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Den egna stadens utveckling 
 

Stockholm började bebyggas redan på 1100-talet och blev officiellt grundad år 1252.  
Stockholm ligger strategiskt både ur försvars och handels synpunkt och detta bidrog under 
1250-talet till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar 
och bli landets största och viktigaste handelsplats med kontrollen av vattenvägarna mellan 
Östersjön och Mälaren. Omkring 1300 hade Stockholm med sitt handels strategiska läge 
mellan Mälaren och Saltsjön utvecklats till regionens viktigaste handelsstad. De näst 
kommande seklet som följde etablerades de första vägnäten och längs Gamlastans stränder 
anlades bryggor. 
Lars Ericson skriver i Så föddes Stockholm, I ett dokument från 1289 beskrivs Stockholm 
som den folkrikaste staden i riket och i en mecklenburgsk källa från 1390-talet omnämns 
Stockholm som "hovetstad". 1 maj 1436 fick Stockholm stadsprivilegier, en dag som av 
många anses vara den dag Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Under 
stormaktstiden expanderade staden ut på nuvarande Norrmalm och Södermalm. Stockholm 
har en rik historia med många krig och händelser men det gamla Slottet Tre Kronor 
totalförstördes i slottsbranden 1697 och med det försvann många skriftelser Stockholms slott 
byggdes upp på samma plats. Det finns olika uppfattningar om när själva staden Stockholm 
grundades eller växte fram men anses vara runt 1200 då det hade utvecklats till en större 
handelsstad.  
 
1436 fick Stockholm stadsprivilegier, en dag som av många anses vara den dag Stockholm 
kom att fungera som Sveriges huvudstad.1520 intogs Stockholm för första och hittills sista 
gången av den danske kung Kristian II tog över staden och utropades sig själv till kung över 
Sverige. Tre år senare intogs Stockholm av Gustav Vasa och gav stat till den successivt 
perioden stormaktstiden och etablerades med centrum i Stockholm och stadsplaneringen 
påbörjades, sedan dess har Stockholm bara vuxit. Sverige lyckligtvis avstå från de två 
världskrigen under 1900-talet och när freden kom i maj 1945, påbörjades ett av stadens och 
landets största stadsomdaningsprojekt, Norrmalmsregleringen, som skulle omvandla nedre 
Norrmalm till en ny stadsdel och där bygga upp det nuvarande Stockholms city. Längs de nya 
tunnelbanelinjerna växte nya förorter upp långt utanför tullarna. 
 



 
Projektplan 
Stockholms stad - Norra Djurgårdsstaden (All fakta under denna rubrik är taket från: 
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/)  
 
I Norra Djurgårdsstaden planerar vi för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya 
arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för 
gasproduktion och andra industriverksamheter. 
 
Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De övergripande 
ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där 
koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020. 
Planeringen startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under 
många år och i flera olika etapper. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030. 
 
De 670 första bostäderna började byggas i maj 2011 och de första familjerna flyttade in i 
oktober 2012. Hittills har mark för 5 000 bostäder anvisats, varav 500 är studentbostäder. År 
2020 har fler än 6 000 nya bostäder byggts mellan Husarviken och det gamla Gasverket i 
Hjorthagen. 
 
Planerna för hamnområdet gäller en modernisering och en koncentration till de båda pirerna 
vid Värtahamnen och Frihamnen. Värtapiren byggdes ut till en modern hamn 2013-2016.  
Utvecklingen av Värtahamnen började 2010 och planeras innehålla omkring  2400 nya 
bostäder samt lokaler för kontor och handel. 
 
Kortfakta 
Storlek: 236 hektar - ett halvt Södermalm 
 
Delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Utvecklingen av Loudden 
ligger sist i planeringen. 
 
Nya bostäder: Minst 12 000, varav merparten planeras längs Husarviken i Hjorthagen och på 
Loudden 
Nya arbetsplatser: 35 000 
Kommersiell yta: 600 000 kvadratmeter 
Första inflyttning nya kontor: 2010 i kvarteret Riga. 
Färdigt: Hela området omkring 2030. 
 

http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/


Investeringar: I Hjorthagen är stadens investering cirka fem miljarder. En av de större 
investeringarna går till rening av marken, ungefär 500 miljoner i området. Det motsvarar 900 
kronor per nybyggd kvadratmeteryta för bostäder och lokaler. Övriga stora poster är 
grundläggning, infrastruktur som ledningar, parker, torg, tunnlar, broar, kajer med mera. 
Även ersättningar, rivningar och evakueringar är stora poster. 
 
Infrastruktur: Nya gång- och cykelvägar, cykelbro, Spårväg City, Norra länken, 
utvecklingsprojektet smart elnät, höghastighetsbredband. 
 
Energi: Initialt krav 55 kWh/kvm/år för bostäder, mot lågenergi- och plushus. Gäller även 
lokaler. 
 
Kollektivtrafik: Tunnelbana, biogasbuss, båt, buss och spårvagn. 
 
Vem: Stadens tekniska förvaltningar och Östermalms stadsdelsförvaltning. 
 
