
Kvällens program 19 november kl 18.30-21.00

• Projektchef Eleonor Eklind Forslin, 
exploateringskontoret, inleder

• Kv Forskaren, Micael Averborg och 
Ulf Brandt, Vectura Fastigheter

• Nya tunnelbanan, Bengt Nilsson, 
projektledare Stockholm och 
Annina Stadius projektledare 
Solna, FUT, Elisabeth Henningsson 
Klingmark, projektledare 
kommunikation

• Trafikfrågor, Gunilla Brogren, 
trafikkontoret

• Parker och allmänna ytor, Lars 
Ström, exploateringskontoret

• Frågestund kl. 20-21



2018-11-23



2018-11-23

Hagastaden vision



Vision 2025
Inbjudan till att skapa världens främsta 

område för life science

KAROLINSKA/NORRA STATION

Hagastaden
En vetenskapsstad i världsklass med fokus 

på hälsa där arbetsplatser, forskning och 

bostäder möter kultur och rekreation. 



…personer beräknas 
bo i den nya 
stadsdelen när den 
är klar. Lika många 
som i Arboga eller 
Båstad.

13 000 6000
…nya bostäder beräknas 
totalt. Av dessa ligger 
hälften, närmare bestämt 
3 000 st, i Stockholm.

125 meter
…hög blir Innovationen, det 
östra av de Norra Tornen. 
Det västra tornet, Helix, blir 
110 meter högt. När 
Innovationen är färdigbyggt 
blir det Stockholms högsta 
bostadshus.

2010-2025
…är den beräknade byggtiden för hela 
projektet.

14 000

Hagastaden i siffror

…nya arbetsplatser tillkommer i 
Stockholms stad. Hela Hagastaden –
tillsammans med Solnasidan och 
Karolinska Universitetssjukhuset –
kommer att inrymma cirka 50 000 
arbetsplatser. 

>10mdr
…kronor uppgår Stockholms 
stads investering till. 
Sammanlagd budget för hela 
det övergripande projektet 
Hagastaden är mer än 70 
miljarder kronor.







Välkomna till Hagastaden!



Kvarteret Forskaren, Vectura
Fastigheter
Micael Averborg och Ulf Brandt



Agenda

> Om Vectura

> Kv. Forskaren



Vectura – en fokuserad fastighetspartner

 Vectura utvecklar bostäder för äldre och andra
samhällsfastigheter för framtiden genom ett 
långsiktigt engagemang

 Vi utvecklar, förvaltar, förädlar och äger hållbara och 
verksamhetsanpassade fastigheter – vi har ingen 
exitstrategi

 Vi medverkar i alla steg i värdekedjan – från 
markanvisning och uppförande av byggnad till 
långsiktig förvaltning

 Vi erbjuder kommuner och våra hyresgäster en 
trygghet i form av ett långsiktigt ägande

Långsiktiga relationer till våra hyresgäster och intressenter 
leder till sociala, etiska, miljömässiga och ekonomiska 
lösningar som bidrar positivt till samhället i stort. Detta 
förklarar vårt engagemang för att verka för varaktiga och 
ansvarsfulla lösningar – i vår långsiktighet ligger också vårt 
hållbarhetsperspektiv
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Kärnvärden

Långsiktighet

Vi är en långsiktig partner – vi äger för att behålla.  

Vi står för pålitlighet, hållbarhet, kvalitet och ansvar.

Innovationskraft

Vi drivs av kontinuerlig utveckling varför vi aktivt söker 
nytänkande och alternativa lösningar som bidrar till 
hållbara fastigheter och nöjda kunder 
över tid.

Handling

Vi är lösningsorienterade med fokus på våra hyresgäster, 
varför vi söker minimera tid mellan ord och resultat.

Närhet till kunderna

Vi är en utvecklingspartner för våra hyresgäster där vi 
arbetar nära och långsiktigt tillsammans. Vi bryr oss om 
människor och deras behov, varför vi också är engagerade 
i våra hyresgästers behov och vill bidra till utvecklingen av 
deras verksamheter via våra fastighetslösningar.



