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6  Stadsdelsanalys
I denna del ges en analys och beskrivning av 
Hökarängens och Rågsveds landskapsbild, grönstruk-
tur, bebyggelsekaraktär etc. Därefter följer en struktu-
rell karaktärsanalys samt en sammanfattande analys.
Den sammanfattande analysen tar fram de viktigaste 
aspekterna av förorternas karaktärer, strukturer samt 
upplevelsevärden enligt stadsbildsanalysen. Samman-
fattningen klarlägger också vilka kvalitéer och brister, 
enligt min bedömning, som nns i respektive förort. 

ANALYSMETOD STADSBILDSANALYS

BILDEN AV STADEN – STRUKTURELL KARAKTÄRSANALYS
Stadsbildsanalyser handlar om att undersöka stadens upplevelsevär-
den. Olika analysmetoder har utvecklats för att förklara stadens 
värden. Den realistiska stadsanalysen förklarar stadens uppbyggnad. 
Detta gör man genom att beskriva stadsmiljöernas historiska särdrag, 
hur stadens mönster (morfologi) och element (typologi) relaterar till 
varandra osv. Förklaringen sker utan en bedömning av stadens form.  
I karaktärsanalysen försöker man finna en stads karaktär. För detta 
krävs en mänsklig upplevelse av staden. Karaktärsanalysen kan vara 
av två slag, visuell eller strukturell. Den visuella karaktärsanalysen 
är helt subjektiv, där betraktaren genom skissteknik visualiserar sin 
uppfattning av staden.68

Den strukturella analysmetoden utgår från en systematisk kart-
läggning av människans upplevelse av staden och skapades av 
Kevin Lynch. I intervjuundersökningar undersökte Lynch männis-
kors beskrivningar av stadsmiljön. Han fann då att de viktigaste 
elementen för att beskriva föreställningsbilden av staden är stråk, 
avgränsning, distrikt, knutpunkter och landmärken. Hans bakomlig-
gande tes är att de visuella kvalitéerna är underskattade i människans 
vardagsmiljöer och för att kunna skapa attraktiva stadsmiljöer måste 
vi känna till dessa. Visuella kvalitéer skapar en karakteristisk miljö 
som är lätt avläsbar. Detta eftersom den har en starkare bildskapande 
kraft och intensifierar upplevelsen hos människan. Därmed får män-
niskan en bra orienteringsförmåga i stadsmiljön. Detta leder till 
välbefinnande och trygghet och ger en positiv känsla för stadsmiljön. 

Målet med analysmetoden är alltså att rekognosera de enskilda ele-
ment i staden, så att de kan framhävas i stadsgestaltningen och skapa 
en tydlig läsbarhet av staden.

Jag har i mitt arbete valt att utgå från den strukturella karaktärsa-
nalysen. Denna metod passar bra att använda i en förortsmiljö, 
där den största delen av bebyggelsen, planerats och bebyggts som 
en helhet och utifrån samma typologiska principer. Även då den 
strukturella karaktärsanalysen funnits länge, är den i dag fortfarande 
högst aktuell. Detta eftersom den beskriver rörelsemönstren i staden, 
vilka är i fokus i dagens stadsplanedebatt. Analysen kan egentligen 
betecknas som subjektiv då det är mina uppfattningar av de enskilda 
elementen som ligger till grund för den. 

KARAKTÄRSSKAPANDE ELEMENT
Stråk är alla olika rörelsekanaler, som gator, gångvägar och järnvägs-
spår. Stråken är de viktigaste och tydligaste igenkännbara elementet i 
staden, eftersom människor rör sig längs dessa. De stråk som skiljer 
ut sig från de andra, upplevs som karakteristiska. Formkvalitéer för 
stråk är kontinuitet, d v s en rytmisk upprepning, tydliga start- och 
målpunkter samt en bestående riktning.

Avgränsning är ett linjärt randelement, exempelvis en bebyggelser-
and, kustlinje, mur etc. Dessa element är viktiga för indelningen av 
staden. Ett avgränsande element kan både fungera som en barriär 
eller en sammanlänkande ”söm”. Gränslinjer förstärks om de har 
kontinuitet, tydliga start- och målpunkter och är synliga på långt håll.

