (4-5-åringar) kommer att kunna 
ta sig ut till närbelägna parker. Tillgängligheten till och utformningen 
av de närbelägna parkerna blir därför mycket viktig för områdets 
förskolor. För att avlasta gårdarna i bostadskvarteren måste miljöerna 
i Norra Stationsparken vara utformade för barn. 

Många förskolor förväntas dagligen besöka Norra Stationsparken och 
kringliggande parker och grönområden för utomhuslek. 

GRUNDSKOLOR
Ny grundskola planeras i anslutning till Hagastaden i fd Sveaplans 
gymnasium samt i DP2. Utredning pågår om utvidgning av Röda 
Bergsskolan. 

SÄKRA VÄGAR
Det är av yttersta vikt att kopplingar och gångstråk mellan hem, skola 
och lek/aktivitetsytor är säkra och utformade med avseende på barn. 
Det gör också att förskolegrupper kan ta sig längre bort och få en bättre 
spridning och variation i sin utevistelse. Kommunikationsstråken ska 
vara anpassade för funktionsnedsatta barn och barnvagnar.

SAMMANFATTNING
• 12-15 förskolor med 750-800 barn i Hagastaden.
• Förskolegårdar förläggs på kvarterens gårdar. Om hela gården 

samnyttjas mellan förskolor och boende ger det en yta på 
ca-7-8m2/barn.

• Många förskolor kommer dagligen besöka Norra Stations-
parken och kringliggande parker och grönområden för utom-
huslek.

• Ny grundskola planeras i fd Sveaplans gymnasium och utreds 
inom DP2. 

• Utvidgning av Röda Bergsskolan utreds.
• Viktigt med säkra kopplingar och gångstråk mellan hem, skola 

och lek/aktivitetsytor.
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Kv.2
Två förskolor
á 60-70 barn

Kv.3
Två förskolor
á 60-70 barn

Rödabergsskolan
utökas

Karlbergsskolan

Mot Karlberg Mot Vasaparken

Bellevuehöjden

Ny grundskola planerad 
i Sveaplans gymnasium.

Ny grundskola 
planerad i DP2.

Område A

Ny förskola (inom omr. A)

Bef. förskola

Ny grundskola
Bef. grundskola

Framtida målpunkter
Befintliga målpunkter

Förskolors förväntade 
rörelsestråk
Möjliga rörelsestråk
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Förskolor och skolor
Skala 1:5000
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16m 14m

ca 18m

ca 18m
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3.7 GATUTRÄD

I gestaltningsprogrammet från 2009 redovisas lokalgator med 
dubblesidig trädplantering. Vid projektering av område A justerades 
detta preliminärt till enkelsidig plantering pga tekniska krav, främst 
utrymmesbrist för uppställningsytor av räddningsfordon på de smalare 
14-metersgatorna. 

Exempel lokalgata, bredd 14m
Alternativ enkelsidig plantering

Skala 1:400

Exempel lokalgata, bredd 16m
Alternativ dubbelsidig plantering

Skala 1:400

Plan - Enkelsidig trädplantering längs lokalgator
enligt FU för arbetsgator område A 2014

Plan - Dubbelsidig trädplantering längs 
lokalgator enligt gestaltningsprogram 2009  

och systemhandling för gatumark 2011.
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3.8 TRAFIK/KOMMUNIKATION

Gator och gc-vägar i och kring Hagastaden utgör stråk som förbinder 
Stockholms innerstad med Solna i nord-sydlig riktning och eventuellt 
i framtiden Brunnsviken/Albano med Karlbergsområdet i öst-västlig 
riktning. 

De stora målpunkterna för trafik i närområdet är sjukhusområdet 
Nya Karolinska Solna, forsknings- och utbildningsområdet Karolinska 
Institutet Campus Solna och kommunikationsnoderna vid Hagaplan 
och Torsplan, Brunnsviken med Bellevueparken och Hagaparken. 

Kommunikationsstråken är av strategisk betydelse för stadsdelens 
orienterbarhet, rörelsemönster och tillgänglighet. Stråken har olika 
karaktär och sammansättning av trafikslag, men har det gemensamt 
att de knyter samman målpunkter inom området och angränsande 
stadsdelar. Längs stråken finns förutsättningar att etablera verksam-
heter av olika slag. 

SAMMANFATTNING TRAFIK/KOMMUNIKATION
• Hagaplan med NKS, Nya Karolinska Solna, blir viktig målpunkt.
• Hagaplan och Torsplan blir noder för kollektivtrafik med buss 

och tunnebanestation. 
• Citybanans nya uppgång vid Dalagatan blir också ny målpunkt.
• Samtliga bottenvåningar i DP1 är planerade för lokaler i 

bottenvåningen. Soliga lägen längs Hagaesplanaden antas 
vara extra attraktiva för tex uteserveringar. 

• Cykelplanen pekar ut Hagaesplanaden som ett framtida 
viktigt tvärgående cykelpendlingsstråk.

• De största trafikflödena förväntas bli på Solnavägen och 
infartslederna öst och väst om DP1.

• Enkelriktade gator i området minskar silningstrafik.
• På lokalgator utreds alternativ från dubbelsidig till enkelsidig 

parkering.
• Utryckningsvägar för ambulanstrafik planeras runt Hagaplan 

och längs Norra Stationsparken i nord-sydlig riktning.

De huvudsakliga stråken med de största flödena av gående och 
cyklister förväntas bli Solnavägen, Norra Stationsgatan, Hälsingegatan, 
Hagaesplanaden och troligtvis även Gävlegatan. 

De största flödena av biltrafik kommer ske på Solnavägen och 
Uppsalavägen. Även Norra Stationsgatan och Eugeniavägen kommer 

få ett betydande trafikflöde. Stor andel enkelriktade gator minskar 
trafikmängderna inne i området. 
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GÅNGSTRÅK
• Hagaplan med T-bana, entré till sjukhuset Nya Karolinska Solna blir 

ny målpunkt. 
• Citybanans nya uppgång vid Dalagatan blir ny målpunkt.
• Norra Stationsgatan förväntas bli handelsstråk med verksamheter 

som handel och service.
• Samtliga bottenvåningar i DP1 är planerade för lokaler i botten-

våningen. Soliga lägen längs Hagaesplanaden antas vara extra 
attraktiva för tex uteserveringar. 

• Kopplingen för gående till Brunnsviken förbättras både från Haga-
staden, DP1 och Norrmalm.

• Kopplingen mellan Hagastaden och Karlbergsområdet är i dagsläget 
svag. En bra koppling skulle vara önskvärt för Hagastaden.

• Branta lutningar på lokalgator och trappförbindelser i området 
påverkar och styr gångflödena.

Förväntade gångstråk och framkomlighet/tillgänglighet.
Beräkning av gångflöden ej utförd.

Skala 1:5000
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REGIONALA CYKELPENDLINGSSTRÅK
• Cykelpendlingslederna i nord-sydlig riktning är tunga primära 

cykelstråk. Solnavägen och Annerovägen har idag tillsammans ett 
dygnsflöde på ca 8 100 cyklar. Spridningen av cykelpendlarna blir 
god då infartslederna är många. (Att jämföra med Hornstull med 
11 000 cyklar/dygn i en punkt, Skanstull ca 11 000 cyklar/dygn i två 
punkter.) 

• Norra Stationsgatan är ett primärt tvärgående cykelpendlingsstråk. 
Dubbelriktade cykelfält/banor kommer förbättra pendlingsstråket.

STOCKHOLMS STADS CYKELPLAN
• Cykelplanen har som mål att andelen av alla resor i högtrafik som 

sker med cykel ska ska vara minst 15% år 2030. Cykelplanen avser 
utöver att öka andelen cyklister även att göra det enklare och 
säkrare att cykla, för såväl befintliga som tillkommande cyklister.

• Pendlingen i tvärgående riktning väntas öka i och med att forsknings- 
och utbildningsklustret (KI, Tekniska högskolan mfl)  breder ut sig 
runt Hagastaden.

• I och med Hagastadens utbyggnad pekar cykelplanen ut Haga-
esplanaden som ett nytt viktigt tvärgående pendlingsstråk. 

Cykelpendlingsstråk
Underlag Cykelkartan, ej skalenlig
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CYKELSTRÅK
• Längs Solnavägen, Annerovägen och Norra Stationsgatan samt öster 

och söder om Hagaplan planeras separerade cykelbanor/cykelfält.
• På lokalgatorna inom DP1 planeras cykling i blandtrafik.
• Hagaesplanaden är utpekad som framtida cykelstråk i den regionala 

cykelplanen från 2013. Gatan är inte dimensionerad för detta i 
detaljplanen? 

• Cykelplan för Hagastaden är under framtagande.
• Cykelgarage/parkering utreds i anslutning till kollektivtrafiklägen. 
• Vägkorsningar och ljusregleringar påverkar framkomligheten.
• Trånga sektioner kan uppstå längs Hagaesplanaden där det kan 

bli konflikt mellan cykel/gång/fordonstrafik/torgaktiviteter och 
uteserveringar. 

• Utformning av mötet mellan gc-bron över Uppsalavägen och 
Hagaesplanaden blir viktig för flödet i öst-västlig riktning.

• Korsningen Uppsalavägen/Norra Stationsgatan kommer bli tungt 
trafikerad vilket begränsar framkomligheten för cykel och gående. 

• Branta lutningar på lokalgator och trappförbindelser i området 
påverkar och styr cykelflödena.

• Huvudstråk för cykel utreds för Eugeniavägen (Solna).

