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Byggstart i Södra Värtahamnen
Södra Värtahamnen kommer att omvandlas till en
levande stadsmiljö de kommande åren. Nu
startar byggnationerna i den första etappen som
omfattar fem kvarter med kontor och
kommersiella verksamheter. Det första steget
blir att bygga ut Saltpiren, vilket är en
förutsättning för att kunna bygga det 24 våningar
höga Pirhuset som blir ett landmärke i
Värtahamnen. Totalt tillskapas 110 000 kvm ny
kommersiell bebyggelse i denna första etapp.

Läs mer

Nu rivs taket på Gasklocka 2
Arbetet med att omvandla Gasklocka 2 till en ny
kulturscen i Stockholm pågår och nu kommer
taket att demonteras. Då taket är
kulturhistoriskt värdefullt kommer det nya att bli
en replika. För att det ska bli så likt som möjligt
har man arbetat med modeller i skala 1:1, vilket
även var ett krav för att få klartecken att kunna
påbörja rivningen. Att det befintliga taket
behöver bytas ut beror på att det inte klarar
dagens säkerhetskrav. Exempelvis behöver det
kunna klara av scenutrustning motsvarande 20
ton.

Läs mer om hur rivningen går till

Testa en självkörande robot!
Under året kommer en självkörande
leveransrobot att testas i Norra Djurgårdstaden,
med start vecka 11. Testerna syftar till att lära
sig mer om interaktionen mellan människa och
robot samt skapa en förståelse för behoven av
leveranser hos de boende. Av säkerhetsskäl så
kommer roboten till en början att styras

Ellastbil för byggtransporter
Snart börjar en eldriven lastbil att rulla på
gatorna i Norra Djurgårdsstaden. Lastbilen, som
är sitt första i sitt slag i landet, kommer att
transportera byggmaterial och schaktmassor i
området. "Den är ett efterlängtat tillskott.
Transporter svarar idag för en tredjedel av
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och som
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manuellt och en person från teamet kommer
finnas inom 15 meter. Testerna är ett samarbete
mellan PostNord och teknikföretaget Hugo
Delivery AB. 

Nyfiken och vill testa? Anmäl dig här

hållbarhetsprofilerat område och testbädd för
innovationer ligger eldrivna transporter i linje
med Stockholms stads mål att vara fossilfria till
år 2030", säger Fredrik Bergman,
genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer

Återuppbyggnad av
luftledningstråk i Gasverket
Just nu bygger vi upp det gamla
luftledningsstråket som gick genom området när
gasproduktionen fortfarande var i gång. Stråket
hade stor betydelse för områdets karaktär och
transporterade gas från gasverken till
mellanlagringen i gasklockorna. Pelargången,
som ska förses med rör, rekonstrueras för att
skapa en förståelse för hur gasproduktionen gick
till och kommer kompletteras med belysning och
vegetation.

Miljötipset — tvätta smart
Då Stockholm har mjukt vatten tipsar Stockholm
Vatten och Avfall om hur du tvättar smartast.
Dosera enligt den lägsta rekommendationen på
paketet när du diskar och tvättar. Det tjänar
både du och miljön på. Fleece och andra
syntetplagg släpper mikroplaster när du tvättar
dem. Det vill vi inte ha i vattnet. Tvätta inte din
fleecetröja så ofta, tvätta den inte för varmt och
använd gärna en tvättpåse som tar upp det som
lossnar. Det som samlas i tvättpåsen slänger du i
papperskorgen.

Fler tips från Stockholm Vatten och Avfall

Hjortgläntan – kul för alla åldrar
Du vet väl att Hjortgläntans parklek är öppen på vardagar 9.00-17.00?
Snickeriet är öppet på tisdagar och torsdagar 9.30-11.30 och 13.30-16.00.
Nu under vintersäsongen så tänds grillen på fredagar 14.00-16.00, ta med
egen korv eller köp på plats. Lekplatsen är alltid öppen för besök med
lekhus och klätterställningar för både äldre och yngre barn. Välkommen!

Om parkleken
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Tunnel i Hjorthagsberget
Under våren kommer vi att börja bygga tunneln i
Hjorthagsberget. Den ska användas av Stockholm
Exergi och ersätter en befintlig tunnel som inte
kommer att kunna användas när vi utvecklar nya
kvarter vid gamla Gasverket. Just nu tar vi fram
en tidplan för arbetena, och sprängningarna
kommer troligen att börja i mars-april 2022.

Läs mer och anmäl dig till informationsmail

Gå med i medborgarpanelen!
Gå med i stadens digitala medborgarpanel om
stadsutveckling och var delaktig i hur Stockholm
växer. Alla stockholmare över 15 år är välkomna
och just nu söker vi fler unga. Som medlem får
du ett antal kortare frågor per mejl varje år och
du är bara med så länge du vill. Din delaktighet
ger oss kunskap och bättre underlag när vi
utvecklar Stockholm. Hoppas du vill vara med!

Läs mer och gå med i panelen

Slutseminarium för innovationsprojekt
Den 18 februari presenteras resultat och lärdomar från
innovationsprojektet Connected Stockholm Royal Seaport. Projektet har
under tre år arbetat med att utforska och möjliggöra användning av
sakernas internet (IoT) inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden.
Ett antal pilottester har genomförts: Resursflöden i fastigheter, Grönytor
och parker samt Resvanor och mobilitet. Varmt välkommen!

Ta del av programmet och anmäl dig
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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

Länk till tidigare nyhetsbrev Nej tack, jag vill inte ha fler nyhetsbrev
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