Distrikt är en del i staden med en enhetlig karaktär. Distrikten karak-
teriseras genom typologi, byggnadsstil, topografi osv. Alla distrikt 
är inte tydligt avläsbara. De kan vara stora och kan då delas upp i 
subdistrikt.

200 m

Knutpunkt eller nod kan vara en gatukorsning, där ny färdriktning 
väljs eller färdmedel byts. En knutpunkt kan också vara en kon-
centration av något slag. Vid knutpunkter blir betraktaren särskilt 
uppmärksam vilket gör att elementen vid dessa uppfattas intensi-
vare.

Landmärken skiljer ut sig från omgivningarna, med dess originalitet 
och kontrast. Det är inte i första hand storleken som avgör ett 
landmärke, utan läget och dess betydelse. En knutpunkt och ett 
landmärke kan förstärka varandra och skapa en visuell kvalité i 
stadsmiljön. 

Stråk Avgränsning

Distrikt

Landmärke
Nod

68 Eckhardt Elena, 2001
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ÖVERSIKTLIG RELATION TILL OMGIVNINGAR

Angränsande förorter 
Hökarängen angränsar till Farsta i söder, Sköndal i öster, Gubbängen i norr, samt Fagersjö och Högdalen i 
väster. Tunnelbanan passerar genom Gubbängen, Hökarängen och Farsta, vilken skapar en stark strukturell 
koppling mellan dessa stadsdelar. Däremot finns det ingen liknade strukturellt samband i vägnätet. Även 
funktionellt har Hökarängen starka samband till dess förorter. Trots att invånarantal i Gubbängen är 
nästintill hälften av Hökarängens har denna stadsdel ett större utbud av samhällelig service. Farsta har ett 
kommersiellt stort serviceutbud med södra Stockholms största köpcentrum.      

Till Sköndal i öster saknas tydliga förbindelser, eftersom Nynäsvägen är en stark barriär mellan dessa båda 
förorter. Även till stadsdelarna i väster, Högdalen och Fagersjö är sambanden svaga. 

Allmänna kommunikationer
Förutom tunnelbana, trafikeras Hökarängen med fyra busslinjer. Buss 193 trafikerar sträckan Sergels torg – 
Farsta strand via Örbyleden. Linje 172 går från Skarpnäck mot Norsborg, via Högdalen och Huddinge och 
linje 173  trafikerar sträckan Skarpnäck – Skärholmen via Älvsjö. Buss 182 är en matarbuss från Sköndal 
till tunnelbanestationen i Hökarängen. 

STRUKTUR OCH AVSTÅND

Förortens struktur
Centrum med två tunnelbaneuppgångar är beläget i norra delen av stadsdelen. Därmed frångås den tradi-
tionella grannskapsplaneringens principer med ett stadsdelscentrum i mitten. Hökarängen har delvis en 
koncentrisk uppbyggnad med en något tätare bebyggelse kring centrum. Högre punkthusbebyggelse är 
belägen nära centrum, men inte i dess direkta anslutning, medan lägre bebyggelse finns på ett längre avstånd 
från centrum.

Avstånd
Hela stadsdelen är belägen inom en kilometers avstånd från tunnelbanan. Inom detsamma avstånd täcks också 
stora delar av Gubbängen. Till Farsta centrum är avståndet 1,5 km. Östra delen av Hökarängen, Skönstaholm, 
har ett förhållandevis avskilt läge från övriga stadsdelen.    

Hökarängens stadsdelsgräns
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LANDSKAP

Landskapsbild
Hökarängen är beläget i ett kuperat sprickdalslandskap. Norr om stadsdelen i öst-västlig riktning löper ett 
öppet dalstråk i landskapet. Detta brukades förr för odling och man föreslog att detta skulle hållas fritt 
från bebyggelse i den stadsplanetävling som resulterade i utbyggnaden av Gubbängen och Hökarängen. 
Högdalsberget, väster om Hökarängen, utgör den mest dominerande höjden i landskapsbilden, med en 
höjd på 102 m ö h. 