Cykelstråk
Underlag från Trafik PM Detaljplan Norra Station, 2009   

Skala 1:5000
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Kollektivtrafik
Underlag från PM Kompletterande trafikutredningar för Hagastaden, 2013, samt kompletterat med nya förutsättningar 2014 

Skala 1:5000

KOLLEKTIVTRAFIK
• Hagaplan och Torsplan blir en nod för kollektivtrafik med busshåll-

platser och tunnelbanestationer.
• Citybanans nya uppgång vid Dalagatan blir ny målpunkt.
• Ställhållplatser för bussar på Hagaplan kan bli barriärer och försvaga 

kopplingen mot Norra Stationsparken.
• Busslinje med tät busstrafik längs Hälsingegatan kan bli störande 

för parkmiljön.
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BILTRAFIK 
• Av- och påfartsramper till E4/E20, Uppsalavägen och Solnavägen 

har de största bilflödena.
• Enkelriktade gator minimerar silningstrafik. Kan bli aktuellt att 

komplettera med åtgärder i form av hinder.
• Hagaesplanaden blir enkelriktad för biltrafik. 
• Av- och påfartsramper till E4 blir störande för gående och cyklister.
• Trafik på Hälsingegatan kan bli störande med avseende på buller, 

framkomlighet och trygghet. Detta utreds i sambande med 
översynen av systemhandlingen.

• Korsning vid Uppsalavägen/Norra Stationsgatan kan bli störande 
för cyklister och gående.

Biltrafik
Underlag från PM Kompletterande trafikutredningar för Hagastaden, 2013

Skala 1:5000
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Parkering längs gata

Angöring längs gata
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ANGÖRING OCH PARKERING
• Ingen boendeparkering planeras längs gatorna.
• Angöring ska vara möjlig inom 10m från samtliga entréer till trapp-

hus i enlighet med stadens riktlinjer. 
• Parkering för funktionshindrade anordnas på gata eller i anslutande 

garage. 
• Angöring och parkering tillåts på de flesta gator med uppehåll för 

busshållplatser, cykelbanor mm.  P-normen i området är satt till:  
- 0,5/lägenhet

• - 1-4 platser/1000m2 kontor
• På smala lokalgator utreds alternativ från dubbelsidig till enkelsidig 

parkering pga tekniska krav.
• Ny utredning avseende parkeringsstrategi för Hagastaden som 

utgår från stockholms Stads Framkomlighetsstrategi färdigställd 
2015.  Strategin innebär bl a att kantstensparkering i gaturummet 
begränsas till angöring, lastning, lostning och parkering för fordon 
för personer med funktionsnedsättning. 

• Förslag till  cykelparkeringsnormer ska följas vid utbyggnaden av 
Hagastaden.  Cykelparkeringar förläggs främst på torg, lokalgator 
och garage.

Parkering/Angöring i gatumiljön
Underlag från Trafik PM Detaljplan Norra Station, 2009, och systemhandling för gatumark 2011, kompletterat med nya förutsättningar

Skala 1:5000
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Utryckningsvägar från Trafik PM Detaljplan Norra Station, 2009, samt reviderad efter nya förutsättningar
Skala 1:5000

Branduppställningsplats på lokalgata bredd 14m
Skiss från Faveo Projektledning, 2013

UTRYCKNINGSTRAFIK
• Utryckningsvägar för ambulanstrafik runt Hagaplan och längs Norra 

Stationsparken nord-sydlig riktning.
• Vid katastrofläge i biltunnlarna hänvisas trafiken till alternativa 

vägar i gatunätet, Solnavägen och Norra Stationsgatan.
• Räddningstjänsten kräver två platser för brandbilsuppställning  

12x5m för utrymning från byggnader längs lokalgator. Utformning 
av gator påverkas av kraven.
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3.9 TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

• Många gator i nord-sydlig riktning kommer att ha lutningar på 
5-8%. Dessa lutningar innebär att plana ytor inte kan anordnas på 
gatumark, utan måste anordnas på fastighetsmark - antingen på 
förgårdsmark eller genom att entrén görs indragen.

• Trappor finns mellan parken och nordöstra kvarteren. 
• Allmän hiss mellan kv 26 och 27 på Gärda Höjers gata.
• Tillgänglig gång- och cykelbro  är planerad över Uppsalavägen.
• Fordonsangöring ska kunna ske 10m från entré.
• Gångytor ska ha släta, jämna och halkfria beläggningsmaterial.
• Särskilda ledstråk ska finnas där man går över öppna ytor.

Översikt tillgänglighet
Skala 1:5000
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3.10 STÖRNINGAR

BARRIÄRER
• Planskilda och trafikerade vägar utgör barriärer.
• Solnavägen, Norra Stationsgatan och Eugeniavägen med stora 

trafikmängder och    täta avstånd mellan korsningar blir barriär för 
gående och cyklister.

• Trappor, ramper och branta gator försvårar för bland annat personer 
med rörelsenedsättning och äldre att använda utomhusmiljön. 

BULLER 
• I områdets ytterkanter finns bullerstörda gator.
• Stora delar av Hagaplan kommer att bli bullerstörda av vägtrafik. 
• Norra Stationsparkens nord-sydliga stråk kan bli bullerstörd om 

Hälsingegatans trafikmängder ökar.
• Risk för höga ljudnivåer mellan husfasader i Norra Stationsparken 

från lekande barn, bollaktiviteter, restauranger och uteserveringar.

Buller, Underlag från MKB, 2009 Störningar
Skala 1:5000
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3.11 ANLÄGGNINGAR UNDER MARK

Norra delen inom DP1 Hagastaden, kommer till stor del ligga på över-
däckning av E4/E20, järnväg och parkeringsgarage.

• Väg- och spårtunnlar ligger under delar av Norra Stationsparken 
och de norra kvarteren.

• För att klara lastnedföringen från husen ovan tunnlarna, samt för 
att klara fortskridande ras vid en explosion i tunnlarna, är husen 
byggda på en balkkonstruktion.

• Flera stora parkeringsgarage för bostäder, arbetsplatser och 
besökare, kommer att förläggas under mark. In- och utfarter till 
garagen sker i ett fåtal punkter. Markutformningen kommer att 
påverkas främst ovan in- och ut- farter  till garagen, då de ligger 
nära markytan. 

• Kollisioner förekommer mellan konstruktioner och trädgropar/ 
planteringsytor.

Parkeringsgarage under allmän platsmark. Garage på kvartersmark ej redovisade.
Underlag från Marktema, april 2014

Sträckning E4/E20 och järnvägsspår.
Underlag från Trafik PM, 2009.

Primär- och sekundärbalkar ovan tunnlar.
Underlag från Tyréns, mars 2014
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Nätstationer under mark i gator
Avsättnings-, infiltrations- och utjämningsmagasin 
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Ledningar, befintliga och planerade
Underlag från Marktema, 2014

3.12 TEKNISK FÖRSÖRJNING

Den tekniska försörjningen till stadsdelen utgörs av ledningar för 
värme, kyla, avfallshantering, dagvatten, vatten, spillvatten, el och 
tele. 

• Huvuddelen av ledningarna ligger förlagda i gatunätet men 
ledningsstråk passerar även genom parken.  

• De större gatorna, Norra Stationsgatan och Solnavägen, har stora 
ledningsstråk som tar stor del av gatumarken i anspråk.

• Den etappvisa utbyggnaden av området medför att ledningsstråk 
kommer i konflikt med trädplanteringar, exempelvis på Haga-
esplanaden. 

• I norra kvarteren är utrymmet för ledningar begränsat pga balk-
systemen ovan tunnlar.   

• Ledningsstråken genom parken ligger på ett djup av ca 1-1,5 meter.
• Nätstationer kommer att finnas nedgrävda under mark i gator. 

Andra anläggningar som anläggs under mark är exempelvis 
sopsugsanläggningar och pumpstationer för spillvatten.

• Sophanteringen i området sker via sopsug med terminal under 
Solnavägen.
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3.13 DAGVATTENHANTERING

Förutsättningar och principlösningar för dagvattenhantering inom den 
nya stadsdelen har utretts i enlighet med Stockholms dagvattenstrategi 
(Rapport Hagastaden Dagvattenstrategi, Sweco 2014). Dagvatten-
mängden kommer ge ca fyra gånger högre flöden till recipienten 
Brunnsviken än tidigare i området (Dagvattenhantering vid Norra 
Stationsområdet, Sweco 2009)

Målet för dagvattenhanteringen är:
• Klimatanpassad stadsdel – ska klara kraftiga regn och intensiva 

nederbördsperioder.
• Recepienterna Brunnsvikens och Karlbergssjöns vattenstatus ska 

förbättras.
• Dagvatten ska omhändertas lokalt (LOD) på allmän platsmark och 

kvartersmark så längt detta är möjligt.
• Dagvatten ska fördröjas och användas för bevattning, gestaltning 

och gynna biologiskt mångfald.

3.14 EKOSYSTEMTJÄNSTER

Stadens grönytor och ekosystem bidrar med många olika ekosystem-
tjänster. De kan fånga upp, fördröja och rena dagvatten, förbättra 
stadsluften, stödja pollinering av fruktträd och bärbuskar och 
dämpa kraftiga temperaturhöjningar mm. En grönstruktur med  
stor artrikedom tål förändringar och störningar bättre, har större 
anpassningsförmåga och är intressantare för stadens invånare. 

Syftet med ekosystemtjänster är att säkerställa de funktioner hos 
ekosystem som gynnar människan och upprätthåller och förbättrar 
livsvillkor och välmående. Hur vi ska planera och bygga med 
ekosystemtjänster mer precist utreds för närvarande av Stockholms 
stad. Strategi och vägledningar för hur staden ska arbeta med 
ekosystemtjänster håller på att tas fram i en förvaltningsövergripande 
samarbetsprocess. 

Planering med hänsyn till ekosystemtjänster har inte gjorts för detta 
gestaltningsprogram men skall beaktas i projekteringsprocessen. 
För kommande markanvisningar av kvartersmark kommer framtaget 
dokument för grönytefaktor tillämpas. 