Vår ägarstruktur



Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917 
och har sedan dess beviljat anslag motsvarande 31 
miljarder

 Under 2017 anslogs totalt 2,2 miljarder kronor till 
svensk forskning och utbildning                

INVESTERINGAR

UTDELNINGAR

 I huvudsak stödjs grundforskning inom medicin, 
teknik och naturvetenskap  

 Stiftelsen är en av Europas största privata 
forskningsfinansiärer 

Stödjer forskning 
utbildning och 

individstöd

Bygger och 
utvecklar bolag

Investor

FAM

FAMILJEN 
WALLENBERG

Vägledande 
principer

Wallenberg-
stiftelserna

http://kaw.wallenberg.org



Vecturas 3 affärsområden

> Huvudfastighet – Arsenalsgatan 8

> Royal Office under uppförande – modernt kontorsprojekt på taket av Grand Hôtel*

> Forskningsarena för Life Science, hälsa och innovation i Mölndal

> Hagastaden, Stockholm kontor och ytor för allmänheten (byggstart 2022)

> Supporterar våra sfärbolag med nya kontorslokaler

> Ett tiotal omsorgsfastigheter i Sverige och ett sjukhus i Danmark i drift

> Ett tiotal fastigheter under uppförande – både enskilda äldreboende och fastigheter 
med flera verksamheter såsom förskola, och trygghetsboende i kombination

> Nära samarbete med våra hyresgäster och kommuner

> En fastighet – Grand Hôtel Stockholm 

> Genomförda projekt; 

Verandan (2013), Hotellrumsrenoveringar (2013), Lobbyn (2015),   
Vinterträdgården (2018) Nya sviter (2018) Fasadrenovering (2018)

Samhällsfastigheter 

Kontor

Hotell

*http://www.royaloffice.se/

http://www.royaloffice.se/


Gothenburg CoValley

> Innovationskluster med fokus på hälsa och teknologi

> Området kring AstraZenecas anläggning i Mölndal

> 100 000 m2 för kommersiella ytor och innovativa arbetsplatser

> Byggs i etapper där den första förväntas färdigställas 2021

> År 2030 beräknas området ha fått ett tillskott på närmare 7 000 

arbetsplatser



Royal Office

> Kontorsprojekt i Grand Royal, på baksidan av Grand Hôtel

> ~ 2,500 m2 uthyrningsbar yta fördelat på våning 4 - 6

> Fullt uthyrt

> För närvarande pågående hyresgästanpassningar

> Första inflyttning Q1 2019



Agenda

> Om Vectura

> Kv. Forskaren



Signalbyggnad vid nya Hagaplan



Kv. Forskaren

Tidigare bebyggelseförslag



Med och förverkligar visionen om Hagastaden som ett forskning- och 
innovationskluster i världsklass





Nya tunnelbanan

Bengt Nilsson, projektledare Stockholm 
och Annina Stadius projektledare 
Solna, FUT, Elisabeth Henningsson 
Klingmark, projektledare 
kommunikation



Gul linje till Arenastaden
Bengt Nilsson, projektledare Stockholm

Annina Stadius, projektledare Solna

Elisabeth Klingmark, kommunikatör



Innehåll

•Bakgrund

•Det här ska vi bygga

•Tidplan

•Stationernas placering, utformning samt 
illustrationer

•Vad händer under byggtiden?

Sidan 25Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Vi blir allt fler stockholmare

Sidan 26Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bostäder 
och infra-
struktur 
har inte 

hängt med

Cirka 
35 000 

personer 
per år

Två 
SL-bussar 
per dag



2013 års Stockholmsförhandling

 Regeringsuppdrag: Få fram en överenskommelse om utbyggd 
tunnelbana och nya bostäder

 Klart november 2013

 Landstingets arbete startade mars 2014

Sidan 27Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Framtidens tunnelbanekarta

Sidan 28

Förvaltning för utbyggd tunnelbana



82 000 nya bostäder

Sidan 29Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Järfälla
14 000

Solna
8 500

Nacka
13 500

Stockholm
46 000



Sidan 30Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Gul linje till 
Arenastaden
3 nya stationer



Gul linje till Arenastaden
Tre nya stationer

Sidan 31Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Gul linje till 
Arenastaden
• Gul linje ansluter till Grön linje och 

utnyttjar befintliga spår.

• Hagastaden ca 50 000 arbetsplatser och 
6000 bostäder.

• Södra Hagalund – helt ny stadsdel med 
bostäder och kontor.

• Arenastaden med Friends Arena och 
Mall of Scandinavia.

Sidan 32

17,5
minuters resa

mellan Arenastaden
och Gullmarsplan



Hur långt har vi kommit ?  

