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Hur urban täthet och rymlighet hanteras i Hagastaden 
 
Sammanfattning 
 
Urban täthet är ett ideal som präglar dagens stadsplanering. Det framgår från styrdokument 
och andra handlingar samt de förtätningsprojekt, t.ex. Hagastaden i Stockholm, som är ett 
resultat av dessa. Denna uppsats syftar till att söka förståelse för hur urban täthet och 
rymlighet balanseras i just Hagastaden, samt hur Hagastaden liknar respektive skiljer sig från 
andra bebyggelseområden i detta avseende. En täthetsjämförelse utförs mellan Hagastaden 
och Norra Djurgårdsstaden, ett annat förtätningsprojekt i Stockholm, dels på områdesnivå och 
dels på kvartersnivå. På områdesnivå beräknas exploateringstal över ett helt 
detaljplaneområde. I Hagastaden väljs planområde DP1 och i Norra Djurgårdsstaden 
planområde etapp Västra. På kvartersnivå beräknas nettoexploateringstal, markutnyttjande 
(andel bebyggd mark) och rymlighetstal, enligt definitioner angivna av Rådberg et al (1996), 
för ett kvarter i respektive område. I Hagastaden väljs kvarter Cellen och i Norra 
Djurgårdsstaden kvarter Töfsingdalen. Dessa kvarter jämförs även med de huvudgrupper av 
svenska stadstyper som beskrivs av Rådberg et al. Hagastadens offentliga friytor, dvs park- 
och torgytor, analyseras utifrån riktlinjer från styrdokumentet Grönare Stockholm samt den 
s.k. Alviksmodellen. 
 
Resultatet av täthetsjämförelsen visar vidare att Hagastaden är avsevärt tätare än både Norra 
Djurgårdsstaden och huvudgrupperna av svenska stadstyper. Planområde DP1 i Hagastaden 
har ett områdesvist exploateringstal på 2,54, jämfört med 1,65 för etapp Västra i Norra 
Djurgårdsstaden. Vidare har kvarter Cellen i Hagastaden ett nettoexploateringstal på 4,20, 
jämfört med 2,57 för kvarter Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden. Båda kvarter överstiger 
alla huvudgrupper av svenska stadstyper med avseende på nettoexploateringstal, men liknar 
mest huvudgruppen Storstadsmässiga kvarter. Skillnaden i nettoexploateringstal verkar 
därmed bero på skillnaden i hushöjd, där kvarter Cellen har en genomsnittlig hushöjd på 11,1 
våningar och kvarter Töfsingdalen 7,1 våningar. Planområde DP1 i Hagastaden med 16,7 % 
offentlig friyta Alviksmodellens riktlinje på minst 15 % offentlig friyta. Planområdet uppnår 
dock inte riktlinjen på minst 10 m2 offentlig friyta per boende med en offentlig friytetillgång 
på endast 6 m2 per boende. Vidare möts riktlinjerna för en god park- och naturtillgång endast 
delvis. 
 
 
  



 

How urban density and spaciousness are handled in 
Hagastaden 
 
Abstract 
 
Urban density is an ideal that characterizes today's urban planning in Sweden. This is evident 
from various general planning documents as well as the densification projects, e.g. 
Hagastaden in Stockholm, which are a result of these. This paper aims to find an 
understanding of how urban density and spaciousness are balanced in Hagastaden, and how 
Hagastaden resembles or differs from other development areas in this respect. Hagastaden and 
Norra Djurgårdsstaden, another densification project in Stockholm, are compared with 
respect to density, partly at an area level and partly at a block level. As for the area level, the 
floor space index (FSI) is calculated for an entire detailed development plan area. In 
Hagastaden’s plan area DP1 and in Norra Djurgårdsstaden plan area etapp Västra. As for the 
block level, the floor space index (Swedish: nettoexploateringstal), land use (Swedish: andel 
bebyggd mark) and spaciousness index (Swedish: rymlighetstal) are calculated, as defined by 
Rådberg et al (1996), for one block in each area. The block Cellen is chosen in Hagastaden 
and in Norra Djurgårdsstaden the block Töfsingdalen. These blocks are also compared with 
the main groups of Swedish city types as described by Rådberg et al. Hagastaden's public 
open spaces, i.e. park and square areas, are analyzed based on guidelines from the document 
Grönare Stockholm and the so called Alviksmodellen. 
 
The result of the density comparison shows that Hagastaden is considerably denser than both 
Norra Djurgårdsstaden and the main groups of Swedish city types. DP1 in Hagastaden has an 
area-wide floor space index of 2.54, compared to 1.65 for etapp Västra in Norra 
Djurgårdsstaden. Furthermore, the housing block Cellen in Hagastaden has a floor space 
index of 4.20, compared to 2.57 for Töfsingdalen in Norra Djurgårdsstaden. Both blocks 
exceed all main groups of Swedish city types with respect to floor space index, but most 
closely resemble the main group Big city blocks (Swedish: Storstadsmässiga kvarter). The 
difference in floor space index seems to be mainly due to the difference in number of floors, 
where the block Cellen has an average number of 11.1 floors and the block Töfsingdalen 7.1 
floors. DP1 in Hagastaden, with a 16.7 % share of public open space, achieves the 
Alviksmodellen guideline of at least 15% public open space. However, it does not achieve the 
guideline of at least 10 m2 of public open space per resident with only 6 m2 per resident. 
Furthermore, the guidelines for good access to park and nature are only partly met.  
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1. Introduktion 
 
Urban täthet är ett ideal som präglar dagens stadsplanering. Det framgår från dokument som 
Stockholms översiktsplan (Stockholms stad, 2017a) och rapporten Tätare Stockholm 
(Stockholms läns landsting, 2009) bland andra, samt de förtätningsprojekt som är en följd av 
dessa dokument, t.ex. Hagastaden. Drivkraften bakom stadens förtätning tycks vara strävan 
mot en hållbar utveckling. En tät stad ska t.ex. innebära närhet till arbete, handel, service, 
kultur, mm, vilket reducerar bilberoendet och främjar gång, cykel och kollektivtrafik. 
Rådande bostadsbrist verkar dessutom sätta vidare krav på att det byggs allt fler bostäder på 
mindre ytor. Men när blir det för tätt? När det byggs tätare riskeras att vissa viktiga och högt 
värderade kvaliteter, som grönska, mötesplatser, dagsljus, mm, offras. Vart ligger jämvikten? 
 
Med avseende på urban täthet är Hagastaden i Stockholm intressant som studieobjekt i sig, 
med dess till synes täta stadsmiljö. Hagastaden är även intressant i den större kontexten av 
vad för slags stadsmiljö förtätningen resulterar i, vilka målsättningar som ligger bakom 
stadens förtätningen, samt vad ”bra” täthet innebär. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Denna uppsats syftar till att söka förståelse för hur urban täthet och rymlighet balanseras i 
Hagastaden – hur självaste bebyggelsen balanseras med de öppna ytorna mellan det 
bebyggda, t.ex. parker, torg, bostadsgårdar och gator. Syftet är vidare att avgöra om och hur 
Hagastaden liknar respektive skiljer sig från andra bebyggelseområden i detta avseende. 
Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 
 

• Hur skiljer sig Hagastaden från Norra Djurgårdsstaden och andra typiska stadstyper 
med avseende på urban täthet och rymlighet? 

• Åstadkommer Hagastaden en god tillgång till och standard på offentliga friytor? 
 
