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Tillfällig park i Brofästet

Finplanering av  Bobergsgatan

Nu börjar arbetena med popup-
parken vid Brofästet. Den tillfälliga 
parken ska erbjuda aktivitet och 
vistelse i väntan på att arbetena 
runtomkring blir klara och den 
permanenta parken kan byggas.

Flera hundra personer bidrog med syn
punkter och förslag i dialogen som hölls om 
 parken under hösten 2020. Nu har planerna 
anpassats efter synpunkterna, och mark
arbetena kan äntligen börja. 

Många kommenterade att trädäcket 
för exempelvis yoga inte var optimalt 
place rat vid Bobergsgatan. Därför kom
mer ett extra trädäck att placeras nere vid  
Husarviken. Flera hade också synpunkter på 

att grill platser har en tendens att bli stökiga, 
och därför har dessa tagits bort. Uppe vid 
Bobergsgatan kommer det att finnas en yta 
för foodtrucks. 

Om det finns intresse för odling finns en 
yta avsatt för det. De som vill odla behö
ver bilda en odlarförening, mer information 
finns på länken nedan.  

Återbruk
Parkmöblerna och lekutrustningen i parken 
är i stor utsträckning återanvända från andra 
platser. De kan komma att kom
pletteras och bytas ut över tid. 

Tidplan
Popupparken kommer att anläggas i etap
per, och om allt går enligt plan kan de första 
delarna börja att användas under sommaren 
2021.

När arbetena i Kolkajen och Gasverket 
är klara kommer en permanent stadspark 
att anläggas. Utformningen av den är inte 
bestämd ännu.

 › parker.stockholm/odla-i-stan
 ›  vaxer.stockholm/projekt/bostader-
forskolor-kontor-och-handel-i-brofastet/

Finplanering på Bobergsgatan. Nu ska körbanan och södra sidan av 
Bobergsgatan göras i ordning. Vi gräver ner fler ledningar, anlägger 
växtbäddar för träd, blommor och växter samt lägger nya ytskikt. För 
att kunna göra detta leder vi om delar av gatan och flyttar busshåll
platserna ca 200 meter österut så länge arbetena pågår. Utöver 

arbetena på Bobergsgatan arbetar vi med att färdigställa delar av  
Gasverksområdet. 

Arbetet beräknas pågå till sommaren 2022.  Läs mer under 
pågående arbeten på  > vaxer.stockholm/omraden/norra- 
djurgardsstaden/pagaende-arbeten/finplanering-av-bobergsgatan

Parken kommer att möbleras med 
återanvända lekredskap och möbler. 
Foto: Nola Industrier AB.

Visionsbild av Bobergs
gatan, vy från väster. 

Illustration: Daniel 
Gulliksson, Sweco



Sprängningar i 
Hjorthagsberget

Arbeten i Ropsten

Till hösten planerar vi att spränga en tunnel in i Hjorthagsberget, från 
tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar av 
Dianavägen och Rådjursstigen. 

Många arbeten på liten yta. Så kan man beskriva 
situationen kring tunnelbanestationen vid Ropsten.

Ropsten och Kolkajen, området nedanför Brofästet och öster om 
Gasverket, ska omvandlas till stadskvarter med gator, torg, bostäder 
och parker. I vattnet utanför kajen kommer en konstgjord ö att byg
gas. Det sprängs en del runt om i staden, bland annat för den nya tun
nelbanan, och vi under söker möjligheten att återanvända bergmassor 
från dessa sprängnings arbeten för att bygga ön. 

Uppe på land utgörs en del av marken av lera som behöver 
 stabiliseras med bland annat cementpelare för att kunna bära upp 
byggnaderna. 

I marken och på sjöbotten finns föroreningar som är en rest från 

när man tillverkade gas i området. Det kan både lukta och bullra när 
vi renar marken. Lukten kan vara obehaglig, men det är inte farligt att 
vistas i området. Bullrande arbeten utförs i huvudsak klockan 07–19, 
och vi använder olika metoder för att minska buller samt spridningen 
av lukt och damm.

