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Vi vill veta dina synpunkter om 
allmänna platser i Södra Värtan

”Södra Värtan blir stadens 
nya entré från sjösidan.”

Alldeles intill vattnet, med passagerarfärjor runt knuten och breda kajstråk, 
planeras Södra Värtan med öppna bottenvåningar där restauranger, caféer 
och annan verksamhet kan ta plats. Det blir en större park, flera torg och ett 
stort utomhusbad. Området blir väldigt publikt med karaktär som kommer 
att byggas av gemensamma, allmänna platser. Nu är det dags för samråd.

Planerna för Södra Värtan
Hur ser planerna ut idag? Vad blir 
det för torg, parker och stråk?

Följ utvecklingen av stadsdelen
Löpande uppdateringar i våra 
digitala kanaler. Se baksidan.

Aktuell tidplan för området
När händer vad och hur lång tid tar 
området att färdigställa?

Samråd om detaljplanen genomförs för 
att skapa bättre beslutsunderlag och ge möj-
lighet till insyn och påverkan. Det är viktigt 
för det fortsatta arbetet att staden får informa-
tion, synpunkter och förslag från boende och 
alla andra som påverkas när stadsdelen nu ska 
kompletteras och utvecklas. För att stads delen 
faktiskt ska kunna bli den bästa tänkbara.

Mer information, alla rapporter och sam-
rådshandlingar finns tillgängliga på webb-
platsen under samrådsperioden 20  december 
2016–10 februari 2017.

 › www.stockholm.se/detaljplaner
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Digital dialog
Du kan läsa mer om bakgrun-
den och planerna på webb-
platsen. Där finns också en 
digital dialog där du kan skriva 
och posta egna önskemål och 
synpunkter, samt kommentera 
och utveckla andras förslag. Du 
hittar även en enkel 3D-modell 
av Södra Värtan att vrida på. 

Den digitala dialogen är till-
gänglig på följande adress 
fram till den 10 februari.

 › www.stockholm.se/sodravartan

Öppet hus
Lördag den 28 januari, kl. 12–16, 
kommer planarkitekter och an-
dra som arbetar med projektet 
till Södra Värtan, för att visa 
upp och diskutera planerna. Du 
kan se en modell över området, 
ta del av samrådshandlingar 
och ställa frågor. Du hittar oss i 
entrén till ICA Kvantum Värtan, 
Malmvägen 13.



Fjorton byggherrar har genomfört parallella 
uppdrag under året. De är nu klara och resul-
tatet ger en första inblick i hur Södra Värtan 
kan komma att se ut. Här byggs för ett aktivt 
stadsliv i gatunivå men även på taken. Vi ser 
gemensamma takterrasser med takodling och 
sällskapsytor, växthus och en takrestaurang 
som kan bli självförsörjande på en del råvaror.

I Södra Värtan får bilen låg prioritet med-
an människor och cyklar får hög. Garagen 
under husen byggs ihop med åtkomst från 
huvud stråken. De flesta lokalgator kommer 
att bli i det närmaste bilfria, gröna och ska till 
en större del kunna användas för aktivitet och 
rekreation, s.k. vistelsegator. n
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Nya vyer från 2025
Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. 
Här kommer 5000 personer att bo och lika många att arbeta när området 
är färdigställt. Södra Värtan är en del av det hållbarhetsprofilerade 
stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas 
energieffektivt och grönt.

Södra Värtan
Byggstart 2019
1 900 nya bostäder
26 avdelningar förskola
125 000 m2 för kontor och 
centrumändamål
10 000 m2 nya parker och torg
600 meter ny kajpromenad
Ett utomhusbad
Färdigbyggt ca. 2025

Planpriset
Planarbetet i Södra Värtan, 
som nu är ute på samråd, 
nominerades hösten 2016 till 
Sveriges Arkitekters Planpris 
tillsammans med Frihamnen 
i Göteborg, Innerstaden i 
Karlshamn, Vallastaden i 
Linköping och Östra Sala 
Backe i Uppsala.

Hållbarhet
Fullmäktige har beslutat att 
hela Norra Djurgårdsstaden 
ska ha en hållbarhetsprofil. Det 
innebär bland annat att särskil-
da krav på energianvändning, 
lokal produktion av energi, 
 material, gröna ytor och par-
kering etc. ställs på byggherrar 
som vill bygga i området.

