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Höstnytt till alla medlemmar i oktober 2015

Stockholm struntar i upphävande av planer för Hjorthagstornet och Jerum

Mark- och miljödomstolen i Nacka upphävde 20150617 detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 
med byggande av Hjorthagstornet kommunfullmäktige antagit 20141013. Skälet är dels att 
detaljplanen medger åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset Nationalstadsparken. Tor-
net skulle byggas utanför gränsen till Nationalstadsparken men så nära och så högt att inte 
minst de höga värden som finns vid Fiskartorpet och Stora Skuggan påtagligt skulle skadas.

Även Fortums miljötillstånd att bedriva verksamhet för produktion av fjärrvärme/-kyla och el 
i intilliggande Värtaverket utgör skäl att stoppa detaljplanen. Miljötillståndet kan återkallas 
eller omprövas p g a upprepade klagomål från att rökgas från skorstenar skulle störa boende i 
Hjorthagstornet. När detaljplan utformas ska skälig hänsyn tas till befintlig bebyggelse, ägan-
derätts- och fastighetsförhållande utifrån verksamhet i gällande miljötillstånd. Rökgasplymen 
innehåller bl a kväveoxider och partiklar som tveklöst kan påverka människors hälsa menligt.

Stockholms stad överklagade genast domen men motiverar det nu först ca tre månader senare!

Länsstyrelsen upphävde 20150618 en omfattande på- och utbyggnad av studenthemmet Jerum
i Nationalstadsparken då den antagna detaljplanen på ett betydande sätt skulle ta naturmark i 
anspråk. I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken är området utpekat att ha 
särskild betydelse för parkens biologiska mångfald, särskilt viktigt ur spridningsperspektiv.

Stockholms stad överklagade genast beslutet men motiverar det nu först tre månader senare!

I båda fall har DLV engagerat sig i överklagande och med likartade motiv som nu förts fram.

Länsstyrelsen underkänner planerna för glashuset i kv Starkströmmen 2 och 4 i Hjorthagen då
platsen är olämplig för personintensiv verksamhet då den har en hög risknivå p g a transport 
med farligt gods på Norra länken och Värtaverkets verksamhet bör ha handlingsutrymme här.
Planeringen av en cykelbro parallellt med T-banebron Hjorthagen- Gärdet har också stoppats.

Ny detaljplan för kv Ruddammen 29 prövar påbyggnad i två våningar plus extra uppbyggnad. 
Huset ligger på Roslagstullsbergets stigning och DLV anser att det är olyckligt att påbyggna-
den får så negativ påverkan på nuvarande hus och omgivningen, stora glasytor mot park leder 
även till att fåglar flyger rakt in i fönstren. Stadsbyggnadskontoret (sbk) tar bort uppbyggnad. 
Försämrade bullerskyddsbestämmelser från 20150601 medför att för lägenheter här om högst 
35 kvm bullret ej bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Sbk anger att trafikflödet på Valhallavägen halverats när Norra länken öppnats, Trafikverket 
att det minskat med 20-30 %. Detaljplanering för angränsande Västra Valhallavägen har dock 
avstannat då mätningar av luften visat på höga halter av partiklar och kvävedioxid. KFUMs 
nya baskethall planeras nu flytta från området till Wennergren Center i Nationalstadsparken.

Miljöskandalen där VW fuskat med utsläpp av kvävedioxid från dieselbilar får inverkan här.