Parallellt med markreningen pågår arbeten med Gasverksvägen 
som bland annat ska få breddade gång och cykelbanor. Klart år 2023.

Arbetet med parkeringsgaraget i de gamla naftalagren i 
Hjorthagsberget är pausat i väntan på att andra arbeten i området ska 
bli klara. 
Läs mer om pågående arbeten på   
>vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/
pagaende-arbeten/

Hjorthagskransen
För närvarande utreds hur sam
banden mellan den äldre bebyg
gelsen i Hjorthagen och Norra 
Djurgårdsstaden kan stärkas och 
hur nya stadskvaliteter kan ska
pas i enlighet med intentionerna 
i översiktsplanen – till exempel 
genom komplettering med ny 
bebyggelse samt utveckling av 
trygga och inbjudande stråk, par
ker och torg. De kulturhistoriska 
och ekologiska värdena studeras 
särskilt och ska ligga till grund för 
den fortsatta utvecklingen och vid 
framtagande av detaljplaner. 

Padel vid Ängsbotten
Företaget Central Padel Nordics 
har fått bygglov för padelverk
samhet och kommer att arrendera 
en yta vid i Ängsbotten under två 
år. De har bygglov för 10 padel
banor och planerar att få igång 
verksamheten till sommaren 2021.

Ängsbotten, som ligger intill 
Hemköp, planeras att bebyg
gas med två eller tre kvarter med 
bostäder, kontor och handel.  
Byggstart för de nya kvarteren 
kan ske tidigast 2024.

Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och 
ersätter en nuvarande tunnel som inte kommer 
att kunna användas när vi utvecklar nya kvarter 
vid gamla Gasverket. 

Arbetena påbörjas tidigast i september 2021, 
och beräknas pågå i 3–4 månader. Redan nu 
pågår förberedande arbeten, bland annat byggs 
ett tunnel påslag och rasskydd för vissa träd som 
ska bevaras. I samband med de förberedande 
arbetena kommer några träd att behöva fällas, 
och när arbetena är klara ska vi plantera nya träd.  

Buller
Bergarbetena kommer att bullra, och dessa 
 arbeten kan utföras klockan 07–22. Om du 
behöver sova på dagarna eller av andra anled
ningar störs mycket av bullret erbjuder sta
den ersättnings boende i Stockholmsområdet. 
Vi kommer även att låna ut bullerreducerande 
hörlurar. 

Alla som har en mobiltelefon kan få ett sms 
inför varje sprängning. Den tjänsten är gratis, 
och du kommer att få information om hur du 
registrerar dig när arbetsstarten närmar sig.

Inspektion av byggnader
Det är ovanligt att sprängningsarbeten skapar 
sättningar eller sprickor i byggnader. För säker
hets skull inspekteras alla byggnader i när
området under våren. 

Vi ser även till att alla hus som påverkas av 
sprängningarna har vibrations mätare som mäter 
hur mycket skakningar sprängningarna skapar. 
När tunneln är klar inspekterar vi husen igen. 

Mer information
Välkommen till digitalt informationsmöte 
om de planerade arbetena den 9 juni klockan 
19.00. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till 
 norradjurgardsstaden@stockholm.se, så får du 
en länk och information om hur du deltar.

Alla som bor i området som drabbas av 
 bullret kommer att få ytterligare information när 
arbetsstarten närmar sig. Vi kommer även att 
uppdatera Norra Djurgårdsstadens webbplats 
löpande. 
 › vaxer.stockholm/omraden/norra-

djurgardsstaden/pagaende-arbeten/
hjorthagsberget

• Inspektion av byggnader före och efter 
arbetena.

• Evakueringsbostäder för alla som 
behöver. 

• Bullerreducerande hörlurar.

• Information i brevlådorna innan 
arbetsstart.

• Sms inför sprängning. 

