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Beträffande program för planering av området  
Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden 
Djurgårdens Hembygdsförening kritiserar på flera punkter den omfattande 
stadsutbyggnad som redovisas i förslaget till program för nyplanering av kaj- och 
terminalområdet vid Lilla Värtan från Hjorthagen till Loudden. Föreningen 
ifrågasätter den likformiga  struktur av slutna stadskvarter som manglats ut  över 
området och efterlyser alternativa utformningsmodeller som tar större hänsyn till 
det unika läget och befintliga intressanta vittnesbörd om områdets 
industrihistoriska betydelse. En idétävling om utformningen av stadsutbyggnaden 
föreslås. Föreningen efterlyser också bostadsnära grönområden som förstärker de 
viktiga ekologiska spridningskorridorerna genom området och önskar större 
hänsynstagande till den omgivande Nationalstadsparken, särskilt vid Husarviken. 
Den rekommenderade lösningen för områdets trafikmässiga knytning till staden i 
övrigt förkastas.Den innebär oacceptabla ingrepp i Gärdesmarken och skapar 
starkt försämrade trafikförhållanden på Östermalm. Mot bakgrund av de problem 
som beskrivits och för att skapa ett bra underlag för allmänhetens och politikernas 
bedömning av kvaliteter och konsekvenser i kommande planer föreslår 
Djurgårdens Hembygdsförening att också alternativ med måttfullare utbyggnad 
studeras.������Djurgårdens Hembygdsförening (DHf) har beretts tillfälle att inkomma med 
synpunkter på rubr. program som utgör första ledet i ny planläggning för ett av 
Stockholms industrihistoriskt och kommunaltekniskt viktigaste områden, en gång 
gammal djurgårdsmark. Programmet skall efter remissbehandling och samråd kunna 
läggas till grund för detaljplaneutredningar och planer. Det vill visa områdets potential 
med beaktande av de restriktioner i tid och rum som dagens verksamheter, bebyggelse 
och avtal innebär. ������I Översiktsplan 99 utpekas området för framtida utveckling av blandad 
stadsbebyggelse. Denna bebyggelse ska vara självbärande avseende service, mm. 
Stadsbyggnadsnämndens majoritet liksom kommunfullmäktige önskar en stadsmiljö med 
hög exploateringsgrad och med stadsmässiga kvaliteter. Samtidigt ska befintliga 
grönområdens ekologiska och rekreationsmässiga värden säkras. Man önskar variation i 
form och innehåll och talar om stadsvärden i vidaste bemärkelse, en ny stadsbebyggelse 
som med blandade funktioner ger förutsättningar för stadsliv och stadsmiljö av hög 
klass.������Området gränsar i sin helhet till Nationalstadsparken, något som både framhålls 
som en stor resurs för befolkningen och som ett betydande osäkerhetsmoment när det 
gäller vilka krav som detta kommer att ställa avseende planutformning och 
markanvändning i gränszonerna. ������Det är fråga om en mycket omfattande stadsutbyggnad. 
Programmet anger preliminärt en genomförandetid på 20 år och redovisar 10.000 nya 
bostäder och 30.000 nya arbetsplatser. Detta kan jämföras med Hammarby Sjöstad som 
fullt utbyggd år 2010 omfattar 8.000 lägenheter och 10.000 arbetsplatser. (Dagens 
folkmängd på Östermalm - inklusive Gärdet - utgör f.ö. totalt 60.000 personer). 