Dagvattenhantering
Arbetsmaterial från Sweco, 2014
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Anspråken på parker, torg och gators innehåll och ytkrav ser olika 
ut. Park och torg ska vara attraktiva värdetäta målpunkter medan 
gatunätet ska fungera som sammanbindande stråk för såväl gång-, 
cykel-, kollektiv- och fordonstrafik. 

En grundförutsättning är att parker, torg och gator ska ha så god 
tillgänglighet som möjligt för personer med funktionsnedsättning, 
utifrån de förutsättningar som bestämts i detaljplan.

Inom DP1 finns ca 6m2 offentlig friyta (park och torg) per invånare. 
Fördelningen mellan park och torgytor är ca två tredjedelar park och 
en tredjedel torg. Den offentliga parkytetillgången i DP1 är 3.6m2, 
vilket är en relativt låg siffra utifrån stadens principiella riktvärden. 

PARK
Kartläggningen av anspråk för Norra Stationsparken visar att det råder 
mycket stor brist på park- och lekytor för att önskvärda rekreativa och 
sociala värden ska kunna tillgodoses. Enligt anspråkstabellen (se kap. 
4.2) överskrider ytbehoven parkytornas totala storlek med ca 50%.  
Anspråk som tydligt står mot varandra är främst parkens funktion som 
”grön” parkyta och lek- och aktivitetsytor för boende, besökare och 
förskolors behov.

TORG
Hagaplan (se kap. 4.3) kommer bli ett mycket viktigt stadsrum och 
entréplats för NKS och en viktig målpunkt för kollektivtrafik. Anspråken 
på kommunikationsstråk för gående och cyklister kommer att bli viktiga 
ur tillgänglighetsynpunkt och för överblickbarhet. Andra anspråk som 
ska vägas mot detta är aktivitetsytor, öppna ytor för evenemang 
och sammankomster, uteserveringar, cykelparkering, trädgrönska, 
konstnärliga bearbetningar,  utställningar mm. Summeringen av 
anspråkens uppskattade ytbehov överensstämmer med tillgängliga 
torgyta.

Torsplan (se kap. 4.4) utgör en kommunikationspunkt för kollektivtrafik 
och en betydande korsningspunkt mellan huvudgator. Anspråken på 
torgytorna är att de ska vara öppna, tillgängliga ytor för gående, ge 

möjlighet till angöring till entréer, trädgrönska, uteserveringar och 
cykelparkering. Summeringen av anspråkens uppskattade ytbehov 
överensstämmer med tillgängliga torgytor.

GATOR
För gatumiljöerna (se kap. 4.5) varierar ytanspråken för olika gatutyper. 
Huvudgator med stora kommunikationsstråk för gående och cyklister 
medför större ytkrav för dessa trafikslag jämfört med det finmaskigare 
lokalgatunätet. Anspråk på trädplanteringar med sammanhängande 
växtbäddar står mot anspråk på ledningsförläggning, tekniska 
konstruktioner, angöring och gatuparkering, uppställning av räddnings-
fordon mm.

För gator med kollektivtrafik är anspråken för bussars framkomlighet 
av stor vikt liksom ytor för gående.

Anspråken för lokalgator i Hagastaden är likartade med lokalgator 
för staden i övrigt. Anspråken innefattar god framkomlighet och 
angöring för fordon till entréer och garage, generösa gångytor och 
trädplanteringar med goda växtförutsättningar. Andra anspråk som 
ska vägas mot detta är bl a gatuparkering, uppställningsmöjligheter 
för räddningsfordon och trädplantering längs gata.

Hagaesplanaden har anspråk som skiljer sig från den typiska gatan. 
Den utgör ett viktigt gång- och cykelstråk genom stadsdelen och 
har en tydlig koppling till Norra Stationsparken.  Framkomlighet för 
fordonstrafik och angöring ska säkras samtidigt som behov finns 
av trygga passager för boende och förskolor till parken. Anspråken 
innefattar generösa ytor för gående och cyklister, trädplanering, 
möblering och plats för uteserveringar.

4.1 HAGASTADEN DP1

SAMMANFATTNING
Ytanspråken för andelen grönskande park och för lekplatser 
inom DP1 överskrider parkytornas totala storlek med ca 50%. 
Anspråk som står mot varandra är främst ”grön” parkyta och 
lek- och aktivitetsytor.

För Hagaplan och Torsplan uppskattas anspråkens ytbehov 
överensstämma med tillgängliga torgytor. Anspråken som ska 
tillgodoses är bla kommunikationsstråk för gående och cyklister, 
aktivitetsytor, öppna ytor för evenemang, uteserveringar, 
cykelparkering, trädgrönska. 

För gatumiljöerna varierar ytanspråken för olika gatutyper. 
Anspråkskonflikterna handlar övergripande om ytfördelning 
mellan trafikslag samt trädplanteringar som står mot 
ledningsförläggning, tekniska konstruktioner, angöringszoner, 
gatuparkering och uppställning av räddningsfordon. 

För Hagaesplanaden är anspråk som framkomlighet för fordons-
trafik och angöring, trygga passager, generösa ytor för gående 
och cyklister, trädplanering, uteserveringar och möblering 
viktiga. 

KAPITELINTRODUKTION
I följande kapitel redovisas en kartläggning och summering av 
önskemål och anspråk för parker, torg och gator.  I anspråkstabellerna 
har antaganden gjorts utifrån detaljplanehandling, utredningar och 
jämförelser gjorts med andra platser i staden och stadens principiella 
riktlinjer.
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Orienteringsfigur

ANSPRÅKSTABELL (Antaganden utifrån detaljplanehandling, utredningar och jämförelser med likartade platser)

4.2 PARK

Typ av anspråk Antal eller riktvärde Ytbehov/st Total yta Jämförelse andra platser/Källa
Norra 
Stationsparken

18 600m2 Vasaparken 130x410=53 000m2

Rosenlunsparken 70x375= 27 000m2

Mariatorget 80x140 =11 000m2  
Park, grönska
- gräsytor och plantering
- sittplatser
- damm/vattenkonst
- parkvägar etc

5060st invånade
(6m2 parkyta/
invånare, (60% 
av den offentliga 
friytan), antagande)

30 500m2 parkyta 18 000m2 
”grön” parkyta
(exklusive 
lek- och 
aktivitetsytor)

Gröna Promenadstaden 

-Lekplatser min 2st större, 
enligt Sdf

ca 3250m2 
(ca 60x55m)

6 500m2 Vasaparken 6400m2

Rosenlundsparken 6500m2

Kristinebergs strandpark 6800m2

Aktivitetsyta 5st 300m2 (ca 15x20m) 1 500m2 Gestaltningsprogram 
2009, antaganden

Vattenanläggningar 2st 250m2/plaskdamm
300m2/vattenanläggn.

550m2 Gestaltningsprogram 2009

Barnvagnsparkering i park 30st 2m2/vagn 60m2 Antaganden

Dagvattenhantering 
- infiltrationsmagasin
- fördröjning av dagvatten

115m2

0m2

Projekterad i område A

Ramper/stråk i 
nordsydliga stråket

Bredd 2.25m, 
hela längden

200m Lagstiftning

Fria ytor för evenemang, 
kommunikation mm

900 m2 Antaganden

Torghandel 4st 8m2 32m2 Gestaltningsprogram 
2009, antaganden

Uteserveringar 100m2 Gestaltningsprogram 
2009, antaganden

Vattenanläggning 1st 7x15m 105m2 Gestaltningsprogram 
2009, antaganden

Träd 20st 2m2 40m2 Gestaltningsprogram 
2009, antaganden

Konst XXm2 XXm2 Utreds i bl a konstprojektet

Anspråk ca 28 000m2

NORRA STATIONSPARKEN

Avgörande anspråk enligt tabell.

Lek

Aktivitetsytor

Park

Norra Stationsparken
och Parktorget
Total yta 18 600m2

100%

Fria ytor

150%

Övrigt
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4.3 TORG

ANSPRÅKSTABELL (Antaganden utifrån detaljplanehandling, utredningar och jämförelser med likartade platser)

Typ av anspråk Antal eller 
riktvärde

Ytbehov/st Total yta Jämförelse andra platser/Källa

Hagaplan ca 10 000m2 Medborgarplatsen 90x100m = 9 000m2 
Norrmalmstorg 55x65m= 3 600m2

Öppen torgyta
Fria ytor för evenemang, 
kommunikation mm

6 000m2 ( ca 60% 
av torgytan)

Antaganden

Busskurer och väntyta vid busshållplatser ca 11st ca 75m2/buss ca 450m2 SL/Trafikkontoret samt 
antaganden

Cykelparkering 200-340st 2m2/cykel ca 500m2 Parkeringsstrategi, antaganden
Aktivitetsyta damm/konstisbana
samt biytor för isaggregat mm

1st 20x25m 500m2 Programskiss Hagaplan, 2012

Uteserveringar 5-8st 100-150m2 st 1 000-1 500m2 Medborgarplatsen 1000-1500m2

Kommunikationsstråk/ledstråk
- resenärer kollektivtrafik/ cyklister

Systemhandling 2011

Konst XXm2 XXm2 Utreds i bl a konstprojektet

Träd 50st 2m2 100m2 Antaganden

Anspråk ca 9 050m2

HAGAPLAN
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ANSPRÅKSTABELL (Antaganden utifrån detaljplanehandling, utredningar och jämförelser med likartade platser)

Typ av anspråk Antal eller 
riktvärde

Ytbehov/st Total yta Jämförelse andra platser/Källa

Torsplan  
Byggnaderna 
Helix och 
Innovationen

2 st ca 9002/
torgyta söder 
om Helix och 
Innovationen

ca 1 800m2 Bysis torg 26x75m  
1 900m2 
Plats vid Skatteskrapan
7x28m= 200 m2

Öppen torgyta
Fria ytor för angöring, kommunikation mm

1 200m2 ( 
ca 65% av 
torgytan)

