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FÖRORTENS FUNKTION, FORM OCH GRÄNSER
Varken Hökarängen eller Rågsved antas få en huvudroll gentemot andra förorter i närheten. Farsta kommer
fortfarande var storcentra för Hökarängen. Förslagen innebär att en utveckling sker inom befintlig struktur
och därmed är de inte direkt beroende av regionala förändringar. Förorterna kommer dock att påverkas
starkt av förändringar i kommunikationer och utbyggnader av närbelägna områden.
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En utbyggnad av tvärbanan mellan Skarpnäck och Älvsjö, med ett stopp i Hökarängen,
skulle inte endast leda till en bättre kontakt med förorterna Skarpnäck, Sköndal, Högdalen
och Älvsjö. Hökarängen skulle också bli en nod i det geografiska närområdet mellan
tunnelbanelinjen och tvärbanan. Detta skulle innebära en ökad attraktivitet för boende och
företagslokaliseringar i Hökarängen.
För Hökarängen skulle en överdäckning av Örbyleden leda till en bättre kontakt med
Gubbängen och Gubbängsfältet. Ett ihopbyggande av dessa stadsdelar är inte önskvärt,
eftersom de mentala gränserna är viktiga. Däremot kan om möjligt bebyggelse adderas
till de bägge förorterna så att de närmar sig varandra, under förutsättning att Örbyleden
överdäckas.
En utbyggnad av Fagersjö, med en pendeltågsstation där, skulle ge ett kortare avstånd till
pendeltågsnätet, men skulle i övrigt reducera rekreationsområdet Fagersjöskogen.
Hökarängen och Farsta bör närma sig varandra genom att dess centrala gränser sträcker sig
till dess gränser, men dess gränser bör markeras tydligare.

FÖRORT MED FOKUS PÅ KONTOR OCH DESIGN
Hökarängen bör kompletteras med verksamheter, främst mindre serviceföretag och
kontorsverksamheter. En offentlig besöksfunktion som ett designcentrum kan upprättas i förorten, exempelvis inriktat på svensk design under efterkrigstiden, där tidstypisk
arkitektur och design kan beskådas på plats. I Hökarängen finns ingen lämplig plats
för lågprishandel, då förortens bebyggelsegräns redan i dagsläget sträcker sig till
Örbyleden.

SYFTE FÖR FÖRÄNDRINGAR ENLIGT TIDIGARE ANALYS
Förutom den konceptuella ansatsen syftar förslaget för Hökarängen, enligt tidigare
analys, särskilt till att förbättra sambanden från centrum till grannskapsenheterna, samt
att förbättra orienterbarheten vid tunnelbanestationen.
För att få en mer varierad befolkningssammansättning bör Hökarängen särskilt tillföras
små lägenheter à 1RoK samt stora lägenheter à 4RoK och 5RoK.
Studentlägenheter samt äldreboende bör även uppföras.

Hökarängen kan exempelvis nicha sig mot
design och kontorsverksamheter
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TRE CENTRALA STRÅK;

Pepparvägen är den historiska huvudvägen genom området och blir i fortsättningen det

viktigaste stråket, då centrumet är lokaliserat intill denna väg. Kontorsverksamheter förläggs kring
detta stråk.

Pepparvägen
Lingvägen

Lingvägen leder norrut mot Gubbängen. För att öka möjligheten till genomströmning och

kontakten mellan förorterna förbinds Lingvägen med Kvickensvägen i Farsta. Lingvägen får en
ny status, då den får en genomfartsfunktion. Den blir huvudgata för östra Hökarängens och ökar
sin betydelse. Verksamheter placeras i bottenvåningar i detta stråk. En gatuförbindelse tas även
upp mellan Lingvägen och Söndagsvägen i Skönstaholm för att detta område ska få en starkare
strukturell koppling till övriga Hökarängen. Trots att denna får genomfartstrafik bedöms den inte
utgöra ett centralt stråk.