Mer om hållbar stadsveckling 
finns på webbplatsen:
 › stockholm.se/ 

norradjurgardsstaden

Januari 2017 Nyhetsbrev för Södra Värtan

▲ Midroc kommer att bygga ett bostadshus med fasad av tegel med inspiration från 
områdets historia som hamnområde. Med butiker och dubbelhöga ateljélägenheter får 
gatan liv längs hela bottenvåningen. Arkitekter är White.

▲ Bonnier bygger ett nytt kontorshus 
intill kajen där takterrasserna bidrar till 
den ekologiska infrastrukturen och den 
biologiska mångfalden.

▼ Hos Abacus får de boende tillgång till en 
gemensam takterrass med växthus och 
odlingsytor.

▲ Några fasader mot Värtanparkens södra 
sida. Vid parken planeras även en saluhall.
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▼ Arkitekterna arbetar aktivt för att få till ett 
bra möte mellan den offentliga gatan och de 
privata bostäderna.



1. Koppling till Gärdet
Innerstaden och Gärdet ligger 
nära Södra Värtan. På samma 
sätt ligger hamnområdets 
stadsliv, nya kajstråk, parker och 
bad nära för boende på Gärdet. 
Hur skulle du vilja se att den 
här kopplingen stärks och blir 
tydlig? Hur skulle du vilja ta dig 
till det nya området?

2. Värtanparken
Mitt i området planeras ett stort 
sammanhängande offentligt 
rum som binder ihop Södra 
Hamnvägen med vattnet. 
Från ett stadstorg, genom den 
centrala parken, till en pir i 
vattnet för båtar i kollektivtrafik. 
Vad skulle du vilja se på torget 
och i parken? Vad skulle locka 
dig till Södra Värtan?

3. Kajstråket
Kajen som nu håller på att reno-
veras binder samman områdets 
södra och norra delar. Den ska 
utvecklas till ett upplevelserikt 
promenadstråk.  I södra delen 
finns hållplatser för båttrafik. 
Vad skulle du helst vilja se längs 
med kajen från norr till söder? 
Vad skulle du helst slippa?

4. Utomhusbadet
I norr vidgas kajen till ett torgrum 
med bassängbad, träbryggor 
i söderläge och öppen vy 
mot Lilla Värtan. Vad är dina 
önskemål för en sådan plats? 

5. Saltparken
Här planeras en mindre park 
i ett lugnare läge, dock i nära 
anslutning till badet. Vad skulle 
du vilja se och göra här?

6. Vistelsegator
 Lokalgatorna planeras i 
huvudsak med grön karaktär 
och utformas för gångfart, 
bilar är inte förbjudna, men de 
oskyddade trafikanterna ska 
vara i fokus. Hur föreställer du 
dig att livet på en sådan gata 
skulle kunna se ut? Vad ser du 
för möjligheter?

2017: Detaljplan på samråd 
till 10 februari. Synpunkter 
sammanställs och förslaget 
bearbetas. Det granskas i 
slutet av året.

Översiktlig tidplan för Södra Värtan

Offentliga rum i Södra Värtan
I samband med samrådet kom-
mer staden att genomföra en 
utökad medborgardialog om of-
fentliga platser och hur vi kopplar 
ihop Södra Värtan med Gärdet. 
Det är fokus i den digitala dialo-
gen. Under samrådsperioden och 
öppet hus den 28 januari kan du 
även lämna synpunkter på annat 
som detaljplanen behandlar.

Södra Värtan planeras för en 
tät bebyggelse. Friytor i form 
av torg och parker kommer vara 
begränsade. Därför måste dessa 
ytor utformas attraktivt och funk-
tionellt. Gator, torg, parker och 
platser behöver alla utformas för 
att uppmuntra till vistelse. Därför 
är dina synpunkter mycket vär-
defulla under dialogen. n

2019: Byggstart för 
den första etappens 
bostäder

2018: Planen godkänns och antas 
i början av 2018.

2021 2023 2025

2021: De första 
boende flyttar in i 
Södra Värtan

2024–2025: Området 
finplaneras och färdigställs

NU

2
3

1

4

6

20192017

Bi
ld

: A
nd

er
ss

on
 J

ön
ss

on
 L

an
ds

ka
ps

ar
ki

te
kt

er

2023: De sista nya boende 
flyttar in i området
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Nyhetsbrev för Södra Värtan/Norra Djurgårdsstaden
Nyhetsbrevet är producerat av stadsbyggnadskontoret  
och exploateringskontoret i Stockholms stad.