Antaganden

Kommunikationsstråk/ledstråk

Cykelparkering 160st 1m2/cykel ca 86m2 Parkeringsstrategi, antaganden

Uteserveringar 2 st 100-150m2 st 200-300m2 Medborgarplatsen 1000-1500m2

Träd 20 st 2m2 40 m2 Antaganden
Anspråk ca 1 700m2

ANSPRÅKSTABELL (Antaganden utifrån detaljplanehandling, utredningar och jämförelser med likartade platser)

Orienteringsfigur

TORSPLAN
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ANSPRÅKSTABELL  (Antaganden utifrån detaljplanehandling, utredningar och jämförelser med likartade platser)

4.4 GATOR

Typ av anspråk Antal eller 
riktvärde

Ytbehov/st Total yta Jämförelse andra platser/Källa

Gator, 
trottoarer 
och p-ytor

Besöksparkering (norm 0.1lgh) 230st 12m2 2760m2 Detaljplanehandlingar

Busshållplatser (gata + trottoar) ca 10st 90m2 900m2 Detaljplanehandlingar, 
Trafik PM

In- och utfarter till garage (trottoar) ca 12st 12m2 150m2 Detaljplanehandlingar samt 
antaganden

Angöring för leveranser 
Hagaesplanaden

18st 45m2 850m2 Systemhandling 2011

Uppställning för räddningsfordon * ca 25st 75m2 1900m2 Utredning branduppställning, 2013
Cykelparkering i möbleringszon
- besöksparkering (0.1-0.4/lgh)
- handel (20-30/1000m2 handel)

300st
1000st?

1m2 1300m2 Parkeringsstrategi, pågående

Uteservering Norra Stationsgatan 
och Hagaesplanaden

1.5x750m 1200m2 Detaljplanehandlingar 
samt antaganden

Skyltar
Trädplantering
-trädgrop
-växtbädd

350st
2m2

20m2
700m2

7000m2

Systemhandling 2011

Kantstenssänkning vid parkeringar Trafikkontoret tillgänglighet
Tekniska anläggningar
- balkar
- ledningar
- underjordiska anläggningar

- betalstationer 4st 4m2 16m2   

Delvis projekterat i SH, delvis under utredning
Delvis byggda eller projektet, delvis under utredning
Delvis projekterat av resp. byggherre, 
delvis under utredning
Trafikverket

Drifttekniska anläggningar
- sandfickor Trafikkontoret

* Anspråk för utryckningsfordon påverkar gatubredd och
 trädplanteringar på enkelriktade gator.
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5.1 PARK

KVALITETER
Parktillgång
• Norra Stationsparken ligger centralt i DP1 vilket gör att boende i 

området har god access till parken.
• God koppling och tillgång till större grönområden genom ny 

gång- och cykelbro över E4/Uppsalavägen till Bellevuehöjden 
och Hagaparken.

Parkyta
• Två större rumsbildningar i öster och väster med god soltillgång. 
• Parkens läge gör att många människor kommer röra sig längs 

parken både i nord-sydlig och öst-västlig riktning. ”Aktiva” 
bottenvåningar i samtliga hus runt parken ger förutsättningar 
för stadsliv längs parkens gränser.

• Det återuppbyggda klocktornet blir en intressant kulturhistorisk 
symbol för stadsdelen.

Ekologiska värden
• Parkens topografi möjliggör fördröjning av dagvatten innan det 

når infiltrations- och utjämningsmagasinen.
• Gröna ytor ger förutsättning för bättre mikroklimat, dagvatten-

hantering, samt kan i viss mån bidra till biologisk mångfald.

BRISTER
Parktillgång
• Inom Norra Stationsparken råder mycket stor brist på park- 

och lekytor för att önskvärda rekreativa och sociala värden ska 
kunna tillgodoses. 

Parkyta
• Stora delar av parken ligger i skugga/vandrande skugga stora 

delar av dagen.
• Stora nivåskillnader i parkens nord-sydliga riktning medför 

svårigheter för tillgängligheten.
• Höga byggnader gör att parken upplevs som mindre/trängre.
• Vindförhållandena är okända.

Parkyta
•  Inom DP1 råder mycket stor brist på park-, lek- och aktivitetsytor 

för att önskvärda rekreativa och sociala värden ska kunna 
tillgodoses. Ytanspråken för andelen grönskande park och för 
lekplatser överskrider parkytornas totala storlek med ca 50%. 

• Brist på solbelysta förskolegårdar på kvartersmark innebär stora 
anspråk på inhägnade lekytor för förskolebarn på parkmark.

Anläggningar under mark
• Bjälklag och tekniska anläggningar som ledningar, balkar 

och infiltrationsmagasin begränsar i vissa delar av parken 
trädplanteringar och ger sämre förutsättningar för vegetation.

• Infiltrationsmagasinet i nord-sydliga stråket kan medföra 
restriktioner för ytskikt och byggnadsdelar.

Kommunikation och störningar
• Gator omringar och korsar parken. Leveranser till lokaler 

kommer ske längs hela Hagaesplanaden. Tät buss- och blitrafik 
på Hälsingegatan kan skapa barriärer och otrygga passager i 
parken.

• Hälsingegatans trafikmängder kan göra att den nord-sydliga 
delen av parken blir bullerstörd. Enligt riktvärdena för buller i 
parkmiljö bör inte bullernivån överstiga 55 dB(A).

Parktillgång/innehåll
Bristen på park-, lek- och aktivitetsytor, samt bristen på solbelysta 
förskolegårdar inom DP1, innebär att alla anspråk på Norra 
Stationsparken inte kan tillgodoses. Avvägningar måste göras mellan 
lekfunktioner för barn och aktivitets- och rekreationsytor för unga 
och vuxna, likaså avvägningar mellan gröna och hårdgjorda ytor, 
mellan funktionsytor och generella parkrum. 

De viktigaste rekreativa och sociala parkfunktionerna som ska 
tillgodoses är:
• Parken som grönskande lunga i staden med träd och 

blomprakt, mötesplatser, sittplatser, vatten mm
• Lekfunktioner för barn i olika åldrar
• Aktivitetsytor för ungdomar och vuxna

I planeringen av parkens innehåll och disponering av ytor 
prioriteras funktionsytor framför det generella. Detta innebär en 
park där öppna gräsytor och parkrum för tex solbad och bollspel 
nedprioriteras på grund av platsbrist och en mycket funktionstät 
och värdetät parkmiljö skapas. 

Andelen hårdgjorda ytor blir stor och rumsskapande grönska i form 
av träd och perennplanteringar blir mycket viktiga för att ge känslan 
av ”park” och grön lunga i staden. Grönskan hjälper till att bryta ner 
och balanserar skalan i rummen. Hagaesplanaden utformas som en 
parkgata/gångfartsgata med stadsmiljökvaliteter som kompletterar, 
avlastar och utvidgar Norra Stationsparken. 

Användandet och därmed slitaget bedöms bli mycket stort, vilket 
kräver mycket hög kvalitet på utförande och material. 

KVALITETER OCH BRISTER UTIFRÅN FÖRUTSÄTTNINGAR INTRESSEKONFLIKTER UTIFRÅN ANSPRÅK AVVÄGNING OCH VÄRDERING

NORRA STATIONSPARKEN

KAPITELINTRODUKTION
I följande kapitel redovisas analys av intressekonflikter samt värdering 
och avvägning av kvaliteter, värden och funktioner.
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HAGAPLAN

INTRESSEKONFLIKTER UTIFRÅN ANSPRÅK AVVÄGNING OCH VÄRDERING

KVALITETER
Nod I Hagastaden
• Stort torg med tydliga funktioner som entrétorg till NKS och 

omstigningsplats för allmänna kommunikationer.
• Rund byggnad blir nytt landmärke.
• Sammanlänkande torg mellan Stockholm och Solna.
Torgyta
• Soligt läge i norra delen.
Stadsliv
• Stor potential att bli befolkad stora delar på dygnet.
• ”Aktiva” bottenvåningar ger liv åt torget.
• Plats för uteserveringar, torghandel och aktivitetsytor.
Ekologiska värden
• Träd och grönska ger förutsättningar för bättre mikroklimat och 

dagvattenhantering.

BRISTER
Torgyta
• Den runda byggnaden är visuellt dominant och har stor 

skuggningseffekt på torget.
• Trafikerade gator omger torget och medför att delar av torget 

blir bullerstört överstigande 55 dB(A).
Anläggning under mark
• Bjälklag, ledningar och tekniska konstruktioner nära markytan 

ger sämre förutsättningar för vegetation/trädplantering. 

Torgyta
• Kommunikationsstråk för gående och cyklister blir viktiga ur 

tillgänglighetsynpunkt och för överblickbarhet. Anspråk som ska 
vägas mot detta är aktivitetsytor, öppna ytor för evenemang och 
sammankomster, uteserveringar, cykelparkering, trädgrönska, 
konstnärliga bearbetningar,  utställningar mm. Ytanspråk 
överensstämmer med tillgängliga torgytor. 

• Kommungränsen mellan Solna och Stockholm går över torget. 
Delen som ligger i Solna är kvartersmark och fastighetsägare är 
Stockholms läns landsting (SLL).

Gestaltning/innehåll
Hagaplan blir ett mycket viktigt stadsrum och samtidigt entréplats 
för NKS och en stor målpunkt för kollektivtrafik.

Ytanspråk överensstämmer med tillgängliga torgytor. Torget kan 
därför utformas utifrån en målsättning med tydlig zonindelning med 
olika karaktärer och funktioner inom ramen för en sammanhållen 
torgidentitet:

• Entrétorg till NKS
• Grönskande parktorg. 
• Entrétorg till ny märkesbyggnad i Norra 

Stationsparkens förlängning.

