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Sammanfattning
Bakgrund
I stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden pågår planering för minst 12 000 nya bostäder
och 34 000 nya arbetsplatser. De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta
stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling, varav
social hållbarhet är en viktig del.
I den nordöstra delen av Norra Djurgårdsstaden finns detaljplaneområdet Kolkajen-Ropsten, som
i sydöst omfattar den viktiga trafiknoden Ropsten med tunnelbanestation, i öst och norr angränsar
till vattenrummen Husarviken och Värtan. Väst om området ligger gasverksområdet. Planområdet
har tidigare varit ett industriområde där stadsgas har framställts. Idag är planområdet utan
verksamhet och avspärrat genom stängsel.
Planförslaget
Inom Kolkajen-Ropsten planeras 2 000 nya bostäder och 70 000 kvm kommersiella ytor. En ö
byggs ut i vattnet som möjliggör att fler lägenheter får ett vattennära läge. I området planeras för
utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Utbyggnaden i vattnet skapar
också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.
Byggstart är planerad till 2018 och inflyttning planeras ske 2019 - 2025.
Syfte
Med Norra Djurgårdsstadens ambition inom hållbar stadsutveckling som grund har Stockholms
stad valt att vid framtagande av detaljplanen för Kolkajen-Ropsten ta fram en social
konsekvensbeskrivning (SKB) för att undersöka huruvida staden uppfyller och arbetar med social
hållbarhet. Syftet med denna SKB är därmed att belysa de faktorer som kan bidra till att uppnå
de projektspecifika målen för sociala aspekter och för att identifiera risker och möjligheter för att
arbeta vidare med den sociala hållbarheten i stadsutvecklingsområdet.
Konsekvenser

Trygghet
Planen innebär potential till positiva konsekvenser för den upplevda tryggheten i området. De
planerade mötesplatserna, strukturerna och målpunkterna genererar folkliv som bidrar till detta.
Det finns dock en risk för att den upplevda tryggheten minskas på grund av den rädsla som finns
hos vissa tillfrågade för vattenkvalitet och eventuella markföroreningar som kan komma att ligga
kvar även framöver. Det attraktiva vattenrummet kan även uppfattas som riskfyllt av den enskilda
individen.
Detaljplanen bidrar till att social kontroll kan uppstå till viss del, vilket innebär positiva
konsekvenser för tryggheten. Utformningen av Kolkajen-Ropsten innebär dock samtidigt en
storskalighet, urbanitet och få halvoffentliga ytor, vilket kan motverka den sociala kontrollen.
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Resultat från tidigare utredningar samt genomförda dialogprocesser har analyserats gentemot
både utpekade sociala aspekter samt de för Kolkajen-Ropstens projektspecifika mål som
kopplats till social hållbarhet.
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Rekreation och folkhälsa
Detaljplanen och dess bestämmelser ger större förutsättningar för rekreation och folkhälsa än
idag. Vattenrummet är bärande i förslaget och bedöms tillföra mervärden för både planområdet
och stadsdelen. Närliggande Nationalstadsparken har lyfts i dialogerna som mycket värdefull
tillgång även för de som inte kommer att bo och arbeta i området och tillgängligheten till denna är
viktig. Även stadsdelsparken bedöms bidra till de positiva konsekvenserna.
Dock bedöms tillgången på rekreationsytor inom och angränsande planområdet vara relativt låg,
bland annat för lek och spontana aktiviteter. Halvoffentliga ytor bedöms vara få och små, då dessa
i planförslaget främst består av innegårdar och förgårdar till radhusen. Större kvartersparker
saknas, och då främst i områdets nordligaste del, vilket är negativt ur ett rekreationsperspektiv.
Detta har kompenserats till viss del genom intentionen att skapa en mångfald av stadsrum och
vattenrum samt ökad tillgänglighet till Nationalstadsparken.
Risk finns även för att vattenrummet inte används aktivt under större delen av året.
Vinteraktiviteter på vattenrummet kan motverka den risken.
Identitet
Planen bedöms skapa en ny identitet för området, från industri till boendemiljö med verksamheter
och offentliga mötesplatser. Kolkajen-Ropsten blir en kontrast till gamla Hjorthagen, markerar
Ropsten som knutpunkt och binder samman de redan utbyggda delarna. Prioritering av gående
och vattenkontakten bedöms bidra till att uppnå den hållbarhetsprofil som är planerad för området.
Befintliga kulturmiljövärden tas tillvara till viss del i åskådliggörande av kajstrukturer och
kulturhistorisk byggnad. Detta innebär att en del av områdets gamla karaktär synliggörs, vilket
innebär vissa positiva konsekvenser för den historiska läsbarheten och identiteten i området.
Större lägenheter ökar möjligheten för att attrahera barnfamiljer. Denna grupp bedöms dock
komplettera väl gamla Hjorthagens befolkning. Även yteffektiva mindre lägenheter kan givetvis
attrahera barnfamiljer, men nybyggnation betingar oavsett ofta ett tämligen högt pris varför det
likväl bedöms finnas en risk för att området får en socioekonomiskt homogen brukargrupp.

Planen bedöms skapa flera nya mötesplatser. En styrka i planen är de stora offentliga ytorna så
som torget, vattenrummet och stadsdelsparkerna. Här handlar det till stor del om utformning för
att skapa utrymme för både lugn och vila likväl som att inrymma aktivitetsbaserade möten. Även
det fokus som finns på gator som vistelseytor är en styrka. Mindre mötesplatser finns dock inte
planlagda i så stor utsträckning.
Tillgänglighet
Planförslaget bedöms bidra till en ökad tillgänglighet i området, då området öppnas upp och
exploateras. Fokus i planeringen är på oskyddade trafikanter, vilket främjar en jämställd och
vänlig samhällsutveckling för såväl barn som äldre. Den välfungerande gåstaden innebär
mervärden gällande även integration och trygghet då möten mellan människor underlättas mer
jämfört med en bilburen befolkning.
Tillgängligheten till gamla Hjorthagen via Hjorthagsberget har lyfts som viktigt från flera
dialogdeltagare. Utmaningarna genom höjdskillnaderna är väl kända och kan behöva hanteras
på flera sätt med olika lösningar för att tillgodose olika behov.
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Mötesplatser och integration
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Måluppfyllelse
Utifrån insamlat material och analyser bedöms planen uppfylla målen ”Maxa upplevelsen av
vattnet” samt ”På gåendes villkor”. Planen innebär positiva effekter för flera sociala aspekter, dock
bedöms det att vissa aspekter behöver arbetas med vidare för att till fullo uppnå målen
”Mötesplatser, målpunkter och välkomnande entré” och ”Urban hembygd”.
Åtgärdsförslag
Detaljutformningen av bebyggelsen samt de olika rummen spelar en stor roll i hur
konsekvenserna blir i planens genomförande. Aspekter så som trygghet och identitet är tills stor
del beroende detaljutformningen. Också jämställdhetsperspektivet påverkas av den fysiska
gestaltningen. Även samverkan mellan olika aktörer är viktigt för områdets utveckling. Denna SKB
presenterar djupare ett flertal åtgärdsförslag kopplat till utformning och innehåll.
För att området ska upplevas som attraktivt, tryggt och välkomnande krävs det ett långsiktigt
omhändertagande av både dess privata och offentliga rum under driftskedet. För att möjliggöra
detta behöver olika aktörer bidra och samverka.
Genom att dela information om detaljplanens utformning, innehåll samt dess planerings- och
byggprocess kan människors farhågor kopplat till exempelvis områdets mark- och
vattenföroreningar minskas. De dialoger som påbörjats i arbetet med Kolkajen-Ropsten bör
fullföljas i den fortsatta planeringen, för att säkerställa en påverkansmöjlighet och förankring hos
allmänheten.
Slutsats
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Planförslagets intentioner innebär en stadsmiljö som bidrar till positiva konsekvenser för flera
olika sociala aspekter och har en överlag god måluppfyllelse. Genom att vidta åtgärder som
föreslagits i denna SKB kan de positiva konsekvenserna förstärkas och synliggöras än mer,
samtidigt som utpekade risker kan minimeras. Dessa förslag inkluderar ageranden utanför
detaljplaneprocessen.
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Läsanvisning
I inledningen förklaras bakgrunden till projektet och projektets genomförande. Detta kan ge en
förståelse för de förutsättningar som har funnits och som därmed har styrt arbetet med
framtagandet av denna sociala konsekvensbeskrivning (SKB).
I kapitel 2-3 förklaras översiktligt hur området fungerar idag, det planförslag som har bedömts
med fokus på sociala aspekter samt konsekvenser av planförslaget för respektive aspekt.
I kapitel 4 redogörs för måluppfyllelsen, baserat på konsekvensbedömningarna av respektive
aspekt. Måluppfyllelsen är även översiktligt gjord på de geografiska nivåer som analyserats med
inspiration från Göteborgsmodellens 1indelning. I detta kapitel har åtgärder föreslagits för att nå
ännu längre i måluppfyllelsen.

1

Göteborgs stad, Social konsekvensanalys, människor i fokus 1.0.
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Denna sociala konsekvensbeskrivning har tagits fram under processen med framtagandet av
detaljplan för Hjorthagens nordöstra del. Under framtagandet har avgränsningen och delvis
utformningen av planområdet och därmed detta dokument justerats. Denna analys baseras på
det planförslag som omfattade Kolkajen-Ropsten daterat 2015-12-22. Plankarta och illustrationer
kan därför komma att skilja sig åt från det slutliga planförslaget.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och förutsättningar
Projektbakgrund
I stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms stads planering för minst 12
000 nya bostäder och 34 000 nya arbetsplatser. Området Hjorthagen utgör den norra delen av
stadsutvecklingsområdet och beräknas innehålla cirka 6 000 lägenheter blandat med lokaler för
kontor, butiker, kultur och service. Inflyttning i den första bostadsetappen skedde hösten 2012.
De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av
bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Området ska därmed också vara
ett nationellt och internationellt skyltfönster där innovativ teknik och kreativa lösningar utvecklas
och visas upp och som bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Ambitionen i projektet med betydelse för social hållbarhet är att skapa mötesplatser och att koppla
samman gamla och nya Hjorthagen.
Följande förutsättningar har varit gällande i informationsinsamlingen och analysen av området:
•

Att omkringliggande detaljplaner genomförs.

•

Att Lidingöbanan sammankopplas med Spårväg City.

•

Att Fortums värmepump finns kvar.

Planområdets bakgrund
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Hjorthagen var för hundratals år sedan en ö. Vattnet har dragit sig undan och lämnat kvar
Husarviken. Kustlinjen har succesivt ändrats genom mänsklig påverkan. Området var tidigare ett
hägn för kungens bestånd av hjortar. Området utvecklades sedan under slutet av 1800-talet till
en industriförort med Värtagasverket och Värtaverket som karaktäriserande landmärken.
Industriverksamheten har därefter varit tongivande i området, så även i det aktuella planområdet.
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Figur 1 Foto från 1920, ungefärliga området markerat. Källa: Gasverket i Värtan, Antikvarisk
förundersökning. Nyréns arkitektkontor. 2010-04-20.

Sedan Värtagasverket lagts ned 2011 har en bostadsutbyggnad skett i Hjorthagen.

Planområdet utgör den östligaste delen av utbyggnationen i Hjorthagen. Det utgör därför en entré
till Gasverket och den nya bebyggelsen i Hjorthagen. Samtidigt utgör Kolkajen-Ropsten mötet
mellan Hjorthagen och Lilla Värtans öppna vattenytor.
Detaljplanen för Kolkajen-Ropsten omfattar i sydöst den viktiga trafiknoden Ropsten, med
tunnelbanestation, bygglogistik och infartsparkering. Planområdet angränsar i öst och norr till
vattenrummen Husarviken och Värtan. På andra sidan Husarviken, norr om planområdena, ligger
den Kungliga nationalstadsparken med sina stora grönområden. I väst finns Gasverksområdet
med kulturhistoriskt viktiga byggnader.
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Idag är planområdet utan verksamhet och avspärrat genom stängsel på grund av hälsorisker,
bland annat kopplat till de markföroreningar som finns i området. Saneringsarbeten pågår och
området ligger i dag relativt nära den nya bebyggelse som har vuxit fram i väster.
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1.2 Syfte
Med grund i projektmålen har syftet med denna SKB definierats som att:
•

belysa de faktorer som kan bidra till att uppnå de projektspecifika målen för sociala
aspekter

•

identifiera risker och möjligheter för att säkerställa den sociala hållbarheten i
stadsutvecklingsområdet

•

att bidra till att stadsbyggnadsprinciperna följs i planprocessen.

Stockholms stad har därför valt att vid framtagande av detaljplanen för Kolkajen-Ropsten ta fram
denna SKB för att undersöka huruvida staden uppfyller och arbetar med social hållbarhet enligt
ambitionen för all stadsplanering i området.

1.3 Mål
Stockholms stad har tagit fram projektspecifika mål för de sociala aspekterna inom ramen för
Kolkajen-Ropsten:
1) Maxa upplevelsen av vattnet!
I planområdena öppnas hela Hjorthagen upp mot Lilla Värtan. Förutsättningarna för att
skapa en attraktiv miljö för boende och rekreation är mycket goda. Denna potential ska
tas till vara fullt ut i en rik och artikulerad vattenfront. Upplevelsen av vattnet bör vara
mångsidig och intressant. Vattnet ska inte bara vara en storslagen utsikt utan också en
resurs som används för till exempel bad och båtliv.
2) Mötesplats, målpunkt och välkomnande entré

3) Urban hembygd
Bostäder kommer att utgöra huvuddelen av planområdena och förutsättningarna för att
områdena ska bli mycket attraktiva boendemiljöer är uppenbara. Staden vill se att
området som helhet utvecklas till en identitetsstark stadsdel, där boendekvalitéerna
omfattar mer än utblickarna mot vattnet och närheten till service - en inspirerande och
användbar miljö med en mänsklig skala, där både offentliga och privata rum ger
förutsättningar för ett rikt vardagsliv.
4) På de gåendes villkor
Gående ska ges högst prioritet i planområdena. Staden vill utveckla en stadsdel på de
gåendes villkor med större ytor för vistelse och mindre utrymme för bilar, vilket ska
avspegla sig både i de offentliga rummen och på kvartersmark.
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Områdena ska vara självklara målpunkter för boende i området, men också för en större
allmänhet. Vattenfronten och Gasverket ger förutsättningar att skapa en miljö med
sådana särskilda kvalitéer att den kan locka besökare även från andra delar av staden.
Området som helhet utgör en entré för de besökare som kommer till Hjorthagen. Här ska
finnas utrymme både för det vardagliga, lokala och för det mer särpräglade. Staden vill
utveckla en miljö som ger utrymme för urbant liv, med inbjudande offentliga platser och
goda lägen för till exempel caféer och restauranger.
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Stockholms stad har formulerat ytterligare ett mål: ”En grön stadsmiljö som hushåller med
resurser”. Marken i stadsdelen ska användas optimalt för att ta vara på läget. Det innebär både
en hög exploatering och ett klokt användande av de obebyggda ytorna. Staden vill se en
stadsutveckling med en tätbebyggd miljö där solljus tas tillvara, utan att miljön upplevs som
storskalig. Trots begränsade ytor är ambitionen att skapa en effektiv grönstruktur med både
sociala och ekologiska värden. Detta mål innefattas i de övriga fyra målen utifrån de aspekter
som identifierats som betydelsefulla för denna analys och behandlas därför inte med särskilt fokus
i denna SKB.