• Digitalt informationsmöte den 9 juni 
2021 klockan 19.00. Anmäl dig genom att 
skicka ett mejl till  norradjurgardsstaden@
stockholm.se

• Uppdaterad information finns på 
stockholm.se/norradjurgardsstaden

• Om du har frågor: kontakta norradjur
gardsstaden@stockholm.se eller ring 
telefonnummer 08508 264 33

2020
HÅLLBARHETSREDOVISNING

 › www.norradjurgardsstaden2030.se
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ENERGIHAMNEN

KUNGLIGA  NATIONALSTADSPARKEN

VÄRTAHAMNEN

LIDINGÖ

Pågående och planerade byggarbeten
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1. Elektriciteten 
Vad ska det bli? Ellevio ska bygga en ny, 
mindre ställverksanläggning. För ytan som 
frigörs krävs en ny detaljplan, och den har 
inte påbörjats än.
Tidplan: Byggstart sommar 2021.

2. Starkströmmen
Vad ska det bli?  I etapp Starkströmmen 
ska ett datacenter, en driftdepå och 
Vasakronans kontor byggas. 
Tidplan: Planerad byggstart under vintern 
2021.

3. Ängsbotten
Vad ska det bli? Bostäder och kommersiella 
lokaler.
Vad händer? I väntan på att arbetet med 
detaljplanen ska bli klart har staden beviljat 
bygglov för padelbanor på ytan. 
Planerad byggstart: Padelverksamhet 2021. 
Byggstart för kvarteren tidigast 2024. 

4. Markrening och ny gångväg
Vad ska det bli?  En lekpark och gångväg till 
utkiksplatsen.
Vad händer? Markrening i skogsområdet 
pågår.
Tidplan: Klart hösten 2021.

5. Gasklocka 3 & 4
Vad ska det bli?  Ett bostadshus med cirka 
320 lägenheter, kulturverksamhet, lokaler 
och en förskola.
Vad händer? Gasklocka 3 & 4 har mark
anvisats till OBOS Kärnhem.  Den befintliga 
detaljplanen gäller. Under våren startar 
gestaltningsprocessen genom parallella 
uppdrag.
Byggstart: 2023.

6. Gasverket
Vad ska det bli? Gasverket tillgängliggörs 
för service, idrott och kultur.
Vad händer? Förberedelser för ombyggna
der av bl.a. hus 14 och 27. Arbeten för att 
färdigställa en del av Bobergsgatan samt 
ytor inne i Gasverksområdet. 
Planerad inflyttning:  Inflyttning sker 
allteftersom byggnaderna blir klara. Under 
2021 flyttar Spårvägsmuseet in.

7. Brofästet
Vad händer? Nästan alla hus är inflyttade, 
och finplanering pågår i de sista delarna. 
Vid  den östligaste delen kommer en tillfäl
lig park att anläggas under våren 2021.
Tidplan: Inflyttning pågår.

8. Ropsten och Kolkajen
Vad händer? Markrening pågår. Därefter 
ska sjöbotten renas och en ö byggas, innan 
det kan bli bostäder, förskolor och lokaler 
samt parker, torg, kajer och en vattenarena.
Tidplan: Byggstart tidigas 2023.

9. Lilla Lidingöbron
Vad ska det bli? Lidingö stad bygger en ny 
bro som ska ersätta den gamla. 
Tidplan: Den nya bron ska vara klar 2022.

10. Värtahamnen 
Vad ska det bli? En blandad stadsdel 
med cirka 1 700 bostäder och 20 000 
arbetsplatser. 
Vad händer? Under 2021 pågår förbere
dande arbeten med bl.a. markarbeten vid 
Andra Bassängvägen och Hangövägen,  
nya passagerargångar till Värtaterminalen 
samt rivning i kvarteret Neapel.
Inflyttning: Tidigast 2023. 

11. Loudden
Vad ska det bli? Bostäder, lokaler, skolor och 
förskolor.
Vad händer? Rivning av cisterner pågår och 
markrening påbörjas under 2021.
Planerad byggstart: tidigast 2024.
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