Kommunikationsstråk för gående och cyklister ska vara strategist 
placerade, tydliga och överblickbara. Stråken ska vara användbara 
för alla, dvs även för personer med funktionsnedsättning.

5.2 TORG

KVALITETER OCH BRISTER UTIFRÅN FÖRUTSÄTTNINGAR
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TORSPLAN

INTRESSEKONFLIKTER UTIFRÅN ANSPRÅK AVVÄGNING OCH VÄRDERING

ANALYS, VÄRDERING OCH AVVÄGNING

KVALITETER
Nod i Hagastaden
• Tydlig koppling till befintliga stadsväven med gator, platser och 

parker i Vasastaden.
• Närhet till allmänna kommunikationer och handel.
• Sammanlänkande plats mellan gammal och ny bebeyggelse.
• Byggnaderna blir nya landmärken.
Stadsliv
• ”Aktiv” bottenvåning i de nya byggnaderna ger liv åt torget.
• Plats för uteserveringar.
• Viktigt kommunikationsstråk för gående.
Ekologiska värden
• Träd och gröna ytor ger förutsättningar för bättre 

mikroklimat och dagvattenhantering.

BRISTER
Torgyta 
• Höga byggnader ger risk för blåsiga och skuggiga torgytor.
• Närhet till trafikerad, bullerstörd trafikkorsning.

Torgyta
• Anspråken på kommunikationsstråk för gående och cyklister 

blir viktiga ur tillgänglighetsynpunkt och för överblickbarhet. 
Anspråk som ska vägas mot detta är angöringsytor för biltrafik, 
sittplatser, uteserveringar, cykelparkering, träd och grönska, 
mm. Ytanspråk överensstämmer  med tillgängliga torgytor. 

Anläggning under mark
• Konflikter mellan ledningar och trädplaceringar.

Gestaltning/innehåll
Torsplan utgör en viktig kommunikationspunkt för kollektivtrafik 
och som betydande korsningspunkt mellan huvudgator. De två 
höghusen utgör landmärken som omges av små offentliga torgytor. 
Torgen planteras med mycket träd för att öka andelen grönska i 
området. Ytorna utformas som öppna och tillgängliga för gående,  
med möjlighet till angöring (ej för allmänheten) till entréer, och plats 
uteserveringar och cykelparkering. Bilangöring sker på gåendes 
villkor på torgytan. 

KVALITETER OCH BRISTER UTIFRÅN FÖRUTSÄTTNINGAR
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KVALITETER
Gatusektion och trädplantering
• Traditionell gatusektion med uppdelade trafikslag.
• Traditionella beläggningar bra med avseende på drift/underhåll.
• Trädrad längs Norra Stationsparken gränsar till Hälsingegatan.

BRISTER
Trafik
• Branta lutningar på gator i södra delen i DP1 medför att 

tillgängligheten försämras.
• Gator som korsas av stora flöden av gång- och cykeltrafik.
• Gävlegatan saknar trädplanteringar och möbleringszon längs 

Norra kvarteren.

Stadsliv/trafik
• Framkomlighet för kollektivtrafik ska säkras samtidigt som 

behov finns för trygga passager över Hälsingegatan för gång-, 
cykel- och fordonstrafik.

Anläggningar under mark/träd
• Ledningsstråk och konstruktioner tar mark i anspråk  och innebär 

att trädplanteringar inte kan utföras på Gävlegatan.

Stadsliv/trafik
Gator med kollektivtrafik utformas med prioritering för gång- och 
kollektivtrafik.

Trygga passager utformas för gång-, cykel- och fordonstrafik över 
Hälsingegatan från Hagaesplanaden och Norra Stationsparken. 
Trygga passager är också viktiga för gående och cyklister mellan 
Norra Stationsparken och Hagaplan. Även passagen över Gävlegatan, 
mellan kvarter 1 och 2, är viktig. Här kommer många människor att 
passera till och från tunnelbanan. 

INTRESSEKONFLIKTER UTIFRÅN ANSPRÅK AVVÄGNING OCH VÄRDERING

GATOR MED 
KOLLEKTIVTRAFIK *

KVALITETER OCH BRISTER UTIFRÅN FÖRUTSÄTTNINGAR

* Huvudgatorna inom dp1 är färdigprojekterade och är ej
  medtagna i detta kapitel.
 

5.3 GATOR *

KVALITETER
Trafik
• Enkelriktad gata skapar mindre trafikflöden.
• Ytbeläggning med naturstenshällar signalerar att hastigheten 

längs parken ska vara låg.
Trädplantering
• Gatuträd hjälper till att bryta ner skalan.
Ekologiska värden
• Trädplanteringar ger förutsättning för bättre mikroklimat och 

dagvattenhantering. 

BRISTER
Trafik
• Angöring med uppställningsytor för varuleveranser längs hela 

esplanaden.

Stadsliv/trafik
• Framkomlighet för fordonstrafik och angöring ska säkras 

samtidigt som behov finns av trygga passager för boende och 
förskolor till Norra Stationsparken. Dessutom finns behov av 
generösa ytor för gående och cyklister längs gatan. Ytanspråk 
finns även för trädplanering, uteserveringar och möblering.

Anläggningar under mark/träd
• Kollisioner med tekniska konstruktioner och ledningar försvårar 

trädplanteringar på gångbana längs delar av gatan.

Stadsliv/trafik 
Hagaesplanaden utformas med prioritering av gång- och 
cykeltrafikanter. Gatan löper runt Norra Stationsparken och ges 
stadsmiljökvaliteter som kompletterar, avlastar och utvidgar 
Norra Stationsparken. Med avvikande ytskikt och möblering 
förstärks karaktären som gångfartsgata/parkgata. Parken och 
Hagaesplanaden bildar däri-genom ett sammanhängande torg/
parkrum från fasad till fasad.

Ekologiska värden
Träd som planteras ska ges förutsättningar för att kunna bidra 
maximalt till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arter ska 
väljas för att medge maximal upptagning av partiklar. Trädens 
artsammansättning bör vara diversifierad för att öka motståndskraft 
mot sjukdomar, torka och skadedjur etc.

INTRESSEKONFLIKTER UTIFRÅN ANSPRÅK AVVÄGNING OCH VÄRDERING

HAGAESPLANADEN

KVALITETER OCH BRISTER UTIFRÅN FÖRUTSÄTTNINGAR



ANALYS, VÄRDERING OCH AVVÄGNING
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KVALITETER
Trafik
• Låga trafikmängder på enkelriktade gator.
Gatusektion och träd
• Traditionell gatusektion med uppdelade trafikslag är lättläst och 

tryggt för gående samt bra ur driftsynpunkt. 
• Traditionella beläggningar bra med avseende på drift och 

underhåll.
• Gatuträd hjälper till att bryta ner skalan.
Ekologiska värden
• Trädplanteringar ger förutsättning för bättre mikroklimat och 

dagvattenhantering.

BRISTER
Trafik
• Branta eller mycket branta lutningar på gator söder om Norra 

Stationsparken, samt trappförbindelser mellan de nordöstra 
gatorna och parken, kommer att innebära bristande tillgänglighet 
för framför allt personer med rörelsenedsättning och äldre 
personer.

Gatusektion och träd
• De smalare gatorna (10m och 14m breda) kan inte träd-planteras 

i samma omfattning som de bredare. 
• Gatorna kan upplevas som trånga och mörka.
• Placeringen av träd medför att det finns risk för svag tillväxt pga 

av små jordvolymer och bristande tillgång på vatten i vissa lägen.
• Gävlegatan saknar trädplanteringar och möbleringszon.

Gatusektion och träd
• Ledningsstråk och balksystem över tunnlar nära markytan ger 

risk för svag tillväxt av träd av pga små jordvolymer och bristande 
tillgång på vatten.

• Behov av uppställningsytor för utryckningsfordon, kollisioner 
med tekniska konstruktioner, ledningar och garageinfarter 
innebär att  trädplanteringar på lokalgator (12m breda) blir 
enkelsidiga.

Gatusektion och träd
Lokalgatorna är smala, 10, 14 resp 16 meter, och kantas av höga 
byggnader. För att bryta ner skalan och öka fotgängarkvaliteter med 
en stad i ”ögonhöjd” planteras gatuträd där så  är möjligt. 

Gator med olika bredd ges olika utformning, dubbelsidiga trädrader 
på 16m gator, enkelsidiga trädrader på 14m gator. 10m gator saknar 
trädplanteringar.

Ekologiska värden
Träd som planteras ska ges förutsättningar för att kunna bidra 
maximalt till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arter ska 
väljas för att medge maximal upptagning av partiklar. Trädens 
artsammansättning bör vara diversifierad för att öka motståndskraft 
mot sjukdomar, torka och skadedjur etc.

KVALITETER OCH BRISTER UTIFRÅN FÖRUTSÄTTNINGAR AVVÄGNING OCH VÄRDERINGINTRESSEKONFLIKTER UTIFRÅN ANSPRÅK

LOKALGATOR
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KAPITELINTRODUKTION
Kapitlet redovisar förslag till disposition av parker och torg samt 
övergripande gatustruktur och kommunikationsstråk.

6.1 HELHET

Strukturdiagrammen för områdets disposition har utvecklats 
utifrån avvägningar enligt kapitel 5 samt områdets grundläggande 
förutsättningar såsom parkens, torgens och gatornas läge och 
väderstreck, områdets bebyggelsestruktur, kopplingar med omgivande 
stadsdelar etc.

Tilllsammans ger dessa diagram en bild av helheten, med planerad 
disposition av friytor, det offentliga rummets huvudkaraktärer och 
sociala värden samt  kommunikationer för gång-, cykel- och biltrafik.
Strukturdiagrammen redovisar struktur och karaktär genom 
aspekterna gröna och hårdgjorda ytor samt innehåll och sociala värden. 
Studien redovisar även gång-/cykelstråk/noder samt gatustruktur som 
separata plankartor. 

