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Täthetsanalys med förslag (ovan) och i nuläge (nedan)

Syntes av lägesanalys för torg för ett av förslagen

Sammanfattande strategi för det fortsatta arbetet

REKOMMENDATIONER INFÖR FORTSATT ARBETE

> Ge Hälsingegatan och Akademiska stråket 
gena sträckningar genom området.

Akademiska stråket utgör en viktig länk mellan om-
rådet och life science-verksamheterna. Genom att 
låta detta stråk gå genom Norra Hagastaden skapas 
en blandning mellan boende och arbetande inom life 
science, något som är ett viktigt mål för området. 
Akademiska stråket kan också bli en del av en tyd-
lig koppling till Nationalstadsparken. Hälsingega-
tan utgör den viktigaste kopplingen till innerstaden, 
med sitt stora utbud 

> Ta tillvara närheten till Södra Hagastadens 
täthet

Områdets tätaste delar finns i söder, mycket på 
grund av den täta Södra Hagastaden. Det innebär 
att potentialen för serviceutbud och stadsliv är som 
störst här. Utnyttja detta genom att skapa mötes-
platser och handelslägen här.

> Skapa gena tydliga stråk till Hagaparken

Hagaparken utgör ett av områdets främsta tillgång-
ar. För att den ska vara lätt att nå behöver det finnas 
tydliga stråk som leder genom hela området vidare 
till Hagaparken. Akademiska stråket skulle kunna 
vara ett sådant. 

 
 

> Behandla Norra begravningsplatsen som en 
stadspark i strukturn

Norra begravningsplatsen utgör områdets närmsta 
stora grönområdet. Genom att skapa tydliga nord-
sydliga stråk genom hela området och vidare till 
begravningsplatsen tillgängliggörs denna. Grän-
serna mot begravningsplatsen behöver vara tydlig 
offentligt. 

> Skapa en struktur som klarar sig utan passa-
ger genom huvudbyggnaden.

Huvudbyggnaden utgör på grund av sin storlek och 
läge en barriär i området. Att skapa en offentlig pas-
sage genom huvudbyggnaden skulle öka integratio-
nen. Samtidigt råder osäkerhet om huruvida detta är 
möjligt. Det är därför viktigt att områdets struktur 
inte är beroende av en sådan passage, samtidigt som 
man bör hålla öppet för den.

> Gör lokala parker lättillgängliga och tydligt 
offentliga 

De befintliga parkerna, som Karolinskaparken och 
Eugeniaparken utgör en stor tillgång i området. Ge-
nom att skapa tydliga stråk längs dessa blir de lätta 
att nå för hela stadsdelen. I en tät stad är gränser-
na mellan privat och offentlig mark ytterst viktiga. 
Parker och offentliga platser måste därför ha tydliga 
gränser mot privata bostadsgårdar och uteplatser. 
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Life Science

Urbant utbud

Rekreation

ATT SK APA EN BL ANDAD STAD

Att skapa en blandning av olika verksamheter handlar om att rumsligt 
koppla dem samman. I norra Hagastaden finns goda förutsättningar för 
detta genom att låta Hälsingegatan och Akademiska stråket bli tydligt 
samlande stadsrum mellan innerstadens utbud, life science och National-
stadsparkens rekreation.

NORRA HAGASTADEN
STADSSTRUKTURANALYS AV PARALLELLT UPPDRAG

Norra Hagastaden utgör en del av Hagastaden i 
gränslandet mellan Solna och Stockholms kommun. 
När nuvarande verksamheter i området flyttar ut i 
och med byggandet av nya Karolinska sjukhuset vill-
man omvandla området till en mer blandad stads-
miljö med stora inslag av bostäder.

För att konkretisera visionen för Norra Hagastaden 
har ett parallellt uppdrag genomförts. Spacescape 
har på uppdrag av Solna stad och Stockholms läns 
landsting analyserat förslagen utifrån ett stadslivs-
perspektiv, med fokus på stråktillgänglighet och tät-
het. Analyserna genomförs i GIS. Syftet med analy-
serna är att beskriva gång- och gatunätets struktur 
samt områdets täthet och sätta detta i relation till 
visionen om en integrerad och blandad stad med god 
tillgänglighet till Nationalstadsparken. Föreslagna 
lägen för platser, parker samt handel och service 
analyseras också utifrån stadens struktur. 

Baserat på analyserna föreslås strategier för det 
fortsatta arbetet med ett planprogram för området. 
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NYRÉNS

TÄTHETSANALYS

Områdets tätaste del finns i söder, framförallt på 
grund av den täta bebyggelsen i Södra Hagasta-
den. Det innebär att potentialen för att mycket 
människor ska röra sig i stadsrummet är störst 
här. 

De vänstra bilderna beskriver tätheten inom 
gångavstånd och ger en bild av var områdets 
täta tyngdpunkt finns. Den visar att Norra Ha-
gastaden måste relateras till den mycket täta 
stadsdelen i söder.

I de högra bilderna beskrivs tätheten inom axial-
steg, det vill säga en sammanvägning av stråk-
tillgänglighet och täthet. Här framkommer tydligt 
Hälsingegatans centrala roll i stadsdelen. 

FÖRSL AG 

Områdestäthet (täthetens koncentration). 

NUL ÄGE

Områdestäthet (täthetens koncentration)

TÄTHET SYNTES

De tätaste delarna av planområdet finns i de södra delarna.

FÖRSL AG

Tillgänglig täthet (täthet via gatunätet)

NUL ÄGE

Tillgänglig täthet (täthet via gatunätet)
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Analysen av förslaget 

inkluderar även omkring-

liggande planer
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NYRÉNS

SLUTSATSER LÄGEN

?

Föreslaget torg ligger visserligen vid ett inte-
grerat stråk men varken vid en korsning eller i 
områdets tätare delar. Ett torg här berör främst 
de närmsta kvarteren. För detta är det föreslagna 
torget mycket stort.

Bäst potential för en levande mötesplats finns 
i områdets södra del där Hälsingegatan kor-
sar Akademiska stråket. Denna plats kan bli en 
viktigt mötesplats för befolkningen även i Södra 
Hagastaden och NKS vilket främjar ett blandat 
stadsliv.

Mindre lokala platser kan skapas i viktiga kors-
ningar i områdets norra delar.

Karolinskaparken har ett bra läge vid välinte-
grerade stråk. Föreslagna punkthus gör dock 
att parken inte är åtkomlig från stråken väster 
och öster om den och skapar dessutom otydliga 
gränser.

Även Eugeniaparken är lättillgänglig.

Lamellhusen i kanten till Norra begravnings-
platsen skapar en otydlig gräns, vilket gör att 
begravningsplatsen kan upplevas som mindre 
offentlig. 

Huvudbyggnadens gröna gårdars form och läge 
gör att de inte upplevs offentliga. Att placera 
offentliga program som lekplatser här gör att 
gränsen blir otydlig.

Bäst handelspotential finns längs Hälsingegatan 
och längs Akademiska stråket. Längs Hälsinge-
gatan finns troligvis mer läge för handel än 
föreslaget. 

Den föreslagna handeln i de norra delarna har 
sämre potential eftersom tätheten är lägre. Viss 
potential finns längs den välintegrerade Karo-
linskavägen. De norra delarna av torget samt 
huvudbyggnadens interiör har sämst potential.

FR ÄMST ETT MYCKET 
LOK ALT TORG POTENTIAL FÖR 
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Föreslagen handel Potential för ytterligare handel


