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På gång i Hjorthagen



Arbeten och pilot
projekt i Ropsten
Många arbeten på liten yta. Så kan man beskriva situationen kring 
tunnelbanestationen vid Ropsten. Bland annat renar vi marken, breddar 
Gasverksvägen och till sommaren öppnar delar av Lilla Lidingöbron. 

Ropsten och Kolkajen, området nedan-
för Brofästet och öster om Gasverket, ska 
omvandlas till stadskvarter med gator, torg, 
bostäder och park. Marken nedanför ber-
get är delvis gammal sjöbotten med tjocka 
lerlager och under gasverkstiden lade man 
fyllnadsmassor på sjöbotten för att utöka 
industriområdet. Idag är leran och fyllnads-
materialet förorenade från den tidigare verk-
samheten. Fyllnadsmassor schaktas bort och 
leran renas. Det kan både lukta och bullra när 
vi renar marken. Lukten kan vara obehaglig, 
men det är inte farligt att vistas i området. 
Bullrande arbeten utförs i huvudsak klockan 
07–19, och vi använder olika metoder för att 
minska buller samt spridningen av lukt och 
damm. Markreningen beräknas preliminärt 
pågå till 2024. 

Parallellt med markreningen pågår arbe-
ten med Gasverksvägen som bland annat ska 

få breddade gång- och cykelbanor. Klart år 
2023.

Innovationsprojekt för markrening 
Arbetena ger en möjlighet att testa nya inno-
vativa lösningar. Att rena mark kan göras 
på flera sätt och i Ropsten testar vi en för 
Sverige ny metod, där leran i marken stabi-
liseras geotekniskt samtidigt som vi tillsät-
ter kemikalier så att föroreningarna bryts ner 
genom kemisk oxidation. Stabiliseringen 
görs med en maskin på cirka 130 ton som har 
en inblandningsvisp med en diameter på 2 
meter. Med inblandningsvispen rörs leran 
om med cement och oxidationsmedel. På 
så sätt stabiliserar vi marken och bryter ner 
föroreningarna på samma gång. Tack vare 
att leran renas på plats kan vi undvika de 
transporter som annars hade behövts för att 
schakta bort all lera.

Test av koldioxidreducerande betong   
I samband med att Lilla Lidingöbron nu 
byggs bygger vi en tillfällig anslutning av 
Lidingöbanan till Ropsten i väntan på att 
utredningar, planer och projekteringar blir 
klara för den nya hållplatsen och bebyggel-
sen. För den tillfälliga anslutningen krävs ett 
extra påldäck. I konstruktionen av det pål-
däcket utvärderar vi hur betong kan blandas 
på ett mer koldioxidreducerande och miljö-
vänligare sätt. Detta görs genom att en viss 
del av cementen byts ut mot slagg och i det 
tillfälliga däcket är konstruktionsdelarna 
utförda med olika andelar slagginblandning. 
Resultaten av de olika betongrecepten kom-
mer att testas och utvärderas. Till somma-
ren släpps gång- och cykeltrafik på över nya 
bron.

Inte din vanliga hushållsvisp: den här 
maskinen väger ungefär 130 ton och 
vispens diameter är 2 meter.

Visionsbild  av 
salongen med scenen 

i Gasklocka 2.

Gasklocka 2 omvandlas till scen
Sedan hösten 2021 pågår renoveringen 
av Gasklocka 2 som ska bli en ny 
kulturscen i Stockholm. Fönstren har 
renoverats, taket har varsamt plockats 
ner och nu påbörjar vi losshållning av 
9 000 kubikmeter berg. Det innebär att vi 
spränger bort berg inne i klockan för att 
kunna göra plats för själva byggnaden 
som scenen ska ligga i. Arbetet utförs 
varsamt för att inte skada gasklockan 
och pågår fram till september. Byggstart 
av scenbyggnaden är planerad till 
hösten 2023.