Tryck: M-kopia, Stockholm, 2017

Sällsynt ört 
omplaceras 
tillfälligt
Strax söder om Tegel udds -
viadukten växer spetsfingerört 
(Sibbaldianthe bifurca). Arten 
kom ursprungligen med barlast 
från Ryssland under 1800-ta-
let. Den är sällsynt och lever på 
några få platser i Sverige, bland 
annat här i Värtahamnen. 
Spetsfingerörten på Skansen 
kommer från Södra Värtan.

För att skydda den un-
der ombyggnationen har 
beståndet omplaceras till 
den nya Värtaterminalen, 
Bergianska trädgården och till 
Beckholmen. När arbetet är 
färdigt flyttas växten tillbaka.

Arbetar ni redan?

Följ arbetet på ditt sätt

Vad händer med krossmaterialet 
som mellanlagras i Södra Värtan?

Berget som krossas kommer från väg- och 
husbyggen i etappen Brofästet. För att mini-
mera transporter sker hanteringen inom Norra 
Djurgårdsstaden men upplagen får inte läng-
re plats uppe vid Hjorthagen. Materialet ska 
återanvändas för uppfyllning av nya vägar, 
byggnader, parker och torg. Upplaget kom-
mer att minska successivt när utbyggnaden av 
Södra Värtan går vidare.

Byggandet i Södra Värtan ska inte 
påbörjas förrän tidigast 2019. Vad 
är det för arbete som pågår idag?

I november påbörjades arbetet med re-
novering av den över hundra år gamla Södra 
Kajen, från Frihamnspiren till Malmvägen. 
Den ska bli ett kajstråk samt kunna ta emot 
skärgårds- och kollektivtrafikbåtar. Ytor intill 
kajen används för rening av de massor som är 
förorenade på grund av tidigare oljeförvaring 
i området. Renoveringen av Södra Kajen pla-
neras vara klar andra kvartalet 2018.

 
Intill den gamla kranverkstaden på Södra 
Hamnvägen finns övergivna industrilokaler 
som behöver rivas för att ge plats åt bland 
annat ett nytt torg och ett kontorshus med 
salu hall i bottenvåningen. Trafiken på Södra 
Hamnvägen läggs tillfälligt om under delar av  
rivningen, som beräknas vara klar i april. n

Vad händer 
härnäst?
När samrådet är genomfört 
sammanställs synpunkterna 
och redovisas i stadsbyggnads-
nämnden. Därefter revide-
ras detaljplanen innan den 
godkänns i stadsbyggnads-
nämnden och antas i kommun-
fullmäktige under våren 2018. 
Fram tills dess pågår arbete 
med kajer och marksanering i 
området, för att detta ska vara 
klart när byggandet av bostä-
der och andra fastigheter kom-
mer igång under 2019.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas 
största stadsbyggnadsprojekt och genomförs 
under lång tid, fram till åtminstone 2030. För 
att du ska kunna följa arbetet och hur det på-
verkar din vardag finns ett antal sätt att få och 
söka information.Välj det som passar bäst.

Vår huvudkanal är webbplatsen. Där finns 
de stora nyheterna, bakgrunden, historien och 
mer information om t.ex. hållbarhetsprofil 
och pågående arbeten.

 › www.stockholm.se/norradjurgardsstaden
 › norradjurgardsstaden@stockholm.se

För löpande aktuell information kan du pre-
numerera på nyhetsbrev via epost. Du hit-
tar det under "Följ oss" på webbplatsen. På 
Facebook publicerar vi nyheter och bilder di-
rekt från området. Ställ gärna dina frågor där 
så ser vi till att rätt person kommer med ett 
svar inom rimlig tid. n

 › facebook.com/norradjurgardsstaden
 › twitter.com/royalseaport

Södra Värtan i 3D
Om du har tillgång till en smartpho-
ne eller surfplatta kan du använda 
kartan till vänster för att hämta en 
3D-modell av Södra Värtan. Ladda 
ner appen Augment för iOS eller 
Android. Öppna appen, välj Scan 
och läs av kartan med kameran. 
Välj 3D View. Nu kan du zooma in 
och ut, vrida, vända och snurra på 
modellen.


