
Närområdesgruppen: rapport 14 okt 2018

 Närområdesgruppen:
Bodil Arnkvist, bodil.arnkvist@telia.com
Gunnar Carré, g.carre@bredband.net
Jack Valentin, jack.valentin@telia.com

 Aktuella frågor:
Tilltagande nedskräpning i närområdet – gruppen återkommer
Samråd om Saltkajen – inga väsentliga problem för Brf Hamnen
Övriga byggplaner i Södra Värtan
Gruskrossen och transportera – förlängd tidplan?! 



Norra Djurgårdsstaden - översikt

Energihamnen Samråd till 31 okt

MLC: Samråd till 15 nov
Bostäder 2029, plan kommer

Bostäder 2025, plan kommer

(Saltkajen samråd avslutat)
Detaljplan granskning 2019



Saltkajen

Presenter
Presentation Notes
Badet osäkert



Energihamnen utvecklas

Presenter
Presentation Notes
Avveckla oljelager i Loudden, möjliggöra konvertering till biobränsle i Värtaverket



Frihamnens “MassLogistikCentrum”

Presenter
Presentation Notes
720 000 ton förorenade massor per år,  sorteras inomhus, sen borttransport främst med båt men även lastbil



Detaljplan: frågor under hand till SBK/EK 
 Senaste tidplaner?

Granskning sommaren 2019, byggstart 2020 (?)
Bangårdsflytt 2020 (?), Trafikverket avgör, särskild detaljplan krävs
Tegeluddsviadukten rivning och provisorier: EK återkommer
Spårvagn: Sth stad o Lidingö vill gärna ha hela vägen, landstinget avgör
Lamellhusen på nuvarande Tegeluddsvägen: Det dröjer…

 Allmänt
Bangården höjs till Södra Hamnvägen, inga andra stora markhöjningar
Trafik Södra Hamnvägen: ökar, men lägre farter än idag
Gärna 3 övergångar, 1 m signal – men staden äger inte ”vår” mark
Slutna gårdar är oundvikligt, men måste de nya husen vara så stora?



Detaljplan: frågor under hand till SBK/EK 
 Hur tillgodoses våra remissynpunkter?

Skolor behövs – JA!
Ljusare husfärger – Nej, färgerna är expertval i en konstform, ska inte 

kompromissas bort
Jo, boende behöver ljusa gator, be experterna välja ljus färg

Ange verklig takhöjd – Max 4,5 m över takfot
Alltför stor osäkerhet!

Flytta högsta takhöjder närmare kajen – Funkar inte pga bullerproblem
Vinkla om lokalgatorna för siktlinjer - (inget svar)
Vinkla om parken mot Rökubbsg – Nej, 

besökare kommer norrifrån – Nej från söder och via Gärdet
parken ska sluta mot fina hus, inte bergvägg – Mot gatan, inte fult hus
dåligt för norra Öregrundsg – Tvärtom bättre för dem

Fixa kulturutbud – SBK fixar lokaler, men politiken får gå in om de är 
för dyra
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