1.2 Disposition och avgränsning 
 
I kapitel 2 ges en översikt av hur urban täthet behandlas i styrdokument och andra handlingar. 
I kapitel 3 redovisas studiens metodologiska tillvägagångssätt. I kapitel 4 återges den teori 
samt praktik som resultatet från fallstudien analyseras utifrån. I kapitel 5 presenteras resultatet 
från fallstudien Hagastaden, vilket inkluderar en täthetsjämförelse mellan Hagastaden, Norra 
Djurgårdsstaden och andra typiska svenska stadstyper, samt en genomgång av fallstudiens 
friytor från gestaltnings- och funktionsprogrammet. I kapitel 6 analyseras resultatet och i 
kapitel 7 förs en vidare diskussion kring resultatet och analysen samt presenteras studiens 
slutsatser. 
 
Denna uppsats är i första hand en kvantitativ studie av Hagastadens bebyggelsetäthet, och 
behandlar därmed exempelvis inte Hagastadens upplevda täthet. För områdesvis 
täthetsjämförelse avgränsas Hagastaden till detaljplaneområde DP1 och Norra 
Djurgårdsstaden till detaljplaneområde etapp Västra. För kvartersvis täthetsjämförelse väljs 
kvarter Cellen i Hagastaden och kvarter Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden. Friyteanalysen 
utgår från områdesavgränsningen som används i gestaltnings- och funktionsprogrammet för 
DP1.  
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2. Bakgrund 
 
2.1 Täthet i styrdokument och andra handlingar 
 
I rapporten Tätare Stockholm som analyserar förtätningspotentialen inom Stockholm påstås 
”förtätningsbehovet” drivas av politiska målsättningar för en hållbar utveckling (Stockholms 
läns landsting, 2009). Dessa målsättningar framgår i Stockholms översiktsplan. 140 000 nya 
bostäder till 2030 lyfts här fram som en målsättning vilket påstås förutsätta en tät och 
sammanhållen stad (Stockholms stad, 2017a). Tätare stadsdelar anses enligt översiktsplanen 
ge fler bostäder, bättre förutsättningar för lokal service samt minska transporterna. Gång-, 
cykel och kollektivtrafik påstås främjas genom planering för täthet. ”Effektiv 
markanvändning” påpekas bl.a. bidra till minskad klimatpåverkan och begränsad 
resursförbrukning. Vidare framhålls i översiktsplanen satsningar på att skapa täta stadsdelar 
kring stadskärnan som ett sätt att använda den centrala stadens attraktionskraft som en resurs 
för hela Stockholm. 
 
En förståelse finns dock för att en hög urban täthet bör balanseras och kompletteras med 
andra kvaliteter, vilket belyses i översiktsplan och andra dokument. Stockholms parkstruktur 
framhålls i översiktsplanen som ett unikt karaktärsdrag som bör vidareutvecklas när staden 
blir tätare (Stockholms stad, 2017a). Riktlinjer för park och natur i Stockholm ges i 
styrdokumentet Grönare Stockholm som godkändes av kommunfullmäktige 2017 och ersatte 
dokumentet Den gröna promenadstaden (Stockholms stad, 2018a). I Grönare Stockholm 
påpekas att parker, naturmark och stadsmiljöns gröna kvaliteter får en större betydelse för en 
hållbar stadsutveckling vid en omfattande förtätning av staden (Stockholms stad, 2017b). Det 
anmärks att de värden som uppskattas mest av stockholmarna i bl.a. parker och natur bör 
bevaras och förstärkas. Även ytor för gående på gata framhålls som ett viktigt offentligt rum. 
Vidare har Boverket tagit fram idéskriften Rätt tätt som behandlar stadens förtätning och dess 
utmaningar. Här anmärks bl.a. att täthet i sig inte nödvändigtvis är eftertraktad men de 
kvaliteter som en tät stadsmiljö kan bidra med, t.ex. närhet till arbete, kultur, park, mm 
(Boverket, 2016). 
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3. Metod 
 
En täthetsjämförelse utförs mellan Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden, dels på 
områdesnivå och dels på kvartersnivå. På områdesnivå beräknas exploateringstal över ett helt 
detaljplaneområde (DP1 i Hagastaden och etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden). Individuella 
kvarters bruttoarea (BTA) fås från information i exploateringsavtal, planhandlingar eller 
byggherrens hemsida, och summeras för en total bruttoarea för respektive planområde. 
Planområdenas totala markareal fås från planbeskrivning eller annan planhandling. Den totala 
bruttoarean divideras med den totala markarealen för att få exploateringstalet. 
 
För täthetsjämförelsen mellan Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden på kvartersnivå 
beräknas nettoexploateringstal, markutnyttjande (andel bebyggd mark) och rymlighetstal, 
enligt definitioner angivna av Rådberg et al (1996), för ett kvarter i respektive område. I 
Hagastaden väljs kvarter Cellen och i Norra Djurgårdsstaden kvarter Töfsingdalen. 
Respektive kvarters bruttoarea avgörs genom att multiplicera dess byggnadsarea (BYA) med 
dess genomsnittliga hushöjd (våningsantal). Kvarterens nettoexploateringstal avgörs genom 
att dividera bruttoarean med nettoområdets markareal (A). Byggnadsarea och markareal mäts 
i GIS-programvaran QGIS med Lantmäteriets topografiska webbkarta som underlag. Här 
avgränsas nettoområdet enligt de principer som anges av Rådberg et al och byggnadsarean 
utifrån angivna bebyggelsegränser på kartan. Kvarter Cellens genomsnittliga hushöjd bedöms 
utifrån observationer på plats och mätningar i QGIS. Kvarter Töfsingdalens genomsnittliga 
hushöjd bedöms utifrån det som anges på plankartan och mätningar i QGIS. Kvarterens 
markutnyttjande avgörs genom att dividera byggnadsarean med nettoområdets markareal. 
Kvarterens rymlighetstal avgörs genom att dividera den obebyggda markarealen inom 
nettoområdet med bruttoarean. Utifrån nettoexploateringstal, markutnyttjande, rymlighetstal 
och hushöjd jämförs kvarteren även med de huvudgrupper av svenska stadstyper som 
identifieras av Rådberg et al. 
 
Hagastadens offentliga friytor, dvs park- och torgytor, analyseras utifrån riktlinjer från 
styrdokumentet Grönare Stockholm, Stockholms parkprogram samt Alviksmodellen, med det 
fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet för DP1 som underlag. Planområde DP1 i 
Hagastaden analyseras här mer specifikt utifrån riktlinjer för en god parkstandard 
(Alviksmodellen: sociotopstandard) och park- och naturtillgång (Alviksmodellen: 
sociotoptillgång). 
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4. Teori och praktik 
 
4.1 Måttenheter för täthet 
 
Som grund för bedömningen av Hagastadens täthet används bl.a. exploateringstal, andel 
bebyggd mark och rymlighetstal som beskrivs av Rådberg et al (1996). 
 