Fagersjövägen

Även Fagersjövägen förstärks som ett bebyggt stråk. I södra delen förbinds Fagersjövägen
med Kontoristvägen. Funktionerna på Fagersjövägen är beroende av vad som händer med Fagersjö. Vid en stor utbyggnad av Fagersjö, förväntas Fagersjövägens betydelse öka, och verksamheter
etablera sig i bottenvåningarna. Vid en oförändrad utveckling av Fagersjö, kan Fagersjövägen
främst förväntas bli en bostadsgata, men med flexibla bottenvåningar.
Skala 1:15000

ny gatusträckning

Hastigheten på dessa huvudstråk genom Hökarängen bör begränsas till 30km/h.

centrala stråk
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ÖKAD ATTRAKTIVITET FÖR RÖRELSE
Gång- och cykelvägar vid Lingvägen mellan Gubbängen och Hökarängen
och intill Pepparvägen, mellan Farsta och Hökarängen bör få en omsorgsfull
estetisk utformning med vacker belysning.
De tre huvudstråken förses med breda trottoarer och separerade filer för gång och
cykeltrafikanter. De befintliga gångvägarna i de centrala delarna av Hökarängen bevaras, då de ger möjligheter till rörelse i ost-västlig riktning genom förorten och utgör
en del av grannskapsstrukturens kvalitéer och visar på dess förhållningssätt gentemot
naturen och bebyggelsen.

ny passage över tunnelbanan
gång- och cykelvägar
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åtgärder för ökad attraktivitet

Skala 1:15000
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H Ö K A R Ä N G E N

R E K R E AT I O N
SAMMANHÄNGANDE GÅNGVÄGNÄT
Förslaget innebär inte att större ”yttre” grönområden tas i anspråk, men däremot utvidgas bebyggelsegränsen något söderut, vilket gör att dessa grönområden i detta läge reduceras. Tillgängligheten till
rekreation i mellanrummen bör förbättras genom att gångvägarna i Skönstaholm förbinds med gångvägar
vid Högdalsberget via Fagersjöskogen, med vidare förlängning till Majroskogen och Gubbängsfältet.

TRE GRÖNA STRÅK GENOM FÖRORTEN
Hökarängen kommer genomkorsas av tre större grönstråk. Grönstråken i västra och östra Hökarängen
får en bevarad naturkaraktär.
Det centrala grönstråket får inslag av gestaltade element.. Detta stråk leder genom förorten till det sammanhängande gångvägsnät som löper mellan förorterna, och som erbjuder rekreation på Gubbängsfältet
eller i Fagersjöskogen.

Skala 1:15000

större gångvägar

grönstråk

ny park
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NY PARK I ANSLUTNING TILL CENTRUMOMRÅDET
I norra delen av det mittersta gröna stråket bör en mindre park uppföras i anslutning
till centrumområdet. Denna kan förses med aktiviteter som boulebana, sittplatser, mindre
scen för uppträdanden, samt vackra planteringar och gestaltande element. Parken får
ett strategiskt läge intill tunnelbanestationen och möter ny bebyggelse. Utformningen
bör ske med en tydlig gestaltning utifrån den nordisk naturkaraktär. Parken gestaltas i
sitt sammanhang med det större naturstråk som löper i nord – sydlig riktning genom
Hökarängen.

Jordbro

Jönköping
Jönköping

Det centrala grönstråket ges inslag av gestaltande element men behåller sin naturkaraktär.
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BEBYGGELSE

H Ö K A R Ä N G E N
NY BEBYGGELSESTRUKTUR I SAMKLANG MED BEFINTLIG BEBYGGELSE
Ny bebyggelse uppförs huvudsakligen i samklang med Hökarängens befintliga lågmälda skala och öppna
bebyggelsestruktur. Vid huvudstråken möts ny och äldre bebyggelse. Ny bebyggelse får ett tydligt
förhållningssätt till dessa stråk och bör vara sammanhängande, vilket bryter mot den befintliga strukturen.
Med en fortsättning på Hökarängens öppna bebyggelsestruktur skapas en transperans, vilket synliggör
bakomliggande natur och terräng. För att öka variationen och diversiteten förses Hökarängen med nya
bebyggelsetyper, som stadsradhus och tvärställda lameller.

FÖRORTSSTRUKTUR

FRAMSIDA
TRANSPERENS
KONTINUITET

En urban bebyggelsestruktur möter upp förortens bebyggelsestruktur

B E B Y G G E L S E
Två enplanshus med dagisverksamhet rivs och ersätts
med högre bebyggelse. Dagisverksamheten förläggs i
bottenvåningen eller flyttas till ett mer perifert läge.

