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Mark för mer stad skapas
”genom
en konstgjord ö.
”

Markarbeten för utvecklingen
av Kolkajen och Ropsten inleds
Vid Kolkajen, där råvarorna till gastillverkningen anlände med båt under
många år, ska nästa etapp av Norra Djurgårdsstaden byggas. Här planeras
1 500 nya bostäder, 2 förskolor och cirka 11 000 m2 kommersiella ytor.
Flera av husen kommer att byggas på en konstgjord ö utanför nuvarande
vattenlinjen.
Efter sommaren 2019 påbörjas mark
rening i Ropsten i anslutning till Kolkajen.
Stockholms stad renar all mark inom stads
utvecklingsområdet innan det byggs gator,
torg, bostäder och parker. Genom att mark
rena ett tidigare industriområde med gaspro
duktion bidrar dessa insatser till att förbättra
miljön i Hjorthagen, även i vattnet utanför
och i den kringliggande naturmiljön.
Dessa förberedande arbeten kommer att
pågår under de närmsta åren, byggstart för

etappen Kolkajen är planerad till 2023. När
vi går in i den fasen kommer pålningsarbe
ten att ta vid. Alla nya byggnader och an
läggningar som byggs utmed Husarviken
måste pålas, eftersom markförhållandena krä
ver det. Efter det kan husbyggnation startas.
Detaljplanearbetet för etappen Ropsten pågår
inte nu, då flera beslut först behöver fattas om
trafiklösningar i området. n

Hjorthagen
Här är det många byggprojekt på
gång. Se vad som händer just nu.

Ropsten
Flera stora förberedande arbeten
påbörjas i Ropsten efter sommaren.

Vad ska
det bli?

Vad är det
som låter?

Vad är det
som luktar?
stockholm.se/norradjurgardsstaden

Följ utvecklingen
Löpande uppdateringar i våra
digitala kanaler. Se baksidan.
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5. Gasverket
Vad ska det bli? Gasverket tillgängliggörs för
service, idrott och kultur.
Vad händer? Arbeten pågår för skola,
idrottshall, klätteranläggning, spårvägs
museum och butik. Det genomförs också
saneringsarbeten och ledningsomläggning i
delar av Gasverket.
Den östra delen av gasverket, parallellt
med Brofästet bort till Kolkajen är under
planering. Samråd kommer att genomföras
efter sommaren 2019.
Planerad inflyttning: Bobergsskolan,
Hjorthagshallen och Klätterverket invigs i
augusti 2019. Systembolaget öppnar under
hösten och Spårvägsmuseet 2020.

8. Värtahamnen och Loudden
Hamnpirsvägen i Värtahamnen byggs om.
Klart? Årsskiftet 2019/2020.
I Loudden har rivning av oljebolagens
anläggningar påbörjats.
Klart? 2021
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››vaxer.stockholm/ropsten

Arbeten i Ropsten med start 2019

3. Trafikomläggning
och markrening

1. Gasverksvägen

2. Avlägsna tjärfack

Vägen är avstängd från
Rådjursstigen till Ropsten sedan
februari 2019. Vägen ska breddas
och få gång- och cykelbanor.
Förberedande arbeten pågår.
Sprängningsarbeten kommer att
genomföras. Vägen öppnar för
trafik 2021.

Den första fasen av markrening i
Ropsten inleds med en insats som
genomförs efter sommaren 2019.
Tjärfack, behållare under mark
som innehållit tjära, ska grävas
upp. I anslutning till tjärfacken
finns föroreningar som måste
avlägsnas. Arbetet kommer att ta
ett par månader.

Bobergsgatan får en ny
vägdragning, för att en större
markrening ska kunna genom
föras. Omläggningen av gatan
pågår under cirka 2 månader,
men ska inte påverka trafiken
till och från Ropsten. Den nya
sträckningen tas i drift under
hösten 2019 och kommer att gälla
fram tills markreningen är klar. Då
flyttas gatan till dess slutliga läge.

Tidsplan för arbeten i Kolkajen och Ropsten
2019
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Vad ska det bli? Bostäder och kommersiella
lokaler.
Vad händer? Arbetet avvaktar bangårdens
utveckling som kan ge nya förutsättningar för
detaljplanen.
Planerad byggstart: 2021

2

4

mn

7. Ängsbotten

Vad ska det bli? Bron breddas för att göra
plats för cykel och gångtrafik.
Klart? Arbetet slutförs under sommaren 2019.

