
EN VISION FÖR HORNSBRUKSGATAN
COMMUNITY PLANNING WEEKEND
Återrapportering 13 oktober 2010, Församlingshuset Högalidskyrkan

Stockholms stad vill utveckla Hornsbruksgatan. Målet 
är att förbättra kopplingarna mellan Hornsbruks
gatan och Högalidsparken, varsamt integrera  nya 
bostäder, utveckla den länge oanvända överbygg
naden till Tbanestationen samt göra området 
tryggare, grönare och mer attraktivt. 

Mer än 150 deltagare från närområdet deltog i medbor-
gardialogen “Community Planning Weekend” kring utveck-
lingen av Hornsbruksgatan mellan 8–13 oktober 2010. 
Under de två öppna mötesdagarna den 8:e och 9:e med-
verkade deltagarna i stormöten, gick rundturer i parken och 
arbetade i mindre grupper. Arbetsgrupperna utforskade 
specifika problem, möjliga lösningar och viktiga principer 
för det fortsatta planarbetet. De efterföljande dagarna ana-
lyserade medarbetare från JTP Cities det som framförts och 
arbetade fram ett förslag till en vision för Hornsbruksgatan. 
Förslaget redovisades på kvällen onsdagen den 13 oktober 
i Högalids kyrkans församlingshus.

Nyckelfrågor som diskuterades handlade om Hornsbruks-
gatans kvaliteter, skötseln av gatan, nyttjandet av parken, 
nya användningsområden för ”bunkern” (T-banehuset) och 
de kringboendes reaktioner till förslaget att bygga nya 

bostäder längs med norra sidan av gatan. Många delta-
gare var emot bebyggelsen, medan andra tyckte att varsamt 
utförd bebyggelse kunde tillföra värden till gatan. 

(FORTSÄTTNING PÅ BAKSIDAN)

“Vi måste försäkra oss om att vi kan skapa ett 
område där våra barnbarn kan leka, fåglar 
kan sjunga och människorna kan leva.” 

Per Axerup, Kyrkoherde

FÖR MER INFORMATION:             SAMARBETSPARTNERS:

www.hornsbruksgatan.se
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ÖVERSIKTLIG PLAN
Denna skiss är en sammanställning av idéerna som 
kom fram under planeringsevenemanget. De har 
sedan utvecklats till en ny vision för Hornsbruks        
gatan av teamet från John Thompson & Partners och 
Eble Architektur. Förslagen kommer att presenteras 
för Stockholms stad och politikerna som är ansvar
iga för stadsplaneringen som beslutsunderlag för  
den fortsatta planeringsprocessen. 

Förslaget i korthet
1. Systrarnas trappa sammankopplar Hornsbruksgatan 
med Högalidsparken.

2. Förbättringar av gatan med bland annat nya träd.

3. Ny högkvalitativ markbehandling

4. Nya naturliga trappor

5. Vatteninstallationer som skapar levande miljöer     
mellan byggnader.

6. Ny byggnad med hållbara lägenheter och växthus-
atrium, för blandad användning på gatunivå. 

7. Ombyggd T-banestationsbyggnad för blandat bruk, 
med bland annat café på gatuplan, hiss upp till parken 
och växthus med restaurang på takterrassen. 

8. Parken kan i framtiden rymma stadsodlingsaktiviteter, 
ungdomsgård, motionsanläggning och motionsspår, 
naturliga lekplatser och nya parkbänkar och sittplatser.

9. Belysning av klippvägg

10. Nytt återvinningssystem

11. Pissoaren tas bort och ersätts med en ny lösning i 
samverkan med lokala verksamhetsutövare.

       Ingång till Hornstull
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En vision för översiktlig plan
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EN VISION FÖR HORNSBRUKSGATAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND
Presentation av resultatet 13 oktober, Högalidskyrkans församlingshus

Om nya hus skulle byggas, måste de vara av högkvalitativ 
design och berika gatan och parkomgivningen. Bebyggelsen 
måste även ge förutsättningar för en förbättrad tillgänglighet 
till parken från Hornsbruksgatan. Det förslag till vision som 
presenterades innehöll en ombyggnad av T-banehuset med 
lokaler i gatuplanet och en hiss upp till parken och ett växt-
hus på taket, nya eko-hus designade för att integreras med 
parken, bättre entréer till parken genom en ny, bred trappa 
kallad ”Systrarnas trappa”, och en ommodellerad gata med 
mera utrymme för gående och nya planteringar. 

Stockholms stad har tillsammans med Wasted Space och 
Veidekke Bostad tagit initiativet till planeringsevenemanget. 
Evenemanget har letts av JTP Citites från England och Tysk-
land som är experter på att arbeta med medborgarinflytande 
i planeringsprocesser genom arbetssättet Community Plan-
ning.  Detta var första gången som en Community Planning 
Weekend genomfördes i Stockholm, och Torsten Malmberg, 
chef för planavdelningen i Stockholms stad, betonade i 
sitt anförande stadens intresse av att pröva metoden med 
att aktivt engagera boende och lokalt verksamma i tidiga 
skeden av planeringsprocessen.

 “Några människor vill inte ha nya lägenheter men 
andra tror att det är möjligt inom vissa gränser.” 

Utsikt från Varvsgatan blickande ner mot Hornsbruksgatan

Utsnitt genom eco-lägenhet som visar bio-klimats atrium

H
ornsbruksgatan

Utsikt från Lignagatan till Systrarnas trappa


