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En ny stadsdel vaknar till liv

”Vi befinner oss halvvägs 
in i byggtiden. År 2025 
ska större delen av 
Hagastaden stå klart.”

Området i hektar
Motsvarar 3 gånger 
Gamla stans yta.

Följ utvecklingen
på Facebook för senaste 
nytt om projektet...

Nya Norrbackatäppan
Norrbackatäppan kommer att 
rustas upp rejält under 2018...
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i Hagastaden, och som ryms i detta brev.  
För att läsa mer besök stockholm.se/ 
hagastaden. Varmt välkommen till Haga
staden och vårt Öppet hus den 4–5 maj!
/Eleonor Eklind Forslin, 
Projektchef

Vi befinner oss halvvägs in i den huvud
sakliga byggtiden för Hagastaden. År 2025 
ska större delen av området stå klart. På 
Stockholmssidan byggs det för fullt vid 
Torsplan och i området norr om Norra 
Stationsgatan. Redan i november förra året 
flyttade de första boende in i kvarteret närmast 
Torsplan, och inflyttningen kommer fortsätta 
under året i takt med att nya bostadskvarter 
färdigställs.

Det kan inte ha undgått någon som rört 
sig i området att ett av de Norra Tornen 
kommit en bra bit upp. Det första tornet, 
Innovationen, blir 124 meter högt och ska 
stå klart för inflyttning efter sommaren.  

Norra Stationsgatan kommer att få en 
central roll och genomgå en stor omvand
ling – som redan har börjat. Gatan som länge  
har markerat den yttersta gränsen mot norr 
ska utvecklas till en innerstadsgata, med  
butiker och ett utbud som kännetecknar andra 

av Stockholms innerstads kommersiella och 
kulturella stråk. 

I början av maj anordnar fastighetsägarna 
”Norra Stationsdagarna”, ett tre dagar långt 
evenemang med mat, kultur och upp levelser. 
Stockholms stad kommer att hålla ett Öppet 
hus i samband med detta. Läs mer om det  
på sista sidan i det här brevet. 

Det står nu klart att Hagastaden kommer 
att få en stor skola med plats för cirka 1 300 
elever och en fullstor idrottshall med till
hörande fotbollsplan – ett välkommet tillskott 
av skolor och idrottsmöjligheter för området 
och hela Stockholm. Beslutet innebär att detalj
planearbetet för östra Hagastaden vid Norrtull 
nu kan starta. I detta arbete planeras också  
för att de kulturhistoriskt värdefulla Tullhusen 
ska få mer utrymme vid Tullhusplatsen.  
Även kopplingen mellan stenstaden och 
Hagaparken ska förstärkas. 

Detta är ett axplock av allt som händer  

96

I din hand har du senaste utgåvan 
av Stockholms stads nyhetsbrev 
om Hagastaden-projektet. Brevet 
kommer ut som e-postutskick fyra 
gånger per år och minst en gång 
om året med posten – som det här. 
Vill du hålla dig kontinuerligt upp-
daterad kan du läsa på stadens 
webbplats Stockholm växer.  
I nyhetsbrevet sammanfattar vi lite 
av det som är på gång inom pro-
jektet med betoning på det som  
är aktuellt på Stockholmssidan. 

http://stockholm.se/hagastaden
http://stockholm.se/hagastaden


Hagastaden – från byggarbetsplats till 
innerstadsdel med citypuls
Hagastaden blir en levande innerstadsdel med 6 000 nya bostäder och 50 000  
arbetsplatser i Stockholm och Solna. Hagastaden utvecklas till en ny stadsdel med  
boende, kultur, parkområden och utbildning, med bland annat Karolinska Universitets
sjukhuset och Karolinska Institutet, ett centrum för stockholmregionens kluster för  
life science. Läs mer på stockholm.se/hagastaden.