Exploateringsnämnden har givit Stockholms parkeringsbolag markanvisning för bygge av nytt
garage med 1200 platser i Hjorthagen 1:5 och 1:6 om Fortum ej behåller bergrummet. Park-
leksbyggnad och lekplats markanvisas i västra Hjorthagsparken inom en värdekärna för viktig
spridningsväg enligt ”Nationalstadsparken ekologiska infrastruktur”. Bygge av breda vägar 
görs redan. Detta planerades förut ligga i den stora bortsprängda delen av Hjorthagsberget.

mailto:pofredriksson@live.se


 Serverhallen, foto AF-L arkitekter
Exploateringsnämnden har givit markanvisning till Bahnhofs db Elementica att bygga jättelik 
dataserverhall längs Norra länken i kv Starkströmmen 1 där dagens hushöjd +24 meter höjs. 
Vid Porjusvägen i Abessinien byggs en inbyggd gångbro till huset genom södra Hjorthags-
parkens viktiga värdekärna med flera gamla spridningsekar, som riskerar hamna i skugga 
precis som de inklämda ekarna bakom nya Värtaverket vars närhet gör att energi kan sparas. 
Kraftvärmeverkets fasad är nu svart i stället för förslagets röda. Ihop med serverhallens grå 
ger det ett murrigt intryck. En ny gång- och cykelväg byggs till kv Ängsbotten västerut. Där 
har staden köpt fastigheterna längs Norra länken där staden anger att 100 bostäder byggs.

Längst i nordöst har Stockholm presenterat ett förslag med hög exploatering långt ut i Lilla 
Värtans vatten. Fyra stora kvarter byggs på utfyllnad genom en förlängning av södra stranden 
med en ny kaj i Husarvikens mynning. Så totalt ruinerande för Nationalstadsparkens vackraste
och viktigaste land- och vattenområde! Till det kommer ytterligare flera kvarter med höga hus
i vattnet söder om en uppbyggd bassäng ut i Lilla Värtan. Området kallas Kolkajen och där-
utanför fullkomligt kokar av fisk ibland. Sandbanken i Husarvikens mynning har rara växter. 
Oxberget/Oxbergsbacken i norr innehåller Stockholms äldsta lämningar och försvarsnästen. 
Detta som idag har en synbar koppling till Husarehagen och Jägarebackarna i Hjorthagen med
byn Husarne söder därom klipps nu helt sonika av genom föreslagen bebyggelse. Skandal!

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för del av kv Sperlingens Backe vid Stureplan 
och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Huvudfrågor i 
programsamråd är omfattning av rivningar, introducerande av högre höjder i stenstaden m m. 
DLV anser en höjning med 4 våningar i planen ej får tillåtas styra all ny bebyggelse. Nästan 
bara kontor byggs då två ägare nästan köpt allt utom förmörkade bostadshus och en kyrka.

Samrådsmöte om kv Klarbäret, Norra Djurgården 1:37, Studentbostäder vid Ruddammsvägen
20151015 17:00 - 19:30 sal Q1, Osquldas väg 4 på KTH. Synpunkter senast till sbk 20151027

Miljödomstolen avkunnade 20150518 deldom för de uppskjutna frågorna om bl a villkor för 
buller från hamnverksamheten och hamnrelaterad tågtrafik vid Värta-/Frihamnen. Hamnen 
överklagade domen eftersom den angav att bullret skall mätas vid bostäder i enlighet med 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Vi som åberopat dessa har därför anslutningsöverklagat domen

Årsmötet inleddes med att Claes Trygger, vice ordförande i DLV, talade om ett Österleden, 
som vi länge kämpat emot men som i mars åter aktualiserats i en rapport på sverigeforhand-
lingen.se hemsida. Vår hedersmedlem Henrik Waldenström kompletterade framställningen. 
Till ny styrelseledamot valdes Agneta Liljesköld, en välkommen kämpe!

Vår mångårige styrelseledamot Säde Pekurinen gick bort i somras. Hon har varit dålig lång tid
och har genom begravningen återvänt till Finlands jord. Vi tackar för din rättframma klarsyn! 

DLV genomförde trots dåligt väder en vandring i våras under ledning av Mats Gullberg på 
Gärdet och Hjorthagen. Följ vår hemsida för information om när ny vandring kan bli aktuell!

Det är viktigt att vi kan fortsätta arbetet med en bättre miljö för såväl människor som djur och 
att ni stöder arbetet. Glöm ej att betala medlemsavgift år 2015 om ni fått en talong med brevet

Styrelsen genom Per Schönning
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