
Bullerskyddande mattor på containers
Foto: Fredrik Bergman, Stockholms stad
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Hjärtan i Värtahamnen
Pusshållplatser och värmande 
skyltning.

Följ våra uppdateringar
Löpande uppdateringar i våra 
digitala kanaler. På baksidan.

Öppet hus i september
Välkomna sensommaren med mat, 
kultur och 100 år med Frihamnen.

Under 2019 genomförs ett 
antal förberedande arbeten:

Delar av glasgången kommer att 
rivas under året. Gående hänvisas till 
Hangövägen, där buskar klipps ner och 
belysningen förbättras.
Två byggnader (markerade med lila fält) 
kommer att rivas senare under året.
Parkeringsplatserna (markerade med 
orange fält) vid ICA och Scandic kommer 
att finnas kvar under 2019.
Vid norra kajen kommer kryssningsfartyg 
att lägga till från juni till augusti. 
Kajplatsen (blått fält) kommer periodvis att 
användas till annan angöring under resten 
av året.
Instängslade etableringsområden 
(markerade med gula fält) som kommer att 
användas vid olika entreprenadarbeten.

På gång i Värtahamnen

Mellanlagring  
av krossmaterial
För att spara in transporter till och från 
området krossas,  sorteras och mellanlagras 
massor som ska återanvändas inom Norra 
Djurgårds staden. 100% av allt berg återvinns 
och används för att fylla upp nya vägar, bygg
nader, parker och torg.

Krossning av materialet sker 1–2 gånger 
om året beroende på hur mycket material som 
samlats in. Under 2019 pågår krossning från 
mars till maj. Om det behövs tillkommer en 
period från november 2019 till mars 2020.

Åtgärder för tystare krossning
Tillstånd för krossning inhämtas från miljö
förvaltningen som fastställer bullerkrav. 
Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att 
stämma av mot kraven. Staden deltar även i 
ett utvecklingsprojekt som tar fram metoder 
för att minska störande buller från krossning. 
Arbetsplatsen planeras med stöd av  projektet 
och utformas till exempel med containers 
som buller skärmar. Anläggningen består av 
en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi 
för att ytterligare dämpa buller.

Läs mer om krossning och mellanlagring 
under Pågående arbeten på:
 › stockholm.se/norradjurgardsstaden

Kajen är färdigställd
Södra kajen i Värtahamnen har renoverats 
och cirka 300 meter av den gamla kajen är om
byggd. Arbetet är en förberedelse inför att det ska 
byggas nya stadskvarter. 

I Värtahamnen finns planer 
för cirka 2 400 nya bostäder 
samt cirka 10 000 arbets-
platser, kontor, handel och 
service.

Byggstart för bostäder, affärslokaler 
samt torg och park blir tidigast 2020 
och inflyttning tidigast 2023. Byggstart 
sker när detalj planerna för Södra 
Värtan är klara och antagna av 
stadsbyggnadsnämnden.

Följ planarbetet på Stockholm växer:
 › stockholm.se/norradjurgardsstaden

Snart stannar 
buss 76 vid 
Värtaterminalen
Arbete pågår med att binda ihop 
Hamn pirsvägen med Hangövägen 
där hamn bassängen delvis fyllts igen. 
När arbetet är klart planerar SL att 
trafikera vägen med buss 76 och med 
hållplats vid Värtaterminalen. Redan 
med sommartidtabellen i juni ska 
bussen stanna vid terminalen, men då 
trafikera en tillfällig bussgata som går 
runt  hamnbassängen. Den nya väg
sträckan kommer att vara färdig un
der våren 2020.

Malmvägen

Tegeluddsvägen

Södra Hamnvägen

❶

❷

❷

❸

❸

❹

❹

❺

❺

❶
Hangövägen

Hamnpirs
vägen



Följ arbetet på ditt sätt

Norra Djurgårdsstaden är ett av 
Europas största stadsbyggnads
projekt och genomförs under lång 
tid, fram till åtminstone 2030. 
Totalt planeras för minst 12 000 
nya bostäder och 35 000 nya 
arbetsplatser.

För att följa arbetet och hur det på
verkar din vardag finns ett antal sätt 
att få och söka information.

Vår huvudkanal är webbplatsen. Där 
finns de stora nyheterna, bakgrun
den, historien och mer information 
om t.ex. hållbarhetsprofil och pågå
ende arbeten.

För löpande aktuell information kan 
du prenumerera på vårt nyhetsbrev 
via epost. Du hittar det under "Följ 
oss" på webbplatsen.

På Facebook publicerar vi kontinu
erligt bilder och aktuellt från Norra 
Djurgårdsstaden. n

 › stockholm.se/norradjurgardsstaden
 › facebook.com/norradjurgardsstaden
 › twitter.com/royalseaport
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Invigning av Frihamnen, 10 oktober 1919
Fotograf: Okänd, 1919 (Stockholmskällan)

Södra Värtahamnen planeras 
för breda kajstråk och öppna 
bottenvåningar där restauranger och 
caféer och kan ta plats. Det blir en 
större park och flera torg.
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Nyhetsbrev för Norra Djurgårdsstaden
Producerat av exploateringskontoret i Stockholms stad
Mars 2019

Kontakt: norradjurgardsstaden@stockholm.se
Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB

Plats för mer värme 
i Värtahamnen
Stockholms stad och Stadsutvecklarna 
i Värtahamnen står redo att sprida mer kärlek 
under 2019. Även om byggandet av bostäder, 
parker och torg inte kommer att dra igång 
förrän tidigast 2020, görs redan nu värmande 
nedslag som vänder blickarna mot området.

Fjolårets uppmärksammade pusshållplats 
på Alla hjärtans dag fick en repris i år. Under 
julen lyste ljusskyltar med kärleksfulla bud
skap upp taken så att fler kunde ta del av dem. 
Ljus och värme är viktigt för att hamnområdet 
en dag ska kännas som hemma. n

Något händer  
i Värtahamnen  
den 21 september
Lördagen den 21 september 2019 kom
mer Stockholms stad, Stadsutvecklarna 
i Värtahamnen och Stockholms Hamnar 
att bjuda in till ett spännande evenemang i 
Frihamnsområdet. Lägg till i kalendern redan 
idag och håll utkik efter mer information efter 
sommaren. n

Frihamnen 100 år
Frihamnen är landets första och invig
des 1919. Frihamnar var områden där im
portörer kunde lagra varor utan skatt och 
tull, under obegränsad tid och till låg kost
nad. De kunde sorteras, packas om eller 
kanske monteras. Varor förtullades först om 
de fördes ut från hamnområdet och in i lan
det. Hamnanläggningen fick betongkajer 
med spårbundna kranar och 10 meters djup i 
hamnbassängerna, bangård och spår koppla
de till Värtabanan, stora magasin, lokaler för 
hamnförvaltning och tull, samt post, telegraf 
och järnvägsexpeditioner.

I höst är det 100 år sedan Frihamnen in
vigdes. Även om delar av godstrafiken flyttar 
eller försvinner, så fortsätter färje och kryss
ningstrafiken. Och hamnområdets karaktär 
och historia består. Länge leve Frihamnen! n


