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Byggstart för Saltpiren! 

Under hösten pågår förberedande 
mark- samt ledningsarbeten. Genom 
att piren med Pirhuset byggs däm-
pas bullret från hamnverksamheten, 
något som är en förutsättning för att 
kunna bygga bostäder i området.

Stadens arbeten med utbyggnaden 
av Saltpiren och Saltkajen pågår till 
årsskiftet 2025/2026. I ett inledande 
skede kommer pålning och spont-
ning i vattnet att genomföras. Genom 

borrade pålar minimeras buller. För 
att minska klimatavtrycket används 
massor från utbyggnaden av nya 
tunnelbanan. Betongen som används 
för den nya kajen har 25 % reduktion 
av koldioxid. 

Detaljplanen omfattar fem kvarter 
och en 700 meter lång kajpromenad. 
Totalt skapas 110 000 kvadratmeter 
kommersiell bebyggelse, med service 
och restauranger i bottenvåningarna. 

> Följ arbetet på stockholm 
växer: stockholm.se/ 

norradjurgårdsstaden

Visionsbild över Pirhuset
Källa: Stockholms stad

Tidigare i år vann detaljplanen för norra delen av Södra Värtan laga 
kraft och i december påbörjas den första etappen – anläggningen 
av Saltpiren där Pirhuset ska ligga. 

Träffa projektet och ställ frågor om Värtahamnens framtida planer

Är du nyfiken och vill veta mer om utvecklingsplanerna för Värtahamnen? 

Den 25 oktober är några från oss som jobbar i projektet på plats vid kaffevagnen, i korsningen 
Södra Hamnvägen/Första Bassängvägen, och svarar på frågor om de framtida planerna. 
Kaffevagnen är ett initiativ av Stadsutvecklarna i Värtahamnen. 

Vi är på plats mellan klockan 08.00-10.00. Hoppas vi ses! 



Pågående arbeten
Förberedande markarbeten samt ledningsarbeten 
pågår sedan mer än ett år tillbaka i kvarteret Hangö. Led-
ningsarbetena börjar bli klara och beräknas färdigställas 
kvartal 1 2023 och under våren kommer Hangövägen att 
öppnas upp. 

Arbete pågår för att färdigställa parkeringsytan vid 
kvarteret Bristol, mellan Malmvägen och Fjärde Bassäng-
vägen och i slutet av oktober kommer det gå att parkera 
där. 

Förlängningen av gångbron som kopplar ihop Värta-
hamnen med Gärdet beräknas bli klar under början av 
2023. Tack vare den nya rampen kommer det bli möjligt 
att även cykla över bron. Delar av bropartierna återan-
vänds från Slussen.  

Alecta Fastigheter och Nordr  
utvecklar Valparaiso tillsammans  
med staden

NYHETSBREV FÖR NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Producerat av exploateringskontoret i Stockholms stad.  
Kontakt: norradjurgardsstaden@stockholm.se

Mer information och uppdateringar 
> stockholm.se/norradjurgardsstaden
> facebook.com/norradjurgardsstaden
 

Valparaiso har en viktig roll som knutpunkt och innan 
sommaren blev det klart att Alecta Fastigheter och Nordr 
Sverige AB tilldelas rollen som ankarbyggaktör för etap-
pen.

Tillsammans med staden kommer de utveckla Valparaiso 
som ska rymma kontor, kultur, centrumändamål och minst 
200 bostäder. Målsättning är att skapa ett tätt och levande 
område som binder samman och skapar tydliga stråk till 
omgivande stadsrum.

Förlängningen av gångbron 
beräknas bli klar i början av 2023. 