Bebyggelse som ersätts
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BEBYGGELSE

HÖKARÄNGEN

FÖRSLAGET I KORTHET Ny bebyggelse koncentreras till de tre stråken,

ANTAL LÄGENHETER OCH BEFOLKNING
Förslaget för Hökarängen innebär att stadsdelen kompletteras med ca 1050 lägenheter. Av dessa finns 240 i
radhus/terrasshus. Totalt innebär detta en befolkningsökning med 2100 personer och en procentuell ökning
av invånarantalet med 26 %. Dessutom skapas ca 7000 m2 lokaler för verksamheter.

området mellan Fagersjövägen och Kontoristvägen samt intill en förlängning av Söndagsvägen till Lingvägen. Förtätningar i bentlig struktur sker
sparsamt, då Hökarängen har mycket tydliga grannskapsenheter och kvalitativa grönområden i de mer perifert belägna områdena.

park

Skala 1:5000
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Intill Pepparvägen på Munstycksvägen uppförs terrasserad bebyggelse, anpassade efter terrängen, för bostäder i 2-4 våningar.
Bebyggelsen på östra sidan av Lingvägen har en tydlig förortsstruktur, med liten relation till gatan. Därför blir det extra viktigt att
den nya bebyggelsen har en tydlig kontinuitet. Ny bebyggelse längs
stora delar av Lingvägen uppförs genom att tunnelbanan överdäckas.

ÖSTRA HÖKARÄNGEN
IV

LINGVÄGEN
- TUNNELBANAN ÖVERDÄCKAS, LINGVÄGEN
BEBYGGS KRAFTIGT
- NY PARK

Russinvägen

VIIVIII

IV

Området vid tunnelbanestationen bör bebyggas och markeras tydligt. För att knyta an till den mer storskaliga bebyggelsen på andra
sidan av Lingvägen och för att markera tunnelbanestationen byggs
högre hus i 8 våningar, med en smäcker form. Högre byggnader än
så bör inte uppföras i detta läge, för att inte konkurrera med det
högre huset vid centrum, som fortfarande bör vara Hökarängens
landmärke. Ett eller flera av dessa hus i detta läge kan planeras för
studentlägenheter. Mellan Lingvägen och tunnelbaneperrongen bör
det finnas en stark visuell kontakt, genom en uppglasning av den sida
som vetter mot Lingvägen.

studentbostäder
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Hökarängsparken
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Överbyggnaden av tunnelbanan utformas som en grässlänt mot
centrumområdet. Genom överdäckningen bör ljusschakt skapas så
att dagsljus kommer in i tunnelbanestationen. På den västra sidan
av tunnelbanestationen byggs till gatan parallellställda lameller i
3-4 våningar som orienteras mot ett definierat parkstråk. Centrum-

skala 1:5000

Tunnelbaneuppgång

För att skapa bättre samband mellan grannskapsenheten och centrum kan norra delen av Russinvägen kompletteras med punkthus i
4 våningar. Husen kan ges terrasserade balkonger mot grönområdet
på norra sidan. Parkering sker på gatumark samt i mindre enheter
mellan husen.

Gångpassage

Ny byggnad t ex
Studentbostäder

Park
Centrum

Sektion A, Centrum, Lingvägen och överdäckning
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Ny Byggnad
”Parkgatan”

Ny Byggnad
Lingvägen

2

1

LINGVÄGEN

Söndagsvägen
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- VARIERADE BOENDEFORMER UPPFÖRS VID
GRÄNS MOT FARSTA
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- BOSTÄDER UPPFÖRS VID SÖDRA LINGVÄGEN
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Ny gångväg

2

skala 1:5000

Vid södra delen av Lingvägen är det lämpligt att uppföra tvärställda terrasserade lameller i 4 våningar, samt punkthus i 4 våningar.
Parkering sker i mindre enheter eller under mark. Genom överdäckningen i detta läge möjliggörs en ny gångväg mellan Saltvägen och
Lingvägen.

skala 1:5000

Ny gångväg

Intill den förlängda Söndagsvägen bör radhus uppföras. Detta
knyter an till befintliga bebyggelse i Skönstaholm samt nyligen uppförda parhus i angränsande del av Farsta. Parkering sker på tomtmark eller i mindre enheter. Denna bebyggelse orienteras inte mot
Lingvägen. Grönstråket, söder om denna bebyggelse är viktigt som
gräns mot Farsta. Hökarängens bebyggelsegräns markeras i detta
läge av en gångväg.
Helg
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Referensexempel; Bebyggelse i norrlägen och kuperad terräng