8
Östra Hagastaden. Med nya Tullhusplatsen i östra 
Hagastaden vill man stärka kopplingarna mellan 
Nationalstadsparken och staden samt skapa en 
plats som tar fasta på platsens historiska använd
ning. Tullhusplatsen har länge varit den norra entrén 
till staden. Nu växer Stockholm och Solna ihop och 
Tullhusplatsen blir en del av staden istället för en 
plats utanför den. I östra Hagastaden blir det även 
skola och idrottsanläggning.

9
Konsten. I Hagastaden vill man skapa en helhets
miljö där konst, landskapsarkitektur och arkitektur 
samverkar och stärker varandra. Konsten ska utgöra 
en identitetsskapande del i gestaltningen och för
djupa betydelsen av platsen. Temat är ”Livets bygg
stenar”. Läs mer på stockholmkonst.se.

10
Gatunamn efter kvinnliga pionjärer. I Hagastaden 
skapas ett antal nya gator och kvarter som alla fått 
namn inspirerade av vetenskap och forskning. Flera 
av gatorna benämns efter kvinnliga pionjärer inom 
forskning, utbildning och hälso och sjukvård. 

1
Intunnling och överdäckning. Intunnlingen av E4/
E20 var en förutsättning för att kunna bygga Haga
staden. Tunnelsystemet utgör nära 14 hektar eller 28 
fotbollsplaner. Ovanpå tunnlarna byggs bostadshus, 
kontor och delar av Norra Stationsparken.

2
Life science. I och omkring Hagastaden finns en stor 
koncentration av forskning och företagande inom 
life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper 
som syftar till att förbättra liv och hälsa. Här bedrivs 
världsledande utbildning och forskning vid Karolinska 
Institutet, KTH, Stockholms universitet och Karolinska 
Universitetssjukhuset. Hagastaden ska bli ett av  
världens främsta område för life science.  
Läs mer på ssci.se.

3
Norra Stationsparken. Genom Hagastaden löper 
Norra Stationsparken som omsluts av den nya sten
staden. Parkens mitt har utformats som ett urbant 
parktorg med plats för torghandel, marknader och 
mindre evenemang. Under Norra Stationsparken 
anlägger Stockholm Parkering ett underjordiskt 
parkeringshus med plats för omkring 1 000 bilar. 

4
Kommunikationer. Hagastaden planeras för att ge 
bästa möjliga förutsättningar att ta sig fram till fots, 
med cykel och kollektivt. Stadsdelen har ett utmärkt 
läge med Citybanans nya uppgång i närområdet 
och fyra nya tunnelbaneuppgångar med Gula linjen. 
Gula linjen börjar byggas 2018 och beräknas ta sex 
år att färdigställa. Läs mer på nyatunnelbanan.sll.se. 

5
Norra Stationsgatan. Norra Stationsgatan ska bli 
en av Stockholms mest intressanta och tillgängliga 
destinationer där Hagastaden möter Vasastaden. 
Fram till 2020 kommer man att utveckla nya och  
befintliga kvarter med fokus på matupplevelser, 
levande stråk och ett kvalitativt serviceutbud.  
Läs mer på norrastationsgatan.se.

6
Signaturbyggnader. I Hagastaden byggs flera signa
turbyggnader som kommer att ge karaktär åt stads
delen. Två höga hus – Norra tornen – byggs vid  
Torsplan. Första huset Innovationen (125 meter) blir  
inflyttningsklart 2018 och grannhuset Helix (110) meter 
färdigställs 2019. Arkitekter är Rem Koolhaas och  
Reinier de Graaf på OMA – en av världens mest  
inflytelserika arkitektbyråer. 
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Grönområden. När den nya stadsdelen står färdig  
har bland annat tillgängligheten till Hagaparken 
förbättrats avsevärt. Norra Stationsparken bildar  
ett naturligt stråk från Hagastaden och ut till vackra 
Hagaparken och Nationalstadsparken. Kulturhisto
riska Bellevueparken ligger bara ett stenkast från 
Hagastaden.
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stockholm.se/hagastaden

hagastaden@stockholm.se 

Produktion: Blomquist Communication
Tryck: Åtta.45 Tryckeri, Stockholm, 2018
Artikelnummer: 15669 Exploaterings kontoret 2018-03