Vad jag tycker om förslaget om Norra Djurgårdsstaden? 
Med stor förökning av Stockholms population, över en miljon invånare, så behövs fler 
bostäder och utveckling inom nya byggnadsprojekt såsom Norra Djurgårdsstaden. Jag tycker 
det är positivt att hamnen flyttas och ger plats för en ny stadsdel med en fantastisk bra 
geografiskt placering. Det är alltid bra med miljöprofilerade områden och Sveriges mål är att 
förbättra miljön, vara hållbart, och skapa nya möjligheter. Med 12 000 nya bostäder och 
35 000 nya arbetsplatser kommer det verkligen ge förbättring och med efter ha sett första 
delen av projektet med klassens stadspromenad med guide kommer det definitivt vara ett 
attraktivt ställe och befinna sig på. Det finns många olika designer och teknisk utveckling 
inom bostäder och precis som större byggnadsprojekt generation hållbar stadsutveckling som 
Hammarby sjöstad, så görs väldigt mycket förarbete för att se till allt blir korrekt och hållbart 
med få fel. Tycker Norra Djurgårdsstaden kommer bli en positiv förändring och kommer bli 
en av de lyxigare bostadsområden i Stockholm.  
 
Är det en hållbar stadsplanering? 
Jag tror definitivt det kommer vara hållbart, svenska entreprenörer, arkitekter och 
stadsplanerare gör oftast mycket förarbete och ett noggrant jobb och med en hög budget 
kommer med störst sannolikhet stadsplaneringen kommer uppfylla den ekologiska fotavtryck, 
sociala och de ekonomiska aspekterna.  
 
Som det är skrivet ovanför de övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och 
fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person. Idag har 
sverige ca. 3.9 ton per capita 
(http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita/) Så 
med 1.5 kommer det vara mycket bra förminskning. Det kommer också vara en slutten 
hushållsavfall, vatten och el ledningar med ny återvinningssystem som kommer hålla allt till 
sitt minimum. Som i Hammarby sjöstad med utvecklad biogas transformation från sopor 
kommer fotavtrycket ytterligare förminska.  

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita/


 
Norra Djurgårdsstaden ligger 3 km från Stockholms central och ligger nära vattnet och 
kommer vara tätt bebyggd och kommer absolut vara socialt hållbart med 12 000 bostäder och 
35 000 job platser.  
 
Med den fantastisk bra geografiskt placering nära centralen, nybyggt och med havsutsikt 
kommer det garanterat vara ett lyxigt stadsdel med hög värde på markvärdet. Värdet kommer 
bara att stiga och kommer absolut vara ekonomisk hållbart, det finns så hilma lång väntelista 
till alla bostäder i Stockholm och med en sådan speciell placeringen kommer det att alltid 
finnas en rik marknad för Norra Djurgårdsstaden.  
 
Vad finns det för risker? 
Största riskerna och kostnader är rening av marken efter mer än 100 års industriområde så 
finns det fortfarande många gifter kvar sammanbunden med marken. Det är sagt det kostar 
ungefär 500 miljoner kr för att rengöra i området. Det motsvarar 900 kronor per nybyggd 
kvadratmeteryta för bostäder och lokaler. Det tar också mycket tid och pengar att riva och 
bygga upp infrastruktur som ledningar, parker, torg, tunnlar, broar, kajer m.m. men med platt 
yta och lätt transportmöjligheter gör det jobbet ganska lätt. Ett svårare arbete är t.ex 
Karolinska bostadsområdet som byggs över E20 och hela sjukhuset ska flyttas, Citybanan 
som har tagit 9 år och slussen som kommer vara en av Stockholms svåraste renoveringar. Det 
är mycket viktigt att planeringen av stadsområdet håller, det som alltid är ett problem är att 
kunna klara av trafiken, och verkligen se till det finns inga gifter kvar i marken eller vattnet.  
 
Pågående diskussioner 
Översiktsplanerna över Hjorthagen är klart och ska vara klar byggt 2019. Värtahamnen, 
Frihamnen och Loudden är inte klar planerad och det finns många beslut som måste göras 
men finns inga tydliga offentliga diskussioner som jag kunde hitta. Det som visas på nätet är 
nästan bara Fastighet reklam och intresseanmälningar för hushåll.  
 
Min egen detaljplan 
Nedanför finns en enkel detaljplan över Loudden gjord av mig Henrik och Amanda för 
Arkitektur projektet. Vi kommer behålla Stockholms Auktionsverk Online som visas i rosa på 
bilden. Den har en historiskt och kulturellt värde för området med den tidigare industri tegel 
design och eftersom den används idag som ett företag och är privatägd är det lätt att bara 
behålla den och riva de andra tomma byggnaderna och gas verken. Med inspiration från 
tidigare designer gjord för Norra Djurgården ville vi skapa samma känsla och liknande 
placering av byggnaderna. Vi ville behålla Lindarängsvägen och sedan bygga om resten av 
vägarna inom kvarterna. Med den eventuella hög önskan om mycket solljus och sjöutsikt 
ville vi anpassa byggnadernas höjd med tanken att solen lyser söderifrån. Genom att ha 
höghus nära vattnet ges ingen skugga på andra hus och ger möjligheten för mer antal hushåll 
med närhet till vattnet. Med många öppna platser, parker, torg, och gångvägar och 
parkeringshus under marken finns det mycket plats och ger ett rymligt och trevlig miljö. Med 



många byggnader men med breda mellanrum minsta är ca.10 m och största 90 m finns det 
plats för mycket plantering av växter och mötesplatser, butiker och resturanger med 
uteservering. Med kommunal buss och båttrafik samt tunnelbanan med röda linjen behövs 
inte bilen vilket är målet att undvika.  
 

 



Stadsplanering av Loudden uppgift Arkitektur  
Blått: väggar 30 km/h  
Grönt: Parkområden 
Orange med siffror: Byggnader med våningsplan  
Grått: Mark område med växter, gångvägar, ect.  
Råsa: Sparade byggnader  
 
Inspiration: 
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