Exploateringstal (e) = !"#$$%&"'&	(!*+)
*%$&-	.&"/&"'&-	(+)

 
 
Bruttoarea avser den sammanlagda våningsytan, där våningsplanen avgränsas av omslutande 
byggnadsdelars utsida. Det anmärks att beräkning av bruttoarea är standardiserad i 
fastighetsnomenklaturen och att det därmed inte bör finnas mycket rum för oklarheter. 
Markarealen kan dock avgränsas på olika sätt vilket ger upphov till olika typer av 
exploateringstal. För tomtexploateringstal är markarealens avgränsning en tomt, för 
nettoexploateringstal ett kvarter och för bruttoexploateringstal ett större område, vanligen ett 
sammanhängande bostadsområde. Rådberg et al anmärker att exploateringstal även kan 
beräknas över än större områden, t.ex. en stadsdel eller hel tätort. I sådana fall förväntas dock 
exploateringstalets numeriska värde bli lägre ju större markareal som täcks, då det avgränsade 
området även inkluderar exempelvis parker och torg som vanligtvis inte ingår. (Rådberg et al, 
1996) 
 
Vid beräkning av nettoexploateringstal följer avgränsningen av den markareal som anses 
tillhöra kvarteret, nettoområdet, tämligen enhetliga regler. Om kvarteret omgivs av gator på 
alla sidor innefattas halva gatubredden i nettoområdet. Vid avgränsning mot park eller annan 
öppen yta finns något olika regler, men den mest tillämpade är enligt Rådberg et al att gränsen 
läggs på ett avstånd från det yttersta huset som motsvarar halva det genomsnittliga 
husavståndet i området. (Rådberg et al, 1996) 
 

Andel bebyggd mark (q) = !0112&34&"'&	(!5+)
*%$&-	.&"/&"'&-	(+)

 
 
Byggnadsarea avser den yta på marken som bebyggelsen upptar. Multipliceras byggnadsarean 
med hushöjden (våningsantalet) fås bruttoarean. Andelen bebyggd mark anges i %. (Rådberg 
et al, 1996) 
 

Rymlighetstal (r) = *%$&-	.&"/&"'&-	(+)	6	!0112&34&"'&	(!5+)
!"#$$%&"'&	(!*+)

 
 
Rymlighetstalet anger enligt Rådberg et al (1996) mängden obebyggd yta i förhållande till 
den sammanlagda våningsytan. ”Man kan uttrycka det så att rymlighetstalet talar om hur stor 
markyta varje hushåll teoretiskt sett förfogar över, i förhållande till lägenhetens storlek” 
(Rådberg et al 1996, 42). Exempelvis innebär ett rymlighetstal på 1,0 att en lägenhet 
motsvaras av en lika stor obebyggd markyta. Rymlighetstalet kan även uttryckas som följer: 
 

Rymlighetstal (r) = 7	6	+23'-	8'80113	.&"/	(9)
:;<-%&$'"=214$&-	(')

 
 
Rådberg et al belyser dessutom några andra måttenheter. En distinktion görs mellan 
bebyggelsetäthet och befolkningstäthet, där exploateringstal då avser bebyggelsetäthet. 
Befolkningstäthet menar Rådberg et al vara mest använd inom i översiktlig planering och 
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kulturgeografisk litteratur. Befolkningstäthet har inte ett linjärt samband med 
bebyggelsetäthet, då en hög befolkningstäthet kan bero på t.ex. hög trångboddhet. 
Befolkningstätheten är alltså en produkt av bebyggelsetäthet och boendetäthet. 
Bebyggelsetäthet anges i regel enligt Rådberg et al genom exploateringstal. Det förekommer 
dock andra måttenheter som lägenheter eller rumsenheter per hektar markareal (lgh/ha 
respektive re/ha). Dessa måttenheter används på områdesnivå i högre grad än på tomt- eller 
kvartersnivå enligt Rådberg et al. Täthetsjämförelser på områdesnivå med måttenheten 
lägenheter per hektar kan dock vara missvisande menar Rådberg et al, då den genomsnittliga 
lägenhetsstorleken skiljer sig i områdena. Rumsenheter per hektar påstås vara en relativt exakt 
måttenhet på områdesnivå, men det anmärks att den genomsnittliga rumsstorleken har varierat 
avsevärt genom tiderna. Enligt Rådberg et al är exploateringstal på kvartersnivå, dvs 
nettoexploateringstal, den lämpligaste måttenheten vid täthetsjämförelser bl.a. på grund av att 
det är exakt och väldefinierat. (Rådberg et al, 1996) 
 
Exploateringstal som måttenhet på urban täthet möter dock kritik från andra håll. Även 
Rådberg et al (1996) gör en distinktion mellan täthet som upplevd egenskap i bebyggelse och 
täthet som teknisk parameter, samt anmärker vidare att den upplevda bebyggelsetätheten inte 
nödvändigtvis sammanfaller med exploateringsgraden. Som figur 1 illustrerar är 
exploateringstal exempelvis inte entydigt endast utifrån hushöjd eller typologi. 
 

 
Figur 1. Illustration av hur samma exploateringstal kan uppnås med olika hushöjder och 
typologier (Spacescape, u.å.) 
 
Funktionell täthet som beskrivs av Berg et al (2017) är ett alternativ till exploateringstal som 
måttenhet på urban täthet. Här används tre algoritmer som kvantitativt beskriver balansen 
mellan täthet och rymlighet. Till grund för dessa algoritmer ligger sju resurser som baseras på 
de variabler som enligt FN:s Habitatagenda från 1996 behöver hanteras i all stadsutveckling. 
Resurserna beskrivs som följer: 
 

• Fysiska (P): icke-levande naturresurser 
• Ekonomiska (E): värden på marknader eller i samhället 
• Biologiska (B): levande organismer, ekosystem 
• Organisatoriska (O): planer, infrastruktur och service 
• Sociala (S): relationer mellan människor och människor i olika roller 
• Kulturbestämda (C): system av delad mening 
• Estetiska (A): sinnesintryck från natur och kultur 

 
De tre algoritmerna är ett täthetsindex, rymlighetsindex och ett funktionellt täthetsindex. Det 
funktionella täthetsindexet är differensen mellan täthetsindexet och rymlighetsindexet. Är 
differensen stor mellan dessa råder obalans. (Berg et al, 2017) 
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Täthetsindex: Täti = >?@

√B
∓ ∑(P + E + B + O + S + C + A)M + VM 

 
Rymlighetsindex: Rymdi =  O?@

√B
∓ ∑(P + E + B + O+ S + C + A)P + VM 

 
Funktionellt täthetsindex: FunkTäti = Täti - Rymdi 

 
Här avser FSI floor space index (exploateringstal) och OSI open space index. V avser 
våningsantal och VT är en tröskelkoefficient som tar hänsyn till effekter av hushöjder. 
Resterande sju koefficienter utgår från de sju resurserna enligt Habitat-agendan och får sitt 
numeriska värde bestämt av initierade forskare, planarkitekter, konsulter, förvaltare, boende, 
eller andra som känner till området väl. Utöver den kvantitativa analysen har denna mätmetod 
alltså även ett kvalitativt bedömningsmoment. (Berg et al, 2017) 
 
4.2 Klassificering av svenska stadstyper 
 
Enligt Rådberg et al kan åtta huvudgrupper urskiljas av de svenska stadstyperna med 
avseende på täthet, hushöjd och markutnyttjande. Dessa är storstadsmässig sluten bebyggelse, 
småstadsmässig sluten bebyggelse, hög öppen bebyggelse, medeltät öppen bebyggelse, 
förindustriell stad, låg och tät bebyggelse, låg gles bebyggelse, samt låg och mycket gles 
bebyggelse. Med täthet, hushöjd och markutnyttjande avses nettoexploateringstal, 
våningsantal respektive andel bebyggd mark. Exempelvis anges storstadsmässig sluten 
bebyggelse ha en hushöjd på 4–10 våningar och en andel bebyggd mark på ca 25–50 %, 
medan hög öppen bebyggelse anges ha en hushöjd på 5–16 våningar och en andel bebyggd 
mark på ca 10–20 %. Huvudgrupperna placeras även i ett täthetsdiagram (se figur 2). 
Observera dock i täthetsdiagrammet att de endast uppdelas i sju huvudgrupper samt att andra 
benämningar för vissa huvudgrupper används. (Rådberg et al, 1996) 
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Figur 2. Täthetsdiagram (Rådberg et al, 1996) 
 