 Den stora tegelgasklockan som stod 
färdig 1899 är ritad av Ferdinand Boberg. 
Ambitionen är att scenen ska öppna 
hösten 2026 med ett brett kulturutbud. 
Pophouse är hyresgäst och operatör 
för verksamheten. För att bevara den 
kulturhistoriskt värdefulla anläggningen, 
dess volym och rymd så byggs salongen 
med scenen som en egen byggnad inuti 
Gasklockan, en så kallad ”box i boxen”. 
På taket av den inre byggnaden finns 
plats för restaurang och event. 



Gasklocka 2 omvandlas till scen

Sprängning av tunnel 
i Hjorthagsberget
Under våren har vi börjat arbeta med tunneln in i Hjorthagsberget, från 
Ropstens tunnelbanestation in mot delar av Dianavägen och Rådjursstigen.  

Tunneln ska användas av Stockholm Exergi och 
ersätter en befintlig tunnel som inte kommer att 
kunna användas när vi utvecklar nya kvarter i 
östra Gasverket. Under mars 2022 påbörjades 
en förskärning i berget, vilket innebär att vi för-
bereder för att borriggen ska kunna komma åt. 

Förskärningen tar cirka två månader. Därefter 
börjar vi att spränga själva tunneln, vilket tar 
upp till sex månader. Tunneln beräknas vara klar 
våren 2023. 

Störande arbeten
Arbetena kommer att bullra och kan utföras 
klockan 07–22. Om du störs mycket av arbe-
tet, kontakta oss på mejladressen nedan. Alla 
som har en mobiltelefon kan dessutom få ett sms 
inför varje sprängning. Tjänsten är gratis, och du 
anmäler dig här: ncvib.com/spranginformation. 

Vill du löpande få information om vad som 
händer i arbetet, kan du anmäla dig till vårt 
informationsmejl genom att skicka 
ett meddelande till Funktion.EXPL.
TunnelHjorthagen@stockholm.se 
 › För mer information: vaxer.stockholm/

omraden/norradjurgardsstaden/
pagaendearbeten/hjorthagsberget

Återanvänder 100 år 
gammal sten
Borgmästarsten kallas de stora flata stenar 
som ibland ligger längs gångstråk på stenlagda 
gator. Förr var de ofta lite upphöjda för att fin
klädda människor skulle slippa att smutsa ner 
kläder och skor på de ganska orena gatorna. 
Stenarna har legat här medan Gasverket fort
farande var i bruk och återanvänds nu när vi 

finplanerar området för att bland annat mar
kera gångstråk.

Vi återanvänder även schaktmassor från 
olika delar i projektet och från utbyggnaden 
av tunnelbanan för att bland annat fylla igen 
schakten på Bobergsgatan.

Såhär ser den återvunna borg
mästarstenen ut i Gasverket.

Bobergsgatan och 
Gasverkstorget byggs 
färdigt
Arbetet med att färdigställa 
Bobergsgatan fortsätter och nu 
börjar vi göra i ordning den norra 
delen av gatan. Bland annat 
anlägger vi växtbäddar för träd, 
blommor och växter samt läg
ger nya ytskikt. För att kunna göra 
detta leder vi om delar av gatan 
så länge arbetena pågår. Arbetet 
med Bobergsgatan beräknas vara 
klara i september.  

Utöver arbetena på 
Bobergsgatan arbetar vi 
med att färdigställa delar av 
Gasverksområdet. Den 21 maj öpp
nade Spårvägsmuseet och i juli 
kommer det nya torget att vara 
klart med sittplatser, långbord och 
en vattenspegel. 

Skate och odling 
– tillfälliga aktiviteter i
väntan på bostäder och 

handel 
I väntan på ny bebyggelse i 
Ängsbotten används ytan intill 
Hemköp för tillfälliga verksam
heter. Bredvid padelbanorna 
har nu även en mindre skate
park öppnat. Ängsbotten kom

mer när den är klar att innehålla 
två kvarter med över 500 lägen
heter och kommersiell verksam
het. Detaljplanen beräknas kunna 
antas 2025/2026 då byggstart för 
bostäderna kan ske.  