Sidan 33

Start 
upphandling

2019
fastställelsepr
övning 
järnvägs-plan



Hagastaden

Sidan 34Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Hagastaden

Situationsplan och 

sektion genom 

stationen

Sidan 35Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Sidan 36Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Hagastaden
Entré Solnavägen

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE



Sidan 37Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Hagastaden
Interiör

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE



Sidan 38Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Hagastaden
Interiör

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE



Sidan 39Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Hagastaden
Interiör

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE



Södra Hagalund

Sidan 40Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Södra Hagalund

• Situationsplan och sektion genom stationen

Sidan 41Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Sidan 42Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Södra Hagalund
Entré Gelbgjutarevägen

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE



Sidan 43Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Södra Hagalund
Interiör

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE



Arenastaden

Sidan 44Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Arenastaden
• Situationsplan och 

sektion genom 
stationen

Sidan 45Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Sidan 46Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Arenastaden
Entré Hagalundsgatan

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE



Sidan 47Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Illustration: &Rundquist/3D HOUSE

Arenastaden
Interiör



Var börjar vi 
bygga? 

Sidan 48



Sidan 49Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Arbeten ovan jord

• Arbetsområden vid varje ny uppgång och vid 
arbetstunnlarnas mynningar

• Spontning, pålning, schaktning och transporter 

• Luftburet buller

Sidan 50Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Arbeten under jord

• Tunnlarna borras och sprängs ut.

• Vibrationer i berget sprider sig till husen 
ovanpå

• Sprängningarna låter ungefär som 
ett smatterband

Sidan 51Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Transporter och trafik

• Bergmassorna transporteras bort 
med lastbil

• Snabbt ut på stora vägar

• Litet totalt tillskott – men kan
märkas lokalt

• Trafikomledningar

Sidan 52Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Så här byggs en tunnel

Sidan 53Förvaltning för utbyggd tunnelbana

1. Borrning 2. Förinjektering

3. Borrning och 
laddning av 
spränghål

4. Utlastning, skrotning 

och förstärkning



Vår miljödom reglerar villkor för bland annat 
bullerstörningar

Sidan 54Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Inför byggstart

• Vi besiktigar alla fastigheter 
nära tunneln enligt svensk standard.

• Det innebär inte att alla de 
fastigheterna påverkas.

• Känsliga fastigheter sätter 
värdet för alla.

Sidan 55Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Kommunikation under byggtiden

• Vi kommer informera närområdet i god tid innan våra arbeten 
startar

• Under byggtiden: löpande info till boende och verksamheter om 
planerade arbeten de närmaste veckorna.

• SMS/telefonsamtal inför sprängningar.

• Kundtjänst dygnet runt. 

Sidan 56Förvaltning för utbyggd tunnelbana



Följ oss!

• Webb: nyatunnelbanan.sll.se

• Digitala nyhetsbrev

• Linkedin: Nya tunnelbanan

• Youtube: Nya tunnelbanan

• Twitter: @nyatunnelbanan

Sidan 57Förvaltning för utbyggd tunnelbana

http://nyatunnelbanan.sll.se/


Trafikfrågor

Gunilla Brogren från trafikkontoret



Stockholms gaturum - video

https://video.stockholm.se/video/25
272796/stockholms-gaturum



Hagastaden

Trafikfrågor Öppet Hus

16/11-2018



Härligt att stockholm växer!

Mycket folk, mycket trafik och mycket aktiviteter.

Vi bygger mycket vilket gör att trafikstörningarna blir många 
men vi försöker koordinera

Ingen öde landsbygd utan storstad

Viktigaste trafikslag alla fyller olika roller, men eftersatt 
cykelinfrastruktur

Tunnelbanan pågår och förändrar transportsystemet



Hur gör vi en ny stadsdel hållbar för framtidens 
infrastruktur?



- Ingen boendeparkering
- Krav ställs på cykelparkeringars antal 

och kvalitet
- Parkeringstal för bil 0,3 0,5 per lgh
- Parkeringstal för bil 1-4/1000 kvm BTA







Hur anpassar vi en befintlig stadsdel till en ny?







Ingen öde landsbygd utan storstad



Park och allmänna ytor

Lars Ström, exploateringskontoret



Hagastaden
Vistelsevärden för parker, torg och gator



Stadens arbete med den offentliga miljön- den allmänna 
platsmarken



Vad man kan förvänta sig av den offentliga miljön i Hagastaden ?

Bakgrund och förutsättningar



Man kan förvänta sig:
-En miljö för många 
-Kvalité och slitstyrka
-En grön miljö
-Förbättrade möjligheter att till fots röra sig i denna del av staden



Parkmiljö dp1 området



Parkmiljö dp1 området



Parkmiljö Dp1 området



Parkmiljö Dp1 området



Parkmiljö Dp1 området



Parkmiljö: dp2 området



Parkmiljö: dp2 området



Torgmiljöer Dp1 området Hagaplan



Torgmiljöer Dp 1 området



Torgmiljöer Dp1 området



Gatumiljöer