Rådberg et al föreslår en klassificering av svenska stadstyper (exklusive renodlade industri- 
och arbetsområden, institutionsområden samt citykvarter) utifrån nettoexploateringstal samt 
andel bebyggd mark (se tabell 1). Klasserna är uppdelade så att en fördubbling sker av 
exploateringstalet. <22 % markutnyttjande avser öppen bebyggelse och >22 % sluten 
bebyggelse. Exempelvis motsvarar klass 6b storstadsmässig sluten bebyggelse, klass 4a 
medeltät öppen bebyggelse och klass 2 öppen gles bebyggelse (småhusbebyggelse). Klass 4a, 
5a, 5b, 6a och 6b består nästan uteslutande av flerfamiljshus, medan klass 1 och 2 nästan 
uteslutande består av enfamiljshus. Klass 6a, som beskrivs som extremt höga hus med hög 
exploatering, förekommer sällan i Sverige enligt Rådberg et al. Förutsättningarna för 
integration av enfamiljshus och flerfamiljshus inom ett kvarter är goda inom klass 3 och 4b 
menar Rådberg et al, men även dessa klasser är så gott som renodlade vad gäller hustyper. 
(Rådberg et al, 1996) 
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Tabell 1. Klassificering av svenska stadstyper (Rådberg et al, 1996) 
 

Klass Nettoexploateringstal (e) Andel bebyggd mark (q) 
1 <0,8 <22 % 
2 0,8–0,16 <22 % 
3 0,16–0,32 <22 % 

4a 0,32–0,65 <22 % 
4b 0,32–0,65 >22 % 
5a 0,65–1,3 <22 % 
5b 0,65–1,3 >22 % 
6a 1,3–2,6 <22 % 
6b 1,3–2,6 >22 % 

 
 
4.3 Friyteanalys 
 
Tillgången till och standarden på offentliga friytor bör tas hänsyn till när obebyggd mark tas i 
anspråk för allt tätare bebyggelse. Styrdokumenten Grönare Stockholm och Den gröna 
promenadstaden är viktiga underlag i detta avseende. I Grönare Stockholm görs en distinktion 
mellan parkstandard och park- och naturtillgång. Här beskrivs en god parkstandard som att 
mängden parkmark är ”stor nog för att tillgodose invånarnas rekreationsbehov och klara det 
höga besökstrycket” (Stockholms stad 2017b, 18). En god park- och naturtillgång definieras 
utifrån det maximala avståndet till olika sociala värden och ytor och baseras på Stockholms 
parkprogram från 2006. Riktlinjerna från Stockholms parkprogram beskrivs som följer: 
 

• Inom 200 m: grön oas, lek, promenader, ro, sitta i solen 
• Inom 500 m: blomprakt, bollspel, folkliv, parklek, picknick 
• Inom 1 km: bad, båtliv, djurhållning, evenemang, fiske, löpträning, odling, 

pulkaåkning, ridning, skridsko, skidor, skogskänsla, torghandel, vattenkontakt, vild 
natur, uteservering, utsikt 
(Stockholms stad 2006, 30) 

 
Vidare påstås att kvarterspark på 0,5–5 hektar bör vara nåbart inom 200 m, stadsdelspark på 
5–50 hektar inom 500 m och natur- och friluftsområde på över 50 hektar inom 1 km. 
Tillgången till olika parkstorlekar beskrivs här som kvantitativ tillgång och tillgången till 
olika sociala värden som kvalitativ tillgång. Den kvalitativa analysen påstås vara den 
principiellt viktigaste. (Stockholms stad, 2006) 
 
Alviksmodellen, framtagen av Stockholms stad i samband med utvecklingen av Alvik Östras 
planprogram, är en analysmodell menad att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor i 
planeringen. I modellen används måtten sociotopstandard och sociotoptillgång. 
Sociotopstandard (motsvarande parkstandard i Grönare Stockholm och Den gröna 
promenadstaden) beskriver minsta mängd friyta med sociala värden, s.k. sociotopyta, som bör 
finnas i ett område (se figur 3). Riktlinjerna som anges för god sociotopstandard är minst 15 
% sociotopyta och minst 10 m2 sociotopyta per boende inom givet område. Dessa riktlinjer 
påstås motsvara sociotopstandarden i Östermalm i Stockholm exklusive nationalstadsparken. 
Sociotoptillgång motsvaras av park- och naturtillgång i Grönare Stockholm och Den gröna 
promenadstaden. Det avser tillgången till olika s.k. sociotoptyper i form av det maximala 
avståndet till dessa som bör tillfredsställas (se figur 3). Några riktlinjer som anges för god 
sociotoptillgång är max 200 m till grönt rum, max 500 m till grön mötesplats och max 500 m 
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till stor lekplats. Avseende Alvik Östra avgränsades området som analyserades dels till 
programområdet, dels till ett större analysområde med en buffert på 500 m runt 
programområdet. Riktlinjerna var menade att uppfyllas inom analysområdet samt helst även 
inom programområdet. (Spacescape, 2018) 
 

 
Figur 3. Riktlinjer för en god sociotopstandard och sociotoptillgång enligt Alviksmodellen 
(Spacescape, 2018) 
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5. Fallbeskrivning 
 
5.1 Detaljplanens innehåll 
 
Detaljplaneområde DP1, del av Hagastaden, är beläget på Norra Stationsområdet och omfattar 
cirka 18 hektar. Det begränsas av Karolinska sjukhusområdet och gränsen mot Solna kommun 
i norr och bebyggelsen på Norra Stationsgatan i söder, samt sträcker sig från ett kvarter väster 
om Solnabron till Norrtull. Planområdet saknar befintlig bostadsbebyggelse och består sedan 
tidigare av lagerbyggnader från 1920-talet samt E4/E20 och Värtabanan. I planbeskrivningen 
anges detaljplanens syfte vara ”att sammanlänka Stockholms innerstad med Karolinska 
sjukhusområdet och Solna” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2010, 1), detta genom att 
E4/E20 och Värtabanan intunnlas och överbyggs. Vidare är planen menad att skapa 
förutsättningar för en integrerad stadsmiljö med bostäder, hotell, kontor, handel och life-
science. Detaljplanen innehåller enligt planbeskrivningen ungefär 2 300 bostäder för ca 4 500 
boende samt 10 000 lokaler för sysselsatta. Hela Hagastaden (se figur 4) förväntas omfatta ca 
3 100 bostäder för ca 6 000 boende samt lokaler med 12 000 arbetsplatser. I områdets 
längdriktning anläggs en stadspark, Norra Stationsparken, som i mitten smalnar av till ett s.k. 
parktorg. På Torsplan mot planområdets sydvästra del upprättas två höghus som i 
planbeskrivningen anges bli ca 140 m höga. (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010) 
 

 
Figur 4. Hagastadens bebyggelsestruktur (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010) 
 