1.4 Metod
Val av metod har gjorts i nära samråd med Stockholms stad. I valet av metod har tidigare
erfarenhet, utredningar och planprocess vägts in så att denna utredning kompletterar det arbete
som redan gjorts och den kunskap som redan finns. Metodvalet har även anpassats till den
process som framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen följer så att dessa två processer
följs åt, kan dra nytta av varandra och för att kunna påverka utformningen av de två planförslagen.
Metodvalet har även influerats av den så kallade Göteborgsmodellen, främst i fråga om analys
kopplat till geografisk avgränsning.
Arbetet med denna SKB följde dessa moment:
Avgränsning
Vilka faktorer som ska analyseras i en SKB är avgörande för arbetets omfattning och slutsatser.
I projektet fanns en intention att arbeta aktivt med social hållbarhet, då området kommer att beröra
många människor både lokalt och regionalt. I samråd med Stockholms stad identifierades de
faktorer som har inventerats och analyserats samt definieringen av dessa. Se mer under
respektive aspekt i kapitel 3.
En förändring av det fysiska rummet skapar en förändring även på andra plan.
Jämställdhetsperspektiv ingår därför i analysen av samtliga aspekter

Analysen är inspirerad av Göteborgsmodellen för framtagande av social konsekvensanalys (SKA)
och den geografiska indelning som finns i den modellen. Det här projektet har bedömts ha
påverkan på de geografiska nivåerna område, stadsdel, staden. Dock finns ett mellankommunalt
perspektiv med grannkommuner till Stockholm som belyses. Även stadsbyggnadsprinciperna (se
figur 1) har en indelning av olika geografiska nivåer som väl stämmer överens med den indelning
som valts i analysen för denna SKB.
Inventering
Inventeringen i denna SKB görs genom insamling av primärdata och sekundärdata. Primärdata
är information som utredarna för denna rapport har samlat in för just detta arbete. Sekundärdata
är uppgifter som redan existerade innan denna SKB togs fram och som någon annan samlat in.
Primärdata har samlats in genom en dialogprocess. Dialogprocessen och dess kompletterade
delar genomfördes med syfte att både samla in mer information om inofficiella mötesplatser,
attityder och upplevelser av området. Ett bisyfte var att informera om vad som pågår i området
och på så sätt skapa en förankring av projektet. Dialogprocessen har haft fokus på ungdomar då
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Denna SKB gäller för planområdet för Kolkajen-Ropsten när området är fullt utbyggt. Analysen
har ett generellt och övergripande perspektiv. Planområdet är idag delvis obebyggt, varför många
aspekter även har inbegripit planområdets närområden.
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denna målgrupp bedömdes vara svårare än andra att engagera i övrig samrådsprocess samt att
tidigare information kring denna målgrupp saknades. Dialogprocessen har omfattat:
•

fyra fokusgrupper med ungdomar (definierade som barn mellan 13-18 år) har genomförts
för att fördjupa ungdomsperspektivet i planarbetet. Ungdomarna har träffats i skolor inom
områdena Lidingö, Östermalm, Gärdet samt Skärholmen. De intervjuade ungdomarna
kommer från olika delar av Stockholms region och flera av ungdomarna bor utanför
Stockholms stads gränser.

•

en komplettering av den barnkonsekvensanalys (BKA) som tidigare har tagits fram av
Stockholms stad för närliggande planområde Gasverket Västra 2014 har gjorts genom
dialog med förskolepedagoger och föräldrar.

•

deltagande i Stockholmspaviljongen – ett dialogmöte med allmänheten som drivs från
Stockholms stad som en del i planeringsprocessen.

Sekundärdata har utgjorts av exempel befintlig statistik, framtagna utredningar och
visionsdokument.
Dialog med andra stadsdelar görs genom plansamrådet.
Beroende på engagemang i plansamrådet och behov för kommande planprocess finns möjlighet
att utöka dialogen i det fortsatta arbetet.
Konsekvensbedömning, måluppfyllelse och åtgärder
Analysarbetet, baserat på insamlat underlagsmaterial, har gjorts som en jämförelse mellan
nuläget och planförslaget. Analysarbetet har resulterat i konsekvensbedömningar av respektive
aspekt.
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Figur 2. Diskussion om planförslagen med fokusgrupp.
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Aspekterna har sedan jämförts mot de olika projektmålen. En måluppfyllelse och
rekommenderade åtgärder tagits fram. Åtgärderna omfattar både åtgärder i detaljplaneskedet
men även åtgärder som åligger andra aktörer eller skeden att hantera. Detta påvisar att social
hållbarhet är en fråga som behöver arbetas med kontinuerligt och från många aktörer.

2. Allmänt om planförslaget

2

Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
3
Stockholms stad (2014) Program för parallella uppdrag för Stadsbyggnadskoncept Kolkajen-Ropsten.
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Planområdet för Kolkajen-Ropsten ingår i östra delen av Hjorthagen. Planområdet är cirka 18 ha
stort och bedöms innehålla drygt 2 000 bostäder och cirka 70 000 kvm lokaler för kontor, handel
och centrumfunktioner. Kommersiella lokaler planeras i anslutning till knutpunkten i Ropsten och
längs huvudgator och på centrala platser. Området planeras innehålla offentlig service och
mötesplatser - förskolor, gator, torg, parker, kajer och badplatser. 2 Stockholms stad eftersträvar
att skapa målpunkter, service och utbud så att det ska vara nära till målpunkter av olika slag.
Områdets stadsbyggnadskoncept 3 betonar bland annat aktiva bottenvåningar, variation i
byggnadsvolym och tydlighet mellan privata och offentliga rum.
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Figur 3 Det utkast till planförslag (2015-12-22) för Kolkajen-Ropsten som legat till grund för
denna SKB.
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Ropsten utgör en viktig entré till Gasverksområdet samt förmedlar mötet mellan Hjorthagen och
Lilla Värtans öppna vattenytor. Planförslaget bygger på hög bebyggelsetäthet och har ambitionen
att skapa robusta sociala platser, där kombinationen av dessa faktorer ska ge området
sammanhang och identitet. En bärande del i förslaget är att skapa en variation i typ av offentlig
plats från mer halvprivata, via halvoffentlig plats med hög offentlig karaktär. Denna variation i
offentliga rum är sammankopplade till variation i hustypologi och även täthet.
Norra Djurgårdsstadens starka hållbarhetsprofil innebär att gång- och cykeltrafik prioriteras i
området. Efter detta prioriteras kollektivt resande med buss och tunnelbana. Stockholms stads
ambition med planområdet för Kolkajen-Ropsten är att området ska bli i det närmaste bilfritt med
stor andel parkering i bergrumsgarage i utkanten av området. Kvartersgatorna avses att utformas
som i huvudsak offentligt rum att vistas i snarare än transportrum, med till exempel samma
markbeläggning och utformning vägg till vägg. Planområdena och deras närområden kommer
dock att samtidigt få ökad biltrafik på grund av ökat antal människor i området. 4
Husen i området skiftar i höjd där en del har 2-5 våningar och andra 6-7 våningar. Längs
huvudgatan är byggnaderna 7-10 våningar och närmast vattnet och broarna till Lidingö runt cirka
20 våningar. Planen för Kolkajen-Ropsten bedöms innehålla cirka 2000 bostäder, cirka 70 000
kvm lokaler för kontor, handel och hotell framförallt i anslutning till Ropsten, lokaler för
verksamheter längs huvudgator och på centrala platser, en ny bussterminal, spårvägshållplats,
förskola, offentliga gator, torg, parker, platser, kajer och utomhusbad. 5

4

Adept & Mandaworks (2015) Program för parallella uppdrag för Stadsbyggnadskoncept Kolkajen-Ropsten Del av
Norra Djurgårdsstaden.
5 Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
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Byggstart är planerad till 2018 och inflyttning sker mellan 2019-2025. En första etapp ska vara
klar till år 2021.
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Nationalstadsparken
Lilla Värtan
Husarviken
Kolkajen-Ropsten

Gasverksområdet
Ropstens
tunnelbana
Hjorthagsberget
Idrottsplats
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Figur 4 Ungefärlig avgränsning av utredningsområdet (underlag från Adept+Mandaworks, 2015). I många
aspekter har dock ett större geografiskt område tagits i beaktande, se kapitel 1.2 Metod.

LE \\sestofs010\projekt\1174\1157718\000\10 arbetsmtrl_dok\skb\rapport\20160502 efter granskning\skb kolkajen_ropsten 2016-05-02_till emma.docx

16 (61)
memo04.docx

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-05-10, Dnr 2013-01629

Figur 5 Illustrerat flygfoto över området efter den tänkta utbyggnaden. Vy från norr (Adept+Mandaworks,
2015). Kolkajen-Ropsten ungefärligt markerat.
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Figur 6 Illustrerat flygfoto över området. Vy från söder (Adept+Mandaworks, 2015). Kolkajen-Ropsten
ungefärligt markerat i blått.
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3. Sociala aspekter i området
3.1 Trygghet
Trygghet har i detta projekt beslutats i samråd med Stockholms stad att belysa och omfatta
följande:
•

Alla ska känna sig trygga när de rör sig i området.

•

Uppmuntra olika grupper att mötas utan att skapa konfliktpunkter.

•

Jämställdhetsperspektiv bör tas tillvara och uppmärksammas särskilt i
resonemanget kring trygghet.

•

Trygghet handlar även om tillgänglighet. Det är viktigt med gång- och cykelstråk
till stadsdelen som gör det möjligt att nå målpunkter och annat i området på ett
direkt och enkelt sätt.

Nuläge
Allmänt
År 2014 anmäldes cirka 1100 brott i Hjorthagen-Värtahamnen. Det är lika många som liknande
stadsdelar. Nästan hälften av dessa var ”stöld-, rån- och häleribrott”. I kategorin ”övrigt”, som
utgjorde nästan 25 % av de anmälda brotten, ingår bland annat smitningsbrott, rattfylleribrott,
brott mot narkotikastrafflagen och bedrägerier. 11 % av de anmälda brotten var
skadegörelsebrott, se diagrammet nedan. Det är enligt polisen få inrapporterade brott från Norra
Djurgårdsstaden6. Brottssäkerheten i området bedöms därför vara relativt god.
Dock skiljer sig den faktiska säkerheten och den upplevda tryggheten åt. Trygghet handlar om
känslor, något som är mycket svårt att påverka och förändra men ofta är känslorna knutna till
platser. Kvinnor i mycket högre grad än män upplever otrygghet när de vistas i det offentliga
rummet, framför allt på kvällar och nätter. Kvinnor utarbetar, oftare än män, strategier för att slippa
hamna i en hotfull situation eller för att kunna hantera denna om den uppstår 7. Fokus i denna
konsekvensbedömning är den upplevda tryggheten.

•

Bristande belysning på gång- och cykelvägar har tidigare framkommit som en bidragande
orsak till otrygghet i Norra Djurgårdsstaden. 9

•

Det har även framkommit att miljön kring Kolkajen-Ropsten samt vägarna till Ropstens
tunnelbanestation har upplevts otrygga10. Under samrådsmötet i Paviljongen uppgav
flera besökare att även vägen mellan Ropstens tunnelbanestation och gamla Hjorthagen
känns otrygg. Vägen beskrevs som mörk, svårframkomlig och brant med många trappor.
Flera besökare beskrev även tunnelbaneuppgången vid Hjorthagen som otrygg. 11

6

Stockholms stad (2013) Trygghetsvandring i Norra Djurgårdsstaden, 2013-12-03.
Boverket (2010) Plats för trygghet.
8
Östermalms stadsdelsförvaltning (2015) Trygghetsvandring, Anteckningar, 2015-03-02.
9
Stockholms stad (2013) Trygghetsvandring i Norra Djurgårdsstaden, 2013-12-03.
10
Östermalms stadsdelsförvaltning (2015) Trygghetsvandring, Anteckningar, 2015-03-02.
11
Samrådsmöte Paviljongen (2015) 2015-09-03.
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Det har visat sig att den offentliga miljön i närheten av planområdena av de olika skälen nedan
kan upplevas otrygg:8
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Otillräcklig busstrafik har under en tidigare genomförd trygghetsvandring angetts som en
bidragande orsak till upplevd otrygghet i Norra Djurgårdsstaden och befintliga
Hjorthagen.

•

Även biltrafiken i området har framkommit som en bidragande orsak till otrygghet i
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden. Oro kring hög hastighet förekommer, till exempel
vid Hjorthagens förskola och skola. Det finns också ett upplevt växande problem med
biltrafik vid exempelvis Hjorthagens idrottsplats i västra gasverksområdet. 12 Under
dialogen med föräldrar och pedagoger på Hjorthagens förskola beskrev
fokusgruppsdeltagarna att det finns mycket biltrafik i området i dagsläget, vilket utgör en
risk för barn.

•

Barnkonsekvensanalysen (BKA) från 2014 lyfter fram att barn i närliggande Hjorthagen
oftast tar sig fram till skolan till fots eller, i de fall de inte bor i området, med buss. För
barnens trygghet lyfts trafik och hastigheter på de större vägarna fram, dåligt bevakade
övergångsställen samt upplevda problem med gång- och cykelbanor (halt på vintern och
bristande belysning). Barn som bor i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden ser fram
emot fler målpunkter i sitt närområde, vilket ökar deras behov av att röra sig på ett säkert
och tryggt sätt mellan aktiviteter och platser. 13

Figur 7 Barn på väg över ett övergångsställe, som utgör en del av en byggarbetsplats (Platsbesök, 2015).

12

Östermalms stadsdelsförvaltning (2015) Trygghetsvandring, Anteckningar, 2015-03-02.
Stockholms stad & Sweco (2014) Barnkonsekvensanalys för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket
Västra, 2014-04-30.
13

19 (61)
memo04.docx

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-05-10, Dnr 2013-01629

•
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Synpunkter på nuläget från dialogerna
Ingen av ungdomarna i fokusgrupperna kunde relatera till områdets trygghet, då de inte rör sig i
området. Flera kunde dock uttrycka vad de mer generellt upplever är otrygga miljöer.
Enligt dem känns det inte tryggt när det är mörkt, som det kan vara det vid många parker. Vid
parker uppskattas om det finns extra mycket belysning. Det upplevs också som viktigt att öppna
upp så att de som rör sig i närområdet ser igenom parken och därför inte upplever att någon kan
gömma sig där.
Det känns enligt flera ungdomar otryggt att vara helt ensam, istället uppskattades det om det finns
folk runt omkring. God belysning, mycket kvällsaktiviteter, restauranger som har öppet sent och
barer kan göra att folk rör sig i ett område när det är mörkt. Ungdomarna ansåg det vara positivt
för trygghetsupplevelsen om det finns en större gata eller väg i ens närhet som samlar upp
människor och som gärna leder mot ett centrum. Då kan den gatan väljas när det är mörkt eller
sent.
I ett ”jättesterilt område” med enbart en massa höghus upplever en respondent sig otrygg.
Området måste vara ”mysigt” för att kännas tryggt.
Planförslagen
Allmänt
Alla tillägg inom Hjorthagen avses bidra till att skapa nytt liv i området. 14 Planförslaget för
Kolkajen-Ropsten avses enligt Stockholms stad skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö
över hela dygnet, vilket skulle ha positiv inverkan på tryggheten i området.
Grundläggande för förslaget är att utforma en stadsdel som prioriterar gående och cyklister. 15
Bilarna samlas på några få platser och parkering ska främst ske i garage för att minska biltrafiken
i området. Detaljplanen innehåller också bestämmelse om att alla entréer skall vetta ut mot
allmänna platser.