Bygg
logistik
center
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4. Ny bro över Värtabanan

Vad ska det bli? I etapp Jackproppen ska det
byggas bostadshus, förskola och parklek.
I projektet ingår också upprustning av
parken runt Abbisplan, sammanknytning av
Motalaparken och Hjorthagsparken, en ny
parklek med lokal för inomhusverksamhet
och ett enklare café.
Vad händer? Sprängningsarbeten pågår till
juni 2019. Förberedande arbeten och bygg
nation pågår fram till och med inflyttning.
Planerad inflyttning: 2022 för bostäder och
2020 för parkleken.
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Vad händer? Husproduktion och finplane
ring pågår. Arbeten med Båthusparken
som ligger mellan Drevergatan och
Labradorvägen beräknas färdigt under
november 2019.
Inflyttning: Pågår
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Den första fasen av mark
rening i Ropsten inleds efter som
maren 2019. Med de erfarenheter
som staden har av markrening i
gasverksområdet, bedömer vi att
det finns risk för lukt i anslutning
till arbeten med markrening.
Olika åtgärder för att motverka
spridning av både lukt och damm
kommer att användas. n
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Vad ska det bli? I etapp Starkströmmen
ska byggas datacenter, elnätstation och
driftdepå.
Vad händer? Två kontorshus rivs. Arbetet
påbörjas i juni 2019 och planeras pågå i fyra
månader. Byggnation fram till inflyttning.
Planerad inflyttning: 2021

Husa

Brofästet

HJORTHAGEN

2. Starkströmmen

Norra Djurgårdsstadens stadsutveckling har kommit till
området kring Ropsten. De närmsta åren kommer flera
olika arbeten att pågå vilket inkluderar markrening,
sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga
bostäder, kontor, garage och en ny bro mellan Lidingö
och Ropsten.
Arbetena kommer under perioder
att bullra och ge ifrån sig lukt då
vi tar bort föroreningar som le
gat i marken under lång tid. Inför
varje markrening tas prover av
föroreningar som finns i marken.
I delar av Ropsten och Kolkajen
är föroreningarna omfattande.
Det innebär att Stockholms stad
behöver göra omfattande insat
ser för att göra marken och även
havsbottnen utanför Kolkajen
tillgänglig för den framväxande
staden.
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Fokus på Ropsten

Stockholm
Exergi

Pågående och planerade byggarbeten

2021

2022

2023

4. Lilla Lidingöbron
Lidingö stad påbörjar brobygget
under sommaren 2019 med start
en bit ut i vattnet utanför Ropsten.
Pålning kommer att pågå i
ungefär ett år. Bron ska vara klar
2022 och först då kommer den
gamla bron att rivas.

5. Byggnation av
tunnel
Vi förbereder inför kommande
arbeten med tunnel som ska
sprängas in i berget. Tunneln ska
användas av Fortum/Stockholms
Exergi, och är en ersättnings
tunnel till nuvarande som inte
kommer att kunna användas i
framtiden på grund av stadsut
veckling och husbyggnation.

Markrening, Ropsten, 2019–2021
Lilla Lidingöbron, 2019–2022
Byggnation av tunnel, 2019–2020

6. Gasklockan

Markrening, Kolkajen, 2021–2022

Vad ska det bli? Ett hus med 300 bostäder,
kulturverksamhet, offentlig service och en
förskola.
Vad händer? Arbetet med Gasklockan,
tidigare Gasklocka 3 och 4, påbörjas under
hösten 2019.
Planerad inflyttning: 2022

Mest aktuellt om
pågående arbeten
hittar du alltid på Norra
Djurgårdens webbplats.
QR-koden tar dig dit.

Hjorthagsgaraget 2021–2023
Byggnation, Kolkajen 2023–
Tidsplanen är preliminär.