Parken och de offentliga rummen ges en övergripande roll som 
karaktärsfulla öppna platser i den täta stadsdelen. Principen för 
öppenhet och slutenhet i de offentliga rummen bygger på att skapa 
rum och platser med olika storlek och möjligheter, som svarar mot 
människors olika behov. Soliga lägen hålls öppna och skuggiga lägen 
aktiveras och ”planteras”.

Byggnader kring park, torg och platser i Hagastaden ger en överordnad 
rumslighet och skala, som bryts ner till mindre rum  och en lägre skala 
genom trädplanteringar och grönska. Trädplanteringar längs gator har 
samma mål, att bryta ner skalan i gaturummet.
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6.2 DISPOSITION AV FRIYTOR

Öst-västliga delen av Norra Stationsparken ges en grön karaktär 
med  högre grad av slutenhet längs södra sidan och med mer öppen 
karaktär längs norra sidan för att ta vara på soliga lägen för vistelse. 
Längst i öster och väster finns möjlighet till mindre öppna gräsytor 
för ex. solbad och picknick. Torg och platser utformas med olika 
karaktärer och skala som multifunktionella ytor för händelser, vistelse 
och kommunikation, både som hårdgjorda stadstorg och som grönare 
parktorg.

Lek- och aktivitetsytor har hög prioritet som viktiga målpunkter för 
förskolors dagliga utevistelse och för barn och ungdomar. Ytorna 
delas  upp i flera mindre för att klara det höga dagliga besökstrycket. 
Vattenanläggningar utgör en viktig del av urbana parker och tydligt 
gestaltade torg i staden. Större vattenanläggningar finns på Hagaplans 
torgyta, delen entretorg till NKS, på parkens centrala parktorg samt i 
parkens östra del i form av plaskdam/vattenlek. 



6.3 ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

MÅLPUNKTER OCH NODER
Målpunkter och noder i stadsdelen har olika tyngdpunkt och ges olika 
karaktär och identitet som uttrycks i innehåll, skala och täthet, relation 
till gatan, hårdgjorda och grönskande platser. Dessa kompletterar 
varandra och ger staden mångfald och variation.

Identifierade målpunkter är:
• NKS, KI och övriga arbetsplatser i Vetenskapsstaden.
• Hagaplan och Torsplan som viktiga kollektivtrafiklägen. Nya  
 stationen för citybanan ligger vid Vanadisplan på Norrmalm.
• Norra Stationsparken och angränsande KI-parken i Solna
• Lokaler med verksamheter i bottenvåningarna.

Målpunkter förbinds med stråk som är av strategisk betydelse för 
nodernas intensitet, orienterbarhet, rörelsemönster och tillgänglighet. 
Stråken har olika karaktär och sammansättning av trafikslag men 
har det gemensamt att de knyter samman målpunkter inom och 
angränsande stadsdelar. Längs stråken finns förutsättningar att eta-
blera verksamheter av olika slag.

Noder utgör punkter som är viktiga övergångar från en plats till en 
annan. Vid Hagaplan och Torsplan är de av  transportteknisk karaktär 
medan de längs Norra Stationsparkens nord-sydliga del är platser   
som är viktiga för orientering.

STRÅK
Huvudsakliga stråk utgörs av:
• Norra Stationsgatan
• Flera nord-sydliga kopplingar och flanörsstråk från Norrmalm
• Hagesplanaden, primärt gångstråk mellan Hagaplan och   
 Brunnsviken

DISPOSITION OCH STRUKTUR

primärt gångstråk

sekundärt gångstråk

trappa

cykelled

cykel i blandtrafik

nod

målpunkter

NKS

Hagaplan

Norra Stationsparken

Torsplan

KI-parken

  HAGASTADEN - FÖRDJUPAT FUNKTIONS- OCH GESTALTNINGSPROGRAM - PARKER, TORG OCH GATOR - DP1                        2014-09-1448

snabbcykelled till 
Eugeniavägen/NKS?

Målpunkter, noder och stråk



GATUSTRUKTUR
Gatorna har olika funktion beronde på läge och utförande och 
är viktiga för ett rikt stadsliv. Gatutyperna ska uppmuntra andra 
trafikslag än bil genom att prioritera gång- och cykeltrafik och minska 
barriäreffekterna. Genomfartstrafik genom stadsdelen ska minimeras 
för att skapa en trygg och säker utemiljö. Kvalitetsnivån för olika 
gatutyper håller ihop helheten.

DISPOSITION OCH STRUKTUR
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Hagaesplanaden

Huvudgator med buss- och utryckningstrafik, 
dubbelsidig trädplantering, huvudcykelstråk.
Trafikmängder 7 500 - 15 000 fordon

Gator med buss- och utryckningstrafik, cykel i 
blandtrafik och delvis på cykelbana. 
Trafikmängder 2 000-10 000 fordon

Enkelriktade gator med enkelsidig trädplantering, 
dubbelriktade gator med dubbelsidig trädplantering.
Trafikmängder 300-1 300 fordon

Enkelriktad parkgata med dubbelriktad 
cykeltrafik i blandtrafik, västra delen
Trafikmängder 300-900 fordon

Gågata med dubbelriktad cykeltrafik och ingen 
fordonstrafik förutom för angöring, nordöstra delen. 

Huvudgata

Gata med kollektivtrafik

Lokalgata

Enkelriktad parkgata

Gågata

Gatustruktur
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7.1 KONCEPT FÖR GESTALTNING
PARK
Norra Stationsparken utformas som grönskande lunga i staden med 
träd och blomprakt, mötesplatser, sittplatser, vatten mm. I parken 
finns lek- och aktivitetsytor för barn, ungdomar och vuxna. Parkens 
två delar, den öst-västliga och den nord-sydliga, ges olika gestaltning 
utifrån funktion och klimatläge. 
Den öst-västliga delen sluttar mot öster och söder och utformas som en 
långsträckt, terrasserad park omgärdad av trädrader. Terrasserna ger 
plana ytor som lättare kan ges olika funktioner och nivåskillnaderna är 
karaktärselement i parkens gestaltning. Inne i parken rör man sig i ett 
tillgängligt stråk som kopplar ihop de olika funktionsytorna. Fasaderna 
utgör parkens ram.

Södra sidan av den öst-västliga delen ges en tätare och grönare 
karaktär med öppningar och bryggor in i parken från Hagaesplanaden.  
Dessa ska utformas med avseende på växtförutsättningar och skötsel- 
och trygghetsaspekter. Formspråket är böljande och kurvigt med 
svepande rörelser, ett organiskt flöde från vattenleken i öster till 
lekskulptur i väster. Den norra sidan har en mer öppen karaktär, lätt 
åtkomlig från Hagaesplanaden och mer integrerad med gatumiljön, 
med plattformar och ytor som skjuter ut i parken och tar vara på soliga 
lägen. Här är formerna vassare och tvärgående med tydliga mönster 
som skär in i och genom parken och möter södra sidans organiska 
formspråk. Parken är uppdelad i större och mindre parkrum för att 
lättare klara det höga besökstrycket. 

Den nord-sydliga delen av parken sluttar starkt åt söder och utformas 
som en serie tydliga rektangulära terrasserade lek-, aktivitets- och 
parkytor för olika åldersgrupper och med olika tema och karaktär. 
Centralt i parken utformas ett parktorg med vistelseytor, storslaget 
vattenspel och perenn- och blomsterplanteringar. 

TORG
Torg och platser utformas med olika karaktärer och skala som 
multifunktionella ytor för händelser, vistelse och kommunikation, 
både som hårdgjorda stadstorg och som grönare parktorg.

Hagaplan utformas som ett karaktärsfullt stadstorg med ett flexibelt 
nyttjande under dygnet och under året för kommunikation, vistelse, 
aktiviteter och evenemang. Torget ges en zonindelning inom ramen 
för en tydlig gemensam identitet; ”vattentorget” som entrétorg 
till nya NKS, ”grönskande torget” som lugn oas med sittplatser och 
uteservering vid hotellet och ”rörelsetorget” med kommunikationsytor 
och träd kring den stora cirkulära byggnaden på torgets södra del. 
Hagaplan är ett tydligt kommunikationstorg med plats för gång, cykel 
och cykelparkering samt ytor för bla torghandel och    uteserveringar. 
(Övergripande gestaltning av torget pågår, redovisad utformning ska 
kompletteras och justeras.)

Torsplan gestaltas som en urban, tydlig plats med ett flexibelt vackert 
stengolv och trädplanteringar som tar ned skalan till ögonhöjd för 
gående.

GATA
Förslaget redovisar utformningen av lokalgator och Hagaesplanaden. 
Huvudgatorna är projekterade och delvis byggda i tidigare skeden 
och behandlas därför endast översiktligt. För lokalgator har 
träden  stor betydelse för upplevelsen av gaturummet och följer 
gestaltningsprincipen dubbelriktade gator - träd på båda sidor och 
enkelriktade gator - träd på ena sidan.

Hagaesplanaden ges en utformning som parkgata/gångfartsgata/
gågata med breda gångzoner och material som ger torgkänsla 
för en flexibel användning. Gatan blir därigenom en del av  av ett 
sammanhängande park-torg-rum från fasad till fasad med hög kvalitet 
på markbeläggning och möblering, som vävs samman med parkens 
gestaltning.

BELYSNING
Belysningen i park och på torg ska vara funktionell där människans 
upplevelse och trygghetskänsla står i fokus.  Genom ett spel mellan 
ljusare och mörkare platser skapas dynamiskt intressanta miljöer som 
är behaglig att vistas i under dygnets mörka timmar. 

KAPITELINTRODUKTION    
Kapitlet redovisar koncept och förslag till gestaltning av parker, torg 
och gator inom Dp1.

HELHET
Visionen för Hagastaden är att skapa en tät stadsstruktur där 
det offentliga rummet har påtaglig storstadskänsla och där 
den täta strukturen ger levande parker och gatustråk. Park och 
torg gestaltas med olika teman inom ramen för huvudtemat 
”Life science”. Begreppet ”Life Science” omfattar flera 
vetenskapsgrenar som t ex biologi, matematik, kemi, teknik och 
medicin. Denna tvär-vetenskapliga verksamhet, som är en viktig 
del av den nya stadsdelen Hagastaden, ska leda till kunskap som 
ger förutsättningar att förbättra liv och hälsa, för människa, djur 
och natur. 

För Hagastadens offentliga rum, parker och torg, innebär detta 
en gestaltning som tar sin utgångspunkt i olika livssystem, 
både i människan och naturen, samt kontrasten mellan dessa 
livssystem och det byggda stadslandskapet.

Vatten är nödvändigt i alla livssystem och utgör även en viktig 
kvalitet i parker och på torg i staden. Större vattenanläggningar 
finns på Hagaplans torgyta, på parkens centrala parktorg samt i 
parkens östra del i form av plaskdam/vattenlek. 
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Sektion - Norra Stationsparken väst-östlig riktning
Skala 1:250
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7.2 PARK

NORRA STATIONSPARKEN - VÄSTRA DELEN 
Parken ska vara en grönskande, lekfull och aktiv park med många 
funktioner. Parkens delar gestaltas med olika teman inom ramen för 
huvudtemat ”Life science”. Genom Hagaesplanadens utformning som 
parkgata/gångfartsgata/gågata  kan parken omfatta hela stadsrummet 
mend park-/torgkaraktär som sträcker sig från fasad till fasad.

Parken kantas  mot Hagaesplanaden av stora träd.  Västra delen av 
parken sluttar både i östvästlig och nordsydlig riktning  och parken 
utformas därför med stora terrasser för att skapa plana aktivitetsytor. 
På norra sidan parken finns ett system av  mindre platser  i soligt läge 
och tvärs genom parken tas nivåer upp av låga gradänger, ramper 
och trappsteg som gör det möjligt att röra sig genom och tvärs över 
parken.  Rumslighet byggs upp med träd och planteringar, främst på 
den mer skuggade delen av parken. Planteringar på norra sidan utförs 

i mindre omfattning, främst för att ge platser för vistelse, picknick och 
solbad i gynnsamma sollägen. Parkens ytmaterial är huvudsakligen 
natursten, platsgjuten betong, grus- och gräsytor och planteringar.

Västra delen innehåller större och mindre lek- och aktivitetsytor 
utformade för barn och ungdomar i olika åldrar. Lekytor för mindra 
barn stängslas in.  Mot Gävlegatan och Hagaplan är parken som bredast 
och här ges plats för en öppen gräsyta och en tydlig attraktion i form 
av en stor lekskulptur. Gräsytan skärmas mot trafiken på Gävlegatan 
med en gräsvall och, mot gatan, en stödmur med sittplatser.

Bevattning av träd och planteringsytor utförs i första hand med 
dagvatten som fördröjs i ytorna under parken. Där detta är otillräckligt 
används konstbevattning. 
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Planutsnitt - Norra Stationsparken väst-östlig riktning. Byggnadernas skuggor ej illustrerade.
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Planutsnitt - Norra Stationsparken väst-östlig riktning. Byggnadernas skuggor ej illustrerade.
Skala 1:500
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NORRA STATIONSPARKEN - PARKTORGET
Parktorget  utgör en visuell nod och mötesplats i korsningen mellan 
Hälsingegatan och Hagesplanaden och mittpunkten mellan de 
korsande parkdelarna. 

Platsen markeras med  ett storslaget vattenspel på västra sidan om 
korsningen Hälsningegatan-Hagaesplanaden och en öppen flexibel yta 
på östra sidan. Passagen över  Hälsingegatan ska utformas tryggt och 
säkert.

Den öppna platsen övergår österut i ett parktorg fredat från trafik 
med ett luftigt trädtak, finplanteringar och ett centralt gångstråk. Den 
lågt trafikerade Hagaesplanaden öster om Hälsingegatan förstärker 
den tvärgående kopplingen till stråket.

Markbeläggningar utförs med grus och natursten. Nivåskillnaden 
mellan norra och södra sidan tas upp med trappsteg av granit. 
Planteringar  höjs upp med kanter i sittbar höjd.
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Skala 1:250
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Sektion - Norra Stationsparken väst-östlig riktning
Skala 1:250

NORRA STATIONSPARKEN - ÖSTRA DELEN
Östra delen av parken påminner utformnings- och innehållsmässigt 
om den västra med ett vidgat parkrum österut, men med skillnaden 
att parkens lutning i östvästlig och nordsydlig riktning minskar och 
planar ut. Hagaeplanadens utformning som gångfartsgata i söder och 
gågata i norr kommer också att påverka tillgängligheten till parken på 
ett positivt sätt. Lek- och aktivitetsytor kommer som i västra delen 
att ta stort utrymme i parken, men det kommer även att ges plats åt 
planteringar, gräsytor och lugnare platser för vistelse i soliga lägen.

Den stora attraktionen i östra delen är en plaskdamm  med vattenlek.  
Lekytor för mindra barn stängslas in. Marken kring plaskdammen 
utformas med varierade höjder som används för vattenlek och som  
som skärmar av platsen från omgivande stråk.

Markmaterial, möblering, träd och planteringar, bevattning, dagvatten-
hantering mm samordnas med utformningen på samma sätt som 
parken i övrigt.
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Planutsnitt - Norra Stationsparken väst-östlig riktning. Byggnadernas skuggor ej illustrerade.
Skala 1:500
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Planutsnitt - Norra Stationsparken Nord-sydlig riktning
Skala 1:500

Orienteringsfigur

A

B

KLOCKTORNET
café med uteservering

infiltrationsmagasin

skärm

LEK/HÄNG/SITT

INHÄGNAD 
SMÅBARNSLEK

”ÖPPEN” LEKPLATS
klätter/hinder/scate

gata aktivitetsyta gata
N

  HAGASTADEN - FÖRDJUPAT FUNKTIONS- OCH GESTALTNINGSPROGRAM - PARKER, TORG OCH GATOR - DP1                        2014-09-1458

 Sektion A - Norra Stationsparken Nord-sydlig riktning
Skala 1:250

NORRA STATIONSPARKEN - SÖDRA DELEN 
Det nord-sydliga parkstråket med aktiva funktioner utvecklas till ett 
händelsestråk. Ytorna programmeras med lekfunktioner och ytor för 
spontanidrott, exempelvis parkour, ”bollburar” och klätternät. Lekytor 
för mindra barn och ”bollburar” stängslas in.

Längst i söder vid Norra Stationsgatan vidgas gaturummet till en liten 
fickpark. Här återuppbyggs  det klocktorn i tegel som tidigare stod  i 
stationsområdet.

Det nord-sydliga parkstråket skärmas från Hälsingegatans trafik med 
träd och en tydlig ram/kant och stängsel/bullerskärm. Eftersom parken 
och gatan har en brant lutning kommer användbara aktivitetsytor att 
behöva terrasseras för att öka användbarheten och tillgängligheten. 
Ytorna kan byggas ihop  och slänterna användas för olika typer av lek 
och därmed ge godtagbara storlekar för att många barn ska kunnas 
vistas där samtidigt. Ytorna ramas in av grönska.

I söder, mot Norra Stationsgatan, formas en plats med blomsterprakt 
och sittplatser i samverkan med det återuppbyggda klocktornet. Mot 
Hälsingegatan, med buss- och biltrafik, skärmas parken med träd, 
murar och eventuellt glas-skärmar. 
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Sektion B - Norra Stationsparken Nord-sydlig riktning
Skala 1:250
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Sektion C - Norra Stationsparken Nord-sydlig riktning
Skala 1:250

NORRA STATIONSPARKEN - NORRA DELEN 
Den norra delen av det nord-sydliga parkstråket utformas på likartat 
sätt som den södra delen med åldersindelade aktivitetsytor. Eftersom 
lutningen är mindre än i södra delen kan de sammanhängande ytor bli 
större. 

aktivitetsyta
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plantering/ramper
plantering/ramper

plantering/ramper
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Planutsnitt - Norra Stationsparken Nord-sydlig riktning
Skala 1:500

 Sektion D - Norra Stationsparken Nord-sydlig riktning
Skala 1:250
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Plantsnitt - Hagaplan, gestaltning under beabetning
Skala 1:1000
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7.3 TORG

HAGAPLAN
Hagaplan ligger i gränsen mellan Stockholm och Solna. Arbetet 
med utformningen  av torget bedrivs via en organisation där Solna, 
Stockholm och SLL samverkar. Ett nytt program är under framtagande, 
och utredningsarbeten kring funktioner, innehåll och tekniska 
förutsättningar pågår.

En gemensam målbild för torget togs fram 2012: 
Tydligt kommunikationstorg med plats för gång, cykel och 
cykelparkering. Ett karaktärsfullt stadstorg med flexibel ytor för 
torghandel, uteserveringar, aktiviteter, isbana och evenemang. Ett 
torg med zonindelning inom ramen för en tydlig gemensam identitet:
• Entrétorg till NKS med trädplanteringar och vattenanläggning.
• Entrétorg till ny märkesbyggnad i Norra Stationsparkens förlängning 

med trädplanteirngar och aktivitetsytor.
• Grönskande parktorg för avkoppling och samvaro.

Konstnärliga arbeten integreras i gestaltningen och ger identitet. 
Markbeläggning är natursten i olika mönstersättning. Tydliga ledstråk 
ska finnas längs/över öppna ytor.
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Plantsnitt - Torsplan
Skala 1:500
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ledstråk/varselyta

angöring över torgyta

sittkuber i stål

TORSPLAN
De två nya märkesbyggnaderna, Kv Helix och Kv Innovationen, ramas 
in av två torgytor åtskilda av Torsgatan. Torgen är platser för vistelse, 
möten, passage och angöring. De fungerar som ytor både för många 
passerarande och som entréytor för boende i de nya höghusen såväl 
som i de befintliga bostadskvarteren i fonden. 