Under medborgardialogen kring utbyggnaden av Kolkajen-Ropsten uppgav deltagare att god
belysning, verksamheter i bottenplan och folkliv är viktigt för trygghetsupplevelsen. En av
ungdomarna i fokusgrupperna uttrycker att det är bra att det ser ut att finnas större gator som
många kan följa när det är mörkt ute, vilket upplevs som tryggt.
Föräldrarna och pedagogerna ansåg att det är eftersträvansvärt med så lite biltrafik som möjligt i
Norra Djurgårdsstaden, då de anser att det bland annat bidrar till ökad trygghet och säkerhet,
främst för barn. Dessutom önskade deltagare en tydligt separerad gång-och cykeltrafik.
En del ungdomar menade att området inte får bli dystert med stora betongbyggnader såsom i
orterna Rinkeby eller Tensta. Ifall planområdet blir som på illustrationsbilderna tror en del av
ungdomarna att området kommer att bli ”mysigare” än ovan nämnda orter. Enligt en ungdom ser
planförslaget modernt ut och att hen därför skulle känna sig trygg där. En annan anser att det
stora antalet fönster ut mot gatorna skapar en trygghetskänsla. Samtidigt menade en ungdom att
14

Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
15
Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
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Synpunkter på planförslaget från dialogerna
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den upplevda tryggheten är beroende av vilka människor som rör sig i området och vilken stämpel
området har. De har inte har hört något negativt om Hjorthagen och de tror att planområdet
troligtvis inte kommer att få samma stämpel som till exempel Rinkeby eller Tensta och därför
upplevas som trygga.
Under fokusgruppen med föräldrar och pedagoger på Hjorthagens förskola uttrycktes en oro kring
vattenkvaliteten i området. En förälder uppgav att han skulle vara tveksam till att låta sina barn
bada i vattenarenan på grund av den dåliga vattenkvaliteten. Föräldrar uttryckte även oro för att
marken skulle vara giftig. Föräldrar och pedagoger påtalade att vattnet i vattenarenan bör vara
rent och grunt för barns säkerhet. Dessutom framförde föräldrarna, ungdomar och pedagoger att
det behöver finnas skydd, så som staket, runt vattenarenan och mot vattnet så att barn inte kan
ramla i vattnet.
Kolkajen-Ropstens närhet till stora båtar och fartyg upplevdes som otryggt av flera ungdomar.
Om stora båtar åker för nära Kolkajen-Ropsten kan det vara svårt att till exempel paddla kajak
vid planområdet. En farhåga kopplat till badplatsen var ifall det kommer att finnas sjögräs på
botten.
Jämförelse mellan nuläge och plan
Tabell 1 Sammanställning av aspekten Trygghet för nuläge och planförslag

Nuläge

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Avstängt, otillgängligt

Okända områden

Ingen påverkan

Större
orienterbarhet
och tillgänglighet

Ingen påverkan

Mörkt
Få människor i området
Detaljplanens
intention

Öppet och god tillgänglighet
Belyst och
tillgänglighetsanpassat
Mycket människor i området=>
social rörlighet och blandning

Variation i innehåll i
bebyggelse (blandad stad
verksamhet, restaurang,
kontor, hotell, bostad mm).
Byggnaders entréer skall vetta
ut mot allmänna platser
Vattenrummet har idag oklara
associationer då somliga oroas
av vattenkvalitet och säkerhet
Natt- och dagbefolkning =>
ökad trygghet under hela
dygnet

Vattenrummet =>
faktisk och
upplevd
säkerhet.
Olika typer av
rum och gator –
för att ge
valmöjlighet vid
uppehåll och
rörelse
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Ökad trafik

Bidrar till ökad
aktivitet och
rörelse i området
=> ökad social
rörlighet och
blandning
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Konsekvenser
Planen innebär potential till positiva konsekvenser för den upplevda tryggheten i området. De
planerade mötesplatserna, strukturerna och målpunkterna genererar folkliv som bidrar till detta.
Det finns dock en risk för att den upplevda tryggheten minskas på grund av delvis kvarvarande
verksamhet som exempelvis värmeverket vilket är obesökt under kvällstid samt den rädsla som
finns hos vissa tillfrågade för vattenkvalitet och eventuella markföroreningar som kan komma att
ligga kvar även framöver. Det attraktiva vattenrummet kan även uppfattas som riskfyllt av den
enskilda individen.
Detaljplanen bidrar till att social kontroll kan uppstå till viss del, vilket innebär positiva
konsekvenser för tryggheten. Att byggnaders entréer är vända ut mot allmänna platser samt att
området får dag- och nattbefolkning som gör att folk kan röra sig i området under stor del av
dygnet bedöms som positivt för tryggheten. Området runt Ropstens tunnelbana kräver
bebyggelse i form av bostäder och service för att öka trygghet genom närvaro och rörelse.
Utformningen av Kolkajen-Ropsten innebär dock samtidigt en storskalighet, urbanitet och få
halvoffentliga ytor, vilket kan motverka den sociala kontrollen.

3.2 Rekreation och folkhälsa
Rekreation och folkhälsa har i samråd med Stockholms stad beslutats att i detta projekt belysa
och omfatta följande:
•

Folkhälsa bedöms främst i relation till möjlighet till rekreation, så som variation
på stråk, möjlighet till aktiviteter för olika åldrar inklusive jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet.

•

Det ska vara enkelt att ha en hållbar livsstil, så som närhet till målpunkter och
tillgång till hållbara transporter.

•

Tillgänglighet till grönområden.

•

Barnens friytor på förskolegårdar.

Nuläge

Ohälsotal kan ge en indikation på hur invånarna i ett område mår. Ohälsotalet består av antal
dagar per person i befolkningen 16-64 år med ersättning från Försäkringskassan i form av
sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. År 2014 var ohälsotalet
cirka 16 dagar per person i befolkningen i Hjorthagen-Värtahamnen, vilket var något lägre än
ohälsotalet totalt i Stockholm stad som var 19 dagar. Ohälsotalet var högre för kvinnor än för män
i samtliga åldersgrupper utom gruppen 50-54 år (statistikomstockholm.se).
Inom planområdet finns idag mycket låga värden för rekreation. Kolkajen-Ropsten är avstängt
och otillgängligt, men här finns viss utblick mot Lilla Värtan.
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Allmänt
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Figur 8 Otillgängliga ytor. Utblick mot Lilla Värtan (Platsbesök, 2015).

Planområdet ligger nära stora natur- och friluftsområden i Nationalstadsparken. Det ger tillgång
till stora rekreationsmöjligheter, såsom upplevelse av olika naturtyper och skogskänsla. Området
erbjuder även yta för fysiska aktiviteter som löpträning, skidåkning och ridning. 16 I närheten, norr
om Husarviken, finns även en privat liten marina för småbåtar.

Enligt sociotopstudien försämrar trafikbarriärer fotgängare och cyklisters framkomlighet i området.
I området kring Kolkajen-Ropsten utgör till exempel Fiskartorpsvägen, Bobergsgatan och
Ropsten barriärer för fotgängare och cyklister. Fiskartorpsvägen utgör delvis en barriär mot
friluftsområdet Kungliga Nationalstadsparken. Bobergsgatan är en genomfartsgata i området som
delar upp området i en nordlig och en sydlig del. Området runt Ropsten är en trafikplats och utgör
en barriär för utevistelse. Det finns även flera lokalgator som skär mellan bebyggelse och
parkmark. 18

16
Stockholms stad & Sweco (2008) Miljökonsekvensbeskrivning, fördjupat program för Hjorthagen, beslutshandling april
2008.
17
Stockholms stad & Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB (2015) Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Parker
och torg – Planeringsunderlag, Sociotopsstudie – tillgång och behov, reviderad 2015-04-23.
18
Stockholms stad & Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB (2015) Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Parker
och torg – Planeringsunderlag, Sociotopsstudie – tillgång och behov, reviderad 2015-04-23.
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Den kvalitativa parktillgången i hela Hjorthagen bedöms vara mycket god. ”Lek är ett av de värden
som det finns god tillgång till och flera typer av lek som lekplatslek, naturlek och parklek finns i
området.”17 Det finns idag tillgång till bland annat bollspel på Hjorthagens idrottsplats, lekplatser,
stadsodling, fiske (om än inte helt lättåtkomligt för alla), promenader och pulkaåkning. Av studien
framgår dock att det finns behov av en större park i den östra delen av stadsutvecklingsområdet.
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Figur 9 Bobergsgatan (Platsbesök, 2015).

Synpunkter på nuläget från dialogerna
Flera besökare vid dialogen i Paviljongen uppskattar den närhet till stora grönområden som finns
i Hjorthagen och ser även Nationalstadsparken som en stor kvalitet och tillgång. Några besökare
uttryckte missnöje över att grönområden i närområdet till planen har exploaterats, så som i andra
delar av Hjorthagen där träd har tagits bort.19

Under dialogen som genomfördes med pedagoger och föräldrar på Hjorthagens förskola
framhölls att det finns plats för spontanlek i Gamla Hjorthagen. Förskolepedagogerna beskrev att
de yngsta barnen på förskolan mest rör sig i närområdet i Gamla Hjorthagen. De äldre barnen rör
sig längre bort, till exempel till Ekorrparken i Norra Djurgårdsstaden. Förskolan använder sig av
områdena Lilljansskogen, Ryttarstadion och Stora skuggan.
Planförslag
Allmänt
Planområdet innehåller flera publika platser. Vattenarenan, stadsdelsparken, kanalen och den
gröna boulevarden utgör viktiga målpunkter i området. Kommersiell service planeras till exempel
kring Ropsten, längs huvudgator och kring torg. Vid lämpliga lägen planeras även lokaler för

19

Samrådsmöte Paviljongen (2015) 2015-09-03.
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Angående rekreation kopplat till vatten bedömer ungdomarna att det finns mycket vatten på
Lidingö, så som Kottlasjön. Därför säger flera av ungdomarna att de primärt är på Lidingö när de
badar och umgås vid vattnet.
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handel, service eller verksamheter i bebyggelsens bottenvåningar. Närliggande gasverksområdet
planeras att utvecklas till ett område för olika typer av kulturverksamhet och handel.
Att ge förutsättningar för stadsgrönska, gröna gårdar, gator och parker är av kommunen högt
prioriterat i området.20
Planförslaget utformas så att tillgängligheten till Nationalstadsparken ska förbättras både visuellt
men även genom att skapa en bättre fysisk koppling över Husarviken.
I Startpromemorian för planläggning av Kolkajen-Ropsten framgår att stadsdelsparken, i den
västra delen av Kolkajen-Ropsten och som fortsätter söderut i den del som behandlas i
detaljplanen Gasverket Östra, är en viktig komponent i stadsdelen utifrån flera aspekter. Dels
kommer parken att kunna nyttjas av hela stadsdelen då en stadsdelspark ska vara 5-50 ha stort
och ska kunna nås inom 500 meter från bostaden. Dels utgör den en potentiell ekologisk
spridningsmöjlighet mellan Norra Djurgårdens ekområden norr om Husarviken till
Hjorthagsparken, söder om planområdet.
En tidigare gjord sociotopstudie över Norra Djurgårdsstaden visar att nordöstra delen av KolkajenRopsten saknar god tillgång till kvarterspark, då det som längst kan vara upp till 300 meter till
närmaste kvarterspark.21 Detta har kompenserats till viss del genom intentionen att skapa en
mångfald av stadsrum och vattenrum samt ökad tillgänglighet till Nationalstadsparken. I
barnkonsekvensanalysen från 2014 framkommer samtidigt att lugn, träd, grönt, tystnad, ljus och
sol är viktiga aspekter för barn och ungas välbefinnande och trivsel.22
En grön boulevard placeras i dagens östra kajlinje som ska bli ett aktivt, grönt parkstråk som
kopplar vattenarenan mot Ropsten och nya Lidingöbron.

20

Adept & Mandaworks (2015) Program för parallella uppdrag för Stadsbyggnadskoncept Kolkajen-Ropsten Del av
Norra Djurgårdsstaden.
21
Stockholms stad & Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB (2015) Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Parker
och torg – Planeringsunderlag, Sociotopsstudie – tillgång och behov, reviderad 2015-04-23.
22
Stockholms stad & Sweco (2014) Barnkonsekvensanalys för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket
Västra, 2014-04-30.
23
Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
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Vatten är ett centralt element i planförslaget för Kolkajen-Ropsten. Vattenkontakten ska förstärkas
genom introduktionen av långsträckta kajkanter, en intim kanalmiljö, fritidshamn, vattenarenan
och en blå-grön park i den södra kajkantens befintliga läge. Planförslaget stödjer möjligheten för
bad och båtliv, skridskoåkning, avkoppling, att sitta i solen, komma nära vattnet och blicka ut över
vattenrummet. Vattenarenan är en central målpunkt och mötesplats i området där det ska finnas
badmöjligheter och båtplatser. Kanalen i planförslaget är tilltänkt att vara en vidareutveckling av
dagens norra kajlinje som knyter vattenarenan mot Husarvikens strand och den kommande bron
över Husarviken mot Norra Djurgården. Dagens kajlinjer är tänkta att vara avläsbara i den
framtida stadsdelen. I planförslaget finns även en marina utmed planområdets kajkant. 23 Vid
kajerna kommer det finnas möjlighet till bland annat promenader.
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Figur 10 Den planerade vattenarenan i Kolkajen-Ropsten (Adept+Mandaworks, 2015).

Synpunkter på planförslaget från dialogerna
Flera av ungdomarna tror att många kommer uppskatta närheten till Lill Jansskogen, särskilt
barnfamiljer. Även de som joggar och tränar samt andra som bor i området kan uppskatta det. En
av ungdomarna tror att området och naturen i näromgivningen kan locka många lidingöbor. De
tror att det är närheten till vattnet och naturen som kommer att locka människor till att flytta dit.
En ungdom tycker att ”det kanske inte är så smart” att bygga bron över Husarviken, eftersom
många kommer att gå på den bron. Detta befarades öka slitaget på Nationalstadsparken, vilket
skulle minska attraktiviteten. En annan ungdom ser dock området som viktigt för folk att kunna
använda och föreslår att ett café kan öppnas vid andra sidan av Husarviken i Nationalstadsparken
för att öka attraktiviteten.
Under medborgardialogen inkom flera synpunkter som rörde stadsparken. Bland annat
efterfrågades grönska med flera olika typer av träd och växter i parken. Det inkom önskemål om
att parken ska upplevas levande, lättillgänglig och trivsam. Det är positivt om det i parken finns
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Norra Djurgårdsstadens starka hållbarhetsprofil innebär att gång- cykeltrafik prioriteras i området.
Inom Kolkajen-Ropsten prioriteras gångtrafikanter, då gatorna planeras vara relativt bilfria. Det
kommer att bli ungefär lika långt att gå till parkeringsgarage som till tunnelbana. Förutom lokala
cykelstråk kommer pendlingsstråk för cykel att kopplas till de stråk som går in till de centrala
delarna av Stockholm.
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ytor för att kunna sitta på gräset och sola, ta det lugnt samt ha picknick. Dessutom inkom
önskemål om att parken främst ska vara tillgänglig för fotgängare, men att det ska finnas tydliga
cykelleder runtomkring och i parken. Ett förslag som lyftes fram var att stadsparken bör gestaltas
hela vägen upp till Hjorthagen för att förstärka sambandet mellan de två områdena.
Medborgardialogens besökare ville gärna se caféer, en simhall och möjlighet till spontanidrott i
parken. Humlegården, Vasaparken, Uggleparken och Central Park i New York lyftes fram som
förebilder för stadsdelsparken. Det inkom även förslag på att stadsdelsparken, med sin
omedelbara närhet till Djurgården, borde göras så liten som möjligt för att skapa utrymme för fler
bostäder.
De illustrerade gröna taken väckte många frågor under en av fokusgrupperna, bland annat
varifrån och vem som kommer att se dem. Ungdomarna menade att de gröna taken bör ha en
funktion för människor, eftersom de kan vara trivsamma att vara på.
Under medborgardialogen i Paviljongen efterfrågade flera besökare just grönområden både inom
och i närheten av planområdet.24 I planförslagets parker borde det enligt intervjuade ungdomar
finnas möjlighet att vistas i solljus och tillgång till öppna ytor. Som planförslaget ser ut nu tycker
en ungdom att det är väldigt mycket träd i parken som riskerar att skugga för mycket. Hen gillar
alléer så att det finns träd som man kan gå under, men också välja att gå bort ifrån.
En av ungdomarna i fokusdialogerna tycker att ”det känns kul” med höjden på husen, men att de
inte får bli för höga på grund av risk för skuggning av området. ”I Sverige ska man inte ha för höga
hus med tanke på solljuset” menade hen.
Under dialogen som genomfördes med föräldrar och pedagoger på Hjorthagens förskola
framhölls att det är väldigt tätt mellan husen i planförslaget. Deltagare på fokusgruppen lyfte fram
att en stor fördel med Hjorthagen är att området är luftigt, att det finns grönområden och utrymme
för spontanlek. Flera i fokusgruppen ansåg att de gårdar som finns i Norra Djurgårdsstaden idag
inte är särskilt barnvänliga.

Under samrådsmötet i Paviljongen oroade dock vattenkvaliteten och markföroreningarna inom
och runtomkring Kolkajen-Ropsten flera besökare. 25 Även flera av ungdomarna i fokusgrupperna
undrade om vattnet är förorenat, giftigt, att det innehåller bensin och därmed är olämpligt för bland
annat barn att bada i.
Dock uttrycker ungdomar som bor närmare city att de förmodligen inte skulle åka dit själva, om
det inte var för att någon kompis bodde där. En ungdom har flera badplatser närmare sitt
bostadsområde och skulle därför åka till dessa platser istället.
En fundering som en ungdom har är att det kan vara för mycket skrik vid bad för vissa människor,
men att det annars går att blanda olika målgrupper vid vattenarenan. Ungdomen menade därför
att rekreationsvärdet av vattentillgången skulle kunna uppnås för de flesta.
På vintern tycker flera ungdomar att det ska gå att åka skridskor där och sitta på mysiga caféer.
En av ungdomarna nämner att det skulle kunna finnas en båtklubb eller segelrestaurang i
Kolkajen-Ropsten. En av ungdomarna nämner Nacka strand som ett exempel, där det finns en
restaurang vid båtklubben. En av ungdomarna föreslår att det borde finnas ”en mack för båtar”
24
25

Samrådsmöte Paviljongen (2015) 2015-09-03.
Samrådsmöte Paviljongen (2015) 2015-09-03.
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Ungdomarna uppskattar närhet till vatten och tycker att planområdets närhet till vatten är ”fint”.
Det är ”jättecoolt” att man bygger ut kajen på vatten. De tror att badet kommer att kunna locka
många till att komma dit.
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som skulle locka fler båtägare till området. Ungdomarna tycker att det vore positivt med en
båtuthyrning i området.
Flera synpunkter inkom om kajstråken. Deltagare ville se spektakulära fasader och flera olika
typer av allmänna platser invid kajstråken. Önskemål om olika typer av verksamheter i bottenplan
för att skapa liv och rörelse samt säkra, breda kajstråk för fotgängare framkom. Västra hamnen i
Malmö och Nyhavn i Köpenhamn lyftes fram som exempel på förebilder för kajstråken.
Jämförelse mellan nuläge och plan
Tabell 2 Sammanställning av aspekten Rekreation och folkhälsa för nuläge och planförslag

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Nuläge

Viss visuell koppling vid
Kolkajen-Ropsten till
Nationalstadsparken
och Lilla Värtan

-

-

Detaljplanen

Ökad tillgänglighet till
Nationalstadsparken.
Risk för påverkan i
parkens närområde?

Ökad tillgänglighet till
Nationalstadsparken

Ökad tillgänglighet till
Nationalstadsparken

Stadsdelspark

Vattenarenan

Fler mötesplatser och
målpunkter

Vattenarenan

Bostadsgårdar,
lekmiljöer, kvarters- och
stadspark
Promenadstråk och
cykelstråk

Koppling till
Nationalstadsparken.
Risk för ökat slitage?
Promenadstråk och
cykelstråk

Detaljplanen och dess bestämmelser ger större förutsättningar för rekreation och folkhälsa än
idag. Vattenrummet är bärande i förslaget och bedöms tillföra mervärden för både planområdet
och stadsdelen. Närliggande Nationalstadsparken har lyfts i dialogerna som mycket värdefull
tillgång även för de som inte kommer att bo i området och tillgängligheten till denna är viktig. Även
stadsdelsparken bedöms bidra till de positiva konsekvenserna.
Dock bedöms tillgången på rekreationsytor vara relativt låg, bland annat för lek och spontana
aktiviteter. Halvoffentliga ytor bedöms vara få och små, då dessa i planförslaget främst består av
innegårdar och förgårdar till radhusen. Kvartersparker saknas i stort, vilket är negativt ur ett
rekreationsperspektiv, dock kommer andra typer av kvalitativa stadsrum att finnas. De parkytor
som finns bedöms bli skötselintensiva på grund av dess höga gestaltningsvärde och förväntade
höga användning.
Risk finns även för att vattenrummet inte används aktivt under större delen av året.
Vinteraktiviteter på vattenrummet kan motverka den risken.
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Konsekvenser
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3.3 Identitet
Identitet har i detta projekt i samråd med Stockholms stad beslutats att belysa och omfatta
följande:
•

Identitet handlar både om området i sig, men också om hur området kopplas ihop
med andra stadsdelar.

•

Utmaningen handlar om att koppla området med befintliga och nya byggnader.

•

Kopplingen mellan bebyggelsen på Hjorthagsberget, den nya bebyggelsen inom
planerna samt övriga Norra Djurgårdsstaden är viktig.

•

De som flyttar in ska vara stolta över sitt område och identifiera sig med det.

•

Alla i Stockholm stad ska känna att området är till för dem.

Det projektspecifika målet ”Urban hembygd” är ett identitetsskapande värdeord. Stolthet över
”sitt” område är en stor del av att känna identitet med området. I detta ligger också mycket hur
området kopplas ihop med andra stadsdelar.
Nuläge
Allmänt
Genom att studera befolkningsstatistik av olika slag kan en uppfattning fås av vilka som bor i
närliggande område. Då går det även att få en uppfattning av ifall detaljplanen ska anpassas till
att attrahera motsvarande befolkning eller om den ska tillföra nya värden för att attrahera nya
målgrupper. År 2014 bodde ungefär 4 600 personer i Hjorthagen-Värtahamnen. En stor andel av
befolkningen var i åldern 20-64 år. Jämfört med staden totalt var andelen barn i grundskoleåldern
något lägre i Hjorthagen-Värtahamnen (statistikomstockholm.se).

Planområdet är en kulturhistoriskt intressant plats som länge har haft en identitet av industri och
av att ha varit en stor arbetsplats. Kulturhistoriskt rika miljöer bidrar ofta till att stärka stadens eller
tätortens identitet26. Området har historiskt varit relativt avskärmat och främst använts av de som
har haft en yrkesmässig anknytning hit. Husarviken och Gasverksområdet ger området en unik
karaktär och historisk förankring. Den befintliga bebyggelsen har ett stort kulturhistoriskt värde
och arkitektoniska kvalitéer.27 Idag håller dock närområdet på att förändras kraftigt där områdets
funktion och identitet nyskapas och omvandlas till boendeområde med målpunkter som ska
attrahera besökare.
Kolkajen-Ropsten hänger samman med karaktärerna gasverksområde, vattenfront,
nationalstadspark, trafik/industrikaraktär, och även koppling mot den äldre arbetsstadsdelen på

26
27

Boverket (2010) Plats för trygghet.
Nyréns (2010) Gasverket i Värtan, Antikvarisk förundersökning 2010-04-20.
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Befolkningen i Hjorthagen-Värtahamnen prognostiseras att växa från cirka 4 600 invånare år
2014 till nästan 12 700 invånare år 2024, vilket är en ökning med ungefär 180 %. Procentuellt
sett förväntas åldersgruppen 6-15 år öka mest, följt av åldersgruppen 16-19 år som också
förväntas öka kraftigt. Antalsmässigt beräknas åldersgruppen 20-64 öka mest, med nästan 5 400
personer. Det kan därmed antas att det framöver kommer att ske en ökning av barnfamiljer, där
antalet yngre barn kommer att öka mest procentuellt sett.
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Hjorthagsberget. Hela området inom detaljplanen för gasverksområdet bygger på karaktären
gasverkets kulturmiljö som den tydliga identiteten.
Området ligger i den omedelbara närheten till den skyddsvärda Kungliga nationalstadsparken.
Synpunkter på nuläget från dialogerna

Figur 11 Befintliga byggnader på Hjorthagsberget söder om planområdena (Platsbesök, 2015).

28
29
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Under samrådsmötet i Paviljongen reflekterade flera besökare kring Gamla Hjorthagens och
Norra Djurgårdsstadens avsaknad av gemensam identitet. Besökare påpekade att barriärer
(både sociala och fysiska) mellan det gamla Hjorthagen och det nya Norra Djurgårdsstaden
skapar två tydligt åtskilda områden. 28 Besökare beskrev också att Gamla Hjorthagen har en
historisk identitet som arbetarstadsdel, vilket inte överensstämmer med Norra Djurgårdsstadens
identitet. 29
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De flesta av de intervjuade ungdomarna berättar att de inte är i Hjorthagen i dagsläget, på grund
av långa avstånd dit från skolan eller hemmet eller på grund av de stora byggarbetsplatserna som
finns i området idag. En ungdom har befunnit sig vid glasklockorna, en annan vid Lilljansskogen
men inte närmare planområdena än så. Ropsten och tunnelbanan känner flera till, eftersom de
reser via dessa från Lidingö in till de centrala delarna av Stockholm. ”Staden” anses av några
ungdomar börja vid Karlaplan – inte längre ut mot Lidingö.
En ungdom kommer att tänka på Djurgården när utvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden
diskuteras och förknippar området med grönska. Flera av ungdomarna säger dock att de åker till
Djurgården och Gärdet för att komma till grönområden och ta en promenad, inte till
Nationalstadsparken norr om området.

Planförslag
Allmänt
Stockholms stads ambition är att hela Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till ett område med
en stark attraktionskraft och att områdets identitet ska präglas av god arkitektur och hållbarhet. 30
Visionen för hela Gasverket är att omvandla det från stängd industri till öppen stad. Gasverket
ska vara en spännande miljö med kultur, intressanta verksamheter och historiska vingslag. Inom
planområdet finns en rad olika offentliga ytor: torgytor, sikt- och rörelsestråk, evenemangsytor
med mera. Stockholms stad har en hög ambition gällande att skapa ett område som ska attrahera
olika målgrupper genom att ge olika möjligheter till aktiviteter, arbetsplatser, bostäder och service.
Området kring Ropsten förväntas av Stockholms stad utgöra en viktig entré till Gasverksområdet.
Området ska även koppla ihop Hjorthagen och Lilla Värtans öppna vattenytor.
Vattnet är centralt i planförslaget för Kolkajen-Ropsten och förväntas förknippas starkt med
området. Vattenupplevelsen ska stärkas genom långsträckta kajstråk, vattenarenan, badplatser
och båthamnar.

Ungdomarna från fokusgrupperna tycker att planförslaget för Kolkajen-Ropsten ser inbjudande
ut. Det ser modernt ut med ”bra arkitektur, fräscht och nytt”. Det upplevs positivt med blandad
storlek och utformning på husen. En av respondenterna tycker att byggnaderna gör att
planförslaget ser fyrkantigt ut. En annan tycker det ser ”väldigt fint” ut med strandpromenaden,
men att husen runtomkring ser kantiga ut. Det vore positivt om husen kan öppnas upp och inneha
caféer och andra verksamheter.
En ungdom anser det vara viktigt att området smälter in i stadsmiljön. En annan att det kan kännas
”lite kul att känna sig liten, som man kan göra om husen är höga”.

30

Adept & Mandaworks (2015) Program för parallella uppdrag för Stadsbyggnadskoncept Kolkajen-Ropsten Del av
Norra Djurgårdsstaden.
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Synpunkter på planförslaget från dialogerna
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Ungdomarna tycker att det är bra om planområdet får ett varierat utbud av restauranger och
butiker. Några ungdomar uttrycker att området ser ut som ett roligt ställe att bo på och att det
kommer hända mycket roligt i området. Några uttrycker att det är positivt att det byggs bostäder
här, men att det samtidigt vore fördelaktigt att folk även uppehåller sig i området och inte bara bor
där.
Ungdomarna tycker att det är bra att området är kopplat till naturen och har mycket grönt och
vatten. Några tycker att det intressantaste i området, som borde tas tillvara, är naturområdet vid
Lilljansområdet. De uttrycker att det troligtvis är grönområdena som kommer att locka folk till att
bo och vara här. Det anses vara många som vill ha det grönt där de bor, eftersom grönskan gör
ett område trevligt. Det anses därför även vara en bra idé att ha växter på taken. Det vore även
enligt ungdomarna bra med vattenutsikt för så många bostäder som möjligt, eftersom det är
trevligt och ”bra för själen”. Kajkanterna anses dock se väldigt ”betongaktiga” ut enligt en av
ungdomarna. En annan farhåga som dök upp var att de gröna taken inte kommer att synas av de
människor som går nere på gatan, att gatorna i synnerhet under vinterhalvåret kan skapa en
”betongkänsla”.
En av ungdomarna skulle hellre vilja åka till planområdena än till Kista eller Täby om det fanns
ett utbud av handel och service där.
Flera respondenter uttrycker att det vore positivt med något unikt i området, något som får en att
vilja åka just dit. Exempel på detta kan vara en bio, en speciell butik eller en idrottsanläggning.
Många av ungdomarna tror att de skulle trivas i området. Flera av ungdomarna skulle även kunna
tänka sig att bo i området. Samtidigt menar de att det förmodligen kommer att vara dyrt att bo vid
vattnet och att flera därför istället skulle köpa ett hus eller en gård någon annanstans.
Ungdomarna tror att det till största del kommer att vara äldre och förmögna som flyttar till
planområdet.
En ungdom uttrycker att så länge det finns en lugnare del så kan äldre vilja bo där. Det är positivt
om det finns mindre lägenheter också, då kan olika människor och även studenter bo i området.
Det är även önskvärt med hyresrätter i området. Det är bra med blandning av människor tycker
flera av ungdomarna, området blir trevligare och tryggare då.
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Det är enligt en ungdom viktigt att göra reklam för området när det är byggt, så att ”man vet om
att området finns”. Eller att något event som gör att folk kommer ut dit ordnas.
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Jämförelse mellan nuläge och plan
Tabell 3 Sammanställning av aspekten Identitet för nuläge och planförslag, baserat på geografisk
avgränsning inspirerad av Göteborgs stads SKA-metod

Nuläge

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Historiska
byggnader

Okänt område, ingen relation
dit

Industrimiljö

Utgör barriär

Historiskt
industriområde
under omvandling

Otillgänglighet
Detaljplanen

Nytt område med
blandade
funktioner

Ny stadsdel. Bidrar
eventuellt till förskjutning av
var staden upplevs börja

Lokala målpunkter,
inklusive
vattenkontakt och
mötesplatser

Nya mötesplatser

Ökad tillgänglighet

Förväntning finns att bli ett
område för välbeställda

En del av
stadsmiljön, en
upplevelse av att
staden börjar vid
Ropsten

Målpunkt för besökare, bl.a.
vattenarena

Konsekvenser
Planen bedöms skapa en ny identitet för området, från industri till komplex boendemiljö med
verksamheter och offentliga mötesplatser. Kolkajen-Ropsten blir en kontrast till gamla
Hjorthagen, markerar Ropsten och binder samman de redan utbyggda delarna. Prioritering av
gående och vattenkontakten bedöms bidra till att uppnå den hållbarhetsprofil som är planerad för
området.

Större lägenheter ökar möjligheten för att attrahera barnfamiljer. Det finns likväl en risk för att
området får en socioekonomiskt homogen brukargrupp. Denna grupp bedöms dock komplettera
gamla Hjorthagens befolkning väl.

3.4 Mötesplatser och integration
Mötesplatser och integration har i detta projekt i samråd med Stockholms stad beslutats att belysa
och omfatta följande:
•

Goda mötesplatser ger förutsättningar för integration. Vikten av att området blir
en mötesplats som attraherar flera målgrupper med bland annat olika ålder, kön
och socioekonomisk status.

•

Mötesplatserna behöver ha olika kvaliteter.

•

Förskolor kan användas som mötesplatser för att skapa integration mellan barn
och vuxna.
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Befintliga kulturmiljövärden tas tillvara till viss del i åskådliggörande av kajstrukturer och
kulturhistoriska byggnader. Detta innebär att en del av områdets gamla karaktär synliggörs, vilket
innebär vissa positiva konsekvenser för den historiska läsbarheten och identiteten i området.
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Nuläge
Allmänt
Genom att närmare studera ekonomisk statistik31 kring förvärvsarbetande och inkomstnivåer kan
viss information fås om huruvida närområdet har hög integration av olika samhällsgrupper eller
om området är relativt socioekonomiskt homogent.
Statistiskt sett så är de boende i området relativt högutbildade och har hög inkomst. Inom
Hjorthagen finns många arbetsplatser inom tjänstesektorn. Det är även främst det som de boende
arbetar med även om arbetsplatsen ligger utanför området, dock arbetar relativt många kvinnor
även inom vård- och omsorgssektorn. Medelinkomsten för kvinnor var mer än 60 000 kronor lägre
jämfört med den för män. En betydligt högre andel av befolkningen i Hjorthagen-Värtahamnen
har en eftergymnasial utbildning jämfört med staden totalt, främst bland kvinnor. Bostäderna är
relativt små (2 till 3 rok) och utgörs främst av bostadsrätter (72 %).
Planområdet är idag i stort sett avgränsat för allmänheten. Kolkajen-Ropsten omfattar dock
trafiknoden vid Ropsten där tunnelbanestationen är viktig, bland annat för trafiken till Lidingö.

Figur 12 Odling vid Hjorthagens idrottsplats, en målpunkt i närområdet (foto från platsbesök, 2015).

31

Stockholms stad (2015) www.statistikomstockholm.se.
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I närområdet finns målpunkter av olika slag. Nationalstadsparken är en målpunkt. Även den
närliggande småbåtshamnen i Husarviken är en målpunkt. Båda är dock relativt otillgängliga från
planområdet. Det tillskapas ständigt målpunkter i de utbyggda delarna av Norra Djurgårdsstaden,
så som lekplatser och odlingar.
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I barnkonsekvensanalysen från 2014 framkommer vilka målpunkter som är viktiga för barn och
unga i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden idag. Närliggande parker och grönområden
bedöms vara viktiga målpunkter för förskolebarn i området. Elever i årskurs 3-5 på Hjorthagens
skola rör sig främst i sitt närområde. Förutom sitt eget hem är närliggande parker, Hjorthagens
skola, Hjorthagens idrottsplats och Coopbutiken viktiga målpunkter för åldersgruppen. I
barnkonsekvensanalysen bedöms äldre barn och unga ha relativt få målpunkter i området.
Tunnelbanan, Coop och buss 55 bedöms vara viktiga målpunkter för äldre barn och unga från
årskurs 6 till årskurs 3 på gymnasiet.32
Hela Norra Djurgårdsstaden tar idag emot nationella och internationella besök för att studera
utbyggnaden av området. Det ordnas även aktiviteter för de närboende i området där de kan
mötas och samlas.
Synpunkter på nuläget från dialogerna
I dialogen vid Paviljongen framkom dock att det saknades matvarubutik, restauranger och caféer
i de områden som idag är bebodda. Det framkom även att vissa ungdomar kunde vistas på soliga
platser i grönområdena på Hjorthagsberget. Närliggande Ropsten är en viktig målpunkt med
många kopplingar mot både Stockholms centrala delar och Lidingö, så som bilparkering,
tunnelbana och bussar.
Flera av ungdomarna menar att de inte umgås så mycket utomhus, utan tillbringar största delen
av sin fritid inomhus hemma hos sig eller hos vänner. Den tid de är utomhus spenderar de främst
i de områden de bor i. Då ungdomarna behöver köpa något eller ska göra något speciellt åker de
oftast in till de centrala delarna av Stockholm. Ungdomarna använder oftast kollektivtrafiken då
de ska ta sig till olika aktiviteter. Det är sällan ungdomarna åker till någon annan speciell plats,
om det inte är för att utöva någon aktivitet så som att gå på bio eller åka gokart.
Planförslag

I Startpromemorian 33för Kolkajen-Ropsten framgår att de publika platserna inom planområdet är
planförslagets viktiga hörnstenar. De förväntas samla människor, skapa orienterbarhet i området
och utgöra plattformar för folkliv, händelser och upplevelser. Planen utformas för att skapa möten
mellan privata och offentliga rum så som bostadsgårdar, gångstråk, grönytor och torgmiljöer. En
sammanlänkande stadsdelspark ska skapas som en målpunkt för hela stadsdelen. De olika
mötesplatserna ska möjliggöra olika typer av möten, integration och trivsel. Intentionen är att
platserna ska ges olika nyans, innehåll och karaktär för att tillsammans bilda en helhet med både
lugna och aktiva rum, lokala mötesplatser och målpunkter för en bredare allmänhet.
Även våningsindelningen möjliggör för verksamheter i bottenvåningarna och mer privata lokaler
och bostäder högre upp i byggnaderna.
Gatorna i planen för Kolkajen-Ropsten kommer att utformas för att främja möten snarare än att
enbart utgöra transportvägar. På smågatorna förväntas det bli lite biltrafik och på dessa gator får
möblemang och planteringar ta plats och bidra till att minska biltrafiken. På huvudgatan kommer
32
Stockholms stad & Sweco (2014) Barnkonsekvensanalys för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket
Västra, 2014-04-30.
33

Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
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Allmänt
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fler bilar att passera. Här blir sektionen asymmetrisk med breda gångstråk och sittplatser och
serveringar på solsidan.
Vattenarenan är en central plats, där ambitionen finns att den ska bidra till att skapa folkliv, en
spektakulär upplevelse mitt i staden och bli den naturliga mötespunkten i området 34.
Synpunkter på planförslaget från dialogerna
De ungdomar som bor relativt långt bort från Hjorthagen tror att planområdena kan komma att
locka besökare och boende, men att planförslaget i dagsläget inte innehåller något så pass unikt
att de själva skulle åka ut till området. En av ungdomarna som bor i city skulle gärna vilja åka till
området. Andra skulle åka hit om de hade någon kompis som bodde i närheten.
Under fokusgruppen på Hjorthagens förskola samt i ungdomsdialogerna uppgav deltagare att
Norra Djurgårdsstaden kommer att bli ett tydligt segregerat område eftersom de anser att
bostäderna kommer att bli dyra. Flera deltagare i fokusgruppen uppgav att det är en fördel att
Gamla Hjorthagen har en blandad befolkning med olika yrkesbakgrunder och att blandningen av
folk är något att sträva efter även inom detta område.
Även under den medborgardialog som fördes angående utbyggnaden av Kolkajen-Ropsten
inkom synpunkter kring segregation och planområdets koppling till Gamla Hjorthagen.
Höjdskillnaden och skogen mellan planområdet och Gamla Hjorthagen utgör enligt deltagare en
barriär mellan områdena. Gemensamma mötesplatser, skolor och bibliotek angavs som exempel
på åtgärder som skulle kunna knyta ihop områdena. Dessutom inkom förslag på att binda ihop
områdena med hjälp av ny bebyggelse och nya stråk för fotgängare och cyklister. Det inkom
förslag om att den planerade stadsparkens gestaltning bör sträcka sig hela vägen till Hjorthagen
för att på så vis knyta samman områdena.

Det upplevs av en ungdom som viktigt att gatorna inte är för stora, då det kan bli för mycket bilar
som bullrar. Vid en större väg blir det inte lika trevligt och avslappnande som vid en mindre väg.
Till exempel anges Strandvägen vara mysig, men med lite väl mycket bilar. Karlavägen upplevs
också som trevlig, den är lugn och där finns det många butiker i närheten. Den vägen kan
inspiration tas av tycker respondenten. Det sägs flera gånger av respondenter att det är viktigt att
planområdena innehåller lugna platser också. Och att det är positivt om det även finns gator som
är lite lugnare.
Under medborgardialogen kring utbyggnaden av Kolkajen-Ropsten uppgav deltagare att
områdets läge, i direkt anslutning till Ropstens tunnelbanestation och framtida Spårväg City, är
lämpligt för bostäder och service.

34

Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
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Ungdomar säger att det skulle vara positivt om planområdet rymmer något innovativt och unikt,
teater, crossbanor, gokartbanor och kanske någon bio. Idén på en plats där människor kan byta
saker, det vill säga återbruk, ”låter kul” enligt ungdomarna. Det vore positivt med något som inte
finns på Östermalm, så som en samlingsplats eller en ungdomsgård. Planförslaget och de
illustrationer som finns idag skapar en känsla av att det kommer att finnas flera sommaraktiviteter
än vinteraktiviteter i området. För att människor lockas till området under vintern borde badplatsen
bli en skridskobana enligt en av ungdomarna.
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Det ansågs av en ungdom vara ”konstigt” att ha ett utomhusbad bland bostäder. Några av
ungdomarna upplevde planförslagen som trista, ointressanta, trånga, dyra samt innefattar för
många båtar.

Jämförelse mellan nuläge och plan
Tabell 4 Sammanställning av aspekten Möten och integration för nuläge och planförslag,

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Nuläge

Finns ej, otillgängligt
område

Ropstens tunnelbana
och trafiknod

Ropstens trafiknod,
bland annat mot
Lidingö

Detaljplanerna

Stort fokus på att
skapa mötesplatser
för olika människor,
både privata och
offentliga ytor samt
fördelning mellan
privata bostäder och
offentliga
verksamheter

Målpunkter ska
attrahera besökare

Möjlighet för
attraktioner för
långväga besökare,
även turism

Platser med olika
innehåll
Intention att skapa
olika typer av bostäder
Både boendemiljö och
arbetsplatser

Torg och
kvartersparker samt
vattenarenan
skapas, liksom
privata
bostadsgårdar

Gaturum som
premierar vistelse
snarare än enbart
transport
Konsekvenser
Planen bedöms medföra positiva konsekvenser för möten och mötesplatser, då fler skapas i och
med nya mötesplatser. En styrka i planen är de stora offentliga ytorna så som torget,
vattenrummet och stadsdelsparkerna. Även det fokus som finns på gator som vistelseytor är en
styrka. Mindre mötesplatser finns inte tydligt framlagda i planförslaget planlagda. Det som
framförallt ska ge möjlighet till spontana möten är förgårdsmark vid flera av bostäderna, vilket
dock kräver utformning för att inte endast bli en plats som korsas av gångtrafikanter.
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Kaféer och
restauranger, handel
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3.5 Tillgänglighet
Tillgänglighet har i detta projekt i samråd med Stockholms stad beslutats att belysa och omfatta
följande:
•

God tillgänglighet för alla till området är förutsättning för många av de andra
aspekterna.

•

Identifiera barriärer i området.

I detta projekt finns en skillnad mellan framkomlighet och tillgänglighet där det sistnämnda inte
enbart handlar om att kunna ta sig till målpunkter utan hur välkomnande det upplevs att ta del av
service, utbud och andra målpunkter som finns i området.
Nuläge
Allmänt

Figur 13 En koppling mellan Hjorthagsberget och planområdena. Ropstens tunnelbanestation syns nedanför
till höger (Platsbesök, 2015).
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Planområdet är idag otillgängligt och avspärrat. Närliggande bostadsområden kan nås relativt väl,
dock inte vattenrummen vid Husarviken och Lilla Värtan och inte Nationalstadsparken.
Hjorthagsberget är idag svårtillgängligt och utgör en barriär som avgränsar planområdets
koppling både fysiskt och visuellt och där kopplingarna som finns idag har bristande tillgänglighet.
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Närområdet kring Kolkajen-Ropsten är kollektivtrafikförsörjt med tunnelbana och bussar. Ropsten
är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Här möts tunnelbanan, Lidingöbanan och bussar till
och från Lidingö. 35 Ropstens tunnelbanestation har två uppgångar i Hjorthagen. Mellan
Hjorthagens tunnelbaneuppgång och Gasverksvägen går en gång- och cykelväg som utgör en
gen koppling mellan tunnelbanan och Norra Djurgårdsstaden. 36
Vid Ropsten finns även en infartsparkering med plats för 520 bilar.
Enligt en utförd sociotopstude finns det ett flertal barriärer för gång- och cykeltrafikanter som
försvårar framkomligheten i området i form av bilvägar, spårområden, vatten och nivåskillnader.
Området runt just knutpunkten Ropsten, Lidingövägen och Lidingöbron är en trafikplats och
barriär för fotgängare och cyklister. Bobergsvägen delar upp området i en nordlig och sydlig del
och försvårar framkomligheten i området. Fiskartorpsvägen utgör delvis en barriär mot
friluftsområdet Kungliga Nationalstadsparken. Husarviken kan även upplevas som en barriär
mellan det nya området och Nationalstadsparken. 37
En tidigare resvaneundersökning har visat att barn som bor i Hjorthagen och Norra
Djurgårdsstaden främst rör sig i sitt lokala närområde. Barnen rör sig främst mellan sina
målpunkter till fots, men en del barn tar sig ofta fram med cykel eller sparkcykel. En del barn åker
även i varierande utsträckning tunnelbana eller buss. 38
Den pågående utbyggnaden i närområdet påverkar framkomligheten i området.
Byggarbetsplatser kan försämra möjligheten att orientera sig i ett område och kan särskilt för barn
uppfattas som skrämmande barriärer. 39
Öppnandet av Norra länken har avlastat området från genomfartstrafik och Gasverksvägen från
tung trafik. 40

Synpunkter på nuläget från dialogerna
En ungdom menade att planområdena teoretiskt har en bra placering nära de centrala delarna
av Stockholms stad men att området samtidigt känns otillgängligt och avlägset.

Flera besökare i Paviljongen påpekade vikten och behovet av bra kollektivtrafik. Busstrafiken i
området upplevdes som undermålig av flera besökare. 41

35

Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
36
Stockholms stad & Sweco (2014) Barnkonsekvensanalys för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket
Västra, 2014-04-30.
37
Stockholms stad & Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB (2015) Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Parker
och torg – Planeringsunderlag, Sociotopsstudie – tillgång och behov, reviderad 2015-04-23.
38
Stockholms stad & Sweco (2014) Barnkonsekvensanalys för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket
Västra, 2014-04-30.
39
Stockholms stad & Sweco (2015) Fördjupning av MKB för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasverket
Västra Granskningshandling mars 2015.
40
Stockholms stad (2008) Barnkonsekvensanalys för Hjorthagen, September 2008.
41
Samrådsmöte Paviljongen (2015) 2015-09-03.
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Någon annan förklarade att hen åker hellre tunnelbana än buss men att utbredningsområdet dock
kan vara svårt att hitta från nuvarande tunnelbanestation. Respondenten skulle välja att åka
tunnelbana till området i framtiden.
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En ungdom berättar att hen cyklar där det finns bra cykelvägar. Det är viktigt att cyklisterna får
åka avskilt från bilar och de som går, eftersom det annars känns otryggt.
Under medborgardialogen i Paviljongen diskuterade flera besökare kopplingarna mellan Norra
Djurgårdsstaden och Gamla Hjorthagen. Flera besökare påtalade att höjdskillnader och
trafikleder gör att Gamla Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden är två tydligt avgränsade
områden som det är svårt att ta sig emellan.

Planförslag
Allmänt
Grundläggande för planförslaget är att utforma en stadsdel som prioriterar gående och cyklister.
Lokalgatorna inom kvartersstrukturen kommer i huvudsak utformas som gångfartsgator där trafik
sker på de gåendes villkor. Måtten på gaturummet är här mindre och en intim och mer småskalig
kvartersmiljö kan skapas. Ropstens station nås inom en 10 minuters promenad från hela
planområdet.42
Ropsten, med tunnelbana, bussterminal och citybana, nås inom en 10 minuters promenad från
hela planområdet för Kolkajen-Ropsten. Cykelparkering med hög standard ska prioriteras och 2,5
platser per 100 kvadratmeter är dimensionerande. Cykelparkering vid Ropsten för
pendlingscyklister ingår i planen. 43 Inom planområdet för Kolkajen-Ropsten ska biltrafiken
begränsas liksom parkering i markplan till förmån för parkering i garage.
Ropsten kommer att vara en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i området. I planeringen ingår
även att ge utrymme för framtida Spårväg city.44

Synpunkter på planförslaget från dialogerna

Flera av de intervjuade ungdomarna uttryckte en oro över att kollektivtrafiken inte kommer att
vara tillräcklig i området. En av de intervjuade ungdomarna säger att det vore positivt om det
fanns en tunnelbaneuppgång upp till området, då det skulle locka dit folk och underlätta att hitta i
området.
Andra tycker att det vore positivt att kunna ta sig till området kollektivt med båt från Lidingö och
Danderyd vidare in till in till staden. Då blir resan till området en upplevelse. Båtplatserna ser
trevliga ut enligt flera ungdomar, men de behöver vara åtskilda från badplatserna på grund av
säkerhetsaspekten.
Några av de äldre ungdomarna anser att det är viktigt att kunna ta sig fram i området med bil. När
ungdomarna studerade planförslaget konstaterade de att det var för få bilparkeringar i området.
42

Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
43
Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
44
Stockholms stad (2015) Startpromemoria för planläggning av Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del
av Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen Hjorthagen, Tjänsteutlåtande, 2015-04-22.
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Under medborgardialogen uppgav deltagare att fotgängares framkomlighet bör prioriteras vid
vattenarenan och längs kajstråken. Deltagare underströk att cyklisters framkomlighet bör
prioriteras vid Gasverksområdet.
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De ansåg även att avståndet från det planerade parkeringsgaraget i Hjorthagsberget till
planområdet är för långt och att bristen på parkering bidrar till att människor inte väljer att flytta
eller åka till området. En annan ungdom säger dock att det ”låter bra” med lite biltrafik i området,
eftersom det kommer att vara tystare då.
Jämförelse nuläge och planförslag
Tabell 5 Sammanställning av aspekten Tillgänglighet för nuläge och planförslag,

Nuläge

Detaljplanen

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Tillgänglighet
saknas,
planområdet
avspärrat

Tillgänglighet finns med
tunnelbana och buss.