Juni 2019

Nyhetsbrev för Hjorthagen

Nyhetsbrev för Hjorthagen

Juni 2019

Bild: Stockholmskällan

Från stängd industri till öppen stad
Den första etappen av Gasverket
stod klar 1893. I över hundra år
producerades gas i det område där
Norra Djurgårdsstaden nu växer
fram. Produktionen av stadsgas
pågick fram till 2010.
Från början tillverkades stadsgasen ge
nom att stenkol upphettades. Råvaran anlände
med båt till kolkajen. Förutom gas uppkom
biprodukter som koks, tjära, ammoniak och
bensen som förädlades i områdets anlägg
ningar. På 70-talet ersattes stenkolet med lätt
bensin och 1972 startade spaltgasverket som
fortsatte producera stadsgas till 2010.
Stockholms stad tog över den omgivan
de marken. 2001 påbörjades planeringen av
Norra Djurgårdsstaden och ett av de beslut
som fattades för att kunna utveckla området i
Hjorthagen var att stänga ner Värtagasverket.
I januari 2011 stängdes produktionen för gott
och marken började förberedas för att om
vandlas till stadsmiljö och bostadsområde.
Stockholms stad renar all mark i stads
utvecklingsområdet innan gator, parker, torg
och bostäder påbörjas. Inför varje markrening
tas prover av föroreningar som finns i mar
ken. I delar av Ropsten och Kolkajen är föro
reningarna omfattande. Undersökningarna
visar på svackor i berget med djupa lerlager
där föroreningar samlats och Stockholms stad
måste göra omfattande markreningsinsatser

för att göra marken tillgänglig för utveckling.
Andra delar har egna utmaningar.
Till spaltgasverket sprängdes en berg
rumsanläggning i Hjorthagsberget för att lag
ra lättbensin (nafta). Bergrummen renas nu
och ska användas som parkeringsgarage för
etapperna Kolkajen, Ropsten och Gasverket.
Utanför Kolkajen kommer havsbotten att re
nas innan utvecklingen startar där.
Norra Djurgårdsstaden ska bli en hållbar
och öppen stadsdel. Kolkajen, Ropsten och
Gasverket kommer att innehålla mycket olika
verksamheter och staden planerar flera pu
blika platser, såsom torg, en vattenarena, en

Följ arbetet på ditt sätt
Norra Djurgårdsstaden är ett av
Europas största stadsbyggnads
projekt och genomförs under lång
tid, fram till åtminstone 2030. När
de sista boende flyttar in kommer
det att vara 20 år sedan de första
gjorde det.
För att följa arbetet och hur det på
verkar din vardag finns ett antal sätt
att få och söka information. Välj en
favorit eller välj allihopa.
››stockholm.se/norradjurgardsstaden
››facebook.com/norradjurgardsstaden
››twitter.com/royalseaport

Norra Djurgårdsstaden
Hållbarhetsredovisning

2018

stadspark, kanaler och kajstråk. Att återställa
marken efter åratal av industriell förorening
är det första steget. n

Nya verksamheter
i Gasverket invigs
Den 23 augusti invigs den nya skolan i
Hjorthagen, Bobergsskolan, med plats för
900 elever när den är fullt utbyggd. Samma
dag invigs även Hjorthagshallen, en full
stor idrottshall för till exempel handboll och
innebandy som även har lokaler för fäktning.
Dagen efter, lördagen den 24 augusti, inviger
Klätterverket sin nya anläggning.
I samband med att de första verksamheter
na flyttar in ordnas öppet hus den 24 augusti,
med guidade visningar av Gasverket och ak
tiviteter för alla åldrar. Mer information kom
mer på vår webbplats, Facebook och anslag i
närområdet i augusti. n
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Stadsutvecklingsprojektet Norra
Djurgårdsstaden producerar sedan 2013
en årlig hållbarhetsredovisning som berättar
om arbetet med hållbarhetsfrågorna under
året som gick. Rapporten för 2018 är helt
färsk och hittas på projektets webbplats. Till
rapporten hör också en dynamisk karta för att
utforska resultaten på djupet. n
››stockholm.se/norradjurgardsstaden

Fest när Frihamnen
fyller 100 jämnt
Frihamnen är landets första frihamn och
invigdes i oktober 1919. I höst firar den alltså
100 år. Lördagen den 21 september blir det en
mängd aktiviteter i Frihamnen. Mer informa
tion kommer på vår Facebooksida och webb
plats efter sommaren. n

Nyhetsbrev för Norra Djurgårdsstaden
Producerat av exploateringskontoret i Stockholms stad
Juni 2019

Kontakt: norradjurgardsstaden@stockholm.se
Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB

