
Nytt om Norra Djurgårdsstaden, juni 2021 Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsaren.

Byggstart närmar sig i södra
Värtahamnen
Till hösten förväntas den första detaljplanen i
södra Värtahamnen att tas av
kommunfullmäktige. Planen omfattar fem
kvarter i områdets norra del och innehåller
kontor med lokaler i bottenvåningen, hotell och
handel. För att kunna bygga bostäder i den södra
delen av Värta ham nen måste bullret från
färjorna skärmas av och de nya kontorshusen
fun gerar som bullerskärm, samtidigt som det ger
arbetsplatser vid vattnet intill Stockholms största
hamn.

Ta del av planerna för Värtahamnen

Film och hur vi arbetar vi med
energikraven
Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden
fick i uppdrag av Stockholms stads
kommunfullmäktige att driva, utveckla och
sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. En
viktig aspekt i detta är att bygga lågenergihus.
Hur har det gått? Har kraven nåtts, vilka
lärdomar har man gjort och vilka utmaningar
finns det? Hör hållbarhetsstrategen Christina
Salmhofer, klimat- och energiexperten Örjan
Lönngren och Torbjörn Kumlin, projektledare
Stockholmshem berätta.

Se filmen

Monster för ökad återvinning
I maj dök tre figurer upp vid sopsugen i kvarteret Hornslandet.
Installationen är en del av ett projekt som drivs av LocalLife och KTH i
samarbete med Stockholmshem och Envac, där sopsugen möjliggör
visualiseringar av det som sorteras via en app. Insatserna ska göra det
roligare att sortera och mellan 1 april och 30 juni genomförs en tävling
där målet är att minska restavfallet med 5 % och öka sorteringen i
sopsugen. Under sommaren belönas de boende med glass för sina
insatser.

Läs mer om projektet i Hornslandet
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Undersökning om resvanor
För att bättre förstå resvanor och rörelsemönster
i Norra Djurgårdsstaden har det under våren
pågått mätningar med trafikradar på
Bobergsgatan. Dessa kompletteras under
perioden juli-oktober med ett antal wifimätare.
Tekniken som används gör det möjligt att
exempelvis uppskatta hur många som går och
cyklar, när och var.

Läs om projektet

Nu öppnar pop up-parken
Den tillfälliga parken öster om Brofästet börjar
att ta form. Till midsommar flyttar vi stängslen
och börjar att öppna upp ytan för besökare.
Parken kommer att fyllas med olika funktioner
och möbler allteftersom. Många av lekredskapen
och möblerna lånas och återanvänds från andra
delar av staden. Därför kommer parken att
utvecklas och förändras över tid.

Pop up-parken öppnar

Pågående arbeten
Vi finplanerar i delar av Gasverket och
förbereder för kommande byggnation i
Värtahamnen. Finplaneringen av Bobergsgatan är
planerad att genomföras vecka 32, efter
semestrarna. Vi fortsätter även att rena marken
vid Ropsten. Sol och varmare väder kan innebära
att det luktar mer från markreningen, men det
är inte farligt.

Pågående arbeten i Norra Djurgårdsstaden

Bins betydelse i staden
Vid Kontorsvillan i Norra Djurgårdsstaden finns en
bikupa som Östermalms stadsdelsförvaltning
driver tillsammans med Bee Urban. I bikupan bor
cirka 50 000 bin som arbetar för att göra stadens
utemiljöer grönare. Bin har en nyckelroll i
ekosystemet och är viktiga för oss människor.
Visste du att i snitt var tredje tugga vi äter är
pollinerad av ett bi?

Lär dig mer om bina

Ny insektsstudie i Norra Djurgårdsstaden
Hur påverkas insekternas rörelser i bebyggelse och kan gröna stråk skapa
ekologiska samband? Mellan juni och mitten av augusti genomförs en
insektsstudie där man undersöker Hästhagsparkens funktion för spridning
av ekinsekter mellan Nationalstadsparken och Hjorthagskransen ekskogar.
För att kunna studera insekterna har man satt upp anordningar i form av
vedinsektsfällor med plexiglas i ekarna.

Läs mer om studien
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Vad är detta?
Nyhetsbrevet vänder sig till dig som bor eller arbetar i Norra Djurgårdsstaden. Eller som helt enkelt är
intresserad av området. Nyhetsbrevet är ett samarbete mellan stadsutvecklingsprojektet Norra
Djurgårdsstaden och Östermalms stadsdelsförvaltning.

Kontakta oss om du har synpunkter på innehållet eller idéer om vad vi ska uppmärksamma i nyhetsbrevet. 
Mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se.

Följ oss på Facebook
facebook.com/norradjurgardsstaden

Bilder från utvecklingsprojektet
flickr.com/norradjurgardsstaden

Hur renas mark?
I samband med markreningen i Ropsten testas en för Sverige ny metod, där
marken stabiliseras samtidigt som föroreningar i form av tjära bryts ner.
Där nya Bobergsgatan ska gå finns ett tjockt lerlager som behöver renas
samt förstärkas för att undvika sättningsskador. Metoden innebär att
marken förstärks geotekniskt samtidigt som föroreningarna bryts ner med
kemisk oxidation. Stabiliseringen görs med en stor maskin och
inblandningsvisp där leran rörs om samtidigt som cement tillsätts och
oxidationsmedel tillsätts. Genom att rena på plats undviks transporter som
annars hade behövts för att forsla bort leran.

Markreningen i Ropsten
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