Tillgänglighet finns
med tunnelbana
och buss.

Området öppnas
upp för allmänheten
och tillgängliggörs

Ökad tillgänglighet till
både området och
närliggande målpunkter
så som
Nationalstadsparken och
Lilla Värtan

Prioriterad
tillgänglighet för
gångtrafikanter och
cyklister
Möjliggöra god
kollektivtrafik

Upplevd bristande
busstrafik.

-

Ökad tillgänglighet mellan
Norra Djurgårdsstaden
och Hjorthagen
(Hjorthagsberget)
Möjliggöra ökat underlag
för kollektivtrafik

Planförslaget bedöms bidra till en ökad tillgänglighet i området, då området öppnas upp och
exploateras. Fokus i planeringen är på oskyddade trafikanter, vilket främjar en jämställd och
barnvänlig samhällsutveckling. Den välfungerande gåstaden innebär mervärden gällande även
integration och trygghet.
Tillgängligheten till gamla Hjorthagen via Hjorthagsberget har lyfts som viktigt från flera
dialogdeltagare. Utmaningarna genom höjdskillnaderna är väl kända och kan behöva hanteras
på flera sätt med olika lösningar för att tillgodose olika behov. Till exempel snabba men brantare
stråk, rekreationsstråk, stråk med god tillgänglighetsanpassning.

4. Måluppfyllelse och åtgärdsförslag
Det insamlade materialet och detaljplanen analyseras gentemot Stockholms stads
projektspecifika mål. Analysen presenteras i tabellform där åtgärdsförslag kopplat till de olika
aspekterna också redovisas. Åtgärdsförslagen kan omfatta även sådant som inte regleras i
detaljplanen. Analysen och åtgärdsförslagen förtydligas i text nedanför respektive tabell.
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Konsekvenser
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4.1 Sammanfattning av måluppfyllelse
Nedan görs en översiktlig måluppfyllelse gentemot projektmålen, baserat på nedanstående
analys.
Bedömningsskalan:
Mycket god

God

Mindre god

Dålig

Mål
Maxa upplevelsen av
vattnet

Urban hembygd

På gåendes villkor

Motivering
Planen öppnar upp, tillgängliggör och synliggör
vattenrummet. Detta innebär en förbättrad
fysisk och visuell tillgänglighet för många. Det
är dock viktigt att möjliggöra aktiviteter vid
vattenrummet under hela året.
Flera mötesplatser tillkommer. Densiteten kan
skapa integration, dock bedöms området
riskera att bli segregerat socioekonomiskt.
Planen i sig bedöms innehålla för få gröna
rekreationsytor och lekytor. I närområdet finns
större målpunkter och utbud som kompletterar
till viss del. Planområdet skulle dock behöva
mer av privata sfärer, kvartersparker och
mindre rumsligheter att mötas på.
Området får en ny identitet kopplat till
stadsmiljö, vid vatten, bostäder och service.
Planen innebär en viss storskalighet, offentlig
verksamhet, få men stora offentliga ytor och
liten privat sfär, vilket kan bidra till anonymitet
och motverka hembygdskänslan.
Planeringen innebär ett aktivt ställningstagande
att prioritera gående vid t.ex. val av
parkeringsplatser och utformning av
gatumiljöer. Det finns dock risk för smala
passager vid vattnet som ska rymma både
gång- och cykeltrafikanter. Trygghetsutformning
är viktigt för måluppfyllnaden och stödjer
jämställdhet.
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Mötesplatser, målpunkter
och välkomnande entré

Bedömning
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Planförslagets intentioner innebär en stadsmiljö som bidrar till positiva konsekvenser för flera
olika sociala aspekter. Genom att vidta åtgärder som föreslagits i denna SKB kan de positiva
konsekvenserna förstärkas och synliggöras än mer, samtidigt som utpekade risker kan
minimeras. Dessa förslag inkluderar ageranden utanför detaljplaneprocessen.
Detaljutformningen av bebyggelsen samt de olika rummen spelar en stor roll i hur
konsekvenserna blir i planens genomförande. Även samverkan mellan olika aktörer är viktigt för
områdets utveckling.
För att området ska upplevas som attraktivt, tryggt och spännande krävs det ett långsiktigt
omhändertagande av både dess privata och offentliga rum under driftskedet. För att möjliggöra
detta behöver olika aktörer bidra och samverka.
Genom att dela information om detaljplanens utformning, innehåll samt dess planerings- och
byggprocess kan människors farhågor kopplat till exempelvis områdets markföroreningar
minskas. De dialoger som påbörjats i arbetet med Kolkajen-Ropsten bör fullföljas i den fortsatta
planeringen, för att säkerställa en påverkansmöjlighet och förankring hos allmänheten.
Genom att aktivt arbeta med jämställdhetsperspektivet kan planen bidra till en jämställd
samhällsutveckling. Tips och råd på hur detta kan hanteras i planprocessen går att få i Boverkets
skrift Jämna steg: checklista för jämställdhet i fysisk planering. Att värdera även den privata sfären
högt i planeringen av den fysiska miljön samt att ha ett medvetet vardagslivsperspektiv i
planeringsarbetet kan också bidra till ökad jämställdhet. Det kan handla exempelvis om placering
av arbetsplatser, bostäder, förskola, park och lekplats, service och transportsätt. Översiktligt tycks
planen ge förutsättningar för ett bra utbud på verksamheter och till viss del arbetsplatser.

Uppfyllnad

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Åtgärd

Trygghet

+ Intention till
barnanpassning
och tillgänglighet
runt arenan finns.
+ Det finns
potential för
många människor i
närmiljön.
+ Långa siktlinjer,
bl.a. från Ropsten
till vatten och
vattenarena, samt
från gasverksområdet ut mot
vattenarena och
vattnet.
- Rädsla finns att
oavsiktligt trilla i
vattnet och risk för

+ Vattenrummen
upplevs vara
överblickbara.
- Risk för att
oavsiktligt trilla i
och risk för
drunkning (t.ex.
äldre, barn och de
som har brist på
simkunskap).
- Risk för att
vattenrummen
upplevs som
stökiga och röriga
med många
aktiviteter (t.ex.
båtar och
vattenskotrar).

Inte applicerbar.

> Belysning
> Ytterligare
öppenhet och
långa siktlinjer
> Möjlighet till att
ändra färdväg eller
sida av gatan ifall
behov finns
> Staket vid kajer
alternativ tydlig
utformning av
vattennära zoner
> Inbjudande
mötesplatser,
öppna för olika
slags målgrupper.
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4.2 Maxa upplevelsen av vattnet
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Identitet

+/- Särskiljande
identitet då vattnet
är unikt.
Vattenrummen kan
både stärka
identiteten och
vara exkluderande
för vissa grupper
(barn, ickesimkunniga, äldre
tonåringar m fl).
Här kommer
säkerhet och
trygghet i fokus.

+ Vattenrummet är
karaktärsgivande.
+ Vattenrummet är
en stor målpunkt
och som kan
skapa en öppen
identitet som inte
exkluderar.
+ Historisk
förankring med
kajkant, mötet med
vattnet och
enskilda objekt
som bevaras.
- Stor kontrast mot
tidigare identitet,
även till gamla
Hjorthagen, vilket
kan kännas
främmande.

+ Mål för utflykter
kopplat till
vattenrummet
liknande
skärgårdsmiljöer.
+ Stockholms
signum som
vattenstad stärks.

>God infrastruktur
(t. ex. båtar) och
tillgänglighet.
>Information som
vägledning och
historisk förankring
>Zoner där den
fysiska
utformningen
lockar olika
grupper.
> Olika typer av
events kopplat till
vattenrummen

Mötesplats
och
integration

+ Många
möjligheter till
möten mellan
många olika
målgrupper nära
vattenrummet.

+ Många
möjligheter till
möten nära
vattenrummet.

+ Många
möjligheter till
möten nära
vattenrummet.

> God gestaltning

Tillgänglig
het

+ Möjlighet att
komma nära
vattnet.
- Risk för
begränsad
tillgänglighet till
vattnet för vissa.

+ Möjlighet även
för människor från
kringliggande
stadsdelar att
komma nära
vattnet.

+ Vattnet öppnas
upp för staden.
+Området kan
förbättra
tillgängligheten till
Kungliga
Nationalstadspark
en.

> God utformning
för att garantera
en god
tillgänglighet till
vattenrummen.
> Ramper,
lutningar,
avgränsningar och
besöksparkering

och en attraktiv
utformning av
vattenrummet
> Aktiviteter som
attraherar olika
målgrupper
> Välutformade
mindre
rumsbildningar
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drunkning (t.ex.
äldre, barn och de
som har brist på
simkunskap).
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- Vissa vattennära
stråk bedöms vara
smala

för cyklar och bilar
är exempel på
fysiska åtgärder
> Tydliga och
upplysta gångstråk
och cykelvägar

Den planerade vattenarenan, kajerna och vattenmiljöerna vid Kolkajen-Ropsten innebär att
mötesplatser vid vattnet skapas och tillgängliggörs för allmänheten. Detta bedöms bidra till ett
ökat folkliv och därmed ökad trygghet i området. Vattenrummet är särpräglande vilket möjliggör
en stark identitet för planområdet. Utformningen av olika stadsrum, typ av kommersiell näring
som restauranger, caféer samt upplevelsen av vattenarenans säkerhet är dock faktorer att beakta
i det fortsatta arbetet.
Det finns en risk att människor, såsom småbarnsföräldrar och grupper med bristande
simkunskap/simförmåga, upplever vattenmiljöerna som otrygga. Denna oro bekräftas av flera
respondenter från fokusgrupperna. En bidragande orsak till oron är Kolkajens gamla identitet
kopplat till Gasverkets verksamhet. Många respondenter uttryckte farhågor om att marken samt
vattnet är förorenade och att de därför inte skulle vilja vistas vid eller i vattnet eller låta sina barn
göra det. Detta påvisar att attityder kan komma att styra folks beteende trots att den fysiska
möjligheten till olika aktiviteter inte är begränsande.

Att skapa förutsättningar för många olika målgrupper att vistas i området är önskvärt ur
integrationsperspektiv. Oavsett härkomst, ålder, kör, religion och så vidare kan vattenrummet
locka och vara attraktivt. I blandningen av målgrupper kan det dock också uppstå krockar med
målgrupper som har olika behov och önskemål. Detta kräver planering kring var olika slags
aktiviteter möjliggörs. Det kan vara önskvärt med anpassade rumsligheter för vissa målgrupper,
till exempel de yngsta barnen och deras vattenlek. Samtidigt är det ur ett integrationsperspektiv
viktigt att tillåta olika målgrupper att blandas i samma miljö. En allt för stark målgruppsanpassning
kan därför snarare motverka integration. En välavvägd detaljutformning som tillmötesgår många
behov som är gemensamma för flera målgrupper kan stimulera en samvaro av flertalet
människor.
Åtgärdsförslag
Planförslaget har ett stort fokus på olika aktiviteter kring och i vatten. Det är därför viktigt att
säkerställa boende och besökares trygghet vid och i vattnet. Fysiska barriärer kan vara effektivt
för att förhindra fallolyckor nära vatten. Dock kan sådana barriärer även vara kontraproduktiva –
att det kan locka till lek, att klättra på och över. Därför bör även en tydlig utformning av vattennära
zoner göras även med andra medel så att man uppmärksammas på att man närmar sig vattnet.
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Kring vattenrummen finns flera gator, gångstråk och cykelstråk. Vissa av stråken bedöms vara
smala. Med vatten på en eller båda sidor kan det komma att upplevas som riskfyllt att mötas och
samsas. För att öka tryggheten bör det finnas alternativa vägar, i både ljus och i mörker. Det
bedöms finnas till stor utsträckning i planen men dock kan vissa stråk uppfattas som smala och
utan möjlighet att till exempel byta sida av gatan.
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Förutom fysiska åtgärder kopplat till utformning och design kan åtgärder kopplat till exempelvis
information och kommunikation behövas. Detta för att öka medvetenheten om åtgärder som görs
för att hantera mark- och vattenföroreningar samt om till exempel vattenarenans funktion. Dessa
åtgärder kan bidra till att farhågor kopplat till områdets gamla identitet minskar. Förslag från
dialogerna har varit skyltar vid badplatser och information i lokaltidning.
För att uppnå ett mer jämlikt tillträde till vattenrummet är det av stor vikt att inte endast
kommersiella aktiviteter finns där, utan att bada, flanera, åskådning av publik, gestaltning görs
välkomnande utan anspråk på monetära krav. Avgiftsfria aktiviteter, som exempelvis det tänkta
badet, är en viktig del i att skapa aktiviteter för alla. Aktiviteter är för barn kan t. ex. vara att skapa
din egen båt och segeltävla, flaskpost och så vidare. För vuxna kan segelbåts-/isjaktuppvisning
och skridskotävling för vuxna vara exempel.
Ett sätt att skapa tillträde för olika målgrupper kan också vara att utforma vattenrummet eller
snarare utrymmet vid vattnet i ”zoner” (aktiva och lugnare delar). För detta kan träd, olika
sittplatser och skapandet av små rum troligen göra det intimare och om så önskas mer
avskärmande. Dock bör en sådan avskärmning utformas så att det inte minska överblickbarheten
och därmed tryggheten. Lugna solplatser, grunda bad, breda lättillgängliga trappor ned i vattnet,
djupare delar med dykmöjligheter och eventuella hopptorn lockar en variation av människor.
Detaljplanen bedöms inte utgöra något hinder för att detta skulle kunna uppnås.
För att arbeta med jämställdhetsperspektiv vid vattenarenan kan eftertanke behövas kring
utformning så som god belysning, typ av kommersiell näring vid vattenarenan (se 5.2 nedan) och
erbjudna aktiviteter vid vattnet. Tillgänglighet i form av hur man tar sig till vattenarenan påverkar
jämställdheten. Till exempel bör det finnas god tillgänglighet på välutformade cykelparkeringar,
tydliga och belysta gångstråk och cykelvägar och skyltning för god orienterbarhet.

Uppfyllnad

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Åtgärd

Trygghet

+ Lokala
målpunkter.
+ Ökad social
kontroll
+ Upplevd trygghet
vid t.ex.
vattenarenan
genom blandning
av aktiviteter i
husen runtom som
kan leda till mer
folkliv.
- Risk för krockar
mellan olika
målgrupper med
olika behov, vilket

+ Planen bedöms
ge målpunkter
som kompletterar
närliggande
stadsdelar.
+ Planen ger
förutsättning för
både dag- och
nattbefolkning,
vilket ger att
rörelse kan finnas
under dygnets alla
timmar.

+/- Utformningen
av Ropsten
påverkar huruvida
det känns tryggt
att åka kollektivt till
t.ex. Lidingö.

> Innehållet och
utformningen av
mötesplatserna är
viktigt för områdets
användning.
> God
överblickbarhet
och belysning.
> Mötesplatser
som attraherar
flera olika
målgrupper, t.ex.
olika
åldersgrupper, bör
skapas.
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4.3 Mötesplats, målpunkt och välkomnande entré

LE \\sestofs010\projekt\1174\1157718\000\10 arbetsmtrl_dok\skb\rapport\20160502 efter granskning\skb kolkajen_ropsten 2016-05-02_till emma.docx

> Hög standard på
skötsel
> Säkerställ långa
siktlinjer
> Ombyggnad av
Fortums fasad mot
Ropsten

Rekreation
och
folkhälsa

+ God möjlighet till
rekreation, olika
aktiviteter och lek
skapas.
+ Kopplingen till
Nationalstadspark
en utvecklas.
- Det bedöms
finnas för få
grönytor, vilket kan
resultera i hårt
slitage på de ytor
som finns.
- Förskolegårdarna
bedöms vara för
små jämfört med
andra nybyggda
motsvarande
områden samt
Boverkets råd.

+ Ökad möjlighet
till rekreation,
vilket kompletterar
närliggande
områden.
+ Tillskapande av
parkområden.
+ Kopplingen till
Nationalstadspark
en utvecklas.
+ Grönytefaktorn
kan ha bidragit till
ytor för rekreation.