Programmet beskriver också en synnerligen komplex stadsutbyggnad, involverande flera 
delområden med varierande förutsättningar och avtal vad gäller markåtkomst och 
tekniskt- miljömässiga förhållanden samt mängder av beroendeförhållanden mellan de 
olika delområdena och mellan dessa och erforderliga investeringar i olika slag av 
infrastruktur. Som påpekas i programmet krävs för genomförandet i flera fall beslut, över 
vilka staden inte själv har rådighet. ������DHf vill peka på att planläggningsuppgiftens storlek 
och komplexitet samt stadens kvalitets- och täthetsmässigt höga ambitioner gör det 
väsentligt att arbetet ges så goda tids- och personalmässiga resurser att konsekvenserna 
av förändrade förutsättningar och alternativa strukturella och gestaltningsmässiga 
lösningar kan belysas och göras till föremål för fortsatt bred debatt. ������Redovisningen av 
befintliga förhållanden och analyserna av konsekvenser av utbyggnaden inom området 
präglas till stora delar av öppenhet och försök till fullständighet, något som DHf 
uppskattar. Det bör emellertid gå att driva konkretiseringen längre. Beskrivningen av 
allmänt angivna hot borde kunna kompletteras med en utvidgad osäkerhetsanalys som 
förutom ekonomin också borde gälla andra aspekter i projektet. Så t.ex. skulle 
konsekvenserna av minskat kollektivresande kunna belysas vad avser behov av 
ytterligare utrymme för biltrafik. Likaså borde det gå att att ange de miniminivåer för 
exploateringen som bestämmer olika slag av service och varierande kollektiva 
lösningar.������Materialet är omfattande och väcker många frågor. DHf begränsar sig här till 
att ta upp några viktiga punkter, där vi funnit oacceptabla eller otillräckligt underbyggda 
förslag. ������Gränserna mot Nationalstadsparken måste studeras. Det gäller det särskilda 
hänsynstagande mot parken som motiveras av lagtext och av förarbetena till lagen och 
som även avser till parken gränsande områden. Men det gäller också att för områdets 
innevånare tillvarata och utnyttja de särskilda kvaliteter som närheten till parken kan ge. 
Det borde exempelvis vara motiverat att förstärka den småskalighet som finns vid 
Husarviken i kontrast till den mer storskaliga bebyggelse och de vida utblickar som 
stadsområdet i övrigt ger förutsättningar för. Stora miljövärden och stadslivskvaliteter (jfr 
målsättningarna!) bör kunna uppnås genom att succesivt trappa ned bebyggelsen mot 
Husarviken, bredda strandpromenaden där och ge den befintliga båtklubben och därmed 
kompletterande verksamheter vissa utvecklings- och utbyggnadsmöjligheter.������De 
industrihistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader som finns inom området bör på 
ett annat sätt än vad planförslaget uttrycker utnyttjas för att förstärka de olika 
delområdenas identitet. ������Det likformiga, jämnhöga stadsbyggnadsmönster med slutna 
kvarter som manglats ut över hela stadsområdet under täckmanteln ”stadsmässighet” 
måste också i övrigt starkt ifrågasättas. Det är förvånande att inga andra 
stadsbyggnadsidéer diskuteras i detta från stenstaden helt avskilda område med dess 
unika kajläge vid Lilla Värtans vida vattenspegel och dess många  storskaliga industri- 
och terminalanläggningar. Liknande s.k. Waterfront-exploateringar har genomförts och 
pågår i olika delar av världen, varför det finns gott om exempel att studera. ������Det är ett 
minimikrav inför en stadsutbyggnad av denna omfattning att allmänhet och polititiker ges 
möjligheter att bedöma alternativa utformningsmodeller. Kanske kan en idétävling,vara 
ett sätt att pröva olika sätt att rymma den förmodligen relatvit höga exploateringsgrad 
som erfordras för att en  stadsutbyggnad av det slag som föresvävar stadens politiker skall 
kunna genomföras. Ett minskat marknadstrycket på kontorslokaler bör ge tid för en sådan 
tävlig eller för andra alternativstudier.������I den landskapsananalys som redovisas i materialet 
återfinns bl.a. förslag till lägen för de för Nationalstadsparken viktiga 



spridningskorridorerna genom stadsområdet. Här föreslås också att man förlägger en stor 
del av de lokala grönytor som all bostadsbebyggelse av god kvalitet kräver. Mycket litet 
av dessa tankar (eller av landskapsanalysens tankar för övrigt) återfinns i förslagets 
likfomiga kvartersstruktur. Det går emellertid inte att, som programillustrationen tycks 
göra, avstå från bostadsnära parkytor för lek, idrott och utevistelse och i stället hänvisa 
till närheten till Nationalstadsparken.������De kanske viktigaste invändningarna mot 
programförslaget hänger emellertid samman med den otillräckliga analysen av hur 
stadsutbyggnaden skall knytas samman med staden i övrigt utan att leda till allvarligt 
försämrad miljö utanför utbyggnadsområdet. Det framgår av trafikstudierna i materialet 
att man inte funnit någon helt tillfredsställande lösning på den infrastruktur som erfordras 
för att ta hand om de förväntade 120.000 nya trafikrörelserna. I den struktur (B3) som 
rekommenderas och som innebär kostsam ytterligare tunnelutbyggnad av Norra Länken 
kommer en fördubblad Lindarängstrafik upp ur en starkt avskärande tunnelmynning mitt 
på Gärdet (framför sportfältet) och leds via rondell framför Filmhuset vidare till 
Oxenstiernsgatan och Valhallavägen, där den genererar tredubblad trafik. ������ Att en sådan på 
många sätt oacceptabel lösning presenteras som rekommenderat förslag visar enligt DHf 
på svårigheterna att komma till rätta med hur en stadsutbyggnad av föreslagen omfattning 
på ett miljömässigt rimligt sätt skall knytas till staden i övrigt. I den fortsatta 
bearbetningen måste bättre trafiklösningar utvecklas om en stadsutbyggnad av detta slag 
skall vara möjlig att genomföra. 

Mot bakgrund av de problem av olika slag och de höga kostnader som möter en 
stadsutbyggnad av den omfattning som redovisas i programmet vill Djurgårdens 
Hembygdsförening föreslå att studier av en stadsutbyggnad av måttligare omfattning 
inleds parallellt. Som underlag för dimensioneringen av ett sådant alternativ bör man utgå 
från sådana lösningar där särskilt dyrbara lösningar avseende infrastruktur, 
grundläggning, inlösen mm undviks. Studier av detta slag, liksom de tidigare föreslagna 
studierna av alternativa strukturer av ’högexploateringsutbyggnaden’ erfordras om det 
skall vara möjligt för stadens medborgare och politiker att väga fördelar mot nackdelar i 
de planförslag i området som de kommer ha att ta ställning till.   
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