Bebyggelsens relation till landskapet 
Terrängen i Hökarängen är bitvis mycket kuperad. Bebyggelsen är till stora delar placerad på höjdpartier, 
medan lägre partier däremellan undanhålls från bebyggelse. I dessa dalpartier löper istället gator och tun-
nelbana. Särskilt markanta är sluttningarna vid höjdpartierna öster och väster om tunnelbanan. Bebyggelsen 
är höjdmässigt till största delen underordnad landskapets siluett, med undantag för de punkthus som är 
placerade på höjderna.

Geologi
Hökarängen har en jordart huvudsakligen bestående av morän och berg i dagen. Lera förekommer i 
dalgångarna. 

GRÖNSTRUKTUR

Angränsande grönområden 
Hökarängen är väl försett med omgivande grönområden. I ett västligt stråk finns Fagersjöskogen, huvudsak-
ligen med hällmarkstallskog. Detta område har en vidare förgrening till den större grönkilen Hanveden i 
söder. Norrut finns förbindelse med Majroskogen, väster om Gubbängen. Fagersjöskogen är väl utnyttjat som 
strövområde och är även viktigt som spridningsområde för djur och växter. Gubbängsfältet är en av de få 
större öppna ytor som finns i denna del av staden. 69 

Grönskan i Hökarängen 
Grönstrukturen i Hökarängen är strukturerad i linjära band genom förorten. Grannskapstanken kan skönjas 
även i utemiljön, då nästintill varje grannskap har ett grönområde med mindre lekplats etc i närheten. Större 
grönstråk är Fagerlidsparken och naturområdet Dagen. Mindre grönområden avskiljer även bebyggelsegrup-
perna. Grönskan i dessa områden utgörs av naturmark med tallskog och blandskog. Två gator har planterade 
körsbärs- och pilalléer. 

Bebyggelsens relation till grönskan 
Bebyggelsen är principiellt omsluten av grönskan på minst en sida av huset. Gatan omges till största delen 
av bebyggelse men kan också ha en grönskande sida. Sparade träd förekommer i gaturummet, då även 
bebyggelsens förgårdsmark har naturkaraktär.
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FAGERSJÖSKOGEN

DAGEN

FAG
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69     Översiktplan Stockholm, Stadsdelarnas utveckling, Norra Farsta
Natur med höga värden* Närnatur*

* Enligt Stockholms Översiktsplan
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TRAFIK

Översiktlig Vägstruktur
Nynäsvägen och Örbyleden har motorvägsstandard, med två filer i bägge färdriktningarna. Nynäsvägen 
trafikeras med ca 60 000 fordon varje dygn, medan antalet fordon på Örbyleden är drygt 30 000. Magelungs-
vägen har en karaktär av en större landsväg, med drygt 15 000 fordon per dygn. De vägar som leder 
till angränsande förorter genom Hökarängen, Fagersjövägen och Pepparvägen, har karaktären av mindre 
landsvägar. Pepparvägen har en genomsnittlig trafikmängd/dygn på 4500 fordon, medan Fagersjövägen 
trafikeras av 3500 fordon.70  

Trakstruktur i Hökarängen
Hökarängen har endast en förbindande väg till angränsande förorter. Signifikant för gatunätet i Hökarängen 
är att det har en förgrenande struktur som slutar i återvändsgator. Gatunätet saknar också förbindande gator 
tvärledes. Möjligheten till en genomfart i bebyggelseområdena finns därmed inte. 

Parkering och Buller
Parkering sker idag främst på ena eller båda sidorna av gatan och i mindre enheter. Antalet parkeringsplatser 
är litet jämfört med andra stadsdelar. Områdena invid Nynäsvägen i Östra Hökarängen är starkt bullerutsatta. 
Bullervallar finns men då vägen är lågt liggande i förhållande till det omgivande landskapet är bullret starkt 
påtagligt ändå.  

GÅNGVÄGAR

Översiktligt Gångvägnät
Det översiktliga gångvägnätet är väl utvecklat mot omgivande förorter. För gående och cyklister finns 
planskild förbindelser över Örbyleden, till västra delen av Gubbängen. Även till Sköndal finns en planskild 
gång- och cykelväg förlagd i tunnel.  