Barnomsorg 
och förskola
Dags att söka förskoleplatser? 
Hagastaden ligger i Norrmalms 
stadsdelsområde och informa-
tion om barnomsorgsfrågor 
och förskoleplatser görs på 
Norrmalm stadsdelsförvaltning 
på stockholm.se. Det går  
också bra att ringa på telefon  
08-508 00 508 eller mejla på 
forskola@stockholm.se.

Klart för skola, äldreboende 
och idrott i östra Hagastaden

Nya Norrbackatäppan

Tomten vid Wenner-Gren Center får 
en markanvisning för en grund- och 
gymnasieskola, en tillhörande 
fullstor idrottshall, en 7-spelsplan 
för fotboll, studentbostäder samt 
ett äldreboende.

Staden utreder uppförandet av en  
mindre arena med publikkapacitet vid Tors
plan, knappt 1 000 meter från den östra tomten 
i nära anslutning till den planerade nya 
tunnel banestationen. 

Vill du veta mer? Se insynsverige.se/
stockholm.

•  Skola årskurs 6–9 och gymnasium för  
totalt 1 300 elever

•  Förskola 9 platser

•  Skol och förskolegård
•  Fullstor idrottshall
•  7spels fotbollsplan
•  90 vård och omsorgsboenden
•  300 studentlägenheter

– Vi är väldigt glada över att ha hittat en hel
hetslösning som ser till att stadsdelen får  
de servicefunktioner den behöver. När vi  
bygger en ny stadsdel är det viktigt att vi  
behåller vår helhetssyn och att stockholmarna 
får skola, vård och omsorg nära hemmet.  
Extra roligt är att vi dessutom tar ett stort 
steg närmare uppförandet av en mindre 
arena med publikkapacitet i närområdet, 
säger Stefan Hansson (S), ordförande i 
exploateringsnämnden. 

Norrbackatäppan ska rustas upp 
för att möta behovet av attraktiva 
miljöer för lek och vistelse. I sommar 
får parken en plats för stadsodling. 

Norrbackatäppan är en kvarterspark 
belägen mellan Norra Stationsgatan och 
Norrbackagatan. Där finns en lekplats, gräs
ytor, mindre träd och buskage. Två försko
lor samt en skola ligger i direkt anslutning 
och en del av parken används också som 

skolgård. För att möta det ökade behovet, från 
bland annat intilliggande Hagastaden, kom
mer Norrbackatäppan att rustas upp. I dialog 
med allmänheten har ett program för för
nyelse tagits fram och i mars godkändes pro
grammet av stadsdelsnämnden. Under 2018 
pågår projektering och bygghandlingar tas 
fram. Byggstarten är planerad till våren 2019. 
Under maj till september i år finns möjlighet 
att odla i parken. Läs mer på stockholm.se/
norrmalmblomstrar.

Välkommen 
på Öppet hus
Stockholms stad bjuder in till 
Öppet hus om Hagastaden. 
Här på plats får du möjlighet att 
träffa oss och andra parter för 
att ställa frågor om projektet. 
Mer info kommer på facebook/
hagastaden. 

Öppet hus anordnas 4–5 maj 
i samband med Norra Stations-
dagarna – ett  evenemang där 
gatan fylls med  
aktiviteter,  
upplevelser,  
mat och kultur.
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Prenumerera på nyhetsbrevet. Detta tryckta nyhetsbrev går vanligtvis ut ungefär fyra gånger per år i digitalt format. 
Försäkra dig om att få senaste nytt – anmäl dig till nyhetsbrevet på den här länken: bit.ly/hagastaden_nyhetsbrev
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