Bostadskvarteren runt Norra Stationsparken får varierande hushöjder enligt planbeskrivningen 
(Stadsbyggnadskontoret, 2010). Torn med separata höjdbestämmelser markerar kvarterens 
hörn, med höjdbestämmelser mellan 41,0 och 83,8 m högsta totalhöjd över nollplanet. I 
nordsydlig riktning mot park och gata är kvarteren öppna med bostadsgård genom hela 
kvarteret. Mot gård och gata i östvästlig riktning får kvarteren ”fyra till fem våningar samt två 
indragna våningar mot gården och högst sju våningar mot gatan” (Stockholms 
stadsbyggnadskontor 2010, 10). 
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Enligt det fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet för parker, torg och gator från 
2015 kommer Hagastadens bebyggelsestruktur ”vara starkt karaktärsskapande med höga, 
smala kvarter och smala gaturum” (Stockholms stad 2015, 10). Här anges vidare antalet 
invånare inom detaljplanområde DP1 bli 5 060 personer, istället för planbeskrivningens ca 
4 500, men samma antal bostäder anges som i planbeskrivningen. Bebyggelsen som inramar 
Norra Stationsparken anges vara hög med 8–15 våningar. (Stockholms stadsbyggnadskontor, 
2010) 
 
5.2 Ljusförhållanden 
 
Både gaturum och bostadsgårdar anges vara smala och omgivna av höga byggnader i det 
fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet. Det påpekas att bostadsgårdarna får 
begränsat ljusinsläpp, vilket kan göra dem mindre attraktiva för utevistelse, och att de boende 
därmed kan komma att söka sig ut i parken i högre utsträckning. Vidare anmärks att 
dagsljustillgången kommer vara begränsad inom detaljplaneområde DP1 enligt studier av 
ljusförhållanden från 2009, som följd av den höga och täta bebyggelsen. Ljusförhållandena 
inom planområdet visas i figur 5. Vid vår- och höstdagjämningen ligger de offentliga rummen 
till stor del av dagen under skugga, men under sommartid ska stora delar av parken få sol 
under hela dagen. Vindstudier har inte utförts för detaljplanen enligt det fördjupade 
gestaltnings- och funktionsprogrammet, men det anmärks att byggnadshöjden har störst 
påverkan på vindströmmarna och att höga hus genererar starka vindar, särskilt runt hushörn. 
Ytterligare slutsatser om framtida vindförhållanden i Hagastaden dras ej. (Stockholms stad, 
2015) 
 

 
Figur 5. Ljusförhållanden inom planområdet (Stockholms stad, 2015) 
 
5.4 Täthetsjämförelse 
 
Täthetsjämförelsen är utförd mellan Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden på dels 
områdesnivå och dels kvartersnivå. På områdesnivå används planområde DP1 i Hagastaden 
och planområde etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden. På kvartersnivå används kvarter Cellen 
i Hagastaden och kvarter Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden. Figur 6 visar utvalda 
planområde och kvarter för Hagastaden. Figur 7 visar utvalda planområde och kvarter för 
Norra Djurgårdsstaden. 
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Figur 6. Planområde DP1 och kvarter Cellen i Hagastaden (Stockholms stad, 2016) 
 

 
Figur 7. Planområde etapp Västra och kvarter Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden 
(Stockholms stadsbyggnadskontor, 2009) 
 
Tabell 2 visar områdesexploateringstalen över hela detaljplaneområdena för DP1 i 
Hagastaden respektive etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden. Beräkning av dessa 
exploateringstal redovisas i bilaga 1 (Hagastaden, DP1) och bilaga 3 (Norra Djurgårdsstaden, 
etapp Västra). 
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Tabell 2. Områdesexploateringstal för DP1 i Hagastaden respektive etapp Västra i Norra 
Djurgårdsstaden 
 

 Områdesexploateringstal (e) 
Hagastaden (DP1) 2,54 

Norra Djurgårdsstaden 
(etapp Västra) 

1,65 

 
Kvarter Cellen i Hagastaden och kvarter Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden jämförs vad 
gäller bebyggelsetäthet i tabell 3. Kvarterens approximativa placering i täthetsdiagrammet 
relativt till de huvudgrupper av stadstyper som beskrivs av Rådberg et al visas i figur 8. 
Kvarter Cellen bedöms ha en genomsnittlig hushöjd på 11,1 våningar, samt ett 
nettoexploateringstal på 4,20, ett markutnyttjande på ca 38 % och ett rymlighetstal på ca 0,15 
(se bilaga 2). Kvarter Töfsingdalen bedöms ha en genomsnittlig hushöjd på 7,1 våningar, samt 
ett nettoexploateringstal på ca 2,57, ett markutnyttjande på ca 36 % och ett rymlighetstal på ca 
0,25 (se bilaga 4). 
 
Tabell 3. Ett kvarters bebyggelsetäthet i Hagastaden respektive Norra Djurgårdsstaden 
 

 Nettoexpl. (e) Andel bebyggd mark (q) Rymlighetstal (r) 
Hagastaden (kv. Cellen) 4,20 38 % 0,15 

Norra Djurgårdsstaden 
(kv. Töfsingdalen) 

2,57 36 % 0,25 
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Figur 8. Kvarter Cellens respektive Töfsingdalens approximativa placering i 
täthetsdiagrammet (Rådberg et al, 1996) 
 
5.3 Ytbehov 
 
Detaljplaneområdet DP1 består enligt det fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet 
till 9,5 % av parkytor och 7,2 % torgytor, dvs 16,7 % total offentlig friyta. Den offentliga 
friytan anges vara 30 400 m2, med 17 200 m2 parkytor och 13 200 m2 torgytor. Den offentliga 
grönytetillgången inom DP1 anges vara 3,6 m2 per boende och den offentliga friytetillgången 
6,0 m2 per boende. Grönytetillgången inom 1 km påstås dock vara ca 20 m2 per boende på 
grund av planområdets närhet till Hagaparken och Bellevueparken. Med den begränsade 
grönytetillgången inom planområdet utmärks kopplingar till omkringliggande grönområden 
och parker som viktiga. (Stockholms stad, 2015) 
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Figur 9 visar tillgången till olika sociala värden, enligt riktlinjer från Stockholms 
parkprogram, i planområde DP1 i Hagastaden. Figur 10 visar tillgången till olika 
parkstorlekar. Enligt deras egna bedömning möts Stockholms parkprograms riktlinje för 
kvarterspark (0,5–5 hektar, nåbart inom 200 m) med Norra Stationsparken. Riktlinjen att 
natur- och friluftsområde på över 50 hektar ska vara nåbart inom 1 km bedöms mötas med 
Hagaparken. Stadsdelspark på 5–50 hektar är dock inte nåbart inom 500 m i enlighet med 
riktlinjen. (Stockholms stad, 2015) 
 

 
Figur 9. Tillgång till olika sociala (rekreativa) värden i Hagastaden DP1 (Stockholms stad, 
2015) 
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Figur 10. Tillgång till olika parkstorlekar i Hagastaden DP1 (Stockholms stad, 2015) 
 
Norra Stationsparken (se figur 11) har en total yta på 18 600 m2 inklusive parktorget. I det 
fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet beräknas det behövas 18 000 m2 ”grön” 
parkyta (exklusive lek- och aktivitetsytor) för att möta ytbehovet. Här anges ”6 m2 parkyta 
(60 % av den offentliga friytan)” som antagande, med Den gröna promenadstaden som källa. 
Ytbehoven för lekplatser och aktivitetsytor bedöms vara 6 500 m2 respektive 1 500 m2. För 
just ytbehovet för lekplatser görs en jämförelse med Vasaparken, Rosenlundsparken samt 
Kristinebergs strandpark med 6 400 m2, 6 500 m2 respektive 6 800 m2 avsett för lekplatser. 
Det totala ytbehovet park, aktivitetsytor, lek, fria ytor och ”övrigt” bedöms vara ca 28 000 m2 
vilket överstiger Norra Stationsparkens och parktorgets totala yta med ca 50 %. Det påpekas 
därmed ”att det råder mycket stor brist på park- och lekytor för att önskvärda rekreativa och 
sociala värden ska kunna tillgodoses” (Stockholms stad 2015, 36) och att parkens funktion 
som ”grön” parkyta och lek- och aktivitetsyta står mot varandra. (Stockholms stad, 2015) 
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Figur 11. Norra Stationsparken (Stockholms stad, 2015) 
 