En skir grönska av träd omgärdar och bäddar in de höga byggnaderna 
och ger bitvis ett krontak över ytan. Träd placeras där plats finns, med 
tanke på ledningar i mark. Mot det befintliga kvarteret sätts mindre 
flerstammiga träd i stora urnor som vid behov kan flyttas, om det finns 
behov av att nå ledningar i marken under dem.

Angöring till byggnaderna sker över torgytorna på enkelriktade 
anvisade ytor för trafik som avgränsas av sittbara kuber i stål samt av 
träd och belysning. 

De båda torgytorna utformas som eleganta och hållbara ytor med få 
gestaltningselement. Markbeläggningen i natursten av granit ges en 
schatterad färgskala som varierar i olika ljus. Markytor är ej uppvärmda. 
Möbleringen anvisar en flexibel användning med enstaka större möbler 
på torgytorna, både fristående och runt några av träden. Möbler och 
urnor till de flerstammiga träden följer samma formspråk i materialitet 
och uttryck.
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Sektion - Torsplan
Skala 1:250

Referensbildertorgyta/vistelse angöringtrottoar körbana trottoar cykelparkeringcykel-
parkering

Cykelparkering inordnas i gestaltningen av ytorna mot Norra 
Stationsgatan samt utmed de befintliga kvarteren.

Cykelbanor mot Torsgatan och Norra Stationsgatan skiljs från 
torgytorna genom en markering av kantsten, markmaterial samt 
nivåskillnad.

Höjdsättning av torgytor medför tillgängliga gång- och entréytor samt 
god vattenavrinning.

Längs de primära rörelsestråken för gående, framförallt i förlängningarna 
av de befintliga gångbanorna från anslutande gator, ligger tydliga 
ledstråk infällda i markbeläggningen. Körytor, övergångsställen mm 
markeras av händelseplattor för att markera och varna. 

Utöver detta förstärks gång- och cykelbanor kring torget och de båda 
kvarteren med en enhetlig armatur och ger de gående en guidning om 
var de primära gångstråken är efter att mörkret fallit.
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Hagaesplanaden
Skala 1:250

Referensbilder

HAGAESPLANADEN 
Hagaesplanaden omgärdar Norra Stationsparkens öst-västliga del. 
Målet är att se esplanaden som ett primärt gångstråk som inordnas i 
parkkaraktären, där bilister och cyklister ges tydliga signaler att köra 
långsamt. Det ställer stora krav på gatuutformningen särskilt för att 
barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna förflytta sig tryggt och 
säker längs med gatan och över gatan in i parken. Gatan blir därigenom 
en del av  av ett sammanhängande park-torg-rum från fasad till fasad.

Hagaesplanaden utformas som enkelriktad parkgata där det längs 
vissa sträckor endast är tillåtet med angörning till fastighet, se kartbild 
nedan. Längs hela Hagaesplanaden tillåts dubbelriktad cykeltrafik.

Utformning och möblering av gaturummet ska stödja funktioner, 
innehåll och tillgänglighet. Träd i möbleringszon sätts i markgaller 
eller planteringsytor. Möbleringssystem utreds vidare i senare skede. 
Hagaesplanaden kantas av stora träd mot parken. Ytorna beläggs med 
natursten i mönster som vävs samman med parkens gestaltning och 
med ett markerat ledstråk som är fredat från möblering. 

7.4 GATOR
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Planutsnitt - Hagaesplanaden
Skala 1:250

Sektion - Hagaesplanaden 
Skala 1:250

gångbana

möbleringszon

köryta
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32 4

LOKALGATOR 
Lokalgatorna inne i stadsdelen utformas som traditionella enkel- och 
dubbelriktade gator i staden. 
 
Enkelriktade 10-meters gator i nordvästra delen utformas med fyra 
meter bred körbana med parkering på södra sidan. 

Enkelriktade 14-meters gator i västra delen utformas med fyra meter 
bred körbana med parkering på västra sidan och enkelsidig trädrad på 
östra sidan. 

Dubbelriktade 16-meters gator  i östra delen utformas med sex meter 
bred körbana med dubbelsidig parkering. Trädplaceringar på gatornas 
båda sidor med jämna mellanrum mellan parkeringsfickorna. 

Trottoarer utförs tre meter breda. Gatorna beläggs med asfalt. 
Kantstenar utförs med granit och gångbanor beläggs med 
betongplattor 35x35 cm och den längsgående parkeringsfickan med 
gatsten/betongmarksten.

Lokalgata, bredd 10m
Enkelriktad gata
Skala 1:400

Lokalgata, bredd 14m
Enkelriktad gata
Skala 1:400

Lokalgata, bredd 16m
Dubbelriktad gata
Skala 1:400
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Gata bredd 16m 
Skala 1:500

Gata bredd 14m 
Skala 1:500
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HUVUDGATOR
Gatornas utformning följer till stora delar det ursprungliga 
gestaltningsprogrammets principer från 2009. Solnavägen och Norra 
Stationsgatan är viktiga stråk och huvudgator i stadsdelen, men 
behandlas här endast översiktligt eftersom de redan är projekterade 
och delvis färdigbyggda. 

Huvudgatorna håller hög kvalitetsnivå avseende markbeläggningar 
och möblering .

GATOR MED KOLLEKTIVTRAFIK
Gator med kollektivtrafik löper genom området utan överhöjningar  
eller andra hinder i körytan. Övergångar för gående ska vara tydligt 
markerade för att  skapa en trygg och säker trafikmiljö. Trädplanteringar 
utförs ej utmed trottoarer, men längs Hälsingegatan gränsar gatan till 
Norra Stationsparkens nord-sydliga del med trädplanteringar.

Gator med kollektivtrafik håller normal nivå avseende markbeläggningar 
och möblering.

Orienteringsfigur
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7 85 6
Solnavägen
Dubbelriktad trefilig gata
Skala 1:400

Norra Stationsgatan
Dubbelriktad gata
Skala 1:400

Gävlegatan, bredd 19m
Dubbelriktad gata
Skala 1:400

Hälsingegatan, bredd 12m
Dubbelriktad gata
Skala 1:400



De konstnärliga ambitionerna för Hagastaden har definierats i 
programmet Konstprogram Hagastaden – Stockholmsdelen (2012). 
Programmet bygger vidare på och fördjupar visionen i det övergripande 
konstprogrammet för Hagastaden, Livets byggstenar, som tagits 
fram gemensamt av områdets samtliga berörda konstorganisationer: 
Stockholm konst, Statens konstråd och Stockholms läns landstings 
Kulturförvaltning.

Visionen för den offentliga konsten i Hagastaden är att utifrån 
livsvetenskaperna som övergripande tema skapa ett mångfasetterat 
konstnärligt arbete på många nivåer. Målsättningen är att skapa 
en helhetsmiljö där konst, landskapsarkitektur och arkitektur 
samverkar och stärker varandra. Konsten skall utgöra en viktig och 
identitetsskapande del i den övergripande gestaltningen i Hagastaden. 
Syftet är också att konsten ska kunna tydliggöra viktiga platser och lyfta 
fram imaginära värden, formulera det ej påtagliga (transcendenta) 
och det personliga som blir allmängiltigt. Konst kan tillföra flera 
dimensioner, skapa och konkretisera platsers identitet. En växelverkan 
mellan den konstnärliga och arkitektoniska gestaltningen fördjupar 
betydelsen av platsen och genererar mervärden.

Konsten ska verka på många plan och målsättningen är att genom tidig 
medverkan av konstnärliga kompetenser skapa en fördjupad väv och en 
växelverkan med den storskaliga stadsstrukturen. Konstens speciella 
potential är att den kan röra sig över många plan och funktioner och 
skapa kopplingar mellan det bekanta, det obekanta och det okända.

GESTALTNING
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ALYSON SHOTZNina Canell Installation 
Moderna museet 2010

Thunmanskolan, Fruit and 
energy farms, 2008

Tomas Saraceno Hamburger 
Bahnhof Museum, Berlin 2011

Olafur Eliasson, samarbete med 3XN arkitekter 
Middelfart Sparkasse Danmark 2010



KONSTPROJEKT HAGASTADEN
Under 2014/2015 har Stockholm konst, Statens konstråd och 
Stockholms läns landstings Kulturförvaltning genomfört ett konst-
projekt (ArtResLab) där sex utvalda konstnärer har haft ett utbyte med 
forskare inom Life Sciense med avsikt att få kontextuell fördjupning av 
den konstnärliga gestaltningen i Hagastaden. 

Projektet har resulterat i sex idékoncept som utvärderas i kommande 
skeden. Målet är att ett antal av förslagen ska vidareutvecklas och 
verkställas. Ytterliga konstnärer kan komma att bjudas in om behov 
uppstår.

GESTALTNING

stämning landmärkeaccent

Två konstnärer på Hagaplan (delen i Solna). 
Uppdragsgivare Stockholms läns landstings 
Kulturförvaltning

Fyra konstnärer i Norra Stationsparken.
Uppdragsgivare Stockholm konst och Statens konstråd

 HAGASTADEN - FÖRDJUPAT FUNKTIONS- OCH GESTALTNINGSPROGRAM - PARKER, TORG OCH GATOR - DP1  2014-09-14 73

Red ribbon park 
Qinhuangdao, China 2007

Antony Gormley Parallel 
Field, St.Marys Axe 2013

Alexander Calder Flamingo 
16m, Chicago 1967

Daniel Canogar Tajo 2011Gabriel Lester Inverted sunlight, 
2010

The floating gardens of 
Yongning river park, 2004
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