+ Nya målpunkter
för staden (både
entrén till
Nationalstadspark
en samt tillgången
till vattnet).

> Fler grönytor på
kvartersmark.
> Säkerställ alla
gruppers
användning av
parker och närhet
till gröna ytor,
eftersom vissa kan
ha det svårt att ta
sig långt bort.
Detaljutformning
viktigt.
> Tillgängliggör
utrustning för
aktivitet, t.ex.
båtuthyrning,
skridskouthyrning.
> Hög standard på
skötsel
> Säkerställ lekyta
för barn och
förskoleverksamhe
t.

Identitet

+ En högre
stadsmässig entré
jämfört med idag,
både fysiskt och
kvalitetsmässigt.
+ Identiteten sätts
till hög grad
genom de
särpräglade
mötesplatserna,
såsom torget,
parkerna och
vattenarenan.

+ Möjlighet till
tydlig entré.
+ Möjlighet till nysa
mötesplatser som
till viss del
kompletterar
närliggande
områden
- Risk för identitet
med en prägel av
stark övre
medelklass, vilket
kan resultera i att
olika grupper inte

+ Karakteristiska
målpunkter.
- Risk för identitet
med en prägel av
stark övre
medelklass, vilket
kan resultera i att
olika grupper inte
känner sig hemma
här och därmed
inte möts här.

> Utformningen av
byggnaderna och
kvarteren bör ske
med fokus i
ögonhöjd (både
barns och vuxnas).
> Förlägg
händelser och
evenemang i
området.
> Arbeta med
trygghet och
mötesplatser för
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kan skapa
otrygghet.
- Fortums
värmeverk är
omringat av
stängsel och
mörka platser,
vilket kan upplevas
som otryggt.
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att främja
mångfald

Mötesplats
och
integration

+ Karakteristiska
målpunkter som
inte dubblerar utan
kompletterar.
- Risk för att det är
de som bor och
arbetar i området
som kommer att
prägla
användandet av
det, dvs. en viss
målgrupp kommer
att använda
mötesplatserna.

+ Säregna
målpunkter som
inte dubblerar utan
kompletterar.
- Risk för en
bristfällig
integration mellan
stadsdelar och
socioekonomisk
diversitet.

+ Unika
målpunkter som
inte dubblerar utan
kompletterar för
turism.
+ Ett nytt område
med
hållbarhetsprofil
kan i början locka
besökare både
från staden och
från utlandet.

> Utformningen
och innehållet i
parkerna bör
skapa
mötesplatser och
möjligheter för
integration, dvs.
jobba med
befolkningsdiversit
et.
> Om möjligt, styr
lägenhetsstorlekar
och upplåtelseform
för ökad
befolkningsdiversit
et

Tillgänglig
het

+ Begränsad
biltrafik och
utformning för
gående skapar
tillgänglighet för
gående.
- Bristande
bussförbindelse
innebär brist i
tillgängligheten.
- Värmeverket
utgör en barriär

+ Närhet till
tunnelbana och
spårväg
- Dålig
kollektivtrafikförsör
jning med buss
och otillgänglig
entré till
tunnelbanan från
en del håll.
- /+Tillgänglighet
Hjorthagsberget är
en välkänd

+ Närhet till
tunnelbanan.
+ Området blir
tillgängligt
- Parkering en bit
bort från
målpunkterna
(t.ex. bostäderna,
vattenarenan)
minskar
tillgängligheten för
vissa grupper.

> På längre sikt
bör en utvecklad
kollektivtrafikförsörjning
premieras.
>Tydlig skyltning
(symboler och/eller
text) som
underlättar
orienteringen i
området.
> Attraktiva
parkeringsplatser
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känner sig hemma
här och därmed
inte möts här.
- Risk för att
området enbart
kommer att
uppfattas som
bostadsområde
och inte som ett
område för
aktiviteter och
shopping, vilket
kan leda till att
människor från
omkringliggande
områden inte ser
planområdet som
en attraktiv
målpunkt.
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centralt i
entréområdet.

utmaning. Blir
dock bättre med
planförslaget.

för besökare
(främst cykel).

Analys
Planförslaget innebär att Kolkajen-Ropsten har goda förutsättningar att utvecklas till en levande
och attraktiv stadsmiljö.
Detaljplanen är till stor del uppbyggd kring möten. Planområdet kommer att innehålla flera olika
mötesplatser för olika målgrupper samt kopplingar mellan de olika mötesplatserna, vilket ger
förutsättningar att skapa mer liv och rörelse i området. Mötesplatserna bedöms komplettera
närområdet väl. Planförslaget skulle kunna bidra till att skapa god trygghet i området i och med
fler aktiviteter, fler målpunkter och ökad social kontroll i området.
De publika platserna är viktiga hörnstenar i planen. De ska attrahera olika människor och skapa
orienterbarhet i området. Denna aspekt är viktig för att uppleva trygghet. Inte minst är
jämställdhetsperspektivet betydelsefullt att beakta vid skapande av offentliga rum: vems intressen
premieras och på vilket sätt tillser man både mäns och kvinnors önskemål? Eftersom kvinnor
fortfarande i större utsträckning än män befinner sig i eller nära sin bostad och utför en större del
av de sysslor som kopplas till hemmet45 blir närmiljön extra viktig att utforma väl ur ett
jämställdhetsperspektiv. Rätt placerad belysning, gång och cykelvägar som upplevs trafikerade
och ljusa samt frånvaro av folktomma platser och gaturum är betydelsefullt för trygghet och
jämlikhet. Även närområdets servicefunktioner har en stor roll för hur vardagslivet upplevs. Planen
bedöms ge goda förutsättningar för en stadsbebyggelse med närhet till ett brett serviceutbud,
goda gångstråk, större mötesplatser och nära spårbunden kollektivtrafik. Folkliv och
verksamheter i bottenplan kommer att öka känslan av att vara sedd och upplevelsen av trygghet.

God framkomlighet till grönområden påverkar hur grönområdena används. Den fysiska
kopplingen mellan Nationalstadsparken och Hjorthagen förbättras i detaljplanen, vilket även kan
öka medvetenheten om områdena och därmed antalet besökare i dessa. I framtagandet av
planen har grönytefaktorn använts som ett verktyg för att säkerställa en viss kvalitet och på andel
av grönytor. Detta kan vara ett effektivt verktyg för att arbeta även med gröna rekreationsytor.
Det stora antalet människor som kommer att bosätta sig i området kan leda till krockar mellan
olika målgruppers behov, som till exempel äldre barn och yngre barn eller äldre och ungdomar,
vilket kan skapa en otrygghet. För mötesplatser och offentliga rum behöver olika målgruppers
önskemål balanseras för att inte skapa eller reproducera oönskade hierarkier. En konsekvens
som kan uppstå ifall vattenrummet blir välanvänt är att det kan innebära folkliv även på dygnets
sena timmar, mer risk för till exempel bullerstörning för närliggande bostäder.

45

Boverket (2010) Plats för trygghet.
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Det är även viktigt att göra inbjudande, spännande arkitektur och intressanta omhändertagna
smårum i stadsväven för att göra området attraktivt och skapa ett flöde av människor. Sådana
mindre rumsbildningar är svåra att identifiera i detaljplanen. Möjlighet kan bryggorna komma att
utgöra sådana.
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En levande stadsmiljö skapar identitet. Det finns dock en risk att målpunkterna inte anses vara
tillräckligt unika, det vill säga aktiviteter som inte finns någon annanstans i Stockholmsområdet,
för att locka besökare från olika stadsdelar. Trots flera mötesplatser finns det därmed en risk att
området kommer att uppfattas som ett bostadsområde och att mötesplatserna därmed kommer
att användas främst av de som bor i området. Beroende på utbudet i Gasverksområdet kan det
ändå finnas potential att platserna kan bli målpunkter tillsammans med Gasverksområdet.
Ur folkhälso- och rekreationsperspektiv blir tillträde till de offentliga rummen viktiga, inte minst
parker och ytor vid vattnet. Här spelar utformning, gestaltning och dialog betydande roll för att
olika målgrupper ska känna sig välkomna att ta del av rummet. Pojkar och flickor har generellt till
exempel olika behov och önskemål när det gäller spontanidrott. Undersökningar har till exempel
visat att 80 % av användarna av spontanidrottsplatser är killar46. Ett medvetet
jämställdhetsperspektiv vid utformningen av parker och lekytor bidrar till att tjejer och killar kan
använda de offentliga ytorna lika mycket.
Planerna tycks peka på att det inom planområdena finns låga värden för rekreation och den
aspekten av folkhälsa. Att skapa goda förutsättningar till promenader och cykelvägar samt
underlätta tillgängligheten till blåområdet samt Nationalstadsparken väger därför tungt.

Enligt Boverket ska dock lek, rekreation och fysisk och pedagogisk aktivitet rymmas inom friytan
för den verksamhet som friytan är avsedd för. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet
eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden.
Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god
ljudkvalitet. Friytan bör också placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som innehåller lokaler
för förskola48. Ett rimligt mått utifrån antalet barn, enligt Boverket, beräknas vara 40 m² friyta per
barn i förskolan49. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m².
På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Tidigare studier från skolgårdar visar att
barn blir stressade om deras behov av friyta inte tillgodoses. 50 Forskning om skolgårdar och barns
fysiska aktivitet har även visat att på skolgårdar som är små, är pojkar fysiskt aktiva, medan flickor
är stillastående. På större skolgårdar är flickor däremot fysiskt aktiva i samma utsträckning som
pojkar, då konkurrensen om utrymmet är mindre51. Detaljplanens utformning bedöms inte följa
gällande riktlinjer utan förlitar sig på tillgången till de offentliga grönytorna.

46

Göteborgs stad (2014) Parker och naturområden – riktlinjer för jämställdhetsarbete.
Boverket & Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av
skolans och förskolans utemiljö. Rapport 2015:8.
48
Boverket (2015) Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamhet.
49 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/krav-patomter/friyta-for-lek-och-utevistelse-for-forskolor-och-skolor/
50
Boverket & Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av
skolans och förskolans utemiljö. Rapport 2015:8.
51
Göteborgs stad (2014) Parker och naturområden – riktlinjer för jämställdhetsarbete.
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Flera respondenter under dialogprocesserna menade att de kan tänka sig att flytta från
Hjorthagens äldre lägenheter till de nya, då dessa är större. Detta kan peka på att området är
attraktivt för befintliga eller blivande barnfamiljer. I föreliggande plan är ytorna för förskolor dock
begränsade. Storleken på friytor, så som förskolegårdar, är en viktig aspekt för barns
välbefinnande47. I dagsläget saknar Stockholms stad riktlinjer vad gäller storlekar på skolgårdar.
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Det begränsade ytorna för förskolegårdarna kan därmed också medföra ett ökat användande av
bland annat närliggande parker för dessa målgrupper. Det långa avståndet från till exempel
planområdets nordöstra punkt till stadsdelsparken kan dock göra parken otillgänglig för barn. Ur
ett barnperspektiv kan vattenrummet utgöra en barriär, speciellt för mindre barn. Vatten kan i
detta hänseende inte ersätta parkmark som lekyta.

Åtgärdsförslag
För att utveckla planområdet till en mötesplats i Stockholm behöver unika aktiviteter samt
tillgängligheten till och inom området utvecklas. Mötesplatsernas innehåll och utformning i detalj
är avgörande aspekter för vilka grupper som lockas till områdena och bör beaktas i den fortsatta
planeringen. Mötesplatserna behöver ha olika kvaliteter. Skolor, parker och serviceinrättningar
kan användas som mötesplatser för att skapa integration mellan många olika målgrupper. Här
behöver behov som speglar män-kvinnor, barn i lika åldrar, seniorer, med flera tas hänsyn till. Det
kan handla om enkla saker som var parkbänkar placeras som såväl äldre som små barn kan
behöva, planteringar som erbjuder ett ögonfång utan att vara exkluderande och avskiljande,
förläggande och utformning av gångstråk inte enbart för tillgänglighet utan också för att skapa
möten.
Som tidigare nämnts är parker och gångvägar viktiga att tänka på vid belysning och siktlinjer för
att undvika dolda kurvor och mörka hörn. Det finns några gemensamma kännetecken för platser
som upplevs som trygga. De är platser som:

Mötesplatser är också den tänkta kommersiella servicen i de båda områdena. För att tillse olika
gruppers behov behöver etablering ske med medvetenhet. Vilken typ av restauranger och caféer
som etableras här påverkar vilken målgrupp som attraheras. Här kan man arbeta med
kravställning för att vända sig till ”rätt” aktörer eller till och med skapa ett riktat erbjudande. Barer
och restauranger med sportprägel vänder sig till en sorts målgrupp, caféer med tydlig musikstil
vänder sig till en typ av målgrupp och caféer med lekhörnor lockar familjer.
För att möjliggöra möten mellan olika människor är också förekomsten av icke-kommersiella
lokaler och platser mycket viktigt. Att skapa möjlighet för bland annat cykelverkstad i närheten av
luftpump och cykelparkering, möjlighet till läsplatser i det offentliga rummet och olika
föreningslokaler kan här vara exempel på sådana mötesplatser.
Ett barnperspektiv krävs för att utveckla tillräckligt stora ytor på förskolegårdar, parker och andra
lekplatser. Ett samnyttjande utöver det som finns inom den egna förskolegården bör möjliggöras.
Förskolegårdar behöver vara placerade så att barn ska kunna gå tryggt och säkert till intilliggande
offentliga lekplatser.
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• går att överblicka
• ger kontakt med omgivningen
• är befolkade
• går att orientera sig i
• blandar vägar och bebyggelse
• är välskötta
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Uppfyllnad

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Åtgärd

Trygghet

+Fler människor i
rörelse skapar
trygghet.
- Delar av
planförslagen,
t.ex. vid Ropsten
och de högre
husen mot
broarna, har en
storskalighet som
kan ge risk för
anonymitet och att
människor inte
känner sina
grannar.

+Fler människor i
rörelse skapar
trygghet.
- Delar av
planförslagen,
t.ex. vid Ropsten
och de högre
husen mot
broarna, har en
storskalighet som
kan ge risk för
anonymitet och att
människor inte
känner sina
grannar.

Inte applicerbar.

> Trygghet kopplat
till boende – fönster
åt alla håll, inga
slutna fasader.
> Innergårdar som
är överblickbara.
> Områdets
utformning och
funktioner behöver
upplevas
tillgängliga och
inkluderande för
målgrupper med
olika intressen och
behov.

Rekreation
och
folkhälsa

+ Närheten till
vatten och
Nationalstadspark
en ger möjligheter
till rekreation för
de boende.

+ Närheten till
vatten och
Nationalstadspark
en ger möjligheter
till rekreation för
stadsdelen.

+ Närheten till
vatten och
Nationalstadspark
en ger möjligheter
till rekreation för
fler i staden.

> Utveckla även
kopplingen till
Hjorthagsberget,
för att t.ex. kunna
jogga eller gå på
berget och vid
bostadsområdena,
även när det är
mörkt.
> Utveckla
möjligheten till att
vara delaktig i sin
närmiljö, t.ex.
odling..

Identitet

+ Många
verksamheter kan
inge känslan av
hemvist och
identitet både för
boende och
verksamhetsutöva
re. Olika identitet
skapas beroende

+ En egen identitet
skapas. Norra
Djurgårdsstaden
kan få en identitet
som ett nytt och
hållbart
bostadsområde på
gammal
industrimark, likt

+ Närheten till
vatten och
Nationalstadspark
en kan sätta sin
tydliga prägel för
en urban
hembygd.
+ Området sätter
ny prägel till

> Aktiviteter i
området för att
skapa en
gemenskap med
t.ex. grannar och
verksamheter i
området.
> Ha evenemang i
området med
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4.4 Urban hembygd
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Hammarby
Sjöstad.
+ Närheten till
vatten och
Nationalstadspark
en kan sätta sin
tydliga prägel för
en urban
hembygd.
+ Framtida
befolkningsökning
pekar på behov av
lägenheter för
familjer samt
unga. Planen
stödjer detta
genom att
innehålla bl.a.
studentbostäder.
+ Bevarande av
vissa
kulturmiljövärden
är positivt för
områdets
historiska
läsbarhet.
- Den nya
stadsmiljön och
urbana
hembygden
suddar ut stora
delar av områdets
befintliga karaktär
och därmed även
identitet.
- Risk för att
området skiljer sig
allt för mycket för
att kopplas ihop
med gamla
delarna i
Hjorthagen.

knutpunkten
Ropsten
- Risk för att
området enbart
kommer att
uppfattas som
bostadsområde
och inte som ett
område för
aktiviteter och
shopping.
+/- Identiteten av
ett nytt
bostadsområde för
en övre
medelklass skapar
risk för att den
urbana
hembygden inte
blir för alla.