IV

skala 1:5000

Nybodahöjden, Stockholm

Runbyterass, Stockholm

Fyra punkthus kan uppföras intill Fagerlidsskogen i Östra
Hökarängen, då detta inte bryter befintligt bebyggelsemönster eller
i övrigt reducerar värdefullt natur- eller rekreationsområde. Bebyggelse i detta läge skulle också bidra till att befolka det viktiga gångstråk, till tunnelbanestationen och centrum, för de boende i Östra
Hökarängen.
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Eftersom Pepparvägen är det viktigaste stråket genom förorten bör
dess gränser vara tydliga. Centrum har en väl fungerade definierad
struktur och utgör en mycket tydlig startpunkt för Hökarängen. Ny
bebyggelse längs Pepparvägen ansluter till denna struktur.

VÄSTRA HÖKARÄNGEN
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Pep

PEPPARVÄGEN
- FÖRORTENS GRÄNS MARKERAS

På den östra sidan av Pepparvägen bör bebyggelsen uppföras i
3-5 våningar. Denna kan placeras med kortsidan mot gatan, för att
synliggöra terrängen och ge ett varierat gaturum. Bebyggelsen utgörs
av bostäder och en relativt stor andel kontorsverksamheter. Entréerna placeras vid gatan. Parkering sker på Pepparvägen, i mindre
enheter eller i källarplan.

IV

IV-V

- FUNKTIONER BLANDAS LÄNGS PEPPARVÄGEN

Intill korsningen Pepparvägen – Munstycksvägen kan en offentlig
byggnad uppföras, exempelvis ett designcentrum, med fokus på
efterkrigstidens svenska design. Framför centrat skapas en offentlig
torgyta med plats för uteservering. Ny bebyggelse bör skapa en tydlig
startpunkt i den södra delen av Hökarängen.

A

Designcentrum
Munstycksvägen

III

skala 1:5000

Sektion A, Pepparvägen

Skala 1:200

Bef. Bebyggelse

Vägbanan smalnas av, planterade träd
ges plats i gaturummet samt gångtrakanter och cyklister ges ett ökat
utrymme.
6m

Förgårdsmark
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Körbana
Cykelbana
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Gångbana
Parkeringsckor
Trädrad

VÄSTRA HÖKARÄNGEN

1

IV

FAGERSJÖVÄGEN

IV

2

IV
IV

en

äg

ge

v
rsjö

- RADHUS UPPFÖRS I SÖDRA DELEN
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- BEBYGGELSE VÄNDER SIN FRAMSIDA

områdets starka offentliga
III
sj karaktär bör utvidgas till området vid tuner
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Den södra tunnelbaneuppgången
Expansionsytaoch
för Lingvägen.
Fa
Hökarängens
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markeras också tydligt och förläggs i en ny byggnad.
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Ny bebyggelse i norra delen av Fagersjövägen intill centrum
bör accentuera torget så att detta får en ökad rumslighet. Ny bebyggelse uppförs i 4 våningar på den västra sidan av Fagersjövägen.
Bebyggelsen bör placeras med långsidan mot gatan och uppförs utan
hänsyn till de befintliga grannskapsenheterna. Däremot är det viktigt
att bebyggelsen inte blockerar de gångstråk som löper tvärledes över
Fagersjövägen. Skolan bör annonseras tydligare mot Fagersjövägen
med en ny byggnad, om skolan behöver expandera. På östra sidan
av Fagersjövägen finns en vacker lönnträdsrad som bildar en stark
rumslighet.

På den östra sidan av Fagersjövägen, mellan Fagersjövägen och
Kontoristvägen, kan ett större område med radhus och terrasslägenheter bebyggas. Längs Fagersjövägen och Kontoristvägen byggs
stadsradhus i 2-3 våningar. Innanför dessa kan radhus efter terrängen placeras i ett friare bebyggelsemönster. Parkering sker på
tomtmark eller i mindre enheter.

Önskvärd karaktär på bebyggelse i perifera delar av förorten

Planetveien, Oslo

Ny Moesgård, Danmark

Viken, Helsingborg
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VOLYMSTUDIE
HÖKARÄNGEN
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