Hagaplan och Torsplan är angivna som torg. Hagaplan (se figur 12) har en total yta på ca 
10 000 m2. Ytanspråken som ska vägas mot varandra på torget anges vara bl.a. 
kommunikationsstråk för gående och cyklister, aktivitetsytor, öppna ytor för evenemang och 
sammankomster, uteserveringar, cykelparkering och trädgrönska. Enligt deras egna 
bedömning tillgodoses anspråkens ytbehov med tillgänglig torgyta. Det antas att ytbehovet för 
öppen torgyta, fria ytor för evenemang, kommunikation, mm, är 60 % av torgytan, det vill 
säga 6 000 m2. Ytbehovet för uteserveringar bedöms vara 1 000–1 500 m2, med 5–8 
uteserveringar med ett ytanspråk på 100–150 m2 vardera. Hagaplan jämförs dessutom i detta 
avseende med Medborgarplatsen som påstås ha 1 000–1 500 m2 avsett för uteserveringar. Det 
totala ytbehovet bedöms vara ca 9 050 m2, vilket Hagaplans yta på 10 000 m2 alltså skulle 
tillgodose. (Stockholms stad, 2015) 
 

 
Figur 12. Hagaplan (Stockholms stad, 2015) 
 
Angående ytanspråken på Torsplan (se figur 13) nämns ”att de ska vara öppna, tillgängliga 
ytor för gående, ge möjlighet till angöring till entréer, trädgrönska, uteserveringar och 
cykelparkering” (Stockholms stad 2015, 36). Även på här bedöms ytbehoven tillgodoses med 
tillgängliga torgytor (Stockholms stad, 2015). Den totala torgytan på Torsplan, söder om de 
två höghusen, anges vara ca 1 800 m2. Ytbehovet för öppen torgyta, fria ytor för angöring, 
kommunikation, mm, antas vara 65 % av torgytan, dvs ungefär 1 200 m2. Det totala ytbehovet 
bedöms vara ca 1 700 m2. (Stockholms stad, 2015) 
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Figur 13. Torsplan (Stockholms stad, 2015) 
 
Planområdets gator visas i figur 14. Huvudgatorna anmärks ha ett större ytbehov än 
lokalgatunätet på grund av stora kommunikationsstråk för gående och cyklister. Här påstås att 
trädplanteringar med sammanhängande växtbäddar står mot ytbehoven för 
ledningsförläggning, tekniska konstruktioner, angöring och gatuparkering, uppställning av 
räddningsfordon, mm. Bussars framkomlighet samt ytor för gående utpekas som viktiga för 
gator med kollektivtrafik. För lokalgatorna anges ytanspråken innefatta ”god framkomlighet 
och angöring för fordon till entréer och garage, generösa gångytor och trädplanteringar med 
goda växtförutsättningar” (Stockholms stad 2015, 36), samt bl.a. gatuparkering och 
uppställningsmöjligheter för räddningsfordon. Slutligen anges ytanspråken på den s.k. 
Hagaesplanaden längsmed Norra Stationsparken innefatta ”generösa ytor för gående och 
cyklister, [trädplantering], möblering och plats för uteserveringar” (Stockholms stad 2015, 
36). Summan av de angivna ytanspråken för gator, trottoarer och p-ytor, mm, är 16 776 m2. 
(Stockholms stad, 2015) 
 

 
Figur 14. Planområdets gator (Stockholms stad, 2015) 
  



19 
 

6. Analys 
 
På områdesnivå är DP1 i Hagastaden avsevärt tätare än etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden, 
med exploateringstal på 2,54 respektive 1,65. Samma mönster ses på kvartersnivå, där kvarter 
Cellen i Hagastaden har ett nettoexploateringstal på 4,20 och kvarter Töfsingdalen 2,57. 
Vidare har kvarter Cellen ett rymlighetstal på 0,15, jämfört med kvarter Töfsingdalens 0,25, 
vilket teoretiskt sett innebär att hushåll i kvarter Cellen förfogar över mindre obebyggd 
markyta i förhållande till lägenhetsstorlek. Enligt det resonemang som framförs av Rådberg et 
al (1996, 42) skulle ett hushåll i kvarter Cellen teoretiskt sett förfoga över en obebyggd 
markyta på 15 % av dess lägenhetsstorlek. Ett hushåll i kvarter Töfsingdalen skulle däremot 
förfoga över en markyta på 25 % av dess lägenhetsstorlek. Kvarteren har dock ett relativt 
liknande markutnyttjande på 38 % respektive 36 %. Skillnaden i nettoexploateringstal och 
rymlighetstal kan, då kvarterens markutnyttjande inte skiljer sig avsevärt, rimligen antas bero 
på främst skillnaden i hushöjd, där kvarter Cellen uppskattas ha 11,1 våningar i genomsnitt 
och kvarter Töfsingdalen 7,1 våningar. 
 
Kvarter Cellen skiljer sig markant med avseende på nettoexploateringstal från de 
huvudgrupper av svenska stadstyper som Rådberg et al identifierar. Storstadsmässiga kvarter 
har de högsta nettoexploateringstalen av huvudgrupperna och verkar som högst nå ca 2,50. 
Kvarter Cellen tycks stämma överens med denna huvudgrupps markutnyttjande (samt 
Småstadsmässiga kvarter och Förindustriell stad) men verkar generellt sett ha en avsevärt 
högre hushöjd. Kvarter Cellens uppskattade hushöjd på 11,1 våningar verkar istället stämma 
bättre överens med huvudgruppen Hög öppen bebyggelse. Denna huvudgrupp har dock ett 
avsevärt lägre nettoexploateringstal på som högst ca 1,50 på grund av dess låga 
markutnyttjande (ca 10–20 %). Detta kan jämföras med kvarter Töfsingdalen som i 
täthetsdiagrammet tycks stämma bättre överens med huvudgruppen Storstadsmässiga kvarter 
utifrån uppskattade nettoexploateringstal, markutnyttjande och hushöjd. Även detta kvarter 
verkar dock ligga i överkant vad gäller nettoexploateringstal. 
 
Kvarter Cellen har dessutom ett högre nettoexploateringstal än det som innefattas av den 
klassificering av svenska stadstyper som föreslås av Rådberg et al (se tabell 1). Klass 6a och 
6b omfattar båda de högsta nettoexploateringstalen med 1,3–2,6, vilket alltså inte inkluderar 
kvarter Cellens uppskattade nettoexploateringstal på ca 4,20. Av dessa två klasser passar dock 
kvarter Cellen, med 38 % markutnyttjande, bäst in i klass 6b som avser markutnyttjande över 
22 %, dvs sluten bebyggelse. Kvarter Töfsingdalen, med ett nettoexploateringstal på 2,57 och 
36 % markutnyttjande, innefattas dock av klass 6b. 
 