Gångvägnät i Hökarängen
Gång- och cykelvägar är principiellt placerade genom grönstråken i Hökarängen. Totalt finns ett stort antal 
gångvägar. Gångvägarna skapar förbindelser på tvären mellan gatorna och bebyggelseområdena. På två ställen 
finns gångvägsförbindelse i tunnel under tunnelbanan.
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70     Översiktplan Stockholm, Stadsdelarnas utveckling, Norra Farsta
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FUNKTIONER

Boendet är den huvudsakliga funktionen i Hökarängen. Stadsdelen är relativt välförsedd med service. Andra 
viktiga funktioner är stadsdelens skolor, daghem och parker. 

Service och Verksamheter
Centrumområdet med tunnelbanestationerna är Hökarängens viktigaste område för service. Här finns en 
större livsmedelsbutik, post, bank, hårfrisör, restaurang, och ett tiotal andra butiker. Mindre lokaler för 
verksamheter i bottenvåningar är spridda i hela förorten, främst innehållande med kiosker och mindre 
livsmedelsbutiker. Vissa av dessa lokaler står tomma. En gemensam kyrka för de båda stadsdelarna, Söderleds-
kyrkan är belägen strax norr om Hökarängen. Mittemot denna ligger Farsta brandstation.   

Skolor 
Hökarängen har en gymnasieskola, tre grundskolor, samt ett tjugotal förskolor och fritidshem. Skolor och 
daghem är principiellt placerade i stråken mellan bostadsenheterna.

Parker
Platser som är välanvända eller på annat viktiga bedöms vara Gubbängsfältet och Skönsstaholmsparken som 
bl a används för Valborgmässofirande. Dessutom finns tre större och väl använda parklekar.

HÖKARÄNGENS CENTRUM

Historik och Plan
Centrum i grannskapsförorten är särskilt betydande för upplevelsen av stadsdelen och därmed dess identitet. 
Hökarängen har ett kulturhistoriskt betydelsefullt förortscentrum, då det planerades med Sveriges första 
gågata. Butikerna vänder baksidorna mot Pepparvägen och skyltfönstren in mot gågatan. Centrum markeras 
av ett höghus i nio våningar, ritat av David Helldén, som även var arkitekt för butiksbyggnaderna och 
ett flertal bostadshus i området. Att markera centrum med höghus var ett vanligt sätt att annonsera 
efterkrigstidens förorter. Gågatan sluttar svagt mot torget i norr, där det finns plats för uteserveringar och 
torghandel. 

Arkitektur och Material
Bebyggelsen i centrumområdet är i vit puts i tre våningar med dörrar och fönsteromfattningar i trä. 
Bottenvåningen mot gågatan är uppglasad med skyltfönster till de små butikerna. Utemiljön har nyligen 
restaurerats och försetts med nya armaturer samt neonskyltar till butikerna i en ursprunglig 50-talsutformning. 

parkerservice och verksamhet skola 
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BEBYGGELSEKARAKTÄRER 

Nedan ges en beskrivning av bebyggelsens skala, arkitektur och andra 
principer som styrt placering och utformning. Bebyggelsestrukturen 
i Hökarängen är indelad i tydliga enheter, enligt grannskapsidéen. 
Undantaget är området kring centrum som inte utgör en egen enhet 
utan istället orienterar sig mot gatan. Bebyggelsen är uppförd för att 
åstadkomma öppna  rumsbildningar.  
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1. 1940- och 50-talets bebyggelse - lamellhus
Bebyggelsen i Hökarängen består till största delen av lamellhus i tre till fyra våningar. 
Den första våningen är placerad en halvtrappa upp med källare under. Lamellhusen i den 
centrala delen har en omsorgsfull fasadbehandling med vita horisontella och vertikala band 
som ger ett varierat intryck. Husen är placerade med långsidan och entréer mot gatan. 
Fasaderna i övrigt är i puts eller tegel, och har ofta detaljer som burspråk, portomfattningar 
osv. Den mer perifert belägna lamellhusbebyggelsen har inte samma höga arkitektoniska 
kvalité. 1940- och 50-talets lamellhus har en förhållandevis stor andel butikslokaler i 
bottenvåningarna. Flertalet av dessa i perifert belägna områden står idag tomma.