Den tillfälliga parken i Brofästet 
håller på att i iordningsställas 
och har under våren även fått 
odlingslådor. Intresset för dessa 
var stort och alla lådor är redan 
uppbokade för säsongen 2022. 
Delar av parkens norra del vid 
Husarviken och 
Husarviks
bron är 
avstängd 
för 
anlägg
ning av 
konst
verk. 

Tips! 
 → Den 3 september planerar vi för
Gasverksdagen.
 → För frågor och synpunkter på gator 
och parker – använd gärna Tycktill 
appen. 

Arbeten med förskärning i berget.



Pågående och planerade byggarbeten
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1. Elektriciteten
Vad ska det bli? Ellevio ska bygga en ny, 
mindre ställverksanläggning som kommer 
att ligga både ovan och under mark. Den 
frigjorda ytan ger plats för nya bostäder 
och verksamheter. Den nya detaljplanen 
har inte påbörjats än.  
Tidplan: Tidigast byggstart för bostäder 
2026.

2. Starkströmmen
Vad ska det bli? I etapp Starkströmmen 
ska ett datacenter, en driftdepå och 
Vasakronans kontor byggas. 
Tidplan: Planerad byggstart 2023.

3. Ängsbotten
Vad ska det bli? Bostäder och kommersiella 
lokaler. 
Vad händer? I väntan på att arbetet med 
detaljplanen ska bli klart används ytan för 
tillfälliga aktiviteter som skatebana och 
padel.  
Tidplan: Tidigast byggstart för kvarteren 
2025/2026.

4. Gasklocka 3 & 4
Vad ska det bli? Ett bostadshus med cirka 
320 lägenheter, kulturverksamhet, lokaler
och en förskola. 
Vad händer? Gasklocka 3 & 4 har markanvi
sats till OBOS Kärnhem. 
Tidplan: Tidigast byggstart 2023.

5. Gasverket
Vad ska det bli? Gasverket tillgängliggörs 
för service, idrott och kultur. 
Vad händer? Förberedelser för ombygg
nader av bl.a. hus 14 och 27. Arbeten för 
att färdigställa Bobergsgatan samt ytor 
inne i Gasverksområdet. Inflyttning sker 
allteftersom byggnaderna blir klara och i 
maj öppnade Spårvägsmuseet.  
Tidplan: Detaljplanen för Gasverket Östra 
gick ut för granskning i april 2022 och 
tidigast byggstart är 2023. 

6. Brofästet
Vad händer? Alla hus är inflyttade, och 
vid den östligaste delen görs de slutliga 
arbetena med en tillfällig park. 

7. Ropsten och Kolkajen
Vad händer? Markrening pågår och 
därefter ska sjöbotten renas innan platsen 
kan bebyggas med bostäder, förskolor och 
lokaler samt park, torg och kajer. Under 
Hjorthagsberget sprängs under 2022 en ny 
tunnel.  
Tidplan: Byggstart tidigast 2025.

8. Lilla Lidingöbron
Vad ska det bli? Lidingö stad bygger en ny 
bro som ska ersätta den gamla. 
Tidplan: Under 2022 öppnar bron för gång 
och cykeltrafikanter och under 2023 släpps 
även Lidingöbanan på.  

9. Värtahamnen
Vad ska det bli? En blandad stadsdel med 
cirka 1 700 bostäder och 20 000 arbetsplat
ser. 
Vad händer? Förberedande arbeten med 
bl.a. markarbeten vid Andra Bassängvägen 
och Hangövägen, nya passagerargångar 
till Värtaterminalen.  
Inflyttning: Tidigast 2025

10. Loudden
Vad ska det bli? Bostäder, lokaler, skolor och 
förskolor. 
Planerad byggstart: tidigast 2028.
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