Det fördjupade gestaltnings- och funktionsprogrammet för Hagastaden DP1 består 
planområdet till 16,7 % av offentlig friyta, varav 9,5 % är parkytor och 7,2 % torgytor. 
Förutsatt att begreppen offentlig friyta och sociotopyta är liktydiga i detta fall uppnår 
detaljplaneområde DP1 Alviksmodellens riktlinje på minst 15 % sociotopyta. 
Detaljplaneområdet tillfredsställer dock inte riktlinjen på minst 10 m2 sociotopyta per boende 
då endast 6,0 m2 offentlig friyta per boende uppnås, varav grönytetillgången är 3,6 m2 per 
boende. Det är oklart om denna riktlinje skulle uppfyllas om en buffert på 500 m runt 
planområdet inkluderades, likt Alvik Östras analysområde. I det fördjupade gestaltnings- och 
funktionsprogrammet belyses exempelvis kopplingen till Hagaparken och Bellevueparken 
samt att friytetillgången inom 1 km är 20 m2 per boende. Om planområdet uppnår en s.k. god 
sociotopstandard enligt Alviksmodellen är därmed inte helt tydligt, men inom planområdet 
verkar åtminstone riktlinjen om minst 15 % sociotopyta uppfyllas. Om riktlinjerna för god 
sociotoptillgång enligt Alviksmodellen uppnås är inte heller helt tydligt. Max 200 m till grönt 
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rum och max 500 m till grön mötesplats kan rimligen antas uppfyllas eftersom alla 
boendekvarter har Norra Stationsparken intill. Om stor lekplats finns inom 500 m är oklart. 
 
Riktlinjerna för god park- och naturtillgång från Stockholms parkprogram är mer användbara 
här, då gestaltnings- och funktionsprogrammet använder detta dokument som underlag. 
Nedan följer en genomgång av hur väl planområde DP1 följer dessa riktlinjer. 
 

• Inom 200 m: grön oas, lek, promenader, ro, sitta i solen 
 
Alla dessa fem sociala värden tillgodoses i närområdet och även möjligen i planområde DP1. 
 

• Inom 500 m: blomprakt, bollspel, folkliv, parklek, picknick 
 
Av dessa fem sociala värden tillgodoses tre (blomprakt, folkliv och picknick) i närområdet. 
Dessa tre tillgodoses även möjligen i planområde DP1. Bollspel anges eventuellt tillgodoses i 
planområde DP2 (närområdet) och parklek listas ej. 
 

• Inom 1 km: bad, båtliv, djurhållning, evenemang, fiske, löpträning, odling, 
pulkaåkning, ridning, skridsko, skidor, skogskänsla, torghandel, vattenkontakt, vild 
natur, uteservering, utsikt 

 
Av dessa sjutton sociala värden tillgodoses elva i närområdet, av vilka fyra (löpträning, 
skridsko, uteservering och utsikt) även möjligen tillgodoses i planområde DP1. Av de sex 
sociala värden som inte tillgodoses i närområdet tillgodoses tre (evenemang, odling och 
torghandel) möjligen i planområde DP1. Alltså tillgodoses fjorton av sjutton sociala värden i 
närområdet av och/eller (möjligen) i planområde DP1. De som inte tillgodoses är då 
djurhållning, ridning och vild natur. Observera dock att inget anges för vild natur (se figur 5). 
 
Tjugotvå av de tjugosju sociala värden som anges i Stockholms parkprogram tillgodoses 
sammanfattningsvis alltså i närområdet av och/eller (möjligen) i planområde DP1. De som 
inte tillgodoses är bollspel (eventuellt i DP2), parklek (ej listad), djurhållning, ridning och vild 
natur (tillgång ej angiven). Observera att några egentliga avstånd ej anges i gestaltnings- och 
funktionsprogrammet, utan endast om det sociala värdet kan tillgodoses inom planområdet 
eller i ”närområdet”. Här avses med närområde ”att det finns en god koppling eller ligger 
inom ett acceptabelt avstånd” (Stockholms stad 2015, 19). Att ett socialt värde tillgodoses i 
planområdet behöver inte heller nödvändigtvis betyda att riktlinjen möts i planområdets alla 
delar. Observera vidare i figur 5 att formuleringen som används är ”möjligt tillgodose i 
Hagastaden, DP1”. En slutlig observation är att blomprakt, grön oas, lek och skidor både 
listas som tillgodosedda i närområdet och samtidigt ej tillgodosedda i närområdet (se figur 9). 
Ovan antas dessa tillgodoses i närområdet. 
 
Vidare möts riktlinjerna för kvarterspark samt natur- och friluftsområde, men ej för 
stadsdelspark (se figur 10). Kvarterspark på 0,5–5 hektar ska vara nåbart inom 200 m, vilket 
tillgodoses med Norrastationsparken. Stadsdelspark på 5–50 hektar nåbart inom 500 m 
tillgodoses ej. Natur- och friluftsområde på över 50 hektar ska vara nåbart inom 1 km, vilket 
tillgodoses med Hagaparken. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

• Hur skiljer sig Hagastaden från Norra Djurgårdsstaden och andra typiska stadstyper 
med avseende på urban täthet och rymlighet? 

 
Planområde DP1 har en avsevärt högre bebyggelsetäthet än både det andra 
förtätningsprojektet Norra Djurgårdsstaden (etapp Västra) och de huvudgrupper av svenska 
stadstyper som beskrivs av Rådberg et al (1996). Särskilt intressant är att kvarter Cellen i 
Hagastaden har ett så högt nettoexploateringstal, när dess markutnyttjande (andel bebyggd 
mark) ligger relativt nära både kvarter Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden och 
huvudgrupperna Storstadsmässiga kvarter, Småstadsmässiga kvarter och Förindustriell stad i 
täthetsdiagrammet (se figur 7). Kvarter Cellens markutnyttjande eller hushöjd är, tagna var för 
sig, inte särskilt anmärkningsvärda – Hög öppen bebyggelse når liknande hushöjder – men i 
kombination ger ett anmärkningsvärt högt nettoexploateringstal. Denna princip visas i figur 1, 
hur samma exploateringstal kan åstadkommas på flera vis – eller i detta fall kanske snarare 
hur olika exploateringstal kan åstadkommas på ”samma” vis. Idealet i Hagastaden tycks alltså 
vara sluten kvarterbebyggelse vilket medför ett relativt högt markutnyttjande, men i 
kombination med hushöjder som är avsevärt högre än som vad är vanligt för sluten 
kvartersbebyggelse. 
 

• Åstadkommer Hagastaden en god tillgång till och standard på offentliga friytor? 
 
Ja och nej. Offentliga friytor upptar 16,7 % av planområde DP1 i Hagastaden, vilket möter 
Alviksmodellens riktlinje på minst 15 %. Riktlinjen på minst 10 m2 offentlig friyta per boende 
möts dock inte med en friytetillgång inom planområdet på endast 6,0 m2 per boende. Vidare 
tillgodoses tjugotvå av tjugosju sociala värden enligt Stockholms parkprogram möjligen i 
planområdet eller i ”närområdet” (observera återigen att inga faktiska avstånd anges). 
Avseende tillgången till olika parkstorlekar tillgodoses kvarterspark med Norra 
Stationsparken och natur- och friluftsområde med Hagaparken, men stadsdelspark tillgodoses 
inte. Alltså möts riktlinjerna både för en god parkstandard (sociotopstandard) och en god 
park- och naturtillgång (sociotoptillgång) endast delvis. 
 
Som framgår av gestaltnings- och funktionsprogrammet råder vissa brister inom planområde 
DP1 i Hagastaden som följd av dess höga bebyggelsetäthet. Enligt Stockholm stads egna 
bedömning kommer dagljustillgången vara begränsad i vissa delar på grund av den höga och 
täta bebyggelsen. Det anmärks även att bostadsgårdarna får begränsat ljusinsläpp och att de 
boende därmed kan komma att söka sig ut till Norra Stationsparken i högre utsträckning. Då 
friytetillgången är 6,0 m2 per boende inom planområdet och grönytetillgången endast 3,6 m2 
per boende kan ett högt besökstryck och mycket slitage förmodligen förväntas i parken. Detta 
stärks vidare av att ytbehovet på Norra Stationsparken bedöms vara 28 000 m2 vilket 
överstiger dess yta med 50 %. 
 