2. 1940- och 50-talets bebyggelse - punkthus
Två områden med punkthus byggdes under denna tid, förutom punkthuset i centrum. 
Denna bebyggelse är i sex till åtta våningar, har sluttande tak och med fasader i puts i 
samma färgskala som övrig lamellhusbebyggelse. 

3. 1940- och 50-talets bebyggelse – radhus och villor
I Östra Hökarängen finns ett radhusområde, Skönstaholm, väl integrerat i ett vackert 
parklandskap. Bebyggelsen är i 1 1⁄2 -plan med fasader i beige puts. Hökarängens enda 
villaområde finns i västra delen av förorten. Detta har en s k ”egna hems-karaktär” med 
enplansvillor med målade träfasader i olika kulörta färgtoner.

4. 1960-talets bebyggelse – punkthus 
Kring Lingvägen kompletterades Hökarängen med 500 lägenheter under 60-talet. Denna 
bebyggelse har en större skala med punkthus i tio våningar. Dessutom tillkom förlängda 
varianter av lamellhuset i böjda former söder om punkthusbebyggelsen. Gaturummet är 
bredare och bebyggelsens entréer relateras inte till gatan. Denna bebyggelse har 60-talets 
fasaduttryck, med grå och beige puts, samt rött tegel.  

5. 1990-talets bebyggelse – förtätningar och radhus
Efter stadsdelsförnyelsen i Hökarängen under slutet av 80-talet, kompletterades stadsdelen 
med ett antal hus i början av 90-talet. Dessa hus är i 4 våningar, i puts eller tegel. Störst 
blev förtätningen vid Lingvägen, där ett servicehusområde uppfördes.

Mot slutet av 90-talet bebyggdes också området norr om Fagersjövägen med radhus i två 
våningar. Liksom radhusområdet Skönstaholm vänder bebyggelsen långsidan mot gatan på 
ena sidan och gaveln mot gatan på den andra sidan.

”Det öppna rummet”
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STRUKTURELL KARAKTÄRSANALYS

Stråk 
Stråken vid och i stadsdelen kan delas in beroende av hur de används
- Förbifart. Detta är ett stråk av stor betydelse för regionen. Dessa stråk används av många 
och hur stadsdelen upplevs från detta är av stor betydelse.
- Genomfart. Ett lokalt viktigt stråk, eftersom dessa används vid förflyttningar till angräns-
ande förorter. 
- Tillfart. Används huvudsakligen för bil- samt gångtrafik inom området.
-Viktiga gångstråk. Används för gång- och cykeltrafikanter till angränsande områden, samt 
i hög grad i området.

Utmärkande för Hökarängen är att antalet stråk är många, särskilt förekomsten av gångstråk. 
Stråken är uppdelade mellan olika trafikslag, där stråk för biltrafik löper i nord – sydlig 
riktning och korsas av gångstråk som förbinder dessa. De viktiga huvudstråken har inga 
utmärkande start- och målpunkter i södra delen av förorten. I norr utgörs startpunkten av 
centrumområdet. 

Noder 
Koncentrationen av noder är störst i norra delen av förorten, beroende av tunnelbanans 
placering där samt matningen från Örbyleden. Den viktiga noden vid korsningen mellan 
Fagersjövägen, Pepparvägen och torget ligger i anslutning till höghuset, vilket är en kvalité i 
stadsbilden. I övrigt är noderna oftast trafikplatser utan någon accentuering av bebyggelsen. 
Området, kring noden vid södra tunnelbaneuppgången, är svårorienterbart eftersom det 
saknas ett visuellt samband med centrum.

1. 2.

Skönstaholm

Enhetliga områden
Hökarängens enhetliga områden är klassificerade utifrån bebyggelsetyp och avgränsningar 
i gatusystemet. Indelningen överensstämmer i stort med grannskapets minsta enhet. Ofta 
avskiljer gatan bebyggelsegrupperna istället för att förena dem.