”hembygdskänsla”,
t.ex.
marknader/matmar
knader. Kan även
locka andra till
området.
> Jobba med
känsla av
småskalighet och
möjlighet till eget
inflytande över en
plats, t.ex. odlingar.
> Barriärerna
såsom
värmepumpen
behöver arbetas
med mer konkret;
tydliga siktlinjer,
förbindelsestråk
som upplevs
lättillgängliga och
entréer för att binda
ihop områdena
> Utveckla
kopplingar och
gemensamma
mötesplatser som
kan knyta samman
gamla Hjorthagen
och Norra
Djurgårdsstaden.

+ Fler
mötesplatser
skapas.

+ Mötesplatser
som kompletterar
stadsdelen
skapas.

+ Fler
mötesplatser
skapas
- Risk för att
området får en

> Arbeta med
upplåtelseformer
och
lägenhetsstorlek för
att skapa diversitet.
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Mötesplats
och
integration

på vilka
verksamheter som
tillkommer.
+ Närheten till
vatten och
Nationalstadspark
en kan sätta sin
tydliga prägel för
en urban
hembygd.
- Risk finns för
anonymitet i de
storskaliga delarna
av planområdet.
Kan bli svårt att
skapa känsla av
hembygd och
förankring.

LE \\sestofs010\projekt\1174\1157718\000\10 arbetsmtrl_dok\skb\rapport\20160502 efter granskning\skb kolkajen_ropsten 2016-05-02_till emma.docx

- Risk för att
Kolkajen-Ropsten
och Hjorthagen blir
egen ö och inte
binds ihop med
t.ex. Södra Värtan.
- Risk för att
området får en
homogen
befolkning, att
området inte
uppfattas som en
urban hembygd för
alla.

homogen
befolkning och ett
segregerat
område i staden.

> Områdets/mötesplatsernas
detaljutformning
och funktioner
behöver upplevas
tillgängliga och
inkluderande för
flera olika
målgrupper, t.ex. ur
ett
genderperspektiv.
> Marknadsföring
för att bidra till att
skapa identitet.

+ Området
upplevs som
tillgängligt, med
fokus på gående
och cyklister.
+ Det finns stor
tillgänglighet till
närliggande
service och
rekreation.
- Risk för
bristfälligt antal
parkeringsplatser
för besökare.

+ Området blir
tillgängligt och en
del av stadsdelen.
+ Området ger en
starkare koppling
till knutpunkten
Ropsten än idag.
- Risk för
bristfälligt antal
parkeringsplatser
för besökare.

+ Planen innebär
en förbättring av
tillgängligheten
mellan Stockholms
stad och
omkringliggande
områden, såsom
Lidingö.
+ Planen stödjer
underlag för
exempelvis
samhällsfunktioner
som även
omkringliggande
områden kan
utnyttja.
- Risk för
bristfälligt antal
parkeringsplatser
för besökare.

> Utveckla
kollektivtrafiken
tillsammans med
ansvariga aktörer
och myndigheter.
> Trygghetsfaktorer
är viktiga, så som
öppenhet, stråk i
centrala befolkade
delar och
belysning.
> Möjlighet till
parkering i
närheten (främst
cykel, även bil)

Analys
Likt i analysen om mötesplatser bedöms de boende ha tillgång till service i planområdet och
beroende på vad de olika lokalerna fylls med kan denna service bli mångsidig. Detta är, som
tidigare sagts, även viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Flera intervjupersoner har påpekat att
planförslaget ser ut som ett inbjudande boendeområde. Området kommer att få mer liv och
rörelse under en stor del av dygnets alla timmar, vilket borde leda till att den upplevda tryggheten
i området förbättras. Området kommer att få en ny identitet och synliggörs i samband med
stadsutvecklingsprojektets framskridande. Att planområdet är direkt angränsande till Kungliga
nationalstadsparken vid Husarviken bidrar till områdets identitet. Även vattenfronten och
gasverksområdet stärker områdets identitet.
Identiteten skapas också av vilka människor som bor och delvis besöker området. Ifall
detaljplanens bestämmelser skapar en urban hembygd för ”alla” är dock oklart. Bostadspriser på
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Tillgänglig
het

+ Mötesplatser
med olika innehåll
skapas.
- Risk för att
området får en
homogen
befolkning.
- Risk för att
området inte
uppfattas som en
urban hembygd för
alla.
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nyproduktion och utformningen av planförslaget riskerar locka en homogen socioekonomisk
grupp. Statistiken visar att Hjorthagen-Värtahamnen idag är en förhållandevis välmående del av
staden med yrkesgrupper bland både män och kvinnor, som till stor del är välutbildade och
tämligen välbeställda. Det bedöms som troligt att Kolkajen-Ropsten kommer att bebos av liknande
kategori av invånare, med undantag från studentbostäderna. Vanligast i närområdet idag är
mindre bostäder, men med byggnation av något större bostäder skulle även familjer lockas i större
utsträckning. Detta påverkar i riktning av en urban hembygd som är ekonomiskt homogen, men
möjligen med större heterogenitet i ålder.
Om tillgängligheten via kollektivtrafik i form av buss samt cykelparkering blir otillräcklig i ett
långsiktigt perspektiv riskerar området att inte stödja en jämlik och jämställd samhällsbyggnad.
Även besökare kan komma att utgöra en utesluten grupp.
Planförslagens storskalighet kan bidra till en viss anonymitet i området, vilket kan motverka en
känsla av hembygd. Det bedöms även vara problematiskt att skapa en gemensam identitet för
hela Norra Djurgårdsstaden, eftersom det finns fysiska och mentala barriärer mellan Hjorthagen,
gamla Hjorthagen och Södra Värtan.
Traditionellt inom planering har det offentliga perspektivet främjats till nackdel för det privata. Man
har även traditionellt kopplar det offentliga rummet till manlighet och det privata till kvinnlighet
vilket har lett till en ojämlik samhällsplanering. I detaljplanen finns stort fokus på att stödja de
offentliga rummen och deras funktion, att fylla de offentliga ytorna med liv och innehåll.
Utformningen av de mer privata rummen styrs inte lika aktivt och det finns en risk för att detta kan
leda till att de ytorna inte prioriteras på samma sätt. Detta kan spegla av sig i upplevelsen av
trygghet/otrygghet, trivsel och attraktivitet av de mer privata rummen.
Identitet skapas av vad som för människor samman i området, karaktären på målpunkter och
områdets utformning. Som skrivet tidigare så kan aktiviteter och event öppna upp och vara
inbjudande för människor utanför stadsdelen. Målpunkterna i planområdet bedöms inte vara
tillräckligt unika för att locka folk ifrån andra delar av staden, bland annat baserat på de inkomna
dialogsvaren. För att skapa möjligheter till socioekonomisk blandning krävs ett aktivt handlande
och medvetet tänkande, från både Stockholms stad och andra aktörer.

Ett sätt att skapa trygghet och därmed en känsla av tillhörighet och hemtrevnad samt trygghet är
att komma till ett bostadsområde och känna sig välkommen. Ljussättning, tydliga
orienteringstavlor, god skötsel och snöröjning som inte blockerar andra stråk är exempel på
positiva åtgärder. Även `fasad- och entréutformning till den egna bostaden bidrar till känslan av
området och trygghet. Detta är viktigt att tänka på även i ett jämställdhetsperspektiv 52.
Genom att med hjälp av olika markeringar skilja bostadens entré från gården, gatan och den
omgivande miljön kan en zon skapas där de som bor i trapphuset kan förvänta sig att känna igen
de flesta som passerar53.
Liksom för att stärka integration som urban hembygd kan med fördel event förläggas hit.
Med till exempel julmarknad, loppis, bondens dag, konstutställningar, temainriktade visningar och
stadsvandringar kan uppmärksamhet dras till området. Det kan stärka känslan av en hembygd
som har stadskvaliteter med såväl boende som externa besökare.
52
53

Boverket (2010) Plats för trygghet.
Boverket (2010) Plats för trygghet.
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Åtgärdsförslag
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Event och tillställningar med mer lokal prägel, till exempel barns konst och stadsodling stärker
också gemensamhetskänslan i området, vilket är viktigt för upplevelsen av hembygd. Dessa typer
av event är också betydelsefulla då de inte kräver stark köpkraft. Som nämnts ovan krävs
samarbeten med många andra aktörer än staden, till exempel aktörer i Gasverksområdet, kontor,
handel, kultur med mera.

Aspekt

Närmiljö

Stadsdel

Stad

Åtgärd

Trygghet

+ Bilbegränsat,
vilket kan bidra till
en upplevd
trygghet och till
trafiksäkerheten.
+ Planförslaget är
utformade med
fokus på ett
gåendeperspektiv.
- Olika behov för
gående och
cyklister kan
skapa konflikter
på
kvartersgatorna.

+ Ökad trygghet
då området
öppnas upp,
omhändertas,
gestaltas och
befolkas.

Inte
applicerbar.

> Besöksparkeringen
för cyklar och till viss
del för bilar bör
utvecklas och
tydliggöras.
> Gestalta
parkeringslösningen i
bergrummet samt
gångväg dit/därifrån
utifrån
trygghetsperspektiv
> Separera gång- och
cykeltrafik i största
möjliga mån

+ Gågator och
cykelstråk skapar
incitament för
rekreation.
+ Ökad
tillgänglighet till
närliggande
rekreationsområd
en
- Få identifierade
ytor för lek

+ Gågator skapar
incitament för
rekreation.
Gatorna utformas
med fokus på
vistelse och väl
fungerande stråk
snarare än
transportyta.

+ Staden får
ytterligare en
entré till
Nationalstadsp
arken, vilket
t.ex. gående
kan använda.

> Säkerställa
tillgängligheten till
gångvägar under
byggtiden.
> Locka till
användning av väl
gestaltade vackra,
intressanta och trygga
gångvägar.
> Tydliggör genom
skyltning entrén till
Nationalstadsparken,
gasverksområdet och
vattenrummet.

Rekreation
och
folkhälsa

- Långt att gå till
garaget från
planområdet.
- Garagemiljön kan
upplevas som
otrygg ur
trafiksynpunkt
- Risk för
bilanvändande om
kollektivtrafiken
brister.
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4.5 På gåendes villkor
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Identitet

+ Vistelsegator
införs i KolkajenRopsten, vilket
förstärker
områdets nya
identitet.
+ Prioriteringen av
gående (och
cyklister) kan ge
området många
möten och social
kontroll (ger
identitet och
trygghet).

+ Med fokus på
gång och cykel i
stadsdelen
möjliggörs en
identitet av mer
hållbar och sund
livsstil.

+ Området kan
även på
stadsnivå få
identitet av
säkerhet,
tillgänglighet
och enkelhet.

> Genom att anordna
marknader, loppisar
etc. för gående
förstärks identiteten
som ett område för
gående.

Mötesplats
och
integration

+ Bilbegränsade
områden skapar
förutsättningar för
mötesplatser på
de gåendes villkor
+ Möjligheten för
spontana
mötesplatser och
aktiviteter ökar.
+ Med mer
utrymme för
gående skapas
bättre
förutsättningar för
mötesplatser för
olika behov.
+ Möjligheten till
integration ökar
genom att
möjligheten för
möten och
interagerande
med andra öka.

+ Bilbegränsade
områden skapar
förutsättningar för
mötesplatser på
de gåendes villkor
+ Möjligheten för
integration ökar i
och med
gångfartsstadens
förutsättningar för
möten.

+ Om besökare
lockas till
området finns
bättre
möjligheter till
möten i ett
område som
präglas av
fotgängare än
bilar.

> Genom att anordna
marknader, loppisar
etc. i områden för
gående skapas
mötesplatser för
gående.
> Utforma
mötesplatserna som
trygga och ur ett
jämställdhetsperspekti
v
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> Tydliggör och/eller
säkerställ ytor för lek
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Tillgänglig
het

+ Områdets
tillgänglighet ökar
markant för
fotgängare i
närområdet.

+ Området blir
tillgängligt både för
resenärer från
Ropsten och från
angränsande
områden.
- Busstrafiken kan
komplettera
tillgängligheten för
gående.
Busstrafiken har i
dialogerna
upplevts som
bristfällig.

+ Infrastruktur
och
kollektivtrafik är
viktiga
grundstenar.

> Se över möjligheten
att fortsätta arbeta
med mobilitetsindex
> Arbeta vidare med
att förbättra
kollektivtrafikförsörjnin
gen

Analys
Grundläggande för planförslaget är att utforma en stadsdel som prioriterar gående och cyklister.
Detta ligger i linje med att skapa både ett miljömässigt hållbart samhällsbyggande likväl som att
främja ökad jämställdhet eftersom kvinnor är en grupp som har mindre tillgång till bil än vad män
har54.

Siktlinjer påverkar tryggheten mycket. Med klara siktlinjer upplevs större översikt och därmed
trygghet. Detta är samtidigt en balansgång då utskjutande/indragna partier, icke-linjär utformning
många gånger upplevs mer levande än strikta linjer. Detaljutformning bör ske så att både trevnad
och trygghet skapas. Även orienteringsbarhet bör eftersträvas, till exempel skyltning till olika
målpunkter.
En samlad parkering längre ifrån bostaden kan leda till att människor går mer i planområdet, vilket
skapar upplevd trygghet. Parkering längre ifrån bostaden kan dock samtidigt vara negativt för den
enskilde, ifall personen känner sig otrygg i att parkera bilen långt borta från bostaden till exempel
på natten. Även tillgängligheten kan bli lidande avseende äldre, människor med
funktionsnedsättning och barnfamiljer. Det bör säkerställas att det finns sätt att göra området
tillgängligt även för dem.
Området uppfattas av närboende ha bristande kollektivtrafikförsörjning med buss.

54

Vägverket (2005) Res Jämt - Tankar kring ett jämställt transportsystem.
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I flera delar av planförslaget ges gående prioritet med parkering separerad från bostäder och
andra byggnader. Promenadstråken vid vattnet i Kolkajen-Ropsten ger utrymme för gående med
naturnära promenader och goda rekreationsmöjligheter. Gatorna har utformats för att främja dess
funktion som vistelsestråk snarare än transportyta. Bilismen begränsas och bilarna får framföras
långsamt. Intentionen är att även möblering av bänkar, träd och gångytorna i sig får ta stor plats.
Detta utgör en viktig del för både trygghet och rekreationsmöjlighet. Beroende på utformningen
av gatorna, stråken och vägarna finns dock alltid en risk för osäkra möten mellan olika trafikslag.
Med mer bebyggelse och fler målpunkter inom planområdet är otrygghet på grund av biltrafik ett
inslag som med all sannolikhet kommer att uppstå även här.
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Åtgärdsförslag
Utformningen av gångstråk kan fortsätta att utvecklas utifrån sträckning och belysning, liksom
även utifrån gestaltning och upplevelsevärden. Även skyltning och hur dessa stråks namnges har
betydelse för deras attraktivitet.
I kombination med cykel finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till för att båda trafikslagen ska
känna sig trygga med varandra. Det bör säkerställas att båda trafikslagen har bra förutsättningar
för säker framfart i stråken där de ska dela utrymme.
Event som sker i områden med fotgängarfokus förstärker de gåendes villkor. Dessa event får
gärna vara sådana som man just rör sig i eller omkring som till exempel marknad, loppis eller
liknande.
Mobilitetsindex är ett verktyg framtaget för arbetet med just hållbara resor i Norra
Djurgårdsstaden. Det riktar sig bland annat till fastighetsägare och skulle kunna användas för att
utveckla hållbara resor i stadsdelen, bland annat för gående.
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För att skapa tillgänglighet krävs god detaljutformning gällande både framkomlighet och utbud.
Detta är ett arbete att ta vidare i planeringsprocessen. Även andra aktörer kan bidra till att öka
planens tillgänglighet, så som utveckling av kollektivtrafikförsörjning med buss samt
tunnelbaneentréer.
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