Det bör anmärkas att denna studie i första hand är kvantitativ och därmed inte behandlar mer 
kvalitativa aspekter som den upplevda tätheten eller självaste kvaliteten på friytorna i någon 
högre grad. Dessa aspekter spelar minst lika stor roll och skulle vara intressanta områden att 
utveckla vidare i framtida studier. Bland annat skulle det vara intressant att mäta Hagastadens 
funktionella täthetsindex, som inkorporerar ett kvalitativt bedömningsmoment i den 
kvantitativa analysen och verkar ge en mer övergripande bild än exploateringstalet. 
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Bilaga 1 – Områdesexploatering, Hagastaden DP1 
 

 
Plankarta, DP1 (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010) 
 

 
Kvartersnamn (Stockholms stad, u.å.) 
 
Planområdesgränsen skar ursprungligen genom de planerade kvarteren Princeton och 
Patienten (se plankartan). Den har sedan dess justerats så att hela kvarter Princeton ingår i 
planområdet och kvarter Patienten exkluderas p.g.a. kommunjustering mellan Stockholm och 
Solna (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2015). 
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Kvarter Bruttoarea (BTA) 
Fraktalen 34 500 m2 (Stockholms stad, 2018) 
Molekylen 33 000 m2 (Stockholms exploateringsnämnd, 2017) 
Isotopen 25 500 m2 (Stockholms exploateringsnämnd, 2013) 
Forskaren 28 600 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2018a) 
Cellen 24 000 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2014) 
Enzymet 20 300 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2014) 
Kromosomen 21 550 m2 (Stockholms exploateringsnämnd, 2014) 
Analysen 19 580 m2 (Stockholms exploateringsnämnd, 2015a) 
Proteinet 19 000 m2 (Stockholms exploateringsnämnd, 2015a) 
Algoritmen 16 000 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2016) 
Organellen 14 800 m2 (Stockholms exploateringsnämnd, 2018) 
Lysosomen 14 000 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2018b) 
Ribosomen 10 000 m2, antagande (Stockholms exploateringskontor, 2019a) 
Pisa 25 000 m2, antagande (Stockholms stad, 2018) 
Cambridge 8 000 m2, antagande (Stockholms stad, 2018) 
Stanford 16 200 m2, antagande (Stockholms stad, 2018) 
Sorbonne, Harvard och 
Greifswald 

38 000 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2019b) 

Humboldt och Bologna 19 400 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2018c) 
Princeton 22 500 m2 (Stockholms exploateringsnämnd, 2015b) 
Coimbra och Oxford 15 650 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2018d) 
Helix och Innovationen 32 000 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2013) 
Genen 500 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2019a) 
Mitokondrien 270 m2 (Stockholms exploateringskontor, 2015) 
Total bruttoarea 458 350 m2 

 
Där ”antagande” anges i tabellen ovan används schablonvärdet 100 m2 bruttoarea per bostad, 
utöver eventuell bruttoarea som anges för andra lokaler, t.ex. kontor, inom samma kvarter. 
 
Total bruttoarea 458 350 m2 

Total markareal 180 500 m2 (Stockholms stad, 2015) 
Exploateringstal 2,54 
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Bilaga 2 – Kvarter Cellens täthet och rymlighet 
 
Kvarter Cellen omgivs av gator på alla sidor. Hushöjder anges inte i våningsantal på 
plankartan. 
 

 
Taget från plankarta, DP1 (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010) 
 
Kvarter Cellens nettoområde (nedan markerat i rött) och byggnadsarea (nedan markerat i 
blått) är uppmätta i GIS-programvaran QGIS med Lantmäteriets topografiska webbkarta som 
underlag. Nettoområdets avgränsning följer de principer som beskrivs av Rådberg et al (1996) 
och bedöms innefatta 5 800 m2. Byggnadsareans avgränsning följer bebyggelsegränserna på 
Lantmäteriets karta och bedöms innefatta 2 200 m2. Utifrån observationer på plats bedöms 
920 m2 av byggnadsarean ha en hushöjd på 7 våningar, 640 m2 en hushöjd på 15 våningar, 
320 m2 en hushöjd på 14 våningar och 320 m2 en hushöjd på 12 våningar. Av det fås 24 360 
m2 bruttoarea, vilket innebär ett nettoexploateringstal på ca 4,20, ett markutnyttjande på ca 38 
% och ett rymlighetstal på ca 0,15. Den genomsnittliga hushöjden blir ca 11,1 våningar. 
 

 
Grundkarta från Lantmäteriet (u.å.)  
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Bilaga 3 – Områdesexploatering, Norra Djurgårdsstaden etapp Västra 
 

 
Plankarta, etapp Västra (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 2009) 

Kvartersnamn (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 2011) 

 
Kvarter Bruttoarea (BTA) 
Björnlandet 15 947 m2 (Svenska Bostäder, u.å. a) 
Tresticklan och Tyresta 30 100 m2, antagande (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2011) 
Färnebofjärden 11 500 m2, antagande (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2011) 
Muddus 14 281 m2 (Einar Mattson, u.å.) 
Kosterhavet 19 800 m2, antagande (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2011) 
Söderåsen 5 001 m2 (Svenska Bostäder, u.å. b) 
Töfsingdalen 17 697 m2 (Stockholms hem, 2017) 
Norra Kvill och 
Padjelanta 

8 500 m2, antagande (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2011) 

Padjelanta (förskola) 706 m2 (Östermalms stadsdelsförvaltning, 2013) 
Total bruttoarea 123 532 m2 

 
Där ”antagande” anges i tabellen ovan används schablonvärdet 100 m2 bruttoarea per bostad, 
utöver eventuell bruttoarea som anges för andra lokaler, t.ex. kontor, inom samma kvarter. 
 
Total bruttoarea 123 532 m2 
Total markareal  75 000 m2 (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2009) 
Exploateringstal 1,65 
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Bilaga 4 – Kvarter Töfsingdalens täthet och rymlighet 
 
Kvarter Töfsingdalen omgivs av gator på alla sidor. Kvarteret kan delas upp i tre delar med en 
hushöjd på 5, 7 respektive 8 våningar. 
 

 
Taget från plankarta, Dp 2008-12203-54 (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2009) 
 
Kvarter Töfsingdalens nettoområde (markerat i rött) och byggnadsarea (markerat i blått) är 
uppmätta i GIS-programvaran QGIS med Lantmäteriets topografiska webbkarta som 
underlag. Nettoområdets avgränsning följer de principer som beskrivs av Rådberg et al (1996) 
och bedöms innefatta 5 500 m2. Byggnadsareans avgränsning följer bebyggelsegränserna på 
Lantmäteriets karta och bedöms innefatta 1 990 m2. Utifrån det som anges på plankartan 
bedöms 1 070 m2 av byggnadsarean ha en hushöjd på 7 våningar, 680 m2 en hushöjd på 8 
våningar och 240 m2 en hushöjd på 5 våningar. Av det fås 14 130 m2 bruttoarea, vilket 
innebär ett nettoexploateringstal på ca 2,57, ett markutnyttjande på ca 36 % och ett 
rymlighetstal på ca 0,25. Den genomsnittliga hushöjden blir ca 7,1 våningar. 
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