Karaktärsstarka element
De karaktärsstarka elementen i Hökarängen med dess omgivningar är koncentrerade till den 
norra delen av förorten. Dessa bedöms vara 
1. Centrumområdet med höghuset i fonden, samt gågatan
2. Punkthusområdet öster om tunnelbanan, vilket är signifikant i stadsdelens siluett 
 sett från Örbyleden och Nynäsvägen

Gränser
De större vägarna samt tunnelbanan utgör tydliga gränser i området. Dessa är svåra att ta 
sig över och utgör därmed en barriär i stadsdelen samt mellan stadsdelar. Tunnelbanans 
sträckning genom förorten, ger en naturlig gräns för stadsdelen såsom uppdelad i två enheter, 
ett västra och ett östra område. Även topografin utgör tydliga gränser i området och leder till 
att kontakten och rörelsemönstren mellan olika delar av Hökarängen försvåras. Hökarängen 
har, genom de större vägarna, en tydlig bebyggelsegräns mot Gubbängen och Sköndal. 
Grönstrukturen utgör en ”flytande gräns” mot Farsta och Fagersjö.

topogra

infrastruktur
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SAMMANFATTANDE ANALYS - HÖKARÄNGEN

Kvalitéer
Hökarängen har ett nära avstånd till Farsta med dess stora utbud av service och handel. Även avståndet till 
Gubbängen är kort. Stadsdelen har relativt varierade boendeformer med radhus och småhusområden.

Tillgången till angränsande naturområden är god, både till Fagersjöskogen med vild natur och Gubbängsfältet 
som öppet fält för aktiviteter. Bebyggelsens integration i grönskan är också en av de största kvalitéerna, med 
genomgående lägenheter där en sida vänder sig mot gård eller naturområde. 

Hökarängens stora tillgång är också dess sammanhållna bebyggelse, med för det tidiga 50-talets tidstypiska 
arkitektur, med variationer, detaljer och en mänsklig skala. Grönområdena i Hökarängen är omsorgsfullt 
planerade och väl strukturerade i linjära band som löper genom förorten. Den kuperade terrängen ger 
spänningar i stads- och landskapsbilden.

Centrumområdet har en välfungerande struktur med ett strategiskt bra läge invid ett genomfartsstråk och 
förbifartsstråk. Offentliga rum är tydliga i den centrala delen av förorten, vilket ger stadsdelen en tydlig 
identitet.

Brister
Hökarängens samband till närbelägna förorter är svag, främst beroende av avskiljande barriärer och otydliga 
huvudstråk genom förorten. Huvudvägen, Pepparvägen i Hökarängen ansluter ej till huvudvägen Lingvägen 
i Gubbängen etc. Barriärerna medför också höga bullernivåer för angränsande bebyggelse samt minskar 
kontakten till Gubbängsfältet. Tunnelbanan är en stark barriär inom Hökarängen och delar upp förorten i två 
separata delar. Från den västra delen av Hökarängen är det faktiska avståndet till tunnelbanan långt. 

En av Hökarängens stora brister är också dess ensidiga funktion, huvudsakligen som boendeort då stadsdelen 
endast har ett fåtal verksamheter.  Stadsstrukturen uppvisar dessutom en del brister.  Förorten har också 
en introvert uppbyggnad med en huvudsaklig relation till tunnelbanan. Kontakten mellan grannskapsstråken 
är bitvis dålig, p g a en introvert bebyggelsestruktur. Gatustrukturen med återvändsgator leder till en 
liten genomströmning i bostadsområdena, vilket i perifera delar skapar ödsliga miljöer med få människor i 
utemiljön. Stråk för biltrafik liksom stråk för gångtrafik är separerade. Detta sprider aktiviteter och ger ett 
ödsligt intryck i vissa delar av stadsdelen och minskar underlaget för kommersiella verksamheter. Viktiga 
gångstråk kring tunnelbanestationens södra uppgång finns utmed obebyggda grönområden, vilket skapar en 
otrygg situation i mörker.

De karaktärsstarka elementen är få och koncentrerade till centrumområdet. Även noderna är huvudsakligen 
koncentrerade till den norra delen. 
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Grönområde intill tunnelbanestationen Pepparvägen, förortens gräns markeras med skylt Örbyleden, tungt trakerad barriär mot Gubbängen

Arkitektur med variationer och detaljer Pepparvägen vid centrum, accentuerad av bebyggelse Lugnt och fridfullt grannskapsområde

Skönstaholm, Varierade boendeformer Träfokal i Östra Hökarängen Karakteristiskt hus i Hökarängen, ritat av David Helldén


